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چکیده 
گردشــگری یکــی از مهم تریــن عوامــل مولــد ثــروت و اشــتغال در جهــان اســت. 
هــدف از پژوهــش حاضــر ســنجش میزان احســاس امنیت و آســایش گردشــگران 
ـ هم بســتگی  داخلــی از شــهر مــرزی مهــران اســت. روش پژوهــش توصیفی 
اســت و بــرای تجزیه و تحلیــل داده هــا از آزمون هــای آمــاری رگرســیون گام بــه گام، 
مــدل معــادالت ســاختاری )تحلیل مســیر( و آزمــون رتبه بندی فریدمن اســتفاده 
ــه بیــن احســاس امنیــت و انتخــاب مــرز  ــج نشــان می دهــد ک شــده اســت. نتای
بــرای زیــارت رابطــه مســتقیم وجــود دارد. نتایــج آزمــون تــی نشــان می دهــد کــه 
رضایــت  گردشــگران از امکانــات منطقــه مــورد مطالعــه وضعیــت مطلوبی داشــته 
ــات  ــاخص امکان ــه ش ــان داد ک ــه گام نش ــیون گام ب ــل از رگرس ــج حاص ــت. نتای اس
ــا  ــی ب ــات اقامتگاه ــاخص امکان ــر و ش ــن تأثی ــای 0/218 کمتری ــا بت ــی ب پذیرای
ضریــب بتــای 0/297 بیشــترین تأثیــر را در امنیــت و آســایش گردشــگران شــهر 
ــه  ــرای کلی ــده ب ــاختاری برازش ش ــدل س ــن، م ــت. همچنی ــته اس ــران داش مه
عوامــل پژوهــش، توســط داده هــای پژوهــش در ســطح مناســبی مــورد حمایــت 
بــوده کــه بــرای تبییــن متغیرهــا مدلی مناســب به شــمار مــی رود و عامــل امکانات 
ــا  ــی ب ــات پذیرای ــل امکان ــر و عام ــترین تأثی ــل 0/84 بیش ــار عام ــا ب ــی ب اقامتگاه
بــار عاملــی 0/54 کمتریــن تأثیــر را در امنیــت گردشــگری در مــرز مهــران داشــته 
اســت. نتایــج آزمــون رتبه بنــدی فریدمــن نشــان داد کــه باالتریــن میانگیــن رتبه 

ــات اقامتگاهــی در نمره دهــی اختصــاص دارد. ــه عامــل امکان )4/01( ب
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ــران ــرز مه ــی، م داخل

مقدمه
گردشــگری یکــی از مهم تریــن عوامــل مولــد ثــروت و 
اشــتغال در دنیــا معرفــی شــده و به مثابــه موتــور اقتصــادی 
رشــد و پیشــرفت کشــورهای توســعه یافته و در حال توســعه 
در عرصــه جهانــی اســت )فــوالدی، 1398: 2(. گردشــگری 
درحکــم صنعتــی حیاتــی نقــش مهمــی در بســیاری از 
 .)Jarvis et al., 2016( مناطق شــهری در جهــان ایفــا می کنــد
ــن  ــی از بزرگ تری ــه یک ــگری به منزل ــت گردش ــروزه صنع ام
می شــود؛  شــمرده  جهــان  در  صنایــع  متنوع تریــن  و 
اشــتغال،  ارزی،  درآمــد  اصلــی  منابــع  کــه  به طــوری 
برقــراری عدالــت اجتماعــی، رشــد فرهنگــی، افزایــش رفاه 
ــرای  ــزاری ب ــرای رشــد بخــش خصوصــی و اب و زمینــه ای ب

توســعه زیرساخت هاســت )شــوهانی، 1398: 154(.
صنعــت گردشــگری هم اکنــون ســومین صنعــت شــغل 

و ســرمایه بعــد از صنعــت نفــت و خودروســازی بــوده و 
ــی از  ــور توجه ــش درخ ــی، بخ ــتمی جهان ــه سیس به منزل
تولیــد ناخالــص جهــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
بشــر در  از مفیدتریــن فعالیت هــای  یکــی  گردشــگری 
حــوزه اقتصــاد و فرهنــگ اســت و توســعه گردشــگری، 
به ویــژه بــرای کشــورهای درحــال توســعه، کــه بــا معضالتی 
همچــون بــی کاری، محدودیــت منابــع ارزی و اقتصــاد 
تک محصولــی مواجه انــد، اهمیــت فراوانــی دارد )رامشــت 
ــگری  ــر، گردش ــارت دیگ ــه عب ــی، 1392: 2(. ب و فیض اله
یکــی از محرک هــای بــزرگ اقتصــادی در قــرن حاضــر 
به شــمار می آیــد؛ تاآنجاکــه بیــش از ده درصــد درآمــد 
ناخالــص داخلــِی بیشــتر کشــورها در ســطح جهــان از محل 
ــگری  ــازمان گردش ــار س ــاس آم ــت. براس ــت اس ــن صنع ای
جهانــی، در ســال 2017 تعــداد گردشــگران بین المللــی بــه 
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بیــش از 1/3 میلیــارد نفــر و درآمــد حاصــل از ایــن صنعــت 
 .)UNWTO, 2018( بالــغ بــر 1/23 تریلیون دالر شــده اســت
گردشــگری ســاختاری اســت که از مجموعه اجــزا و عوامل 
ــت. درک  ــده اس ــکیل ش ــزاری تش ــخت افزاری و نرم اف س
مفاهیــم تشــکیل دهنده ایــن ســاختار مــا را در ایجــاد ایــن 
صنعــت و شــناخت اجــزای آن و بــرآورد نیــاز بــه ســرمایه، 
نیــروی انســانی، زیر ســاخت ها، آموزش هــا و پژوهش هــا 
یــاری می رســاند. بــدون درک ســاختار مدنظــر نمی تــوان 
انتظــار عملکردهــا و رفتارهــای مناســب را داشــت )ضرابی 
و همــکاران، 1393: 187(. تســهیالت و خدمــات موجــود 
ــخت افزاری و  ــل س ــی از عوام ــه »بخش ــگری به منزل گردش
نرم افــزاری صنعــت توریســم«، بایــد از لحــاظ نــوع، میــزان 
ــر و  ــان حاض ــگری در زم ــعه گردش ــرای توس ــب ب و تناس
ــی  ــم در ارزیاب ــل مه ــود. عام ــی ش ــی و ارزیاب ــده بررس آین
ایــن اســت کــه اکثــر گردشــگران انتظــار دارنــد بــرای 
ــد؛  ــت کنن ــوب دریاف ــات خ ــد خدم ــه می پردازن ــی ک پول
یعنــی خدمــات و تســهیالت بــا کیفیــت بــرای گردشــگران 
ــه  ــت ک ــم اس ــژه مه ــت. به وی ــت آن اس ــر از قیم بااهمیت ت
کمینــه اســتانداردهای بهداشــت و ایمنی به دقــت ارزیابی 
شــود )ضرغــام بروجنــی، 1395: 205(. بــرای توســعه 
مناســب  زیرســاخت های  گردشــگری،  موفقیت آمیــز 
ضــروری اســت و در کشــورها و مناطقــی کــه دارای منابــع و 
جاذبه هــای گردشــگری هســتند، نداشــتن زیرســاخت ها 
باعــث اســتقبا ل نکردن گردشــگران و موجــب محرومیــت 

ــود.  ــگری می ش ــت گردش ــای صنع ــق از مزای آن مناط
بــرای موفقیــت در صنعــت گردشــگری بایــد بــه همــة 
عوامــل تأثیرگــذار در آن، ازجملــه امنیــت توجــه کــرد 
ــن  ــی از مهم تری ــو، یک ــر تارل ــه نظ Ritchie et al., 2015((. ب

احســاس  و  امنیــت  گردشــگری،  بــرای  زیرســاخت ها 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــگران مقول ــت گردش ــت و امنی ــت اس امنی
دولت هــا همــواره بــا آن روبه روینــد )Tarlow, 2014(. بــا 
توجــه بــه تحــوالت سیاســی در ســطوح بین المللــی، 
منطقــه ای، ملــی و محلــی، کــه اغلــب بــه بی ثباتی در بــازار 
و مقاصــد گردشــگران منجــر می شــود و در مقولــه امنیــت 
گردشــگران  امنیــت  تأثیــر می گــذارد،  گردشــگری  در 
اهمیت مضاعــف و دوچندان دارد )مشــکینی و همکاران، 

.)18  :1395
امنیــت در رضایت منــدی شــهروندی و مطلوبیــت زندگــی 
در قالــب توســعه پایــدار انســانی نقــش اساســی دارد. 
بدیهــی اســت کــه بــدون ایجــاد امنیــت نمی تــوان انتظــار 
ــزا و  کارایــی ســاختار شــهری به مثابــه سیســتمی از اج
عناصــر به منظــور ســکنی گزینی شــهروندی و زندگــی 
همــراه بــا رفــاه و کرامــت انســانی را داشــت )اســماعیل پور 

و فخــار زاده، 1392: 58(. 
ــت  ــه امنی ــاز ب ــو، نی ــام مازل ــدی آبراه ــای طبقه بن برمبن
نیازهــای  از  پــس  انســانی  نیــاز  دومیــن  به منزلــه 
فیزیولوژیــک اســت. ایــن نیازها بــا توانایی هــای اجتماعی 
و کالبــدی محیــط ارتباطــی تنگاتنــگ دارنــد و بــا توجــه به 
این کــه امنیــت نقــش اساســی در مطلوبیــت زندگــی دارد، 
مــورد تأکیــد صاحب نظــران حــوزه علــوم اجتماعــی و 
برنامه ریــزی قــرار گرفتــه و آن را مایــه آســایش و آرامــش 
و احســاس رضایــت و امنیــت شــهروندان و درنتیجــه 
افزایــش کارایــی و مطلوبیــت محیــط دانســته اند )ادیبــی 

ســعدی نژاد و عظیمــی، 1390: 29(.
امنیــت و گردشــگری پارامترهــای یــک معادله انــد کــه 
ــد.  ــم دارن ــا ه ــگ ب ــی تنگاتن ــتقیم و ارتباط ــبتی مس نس
اصــواًل تــا امنیــت برقــرار نباشــد، ســفری شــکل نخواهــد 
خواهــد  بیهــوده  گردشــگری  از  ســخن گفتن  و  گرفــت 
فاکتــور در تدویــن  امنیــت درحکــم مهم تریــن  بــود. 
اســتراتژی های توســعه گردشــگری در جهــان به شــمار 
مــی رود )متقــی و همــکاران، 1395: 1(؛ زیــرا احراز امنیت 
ــی،  ــادی، سیاس ــه اقتص ــون ازجمل ــای گوناگ در عرصه ه
قانونــی، اجتماعــی، روانــی و در میــزان ورود گردشــگران و 
تمایــل آن هــا بــه اقامــت در کشــور میزبــان و نیــز ســفرهای 
مجــدد تأثیرگــذار اســت. امنیــت مفهومــی کلــی اســت کــه 
ــات  ــرد و ثب ــاه ف ــش و رف ــالمت و آرام ــت س ــامل وضعی ش
ــیب  ــدن از آس ــت محفوظ مان ــود و درحقیق ــه می ش جامع
ــور، 1393(.  ــماعیلی و کیانپ ــی اس ــت )حاج ــران اس دیگ
امنیــت و صنعــت گردشــگری در تعاملــی دوجانبــه ممکن 
اســت هــم تأثیــر افزایشــی و هم تأثیــر کاهشــی در یکدیگر 
داشــته باشــند؛ بدین معنــا کــه افزایش یــا کاهــش امنیت، 
ســبب رونــق یــا رکــود صنعــت گردشــگری می شــود و 
ــت  ــب در امنی ــن ترتی ــه همی ــز ب ــگری نی ــت گردش صنع
ــت  ــعة صنع ــان توس ــر خواه ــن اگ ــت؛ بنابرای ــذار اس اثرگ
گردشــگری هســتیم، باید بــه مقولــة امنیت توجــه ویژه ای 
داشــته باشــیم. بــدون امنیــت و سیاســت مبتنی بــر صلــح 
جهانــی، امــکان جــذب و پذیــرش گردشــگر و بهره منــدی 
ــی و  ــود )عبدل ــد ب ــر نخواه ــم میس ــرمایة عظی ــن س از ای

