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مدیریـت انتظامی ،کنتـرل و مقابله
بـا جـرم ،مدیریـت ترافیـک و
حملونقـل جـادهای ،پیشـگیری از
جـرم ،طرقبـه و شـاندیز

چکیده
در تعاریفــی کــه از گردشــگری بیــان شــده اســت ،مطالعــه و شــناخت بشــر در
کانــون توجــه آن قــرار دارد و بیشــتر پژوهشهــای انسانشناســان دربــارۀ نــوع
بشــر بــه فرهنــگ بــاز میگــردد .اگــر فرهنــگ