همــکاران، 1393: 242(. 
ــن  ــی از مهم تری ــه یک ــتریان ب ــدی مش ــروزه رضایتمن ام
اهــداف در همــه حوزه هــای فعالیتــی به ویــژه در فعالیــت 
بخــش گردشــگری تبدیــل شــده اســت؛ زیــرا در ایــن 
فعالیــت، ســطح انتظــارات در مقایســه بــا حوزه هــای 
فعالیتــی دیگــر، هماننــد بانــک داری و ســایر فعالیت هــای 
بخــش  مدیــران  و   )Pereira et al., 2016( اســت  مالــی 
گردشــگری متوجــه شــده اند کــه شــناخت ســطح رضایــت 
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ــن  ــت از مهم تری ــات و امنی ــات و خدم ــگران از امکان گردش
)علیقلــی زاده  مــی رود  به شــمار  رقابــت  مزیت هــای 

.)142  :1396 فیروزجایــی، 
شهرســتان مهــران بــا وســعت حــدود 2392 کیلومتــر 
ــت.  ــده اس ــع ش ــالم واق ــتان ای ــرب اس ــوب غ ــع در جن مرب
ــع  ــی و مناب ــب جغرافیای ــت مناس ــتان موقعی ــن شهرس ای
خــدادادی متعــددی دارد؛ ازجملــه مــرز مشــترک طوالنــی 
بــا کشــور عــراق بــه طــول 220 کیلومتــر و نزدیکــی بــا 
شــهرهای عتبــات عالیــات و مرکــز کشــور عــراق و قرارگیری 
در همســایگی اســتان های شیعه نشــین کشــور عــراق و 
توپوگرافــی همــوار در دو ســوی اســتان های ایــران و عــراق 
در مــرز ایــن شهرســتان. بــا ســقوط رژیــم صــدام در عــراق، 
ــتین بار  ــود، نخس ــیعیان ب ــزاداری ش ــزاری ع ــع برگ ــه مان ک
پیــاده روی اربعیــن در ایــران از ســال 1390، بــا جمعیــت 50 
هــزار نفــر شــروع شــد و بــا رشــدی فزاینــده در ســال 1397 
بــه بیــش از دو میلیــون نفــر رســید و به تدریــج بــا توجــه بــه 
موقعیــت مناســب جغرافیایــی مهــران و همچنیــن امنیــت 
مســیر و ارائــه خدمات )اســکان، پذیرایــی، تأمین پارکینگ 
ــران،  ــتان مه ــژه شهرس ــتان  به وی ــردم اس ــط م و...( توس
به رغــم ایجــاد ســه نقطــه مــرزی بــرای عبــور زوار، براســاس 
آمــار غیررســمی بیــش از 70 درصد از جمعیــت دو میلیونی 
ســال 1397 مــرز مهــران را بــرای پیــاده روی اربعیــن )رفــت( 
ــب  ــداد به مرات ــن تع ــز ای ــت نی ــد و در برگش ــاب کردن انتخ
افزایــش یافــت. در بقیــه ایــام ســال نیــز اغلــب ایــن مســیر 
انتخــاب گردشــگران زیارتــی عراقــی و ایرانــی بــوده اســت. 
ــا بهبــود اوضــاع سیاســی و امنیتــی در کشــور  در آینــده و ب
عــراق، تقاضــا بــرای شــرکت در بزرگ تریــن گردهمایــی 
جهــان )پیــاده روی اربعیــن( و زیــارت عتبــات عالیــات 
بیشــتر خواهــد شــد. هــدف پژوهــش حاضــر ســامان دهی 
ــالی  ــد س ــرز آن چن ــه م ــت  ک ــن اس ــه ای ــه ب ــا توج ــران ب مه
اســت از اهمیــت ویــژه ای در جــذب گردشــگر مذهبــی 
کشــور و حتی کشــورهای همســایه برخــوردار بوده و ســاالنه 
جمعیــت زیــادی از گردشــگران مذهبــی کشــور به صــورت 
انفــرادی یــا کاروانــی از مــرز عبــور می کننــد. هــدف از 
انجــام ایــن پژوهــش، ســنجش میــزان احســاس امنیــت و 
رضایت منــدی گردشــگران مذهبــی از شــهر مهــران اســت 
ــران  ــرز مه ــه م ــه این ک ــه ب ــا توج ــوالدی، 1398: 69(. ب )ف
قابلیتــی قــوی بــرای توســعه اســتان اســت و ایــن قابلیــت 
ــوص  ــون درخص ــه تاکن ــه ک ــمار رفت ــوآوری به ش از آن روی ن
مســائل و مشــکالت خیــل عظیــم زائــران عتبــات عالیــات، 
کــه از مــرز مهــران از کشــور خــارج شــده و دارای پتانســیل 
غنــی نــه فقــط برای توســعه یــک ناحیــه بلکــه برای توســعه 
ــده و  ــام نش ــع انج ــی جام ــه و گزارش ــت، مطالع ــه اس منطق

ضــرورت نــگاه علمــی و کارشناســی بــه ایــن موضــوع مهــم، 
کــه می توانــد آینــده منطقــه را دســتخوش تغییــرات مفیــد 
کنــد، ضرورتــی اجتناب ناپذیــر اســت. برهمین اســاس این 
جمعیــت کثیــر، کــه از کشــور بــرای زیــارت عتبــات عالیــات 
مســافرت می کننــد، بــا مشــکالت و موانــع فراوانی در کشــور 
ایــران و عــراق مواجــه بوده انــد؛ شــناخت ایــن مســائل بایــد 
مــورد توجــه محققــان قرارگیــرد. در ایــن پژوهــش، یکــی 
از مهم تریــن موانــع گردشــگری در ایــن عزیمــت )امنیــت( 
ــط  ــال خ ــت س ــه هش ــران، ک ــرزی مه ــهر م ــژه در ش به وی
مقــدم دفــاع از کشــور و بــه ناامنــی مشــهور بــوده، دوچندان 
می شــود؛ بنابرایــن سیاســت کشــور در ترغیــب بــه زیــارت 
عتبــات عالیــات و ایجــاد فرهنــگ اربعیــن در کشــور در 
ســال های اخیــر، محققــان را وادار کــرده بــه ســؤاالت ذیــل 
ــت  ــاس امنی ــت احس ــد. 1. وضعی ــی ده ــخ کارشناس پاس
و آســایش گردشــگران مذهبــی در شــهر مــرزی مهــران 
چگونــه اســت؟ 2. مهم تریــن عوامــل تأثیرگذار در احســاس 
امنیــت و رضایــت گردشــگران مذهبــی شــهر مــرزی مهران 
اهمیــت  از آن روی  ســؤال ها  ایــن  بــه  پاســخ  کدام انــد؟ 
بیشــتری خواهــد داشــت کــه مــرز مهــران یکــی از مبــادی 
خروجــی از کشــور ایــران بــه ســمت عتبــات بــوده و ســه مرز 
دیگــر )خســروی، شــلمچه و چذابــه( نیز در رقابت ســنگین 
بــرای جــذب گردشــگران مذهبــی از کشــور خواهنــد بــود.

پیشینه پژوهش
ــی و  ــر اجتماع ــه از نظ ــک منطق ــگران در ی ــرش گردش پذی
فرهنگــی، در قالــب احیــای آداب و رســوم و ســنت ها شــکل 
می گیــرد و بازدیــد گردشــگران از ایــن جوامــع، بــه تجربــه و 

ــی، 1378: 87(. ــود )ل ــی می ش ــره منته خاط
ــل بیــم و هــراس و  امنیــت از ریشــه امــن می آیــد و در مقاب
ناامنــی اســتفاده می شــود و یکــی از نیازهــای فطــری بشــر 
اســت کــه بــا جوهر هســتی انســان پیونــد ناگسســتنی دارد. 
ــر  ــخ بش ــی تاری ــه دیرینگ ــی ب ــت قدمت ــن رو، واژه امنی ازای
ــر مفهــوم اجتمــاع و جامعــه  دارد؛ واژه امنیــت از جهتــی ب
مقــدم  اســت )ســلیمی، 1393: 104(. ولفــرز، یکــی از 
صاحب نظــران معــروف، در تعریــف امنیــت می گویــد:  
»امنیــت را می تــوان بــه وســیله نبــود ناامنــی تعریــف کــرد، 
بدین معنــی کــه هرجــا ناامنی نیســت، امنیــت وجــود دارد. 
ــردی و  ــات ف ــورد، منازع ــونت، زدوخ ــگ، خش ــود جن وج
بی ثباتــی داخلــی برخــی عالئــم ناامنــی هســتند؛ بنابرایــن 
نبــود  آن هــا مســاوی بــا امنیــت اســت. همچنیــن امنیــت را 
بــه معنــای فراغــت تهدید و تعــرض بــه حقــوق و آزادی های 
مشــروع و قانونــی شــهروندی آورده اند« )رســولی و صالحی، 
1390: 170(. طبــق نظریــه مازلــو، نیــاز بــه امنیــت قبــل از 
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نیازهــای ســطح باالتــر در افــراد ایجــاد انگیــزه خواهــد کرد 
و بایــد ســطح قابــل قبولــی از نیــاز بــه امنیت و ســالمتی در 
فــرد ارضــا شــده باشــد تــا ســایر نیازهــای دیگــر در افــراد 
انگیــزه کنــد )ابراهیم پــور و روشــندل، 1390:  ایجــاد 
انســان  اساســی  انگیزه هــای  و  نیازهــا  از  امنیــت   .)9
آرامــش  آن  زوال  بــا  کــه  به طــوری  مــی رود؛  به شــمار 
خاطــر انســان از بیــن مــی رود و تشــویش، اضطــراب و 
ــیاری از  ــدن بس ــرد. مرتفع ش ــای آن را می گی ــی ج ناآرام
نیازهــای آدمــی در گــرو امنیــت اســت. امنیــت مقولــه ای 
اساســی در هــر نظــام اجتماعــی اســت و جوامــع، اولویــت 
ــاص  ــه اختص ــت در جامع ــراری امنی ــه برق ــود را ب اول خ
می دهنــد. امنیــت پدیــده ای چندبعــدی اســت و مطالعــه 
و میــزان آن در یــك جامعــه از جهــات گوناگــون سیاســی، 
اجتماعــی، اقتصــادی امکان پذیــر اســت )محمــدی و 
ــه معنــی  همــکاران، 1391: 145(. درمجمــوع، امنیــت ب
وجــود اطمینــان از ســالمت جــان و مــال و نامــوس امــری 
اســت کــه واقعیــت یــا تحقق یافتــن آن مســتلزم اقدامــات 
 .)2  :1378 )زیــاری،  اســت  ویــژه  برنامه ریزی هــای  و 
ــی  ـ اجتماع ــناختی  ــده ای روان ش ــت پدی ــاس امنی احس
ــی از  ــاس ناش ــن احس ــون دارد. ای ــاد گوناگ ــه ابع ــت ک اس
ــرایط و  ــراد از ش ــتقیم اف ــتقیم و غیرمس ــای مس تجربه ه
ــای  ــراد به صورت ه ــت و اف ــی اس ــط پیرامون ــاع محی اوض
گوناگــون آن را تجربــه می کننــد. به لحــاظ روش شناســی، 
احســاس امنیــت ســازه چندبعــدی اســت کــه در ارتبــاط 
بــا شــرایط اجتماعــی و افــراد مختلــف بــه گونه هــای 
متفــاوت ظهــور می یابــد و بــه اشــکال گوناگــون نیــز 
 :1388 )تاجــران،  می شــود  اندازه گیــری  و  ســنجش 
ــت و  ــی ذهنی ــی به نوع ــت اجتماع ــاس امنی 564(. احس
جهت گیــری روانــی مثبــت )رضایت بخــش، قانع کننــده و 
آرام بخــش( شــهروندان درمــورد فقــدان تأثیرگــذاری بــروز 
رویدادهــا و وقایــع ضدامنیتی تهدیدات )در شــرایط فعلی 
و آتــی( در حوزه هــای امنیــت اجتماعــی، ثبــات سیاســی، 
انســجام هویتــی، یك پارچگــی و امنیــت ســرزمین اســت 
ــاس  ــه احس ــت ب ــاس امنی ــی، 1384: 28(. احس )حاجیان
رهایــی انســان از اضطــراب، بیــم و خطــر اطالق می شــود. 
درواقــع زمانــی کــه فــرد احســاس کنــد در جامعــه و 
ــالمتی  ــا س ــال ی ــان، م ــری ج ــی، خط ــالت اجتماع تعام
وی را تهدیــد نمی کنــد، فــرد دارای احســاس امنیــت 
ــای  ــه ارگان ه ــاد ب ــا اعتم ــت ب ــاس امنی ــن احس ــت. ای اس
تأمین کننــده امنیــت، دولــت، مدرســه، نظــام اقتصــادی، 
خانــواده، شــبکه دوســتان و غیــره تأمیــن می شــود. 
درجــه اعتمــادورزی فــرد بــه دیگــران مشــخصه مناســبی 
بــرای تعییــن درجــه احســاس امنیــت وی تلقــی می شــود 

)صدیــق سروســتانی و نیمــروزی، 1389: 196(؛ بنابرایــن 
ــر  ــه نظ ــروری ب ــری ض ــگران ام ــت گردش ــاس امنی احس
ــفر  ــان س ــگران در زم ــت گردش ــاس امنی ــد. احس می رس
ــان(  ــه میزب ــود )جامع ــی خ ــط اجتماع ــا محی ــل ب در تعام
حاصــل می شــود. بــا توجــه بــه ایــن ضــرورت، »احســاس 
امنیــت در ســطح خــرد، کــه اشــاره بــه روابط بیــن افــراد در 
حوزه هــای مختلــف می کنــد و نیــز تجربه هــای مســتقیم 
و غیرمســتقیم روزانــه افــراد را از آســیب های اجتماعــی و 
فرهنگــی بــه همــراه دارد، احســاس امنیــت گردشــگری را 
ــات، 1388: 16(.  ــت« )بی ــر گرف ــروری در نظ ــوان ض می ت
ــت  ــاس امنی ــده، احس ــری گفته ش ــث نظ ــاس مباح براس
بــه شــرح زیــر تعریــف می شــود: »احســاس امنیــت 
اجتماعــی، حالــت فراغــت همگانــی از تهدیــدی اســت که 
رفتــار غیرقانونــی یــك فــرد، یــك ســازمان یــا دولــت ممکن 
اســت در تمامــی یــا در بخشــی از جامعــه پدیــد آورد« 

)گلــی، 1390: 7(.
امنیــت ســفر و امنیــت در ذهــن در ســفر خارجــی مهم انــد 
و نیــاز بــه امنیــت و کســب محیــط امنیتــی یکی از شــرایط 
 .)2005 ,shin( ــت ــگری اس ــن گردش ــرای تضمی ــی ب اساس
تعجبــی نــدارد امنیــت شــخصی در ســفر ضــروری اســت 
و محیــط امنیتــی تأثیــر بســیاری در صنعــت گردشــگری 
 Floyd et( ــتر ــر بیش ــات اخی ــه دارد. تحقیق ــر منطق در ه
کــه  نشــان می دهــد   )al., 2004; Lepp & Gibson, 2003

مهم تریــن نگرانی هــا بــرای گردشــگران مربــوط بــه ایمنــی 
و امنیــت اســت ))Poon & Adams, 2000. پنــج حــوزه اصلــی 
نگرانــی عوامــل خطــر عبارت انــد از: جنایــت، تروریســم، 
امنیــت غذایــی، مســائل بهداشــتی و فجایــع طبیعــی 
ــی  ــود ایمن ــر، کمب )Breda & Cos ta, 2005(.؛ به عبارت دیگ

ــی،  ــالی طبیع ــم ب ــی درحک ــن خطرات ــا چنی ــت ب و امنی
بی ثباتــی سیاســی، تروریســم، جنایــت، بهداشــت، غــذا 
و غیــره باعــث تضعیــف جــدی صنعــت گردشــگری شــده 
ــد  ــفر می توان ــت س ــت و امنی ــن درک امنی ــت؛ بنابرای  اس
دیــدگاه  از  باشــد.  مســافران  در  اصلــی  تعیین کننــده 
احســاس  بــر  توریســت ها  نگرانی هــای  گردشــگران، 
ــد  ــل و از مقص ــه داخ ــفر ب ــت س ــت و امنی ــی امنی عموم
نگرانی هــای  اغلــب  نظــر مقصــد،  از  اســت.  متمرکــز 
گردشــگران مربــوط بــه غــذا و بهداشــت و آب آشــامیدنی، 
احســاس امنیــت در جاذبه هــای گردشــگری و محــل 
اقامتشــان اســت. لــو و الم )2004( نشــان دادنــد کــه 
امنیــت شــخصی عاملــی تعیین کننــده و مهــم بــرای 
همــکاران  و  ســیلوا  اســت.  گردشــگری  در  مشــارکت 
)2010( بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه گردشــگران معمــواًل 
از برخــی مقصدهــای خــاص اجتنــاب کــرده، احتمــااًل بــه 
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مقصدهــای امــن دیگــری نیــز کمــک می کننــد. همچنیــن 
ــت؛  ــت الزم اس ــی و امنی ــطوح ایمن ــا س ــط ب ــک مرتب ریس
زیــرا آن هــا تصمیمــات گردشــگران را تعییــن می کننــد 
)Reisinger & Mavondo, 2005(اگــر توریســت ها احســاس 

ناامنــی یــا تهدید درمــورد مقصد تعطیالت داشــته باشــند، 
ــد.  ــاد کنن ــد ایج ــن مقص ــی از ای ــری منف ــد تصوی می توانن
ــل  ــم تبدی ــری مه ــه خب ــی ب ــاس ناامن ــه احس ــی ک هنگام
تصمیم گیــری  رفتــاری  مدل هــای  می توانــد  می شــود، 
ــو  ــا لغ ــر ی ــث تغیی ــت باع ــد و درنهای ــر ده ــارف را تغیی متع
ــه  ــی ک ــود. هنگام ــا ش ــده آن ه ــای برنامه ریزی ش مقصده
توریســت ها احســاس می کننــد آمــار منفی بــودن کلــی 
توریســم بــه ســطح خاصــی رســیده  اســت، ممکــن اســت 
برنامه هــای خــود را تغییــر داده یــا ســفر خود را بــه مقصدی 

.)Lepp & Gibson, 2003( خــاص لغــو کننــد
آســایش نوعــی وضعیــت احساســی اســت کــه بــا شــماری از 
متغیرهــای درونــی و بیرونــی در ارتباط اســت و از ســالمتی 
ــر می گیــرد )قدرتــی  ــا احســاس رضایــت از زندگــی را درب ت
ــای  ــی از مؤلفه ه ــایش محیط ــکاران، 1391: 3(. آس و هم
اساســی محیط هــای انسان ســاخت به شــمار مــی رود؛ 
زیــرا »بــرای ســکونت و زندگــی، شــهر خانــه ای بــزرگ اســت 
و همان گونــه کــه خانــه بایــد از صفــات و مزایایــی برخــوردار 
ــایش بخش  ــوب و آس ــی را مطل ــکونت و زندگ ــا س ــد ت باش
ســازد، شــهر نیــز بایــد دارای کیفیاتــی و ویژگی هایــی بــرای 
تأمیــن آســایش، راحتــی و امنیــت باشــد. همچنین، شــهر 
ماننــد خانــه بایــد محیطــی گــرم، صمیمــی و دلپذیــر باشــد 
ــی،  ــازد« )صالح ــم س ــوب را فراه ــی مطل ــکان زندگ ــا ام ت
1386: 84(. هــدف اصلــی مدیــران حوزه هــای گردشــگری، 
ایــن اســت کــه  نیــروی انتظامــی  مدیریــت شــهری و 
گردشــگران و زائــران بــا آرامــش و ایامــی خــوش همــراه بــا 
ــود را در  ــفر خ ــوع دوران س ــر مطب ــاس خاط ــح و احس تفری
ــادی  ــع زی ــه موان ــد بدانیــم ک ایــن شــهر ســپری کننــد. بای
هــم بــرای تأمیــن نیازهــای فــردی و اجتماعــی گردشــگران 
و مســافران مذهبــی وجــود دارد کــه بــه کاهــش شــدید 
ــود  ــه خ ــده به نوب ــن پدی ــد و ای ــت می انجام ــاس امنی احس
باعــث گســترش روحیه نارضایتــی، فقدان امنیــت و آرامش 
و آســایش شــهروندان )میزبــان و میهمــان( می شــود. »این 
پدیــده بــه نوبــه خــود بــه گســترش روحیــه نارضایتــی، عدم 
امنیــت، احســاس تنهایــی، غــم، تــرس، تنــش اجتماعــی، 
جدایــی از طبیعــت و بی اعتمــادی و آســیب های اجتماعــی 
دامــن زده اســت و رفتارهــای آزاردهنــده بعضــی افــراد 
ــرده  ــتفاده ک ــا اس ــن فضاه ــه از ای ــانی را ک ــه کس ــب هم اغل
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــد، تح ــتفاده از آن را دارن ــه اس ــل ب ــا تمای ی
می دهــد. ممکــن اســت گردشــگران از رفتــن و اســتفاده از 

ایــن مکان هــا صرف نظــر کننــد؛ زیــرا می ترســند کــه مــورد 
ــکاران، 1392: 183(. ــفر و هم ــد« )خوش ــرار گیرن آزار ق

ــت و  ــویه اس ــه ای دوس ــگری معادل ـ گردش ــت  ــه امنی معادل
ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی می ت ــتار دو قطب ــک پیوس در ی
ــانی  ــال و درخش ــگری فع ــت گردش ــن، صنع ــورهای ام کش
ــا ســرمایه گذاری در بخــش  خواهنــد داشــت و هــر کشــور ب
ــن  ــی از مهم تری ــذف برخ ــب ح ــد موج ــگری می توان گردش
ــه تضمیــن  ــه باشــد و بدین ترتیــب ب انگیزش هــای مجرمان
)امینیــان و فرجــی،  امنیــت منجــر می شــود  نســبی 

.)31  :1391
ــم  ــه ه ــی دوجانب ــگری در تعامل ــت گردش ــت و صنع امنی
ــم  ــی در ه ــر کاهش ــم تأثی ــی و ه ــر افزایش ــد تأثی می توانن
داشــته باشــند؛ بدین معنــا کــه افزایــش )یــا کاهــش( 
ــگری و  ــت گردش ــود( صنع ــا رک ــق )ی ــب رون ــت موج امنی
بالعکــس خواهــد شــد؛ بنابرایــن اگــر خواهــان توســعه 
صنعــت گردشــگری هســتیم، بایــد بــه مقولــه امنیــت توجه 
ویــژه ای داشــته باشــیم. امنیــت در حــوزه گردشــگری به دو 
بخــش مهــم تقســیم می شــود، یکــی امنیــت گردشــگران و 
دیگــری ســرمایه و سیاســت گذاران )بیگــی و میرزاخانــی، 
1388: 349(. آســایش، راحتــی و امنیــت از مســائل و 
عواملــی اســت کــه می توانــد انســان را به ســوی گردشــگری 
فراخوانــد. توســعه گردشــگری در هــر کشــور، نشــان دهنده 
ثبــات امنیــت ملــی اســت و یکــی از علــل رونــق گردشــگری 
در کشــور، توجــه دولــت بــه تأمین امنیت گردشــگری اســت 
)لطفی فــر و یغفــوری، 1391: 2(. البتــه نبایــد فراموش کرد 
کــه ایــن موضــوع همیشــه صــادق نیســت؛ چراکــه در برخی 
مواقــع وجــود پدیــده گردشــگری و رفت وآمــد گردشــگران 
موجــب ناامنــی شــده اســت )شــاهیوندی و همــکاران، 
ــی،  ــازمان های بین الملل ــالم س ــاس اع 1390: 144(. براس
اگــر گردشــگری خاطــره بــدی از یــک کشــور داشــته باشــد، 
ایــن موضــوع را بــه 70 الــی 80 نفــر انتقــال خواهــد داد. ایــن 
ــا برخــورد مناســبی  ــور ب ــر فــرد مذک ــه اگ ــی اســت ک درحال
روبــه رو شــود، آن را فقــط بــه 10 نفــر خواهد گفــت. ازین رو، 
تأثیــر برخوردهــای غلط و نامناســب با گردشــگران خارجی 
بســیار نامطلــوب و مخــرب اســت )صلواتــی و موالئــی، 

.)103  :1394
در حــوزه امنیت و آســایِش گردشــگران تحقیقات بســیاری 
ــا  ــه ای ب ــکاران در مقال ــفر و هم ــت. خوش ــده اس ــام ش انج
ــی از  ــردی و اجتماع ــت ف ــاس امنی ــی احس ــوان »بررس عن
دیــدگاه گردشــگران و عوامــل مؤثر بــر آن، مطالعه مــوردی: 
گردشــگران منطقــه گردشــگری ناهارخــوران و النگــدره 
شــهر گــرگان« بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه وجــود احســاس 
امنیــت اجتماعــی در گردشــگاه های مــورد مطالعــه، بــرای 
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گردشــگران و توســعه گردشــگری کارکردهای مثبتــی دارد 
)خوشــفر و همــکاران، 1392(. اســماعیل زاده و همــکاران 
در مقالــه ای بــا عنــوان »ســنجش میــزان احســاس امنیــت 
مطالعــه:  )مــورد  کالن شــهرها  فضــای  در  گردشــگران 
ــزان  ــه می ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــز(« ب ــهر تبری کالن ش
تحصیــالت، ســن، ســواد، وضعیــت تأهــل، میــزان درآمد، 
نقــش نیــروی انتظامــی و رســانه ها بــه مقــدار بســیار 
زیــادی در میــزان احســاس امنیــت اجتماعــی گردشــگران 
شــهری تأثیــر داشــته و در ایــن میــان، وضعیــت کالبــدی 
فیزیکــی شــهر تبریــز کمتریــن تأثیــر را از نظــر گردشــگران 
شــهر داشــته اســت )اســماعیل زاده و همــکاران، 1394(. 
بــا عنــوان »ســنجش میــزان احســاس امنیــت بهنــام 
مغانــی و همــکاران در مقالــه ای و آســایش گردشــگران 
داخلــی )شــهر گنــاوه(« بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
ــود دارد  ــتقیم وج ــه مس ــت رابط ــالت و امنی ــان تحصی می
ــی  ــی و موالی ــکاران، 1396(. صلوات ــی و هم ــام مغان )بهن
در مقالــه ای بــا عنــوان »بررســی عوامــل مؤثــر بــر احســاس 
امنیــت گردشــگران )مطالعــه مــوردی: شــهر ســنندج(« به 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه از میــان عوامــل مؤثــر در امنیت، 
ــادی، و  ــل اقتص ــی، عام ــل فرهنگ ــس، عام ــرد پلی عملک
عملکــرد رســانه ها، تأثیــر معنــی داری در احســاس امنیت 
ــل  ــان، عوام ــن می ــته اند و در ای ــگران داش ــن گردش در بی
اجتماعــی و سیاســی تأثیــر معنــی داری در احســاس 
در   .)1394 موالیــی،  و  )صلواتــی  نداشــته اند  امنیــت 
جمع بنــدی از ادبیــات و پیشــینه پژوهــش، گفتنــی اســت 
کــه امنیــت می توانــد یکــی از مؤلفه هــای مهــم جــذب 
ــه  ــد ک ــت باش ــن صنع ــعه ای ــا و توس ــرای ارتق ــگر ب گردش
تأثیــر شــگرفی در گردشــگری و اتخــاذ تصمیم گردشــگران 
بــرای سیروســفر و بازدیــد از مکان هــای تاریخــی و طبیعی 
دارد. )صمدیــان، 1388: 19(. گردشــگری و امنیــت بــه 
و  پدیده هایــی درهم بافته انــد  اجتناب ناپذیــری  شــکل 
امنیــت بــه احتمــال زیــاد مهم تریــن تعیین کننــده مقصــد 

ــت  ــگری اس گردش
نگرانی هــای   .)Boakye, 2012; Sönmez & Graefe, 1998(

امنیتــی از قبیــل تروریســم، جنــگ، جــرم و ناآرامــی 
سیاســی موانــع ســفر به شــمار می رونــد و در تصمیم گیــری 
ــر  ــاص تأثی ــد خ ــک مقص ــاب ی ــگام انتخ ــگری هن گردش
می گذارنــد)Hall et al., 2004(. بســیاری از مطالعــات بیانگــر 
ــر  ــًا تحت تأثی ــگری عمیق ــد گردش ــه مقاص ــت ک ــن اس ای
ادراکات امنیــت و مدیریــت ایمنــی، امنیــت و ریســک قرار 
 Boakye, 2012; Hall et al., 2004; Pizam & Smith, ,( دارنــد
Sönmez & Graefe, 1998 ;2000(. نگرانی هــا امنیتــی مقصد 

در تصمیمــات مســافران بین المللــی تأثیــر می گذارنــد 

ــه  ــد ک ــان می ده ــات نش McKercher & Hui, 2004(( مطالع

کاهــش  اساســی در گردشــگری بــه علــت نبــود امنیــت در 
 .)Pizam & Mansfeld, 2006( مقصدهــای توریســتی اســت
ــف  ــامل طی ــی ش ــای امنیت ــه نگرانی ه ــال، دامن بااین ح
وســیعی از مســائل در مقیاس هــای مختلــف، از جهــان بــه 

.)Hall et al., 2004( فــرد، اســت

مؤلفه های تأثیرگذار در احساس امنیت
شــکل 1 عوامــل تأثیرگــذار در احســاس امنیــت را نشــان 
می دهــد،  نشــان  شــکل 1  کــه  همان گونــه  می دهــد. 
ــتند.  ــناختی هس ــناختی و روان ش ــل جامعه ش ــن عوام ای
ــا  وجــود  ایــن کــه در الگــوی تحلیلــی حاضــر در شــکل 1  ب
ــت،  ــده اس ــد ش ــا تأکی ــان متغیره ــویه می ــه یك س ــر رابط ب
رابطــه  بــه  اغلــب  بررسی شــده  نظــری  رویکردهــای 
ــه  ــد. چنان ک ــه می کنن ــا توج ــل متغیره ــویه و متقاب دوس
در ایــن نظریه هــا بــر ایــن نکتــه تأکیــد می شــود کــه مثــاًل 
ــره  ــك و مخاط ــث ریس ــد باع ــی می توان ــی اجتماع بی نظم
)ریســك اعتمادکــردن( شــود و ریســك و مخاطره نیز ســبب 
احســاس ناامنــی و تــرس می شــود. همچنیــن احســاس 
ناامنــی و تــرس می توانــد موجــب کناره گیــری افــراد از 
ــا  ــات آن ه ــدن ارتباط ــی، محدودش ــای اجتماع فعالیت ه
ــه  ــود و زمین ــمی ش ــی غیررس ــرل اجتماع ــف کنت و تضعی
مناســبی را بــرای بی نظمــی اجتماعــی فراهــم ســازد. 
درواقــع یــك چرخــه معیــوب میــان بی نظمــی اجتماعــی، 
ریســك و مخاطــره و احســاس ناامنــی و تــرس وجــود دارد 

ــد. ــد کنن ــد و بازتولی ــر را تولی ــد یکدیگ ــه می توانن ک

شکل 1: مؤلفه های اثرگذار در احساس امنیت
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روش شناسی پژوهش
ـ هم بســتگی،  روش شناســی پژوهــش حاضــر توصیفــی 
ــزار  برمبنــای شــیوه پیمایشــی اســت و در ایــن مســیر از اب
ــش نامه  ــی پرس ــت. روای ــده اس ــتفاده ش ــش نامه اس پرس
محقق ســاخته را متخصصــان حــوزه تخصصــی و خبــرگان 
تأییــد کرده انــد و پایایــی آن نیــز بــه روش آلفــای کرونبــاخ 
صــورت گرفتــه و میــزان اعتبــار آن 0/775 محاســبه شــده 
ــداد 2  ــه را تع ــورد مطالع ــه م ــاری منطق ــه آم ــت. جامع اس
میلیــون نفــر از گردشــگران مذهبــی داخلــی کــه در اربعیــن 
ســال های 1396و 1397 بــه شــهر مــرزی مهــران ســفر 
کردنــد و بــه مــدت حداکثــر یــک هفتــه در ایــن شــهر اقامــت 
داشــتند تشــکیل می دهنــد. درمجمــوع با تجزیــه و تحلیل 
داده هــای آمــاری بــا اســتفاده از بســته نرم افــزاری اس پــی 
اس اس و آمــوس و بــا اســتفاده از آزمون هــای آمــاری 
ضریــب هم بســتگی پیرســون و رگرســیون، T تک نمونــه ای 
و تحلیــل رگرســیون گام بــه گام، مــدل معــادالت ســاختاری 
)تحلیــل مســیر( و آزمــون رتبه بنــدی فریدمــن اطالعــات 

مــورد نیــاز جمــع آوری شــده اســت. 
ابعــاد و شــاخص هایی کــه در احســاس امنیــت گردشــگری 

ــد از: ــذارد عبارت ان ــر می گ تأثی
1( امکانــات و خدمــات اقامتــی: فراهم کــردن امکانــات 
اجــاره ای،  خانه هــای  و  زائرســراها  )هتــل،  اقامتــی 
ــای  ــی از بخش ه ــا و ...( یک ــی و موکب ه ــای موقت کمپ ه
پویــای گردشــگری را تشــکیل می دهــد. ازآنجاکــه این گونــه 
بــرای تقویــت گردشــگری  تســهیالت، عامــل مؤثــری 
به شــمار می رونــد، اهمیــت دادن بــه آن هــا بایــد مــورد 

توجــه قــرار گیــرد )تقوایــی و اکبــری، 1388: 218(؛
2( امکانــات و خدمــات پذیرایــی: بــا توجــه بــه این کــه 
شــهرهای گردشــگرپذیر نیــاز بــه تأسیســات اقامتــی و 
ــش  ــه بخ ــای ثانوی ــی از نیازه ــد، یک ــز دارن ــی مجه پذیرای
گردشــگری، مراکــز پذیرایی اســت؛ اگرچه همه گردشــگران 
از هتــل اســتفاده نمی کننــد، امــا بــه علــت تنــوع ســلیقه و 
تــوان گردشــگران، شــهر بــه انــواع هتل هــا و مراکــز پذیرایی 
بــا درجه هــای مختلــف نیازمنــد اســت. گردشــگرانی کــه از 
هتــل اســتفاده می کننــد بیشــترین تأثیــر اقتصــادی را در 
صنعت گردشــگری دارند )وارثــی و همــکاران، 1389: 97(. 
امکانــات و خدمــات زیربنایی: صنعت گردشــگری رابطه ای 
بــا حمل ونقــل دارد؛ زیــرا وجــود حمل ونقــل  حیاتــی 
)هوایــی و زمینــی( مطلــوب و مناســب بــا جاده هــای ایمن، 
دسترســی راحــت و باکیفیت بــه امکانات زیربنایــی ازجمله 
ـ کــه بالــغ بــر 95 درصــد  پارکینــگ، به ویــژه در شــهر مهــران 
گردشــگران از وســیله نقلیــه شــخصی اســتفاده می کننــدـ  
ــرای گردشــگران یکــی از الزمه هــای توســعه گردشــگری  ب

ــعه  ــاس کالن، توس ــی رود. در مقی ــمار م ــه به ش ــر منطق ه
زیرســاخت های مناســب شــهری و مدیریــت مدبرانــه شــهر 
ــه نیازهــای گردشــگران، ضــرورت  به منظــور پاســخ گویی ب

ــراوان دارد؛ ف
ــات و خدمــات نیــروی انتظامــی و امنیتــی: پلیــس  3( امکان
به منزلــه بخــش مهمــی از نظــام سیاســی هر کشــور، وظیفه 
ــه  خطیــر تأمیــن امنیــت داخلــی را برعهــده دارد. ازآنجاک
پلیــس شــامل قوه هایــی اســت کــه حفــظ نظــم و آرامــش 
مملکــت برعهــده آن هاســت، می تــوان بیــان کــرد کــه 
نقــش اول ایجــاد و حفــظ نظــم و آرامــش در کشــور، به ویــژه 
شــهروندان، برعهــده نیــروی انتظامــی و پلیــس اســت 

ــکاران، 1392: 5(. ــدم و هم ــن مق )آیی

جدول 1: ابعاد و شاخص های احساس امنیت و آسایش 
گردشگران مذهبی

شاخصابعاد

امکانات و خدمات اقامتی
 رضایت از امکانات اقامتگاهی

 مانند کمپینگ، مسافرخانه، هتل،
زائرسرا و منازل اجاره ای

امکانات و خدمات پذیرایی

 رضایت از امکانات پذیرایی مانند
 رستوران، سوپرمارکت، پیتزا و
 ساندویچ  فروشی ها و موکب های

 بین راهی و مجتمع های خدماتی،
رفاهی، بین راهی

امکانات و خدمات زیربنایی

 رضایت از امکانات زیربنایی مانند
 افزایش کّمی و کیفی وسایل

 حمل ونقل و مخابرات و برق و
،پارکینگ، خدمات بانکی

بیمه، ویزا 

 امکانات و خدمات نیروی
انتظامی و امنیتی

 رضایت از عملکرد نیروی انتظامی
و امنیتی برای برقراری امنیت

ویژگی های ناحیه مورد مطالعه
شهرســتان مهــران واقــع در غــرب اســتان ایالم با مســاحت 
2394 کیلومترمربــع، 12 درصــد مســاحت اســتان ایــالم را 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن شهرســتان از شــمال 
به شهرســتان ایــالم، جنــوب به شهرســتان دهلران، شــرق 
بــه شهرســتان ملکشــاهی و غــرب بــه کشــور عــراق منتهــی 
می شــود. شهرســتان مهــران آب وهــوای گــرم و خشــک تــا 
معتــدل دارد و میانگیــن بــارش ســاالنه آن 185/9 میلی متر 
اســت و دمــای مطلــق آن از 6 تــا 52 درجــه ســانتی گراد در 

ــت.  تغییر اس
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ــتان  ــت شهرس ــال 1395، جمعی ــماری س ــاس سرش براس
مهــران 29797 نفــر اســت. ایــن شهرســتان بــه علــت 
زمین هــای  و  مناســب  جغرافیایــی  موقعیــت  داشــتن 
حاصلخیــز کشــاورزی و قرارگرفتــن بزرگ تریــن پایانــه 
زمینــی صــادرات و واردات کاال بــه کشــور عــراق و همچنین 
داشــتن منابــع غنــی نفــت و گاز، ظرفیت متنــوع و مطلوبی 
بــرای ســرمایه گذاری و انجــام فعالیت هــای اقتصــادی 
دارد. از ســال 1382 بــه پیشــنهاد وزارت امــور خارجه، مرز 
مهــران به عنــوان مــرز بین المللــی معرفــی شــد. بــه علــت 
نزدیکــی ایــن مــرز بــا عتبــات عالیــات در عــراق و مذهــب 
شــیعه اســتان های دو طــرف کشــور )ایــران و عــراق( 
روز بــه روز اهمیــت ایــن مــرز بیشــتر شــده اســت؛ به طــوری 
کــه چنــد ســالی اســت به عنــوان مســیر تــردد بخــش اعظم 
زائــران کشــورمان و همچنیــن اتبــاع ســایر کشــورها به ویژه 

عــراق انتخــاب شــده اســت. 

یافته های توصیفی 
در ایــران بــرای اولین بــار در ســال 1390 و بــا حضــور 
ــاده روی  ــم پی ــر مراس ــزار نف ــاه ه ــر پنج ــغ ب ــی بال جمعیت
اربعیــن آغــاز شــد و بــا رشــدی فزاینــده ایــن تعداد در ســال 
1397 بــه بیــش از دو میلیــون نفــر رســید .در کشــورمان بــا 
وجــود چنــد پایانــه مــرزی بــرای تــردد زائــران، شهرســتان 
مهــران بــا توجــه بــه داشــتن کمتریــن فاصلــه بــا شــهرهای 
مذهبــی عــراق در ایام مراســم پیــاده روی اربعین حســینی 
مــورد توجــه گردشــگران مذهبــی عتبــات عالیــات از داخل 

و خــارج کشــور قــرار گرفتــه اســت.

جدول 2: فاصله شهرهای مرزی با کربالی معلی

فاصله پایانه تا کربال به کیلومترنام پایانه

480 کیلومترپایانه مرزی شلمچه

480 کیلومترپایانه مرزی چزابه

315 کیلومترپایانه مرزی خسروی

281 کیلومترپایانه مرزی مهران

جدول 3: آمار تردد گردشگران مذهبی از مرز مهران )ماخذ: 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایالم(

جمع کلخروجیورودیسال آماری

1394172526316543132379576

1395205655723659394422496

1396212207119060924028163

1397245679820876544544443

نتایج استخراج پرسش نامه حاکی از آن است که سن بیشتر 
پاسخ گویان بین 31 تا 40 است. بعد از آن، گروه سنی 41 
تا50 سال با 34 درصد بیشترین گروه سنی است که از مرز 
می کند.  استفاده  عالیات  عتبات  به  عزیمت  برای  مهران 
براساس نتایج استخراج شده از جامعه آماری مورد مطالعه، 
نزدیک به 50 درصد گردشگران تحصیالت عالی داشته اند 
نتایج  اکثر پاسخ گویان لیسانس بوده است.  و تحصیالت 
استخراجی از وضعیت اشتغال پاسخ گویان نشان می دهد که 

نقشه 1: موقعیت ناحیه مورد مطالعه
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75 درصد پاسخ گویان در بخش دولتی شاغل بوده اند. نحوه 
دسترسی پاسخ گویان به شهر مرزی مهران نشان می دهد 
که عمده پاسخ گویان وسیله نقلیه شخصی )84/3 درصد( را 
برای تردد ترجیح می دهند. نحوه آشنایی پاسخ گویان با مرز 
مهران و تردد از این مرز بین المللی برای عزیمت به عتبات 
عالیات نشان می دهد که عمده پاسخ گویان به توصیه دوستان 
و آشنایان، از مرز مهران شناخت پیدا کرده اند و براساس 
تجربه مثبت قبل )ذهنیت دوستان از خدمات مطلوب در 

سفرهای سال های قبل( به این شهر عزیمت کرده اند .

جدول 4: خالصه یافته های توصیفی پژوهش

درصد ویژگی مؤلفه ها

)سن )سال

3/6کمتر از 20

214/8 تا 30 سال

3143/8 تا 40 سال

4134/1 تا 50 سال

513/7 به باال

جنس
77/2مرد

22/8زن

تحصیالت

25/5فوق لیسانس و باالتر

49/1لیسانس

14/1فوق دیپلم

5دیپلم

6زیردیپلم

اشتغال

76/1شاغل در بخش دولتی

 شاغل در بخش
10/8خصوصی

3/9بی کار

 نحوه دسترسی

84/3وسیله نقلیه شخصی

10وسیله نقلیه عمومی

1/3هواپیما

 نحوه آشنایی به
 مرز مهران

 توصیه دوستان و
68/8آشنایان

 اینترنت و فضای
14/2مجازی

11/5رادیو و تلویزیون

 فیلم ها، پوسترها و
5/5برشورها

یافته های تحلیلی و سنجش
و  جغرافیایی  مناسب  موقعیت  علت  به  مهران  شهرستان 
با  طوالنی  مشترک  مرز  داشتن  ازجمله  خدادادی  منابع 
شهرهای  با  نزدیکی  و  کیلومتر  طول 220  به  عراق  کشور 
عتبات عالیات و مرکز کشور عراق و قرارگیری در همسایگی 
استان های شیعه نشین کشور عراق و توپوگرافی هموار در دو 
سویه کشور ایران و عراق در مرکز ثقل عزیمت گردشگران 
مختلف از اقصی نقاط کشور، به ویژه مناطق شمالی و شمال 
غرب و مرکز کشور قرار دارد. پیاده روی اربعین در ایران از 
سال 1390 و با جمعیت 50 هزار نفر شروع شد و با رشدی 
و  رسید  نفر  میلیون  از 2  بیش  به  سال 1397  در  فزاینده 
به تدریج با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی مهران و 
همچنین امنیت مسیر و ارائه خدمات )اسکان، پذیرایی، 
تأمین پارکینگ و...( به دست مردم استان، خصوصًا شهرستان 
مهران، به رغم ایجاد سه نقطه مرزی برای عبور زوار، براساس 
آمار غیررسمی بیش از 70 درصد از جمعیت 2 میلیونی سال 
1397، مرز مهران را برای پیاده روی اربعین )رفت( انتخاب 
کردند و در برگشت نیز این تعداد به مراتب افزایش یافت. گفتنی 
است در بقیه ایام سال نیز اغلب این مسیر انتخاب گردشگران 

زیارتی عراقی و ایرانی بوده است. 
برای بررسی رضایت و آسایش گردشگران در هریک از مؤلفه های 
پژوهش، بررسی با استفاده از سه گویه انجام شده است. نتایج 
مطالعه،  مورد  گویه های  همه  که  می دهد  نشان  تی  آزمون 
وضعیتی باالتر از حد مطلوب داشته اند )مقایسه میانگین هریک 
از مؤلفه ها با حد مبنای 3(. به عبارت دیگر، رضایت گردشگران از 

وضعیت خدمات و امکانات مهران مطلوب بوده است.

جدول 5: بررسی میزان رضایت و آسایش گردشگران مذهبی از 
خدمات و امکانات

 رضایت گردشگران از
نخدمات گردشگری
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3/840/6860/0010/05 امکانات اقامتگاهی

3/250/7210/0090/05امکانات پذیرایی

3/280/7170/0080/05امکانات زیربنایی

 امنیت و امکانات
3/410/7070/0060/05آن سوی مرز

 عملکرد نیروی
3/730/6980/0070/05انتظامی و امنیتی
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براســاس آزمــون تــی، تک نمو نه هــای همــه عوامــل مؤثــر 
در ایجــاد امنیــت برای گردشــگران در ســطح مطلوبــی قرار 
دارنــد. در ادامــه تــالش می شــود کــه از میــان ایــن عوامــل، 
مؤثرتریــن عواملــی که به ایجــاد امنیت و همچنیــن ناامنی 
بــرای گردشــگران مذهبــی شــهر مــرزی مهران منجر شــده 
اســت، شناســایی شــود. رگرســیون چندگانــه می توانــد بــه 
ســنجش عوامــل مؤثر در امنیت گردشــگری مذهبی شــهر 

ـ کــه برهم کنــش بیــن  مــرزی مهــران و ایجــاد مــدل عّلــی 
ــد.  ــک کن ـ کم ــد  ــان می ده ــا را نش ــاخص ها و معرف ه ش
ــن  ــی بی ــدل عّل ــاد م ــش، ایج ــن پژوه ــداف ای ــی از اه یک
عوامــل مؤثــر در امنیــت گردشــگری شــهر مــرزی مهــران 
اســت. پرســش اصلــی بــرای ایجــاد این مــدل آن اســت که 
کــدام شــاخص منطقــه، بیشــترین تأثیــر را در گردشــگری 

در ایــن منطقــه داشــته اســت.

جدول 6: ضرایب و رگرسیون گام به گام برای سنجش تأثیر متغیرهای مستقل امنیت گردشگران مذهبی

بعد

مراحل

)مؤلفه ها )امکانات اقامتی، امکانات پذیرایی، امکانات زیربنایی، امنیت، نیروی انتظامی

 متغیر واردشده به مدل
در هر مرحله

 )R( ضریب هم بستگی
 ضریب تعیین)R2( ضریب تعیینچندگانه

خطای معیارتعدیل شده

0/8580/7480/7490/201احساس امنیت در مدت اقامتگام اول

0/9130/8550/8640/169امکانات زیربناییگام دوم

0/9330/9020/9010/137امکانات پذیراییگام سوم

0/9790/9580/9530/109امکانات اقامتگاهیگام چهار

 عملکرد نیروی انتظامی برایگام پنجم
0/9890/9860/9860/092برقراری امنیت

 امنیت و خدمات در آن سویگام ششم
1110/052مرز

اولیــن متغیــر واردشــده در مــدل، شــاخص احســاس 
ضریــب  دارای  کــه  اســت  اقامــت  مــدت  در  امنیــت 

اســت.  0/858 هم بســتگی 
ــدل  ــی وارد م ــات زیربنای ــاخص امکان ــه دوم، ش در مرحل
شــد کــه مقــدار R بــه 0/913و مقــدار R2 بــه 0/855 افزایــش 
ــه  ــی وارد معادل ــات پذیرای ــوم امکان ــه س ــت. در مرحل یاف
شــد کــه مقــدار R بــه 0/933و مقــدار R2 بــه 0/902 افزایــش 
یافــت. در گام چهــارم بــا ورود متغیــر امکانــات اقامتگاهی، 

مقــدار R بــه 0/979و مقــدار R2 بــه 0/958 افزایــش یافــت. 
ــا ورود متغیــر عملکــرد نیــروی انتظامــی،  در گام پنجــم ب
مقــدار R بــه 0/989و مقــدار R2 بــه 0/986 افزایــش یافــت.
در گام ششــم بــا ورود متغیــر امنیــت مــرز در آن ســوی مرز، 
مقــدار R و همچنیــن مقــدار R2 بــه 1 افزایــش یافت؛ یعنی 
ــه متغیــر  ایــن 6 متغیــر 100 درصــد از واریانــس مربــوط ب

وابســته را تبییــن می کننــد.

جدول 7: ضرایب رگرسیون گام به گام برای سنجش تأثیرگذاری شاخص های مورد مطالعه در امنیت گردشگران

 ضرایب رگرسیونی)B( ضرایب رگرسیونیمدل
)( استاندارد

انحراف استاندارد
 خطای آماره آزمونT مقدار آمارهضرایب

T)sig.(

0/3670/2370/0633/810/007امکانات زیربنایی

0/3110/2180/0693/610/011امکانات پذیرایی

0/4180/2970/0524/210/001امکانات اقامتگاهی

0/4010/2880/0574/110/003عملکرد نیروی انتظامی

0/3830/2670/0613/970/004امنیت و خدمات آن سوی مرز
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در  مســتقل  متغیرهــای  نقــش  و  اهمیــت  درمــورد 
پیش گویــی در معادلــه رگرســیون، بایــد از مقادیــر بتــا 
ــای  ــا بت ــی ب ــات پذیرای ــر امکان ــرد. متغی ــتفاده ک )Beta( اس
0/218 کمتریــن تأثیــر را در گردشــگری مذهبــی و رضایــت 
دارد. متغیــر امکانــات اقامتگاهــی بــا ضریــب بتــای 0/297 

بیشــترین تأثیــر را در امنیــت گردشــگران محــدوده مــورد 
ــت. ــته اس ــه گذاش مطالع

تحلیل مدل معادالت ساختاری )مدل تحلیل مسیر(
نمــودار 1 تحلیــل ضرایــب مســیر عوامــل مؤثــر در امنیــت 

ــد. ــان می ده ــگری را نش گردش

در نمــودار 1 تحلیــل ضرایــب مســیر عوامــل مؤثــر در امنیت 
ــزای  ــه اج ــی کلی ــار عامل ــه ب ــد ک ــان می ده ــگری نش گردش
امنیــت گردشــگری بــا عوامــل امکانــات زیربنایــی، امکانات 
پذیرایــی، امکانــات اقامتگاهــی، عملکــرد نیــروی انتظامی 
و امنیــت و خدمــات آن ســوی مــرز در حالــت مســتقیم 
و اســتاندارد بزرگ تــر از مقــدار 0/5 و در بســیاری مــوارد 
ــدرت  ــد ق ــان می ده ــه نش ــت ک ــدار 0/6 اس ــر از مق بزرگ ت
ــا عوامــل امکانــات زیربنایــی،  رابطــه امنیــت گردشــگری ب
امکانــات پذیرایــی، امکانــات اقامتگاهــی، عملکــرد نیــروی 
انتظامــی و امنیــت و خدمــات آن ســوی مــرز قابــل قبــول و 
در مــواردی بســیار مطلــوب اســت. در ایــن میــان، عامــل 
امکانــات اقامتگاهــی بــا بــار عامــل 0/84 بیشــترین تأثیــر و 
عامــل امکانــات پذیرایــی با بــار عاملــی 0/54 کمتریــن تأثیر 

را در امنیــت گردشــگری در اســتان ایــالم داشــته اســت.

جدول 8: نتایج تحلیل و ارزیابی مدل ساختاری عوامل مؤثر در 
امنیت گردشگری

نوع مدل

3/124077/3883/0856/0946/0مستقیم

برازش شــده،  مــدل  در  کــه  می دهــد  نشــان  جــدول 8 
شــاخص  در حــد مطلــوب و کمتــر از میــزان 4 اســت و مقدار  
بــرای کمتر از ســطح مطلــوب 0/08 اســت، که نشــان دهنده 
بــرازش مناســب و خــوب اســت. به همین ترتیــب، مقادیــر 
میــزان  نزدیــک  و  حــدود  در  برازندگــی،،،  اندازه هــای 
مطلــوب 0/90 و در مــواردی بزرگ تــر از 0/90 بــوده کــه 
مقادیــری مناســب و مطلــوب به شــمار می رونــد. ازایــن رو، 
مــدل ســاختاری برازش شــده بــرای کلیــه متغیرهــای 

نمودار 1: مدل معادالت ساختاری )تحلیل مسیر( رابطه امنیت گردشگری با امکانات خدماتی و امنیتی
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تحقیــق، توســط داده هــای  پژوهــش در ســطح مناســبی 
ــرای  از نظریه هــا انجــام شــده، آن هــا را حمایــت کــرده و ب
به شــمار می رونــد.  تبییــن متغیرهــا مدلــی مناســب 
در  استفاده شــده  )ســؤاالت(  عناصــر  کلیــه  بنابرایــن 
تبیین کنندگــی  قــدرت  پژوهــش،  پرســش نامه های 

ــته اند. ــش داش ــر پژوه ــر متغی ــرای ه ــر را ب مدنظ

آزمون رتبه  بندی فریدمن
جــدول 9 نتایــج آزمــون رتبه بنــدی فریدمــن برای بررســی 
عوامــل مؤثــر در امنیــت گردشــگری از دیــدگاه نمونــه 

پژوهــش را نشــان می دهــد.

جدول 9: نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن عوامل مؤثر
 در امنیت گردشگری

 درجهمقدار آماره آزمون
آزادی

 خطای آزمون
)Sig(

 سطح
آزمون

 نتیجه
آزمون

تأیید0/05<523/91040/01

ـ دو  جــدول 9 نشــان می دهــد کــه مقــدار آمــاره آزمون خــی  
به دســت آمده برابــر بــا 523/910 بــا خطــای آزمــون کمتــر 
از 0/01 اســت کــه نتیجه گیــری می شــود در ســطح خطــای 
کمتــر از 0/05 قــرار دارد. معنی داربــودن آزمــون فریدمــن 
ــت  ــر در امنی ــل مؤث ــدی عوام ــه رتبه  بن ــت ک بدین معناس
گردشــگری از دیــدگاه نمونــه پژوهــش معنــادار بــوده و 
ــر در  ــل مؤث ــی از عوام ــدی متفاوت ــش رتبه بن ــه پژوه نمون

امنیــت گردشــگری دارنــد.
جــدول 10 نتایــج رتبه بنــدی عوامــل مؤثــر در امنیــت 
گردشــگری از دیــدگاه نمونــه پژوهــش را نشــان می دهــد.

جدول 10: نتایج رتبه بندی عوامل مؤثر در امنیت گردشگری

اولویت بندیمیانگین رتبهعوامل

01/41 امکانات اقامتگاهی

3/145امکانات پذیرایی

3324/امکانات زیربنایی

امنیت و امکانات
54/33آن سوی مرز 

 عملکرد نیروی انتظامی و
68/32امنیتی

مقایســه میانگیــن رتبه هــای عوامــل مؤثــر در امنیــت 
ــن  ــه باالتری ــد ک ــان می ده ــدول 10 نش ــگری در ج گردش
میانگیــن رتبــه )4/01( بــه عامــل امکانــات اقامتگاهــی در 
نمره دهــی اختصــاص دارد؛ بدین معنــا کــه مهم تریــن 
عامــل مؤثــر در امنیــت گردشــگری از نظــر نمونــه پژوهش، 
ــوق،  ــل ف ــد از عام ــت. بع ــی اس ــات اقامتگاه ــل امکان عام
ــب  ــگری به ترتی ــت گردش ــر در امنی ــل مؤث ــن عام مهم تری
ــت و  ــی، امنی ــی و امنیت ــروی انتظام ــرد نی ــامل عملک ش
ــات  ــی و امکان ــات زیربنای ــرز، امکان ــوی م ــات آن س امکان

پذیرایــی می شــود.

نتیجه گیری
ــی  ــش روان ــی و آرام ــت اجتماع ــاس امنی ــرورت احس ض
در بیــن گردشــگران مذهبــی، موجــب افزایــش شــمار 
گردشــگران، رونق یافتــن کســب وکار و افزایــش درآمــد 
ایــن عرصــه  کــه در  شــرکت ها و مؤسســاتی می شــود 
تحــوالت  در  جدیــدی  ظرفیــت  و  می کننــد  فعالیــت 

توســعه ای منطقــه و کل اســتان ایجــاد می شــود.
ســکونت  مراکــز  قدیمی تریــن  از  یکــی  مهــران  شــهر 
در جنــوب غــرب کشــور اســت. ایــن شــهر بــا داشــتن 
فاصلــه مناســب بــا شــهرهای مذهبــی و پایتخــت عــراق، 
در  ایــالم  اســتان  مــردم  مهمان نــوازی  شــیعه بودن، 
ــی در  ــی و قوم ــتراک فرهنگ ــران، اش ــردد زائ ــیرهای ت مس
ــران  ــوب مه ــام خ ــره و ن ــن خاط ــرز و همچنی ــوی م دو س
در دوران دفــاع مقــدس در بیــن مــردم، زمینــه فراوانــی را 
بــرای حضــور گردشــگران مذهبــی از اقصــی نقاط کشــور به 

ــت. ــرده اس ــم ک ــرزی فراه ــهر م ــن ش ای
آمــاری  محاســبات  و  تحلیــل  مطالعــات،  براســاس 
ــپیرمن  ــون و اس ــتگی پیرس ــون هم بس ــده از آزم انجام ش
ــا آزمــون تــی  نشــان می دهــد مقــدار میانگیــن رضایــت ب
تک نمونــه ای بــرای شــاخص امکانــات اقامتگاهــی 3/84، 
 ،3/28 زیربنایــی  امکانــات   ،3/25 پذیرایــی  امکانــات 
عملکــرد نیــروی انتظامــی 3/73 و احســاس امنیــت در 
ــت از  ــطح رضای ــه س ــت. ازآنجاک ــت 3/41 اس ــدت اقام م
ــگری  ــات گردش ــی و امکان ــاخص های خدمات ــک از ش هری
ــای 3  ــد مبن ــر از ح ــگران باالت ــر گردش ــران از نظ ــهر مه ش
ــات  ــات و امکان ــت خدم ــه گرف ــوان نتیج ــرار دارد، می ت ق
گردشــگری در شــهر مــرزی مهــران، در وضعیــت مطلوبــی 
قرار داشــته و توانســته اســت امنیت و آســایش گردشگران 

ــد. ــن کن ــی را تأمی مذهب
بــا اســتفاده از آزمــون رگرســیون گام بــه گام، می تــوان 
ــای  ــا بت ــی ب ــات پذیرای ــاخص امکان ــه ش ــت ک ــه گرف نتیج
0/218 کمتریــن تأثیــر را در گردشــگران مذهبــی شــهر 
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ــاخص  ــته و ش ــا داش ــدی آن ه ــران و رضایت من ــرزی مه م
ــترین  ــای 0/297 بیش ــب بت ــا ضری ــی ب ــات اقامتگاه امکان
تأثیــر را در امنیــت و آســایش گردشــگران گذاشــته اســت.
کلیــه  بــرای  برازش شــده  ســاختاری  مــدل  همچنیــن 
ــطح  ــش در س ــای پژوه ــط داده ه ــش، توس ــل پژوه عوام
مناســبی از نظریه هــا انجــام شــده، حمایــت کــرده و بــرای 
تبییــن متغیرهــا مدلــی مناســب به شــمار مــی رود و عامــل 
ــار عامــل 0/84 بیشــترین تأثیــر  ــا ب ــات اقامتگاهــی ب امکان
ــن  ــی 0/54 کمتری ــار عامل ــا ب ــی ب ــات پذیرای ــل امکان و عام
ــته  ــالم داش ــتان ای ــگری در اس ــت گردش ــر را در امنی تأثی
ــن  ــدی فریدم ــون رتبه بن ــج آزم ــب، نتای ــت. به این ترتی اس
ــت  ــر در امنی ــل مؤث ــای عوام ــن رتبه ه ــه میانگی ــا مقایس ب
گردشــگری نشــان داد کــه باالتریــن میانگیــن رتبــه )4/01( 
ــاص  ــی اختص ــی در نمره ده ــات اقامتگاه ــل امکان ــه عام ب

دارد.
نتایــج پژوهــش بــا نتایــج پژوهــش رمضــان زاده لســبوئی و 
همــکاران )1394(، کــه گردشــگری تأثیــر منفــی در امنیــت 
ــگران  ــت گردش ــاس امنی ــش احس ــب کاه ــته و موج گذاش
شــده اســت، همخوانی نــدارد. همچنیــن با نتایــج پژوهش 
اســماعیل زاده و همــکاران )1394( کــه میــزان تحصیــالت، 
ســن، ســواد، وضعیــت تأهــل، میــزان درآمد، نقــش نیروی 
انتظامــی و رســانه ها را بــه مقــدار بســیار زیــادی در میــزان 
احســاس امنیــت اجتماعــی گردشــگران شــهری مؤثــر 
دانســته و درمجمــوع، درصــد باالیــی از گردشــگران، شــهر 
مدنظــر را دارای امنیــت اجتماعی نســبتًا خوبــی می دانند، 
همخوانــی دارد. همچنیــن نتایــج پژوهش با تحقیــق بهزاد 
مغانــی و همــکاران، که شــاخص امکانــات اقامتگاهی تأثیر 

منفــی در امنیــت گردشــگران دارد، همخوانــی نــدارد.
براســاس نتایــج دیگر پژوهش، زیرســاخت هــای موجود در 
شهرســتان بــا نارســایی هایی مواجــه اســت؛ بنابرایــن ارائــه 
خدمــات بــه طــور مطلــوب و ایــده آل انجــام نمی شــود. برابر 
ــکالت  ــن مش ــخ گویان مهم تری ــر پاس ــا، از نظ ــن یافته ه ای
گردشــگری در شــهر مهــران عبارت اند از راه های دسترســی 
ــتی  ــکالت بهداش ــگ، مش ــود پارکین ــی، کمب ــی و فرع اصل
و توالت هــای عمومــی. همچنیــن از نظــر پاســخ گویان، 
زیرســاخت های الزم کــه فراهم کــردن آن هــا باعــث افزایش 
گردشــگران و رونــق صنعــت گردشــگری در شــهر می شــوند 
عبارت انــد از: بهبــود کیفیــت راه هــای دسترســی )اصلــی و 
فرعــی(، افزایــش دیگــر راه هــای دسترســی ازجملــه ریــل 
قطــار و فــرودگاه، افزایــش مجتمع هــای خدماتــی و رفاهــی 
بیــن راهــی، بهبــود بهداشــت و خدمــات درمانــی، افزایــش 
کّمــی و کیفــی نحــوه ارائــه خدمــات بانکــی، ویــزا و بیمــه، 
بهبــود دفاتــر خدمــات و آژانس هــای مســافرتی و توریســم.

در  گردشــگران  مشــکالت  رفــع  به منظــور  ادامــه  در 
شهرســتان مهــران پیشــنهادات کاربــردی ارائــه می شــود:
فقــدان  پژوهــش،  از  حاصــل  یافته هــای  براســاس   )1
در  مشــکل  مهم تریــن  مناســب  دسترســی  راه هــای 
شهرســتان اســت کــه بــا درنظرگرفتــن بــار ترافیکــی ناشــی 
از خروجــی بیــش از 70 درصــد کل زائــران در ایــام اربعیــن 
ــه آزادراه و  ــود ب ــل راه موج ــران، تبدی ــرز مه ــینی از م حس
نیــز تنوع بخشــیدن بــه راه هــای دسترســی بــه شهرســتان 
ــه  ــد ب ــرودگاه می توان ــار( و ف ــی )قط ــوط ریل ــاد خط ــا ایج ب
حــل مشــکالتی ازجملــه حــل ترافیــک و کاهــش تصادفات 

ــد؛ ــک کن ــگران کم ــت گردش ــان اقام ــش زم و کاه
2( پیشــنهاد می شــود بــه علــت مشــکالتی کــه زائــران 
ــواد  ــذا و م ــه غ ــه تهی ــد، ازجمل ــا آن مواجه ان ــت ب در برگش
خوراکــی پاکیــزه و بهداشــتی در عــراق، به طــور ویــژه 
امکانــات الزم بــرای پذیرایــی و اقامــت موقــت زائــران 
برگشــتی در مســیر مــرز تا پــل زائــر در مهران تهیــه و تأمین 

ــود؛ ش
ـ رفاهــی در مســیر  3( ســاخت مجتمع هــای خدماتــی 
ـ مهــران از اولویت هــای گردشــگران بــا توجــه  جــاده ایــالم 

ــت؛ ــود آن هاس ــه کمب ب
4( ســاخت ســرویس های بهداشــتی و حمــام در کلیــه 
محورهــای مواصالتــی بــه پایانــه مــرزی مهــران در مــکان 

ــب؛ مناس
ــت  ــی ارزان قیم ــش خصوص ــراهای بخ ــاخت زائرس 5( س

ــی؛ ــی و غیرزیارت ــام زیارت ــرای ای ب
6( ســاخت اقامتگاه هــای موقــت ارگان هــای نظامــی و 
ــی؛ ــام زیارت ــرای ای ــال ب ـ کرب ــران  ــیر مه ــی در مس انتظام

ــی  ــام زیارت ــم در ای ــت و دائ ــای موق ــاخت پارکینگ ه 7( س
ــام  ــا در ای ــای خودروه ــک پارکینگ ه ــی و تفکی و غیرزیارت

زیارتــی )بــه تفکیــک اســتان(؛
8( ســاخت ترمینال هــای موقــت مســافربری بــرای کنتــرل 
کرایــه و ســامان دهی وســایل حمل    ونقــل عمومــی در ایــام 

زیارتی؛
ــای  ــول جاده ه ــیار در ط ــای س ــپ بنزین ه ــاخت پم 9( س

اصلــی شهرســتان در ایــام زیارتــی؛
10( تأسیس کنسولگری عراق در شهر مهران و ایالم؛

11( تزریــق ارز کافــی به منظــور اخــذ روادیــد در ایــام 
زیارتــی؛

12( انجام مراحل اخذ ویزا قبل از ایام زیارتی؛
13( پیش گیــری از ورود و خــروج زائــران ســایر کشــورها در 

ایــام اربعیــن از مــرز مهــران بــرای امنیــت بیشــتر؛
14( اســتقرار نیروهــای امنیتــی در فواصــل مناســب در 

ــالم. ــهر ای ــران و ش ــرز مه ــن م ــه بی فاصل
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ســوم، شــماره 2 پیاپــی 8، ص 60-45.
حاجیانــی، ابراهیــم )1384(. »چارچــوب روش شــناختی 
ــات  ــه مطالع ــت«. فصل نام ــاس امنی ــی احس ــرای بررس ب

ــماره 2 - 3. ــی، دوره 1، ش ــت اجتماع امنی
خوشــفر، غالمرضــا، اســفندیان، آزیتــا و رحمانــی، مریــم 
ــی  ــردی و اجتماع ــت ف ــاس امنی ــی احس )1392(. »بررس
از دیــدگاه گردشــگران و عوامــل مؤثــر بــر آن، مطالعــه 
مــوردی: گردشــگران منطقــه گردشــگری ناهارخــوران 
ــعه  ــزی و توس ــه برنامه ری ــرگان«. مجل ــهر گ ــدره ش و النگ

گردشــگری، ســال دوم، شــماره 6، ص 202-181.
ــم )1392(.  ــی، مری ــین و فیض الله ــت، محمدحس رامش
گردشــگری  کانون هــای  رتبه بنــدی  و  »اولویت گــذاری 
ــزی  ــای برنامه ری ــه پژوهش ه ــزد«، مجل ــم ی ــت ابراهی دش

فضایــی، دوره 3، شــماره 2 پیاپــی 9، ص 17-1. 
رســولی، رضــا و صالحــی، علــی )1390(. »بررســی و تبیین 
ــان«. فصل نامــه  ــر امنیــت اجتماعــی جوان ــر ب عوامــل مؤث

دانــش انتظامــی، دوره 12، شــماره 3، ص 201-165.
روش هــای  و  اصــول   .)1378( کرامــت اهلل  زیــاری، 

یــزد. دانشــگاه  منطقــه ای،  برنامه ریــزی 
سلیمی ســبحان، محمدرضا )1393(. »امنیت و توسعه پایدار 
گردشــگری )مطالعــه مــوردی: شــهر تهــران(«. پژوهش نامــه 

جغرافیــای انتظامــی، ســال دوم، شــماره 8، ص 127-97.
ــلطانی،  ــا و س ــی، رض ــی وانان ــد، رئیس ــاهیوندی، احم ش
ــر  ــی ب ــی و اجتماع ــت روان ــر امنی ــه )1390(. »تأثی مرضی
ــه مــوردی گردشــگران  جــذب گردشــگران خارجــی )نمون
ــال 1389(«.  ــان در س ــهر اصفه ــه ش ــده ب ــی واردش خارج
فصل نامــه نظــم و امنیــت انتظامــی، ســال چهارم، شــماره 

ص 165-137.  ،1
رتبه بنــدی  »ســنجش   .)1398( نــادر  شــوهانی، 
لحــاظ  از  کرمانشــاه  اســتان  شهرســتان های 
زیرســاخت های گردشــگری«. مجلــه گردشــگری شــهری، 

.166-153 ص   ،3 شــماره   ،6 دوره 
ــی  ــایش محیط ــش آس ــماعیل )1386(. »نق ــی، اس صالح
ناهنجاری هــای  از  پیشــگیری  در  شــهری  فضاهــای 
ــماره  ــوم، ش ــی و س ــال س ــی، س ــاری«. محیط شناس رفت

.94-83 ص   ،44
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صدیــق سروســتانی، رحمــت اهلل و نیمــروزی، نــوروز )1389 
ــایگی و  ــط همس ــارکت در رواب ــن مش ــاط بی ــی ارتب »بررس
احســاس امنیــت در محــالت شــهر مشــهد«. مجلــه دانــش 

ــماره 47، ص 220-185. ــم، ش ــال دوازده ــی، س انتظام
صلواتــی، عــادل و موالئــی، ســوران )1394(. »بررســی 
ــه  ــگران )مطالع ــت گردش ــاس امنی ــر احس ــر ب ــل مؤث عوام
ــت  ــم و امنی ــه نظ ــنندج(«. پژوهش نام ــهر س ــوردی: ش م

انتظامــی، ســال هشــتم، شــماره 4، ص 120-91.
مقــاالت  مجموعــه   .)1388( منیرســادات  صمدیــان، 
ــدار گردشــگری، اصفهــان، دانشــگاه  همایــش امنیــت پای

نجف آبــاد. واحــد  اســالمی  آزاد 
ــی  ــاری، عیس ــار و به ــل، جب ــزاده اص ــر، علی ــی، اصغ ضراب
در  گردشــگری  زیرســاخت های  بــر  »تحلیلــی   .)1393(
مقصــد اکوتوریســتی بنــد ارومیــه بــا اســتفاده از روش 
SWOT«. نشــریه جغرافیــا و برنامه ریــزی، دوره 18،شــماره 

.177-120 ص   ،48
ضرغــام بروحینــی، حمیــد )1395(. برنامه ریــزی توســعه 

جهانگــردی. تهــران: انتشــارات مهکامــه.
ــش  ــین )1391(. نق ــوری، حس ــی و یغف ــر، مجتب لطفی ف
امنیــت در توســعه گردشــگری، مــورد شناســایی چابهــار، 
ــدار  ــران و اقت ــواحل مک ــعه س ــی توس ــش مل ــن همای اولی

ــران. ــالمی ای ــوری اس جمه
عبدلــی، اصغــر، محمــدی، جمــال و رضــا ابراهیمــی 
)1393(. »تحلیلی بر امنیت اجتماعی گردشــگران شــهری 
)مطالعــه مــوردی: گردشــگران داخلــی شــهر اصفهــان(«. 
ــماره  ــم، ش ــال هجده ــزی، س ــا و برنامه ری ــریه جغرافی نش

.257-235 ص   ،50
علیقلــی زاده فیروزجایــی، ناصــر )1396(. »ســنجش میزان 
رضایتمنــدی گردشــگران از مقصــد کویــری و بیابانــی 
ــات  ــارات و تجربی ــطح انتظ ــی س ــل تطبیق ــاس تحلی براس
)مطالعــه مــوردی: گردشــگران روســتای صادق آبــاد از 
ــات  ــه مطالع ــق(«. مجل ــتان باف ــه شهرس ــتان مبارک دهس
ـ فرهنگی، دوره 6، شــماره 1، ص 158-141. توســعه اجتماعی 
ــی در  ــم مذهب ــش توریس ــان )1398(. نق ــوالدی، علیزم ف
توســعه پایــدار شهرســتان مهــران، پایان نامــه کارشناســی 

ارشــد، دانشــگاه پیــام نــور.
قدرتــی، حســین، محمدیــان، منیــژه، محمدپــور، احمد و 
افراســیابی، حســین )1391(. »عوامــل مرتبــط با احســاس 
آســایش ســالمندان )مطالعــه شــهر ســبزوار(«. مجلــه 
مطالعــات اجتماعــی ایــران، دوره 6، شــماره 1، ص. 1 
-22.گلــی، علــی )1390(. »زنــان و امنیــت در فضاهــای 
ــیراز(«.  ــارک آزادی ش ــوردی: پ ــه م ــهر )مطالع ــی ش عموم
جامعه شناســی تاریخــی، دوره 3، شــماره 2، ص 165-143.

لــی، جــان )1378(. گردشــگری و توســعه در جهــان ســوم، 
ترجمــه عبدالرضــا رکن الدیــن افتخــاری، تهــران: شــرکت 

چــاپ و نشــر بازرگانــی.
متقــی، ســمیر، صادقــی، محمــد و داللــت، مــراد )1395(. 
ــه  ــی )نمون ــگری خارج ــعه گردش ــت در توس ــش امنی »نق
مجلــه  یــزد(«.  شــهر  خارجــی  گردشــگران  مــوردی: 

گردشــگری شــهری، دوره 3، شــماره 1، ص 91-77.
موســوی،  و  محمدجــواد  بگیــان،  جــواد،  محمــدی، 
ســید ســهراب )1391(. »بررســی رابطــه احســاس امنیــت 
اجتماعــی بــا کیفیــت زندگــی زنــان شــهر کرمانشــاه«. 
ــماره  ــی، دوره 3، ش ــت اجتماع ــات امنی ــه مطالع فصل نام

.156-143 ص   ،31
مشــکینی، ابوالفضــل، حســینی، معصومــه، ربانــی، طاهــا 
و عبــاس زاده، صغــری )1395(. »بررســی عوامــل مؤثــر بــر 
احســاس امنیــت اجتماعــی گردشــگران شــهری )مطالعــه 
مــوردی: شــهر طرقبه(«. نشــریه گردشــگری شــهری، دوره 

ــماره 1، ص 30-17. 3، ش
مغانــی، بهنــام، ســلیمانی دامنــه، مجتبــی و صباحــی 
احســاس  میــزان  یاســر )1396(. »ســنجش  گراغانــی، 
امنیــت و آســایش گردشــگران داخلــی )مطالعــه مــوردی: 
شــهر ســاحلی بنــدر گنــاوه(«. فصل نامــه علمی گردشــگری 

شــهری، دوره 4، شــماره 4، ص 121-107.
ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان ایــالم 
ــام  ــی در ای ــگران مذهب ــت گردش ــزارش وضعی )1397(. گ
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در شــهر اصفهــان )بــا تأکیــد بــر هتل هــا(«. مجلــه جغرافیا و 
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44، ص 112-91.
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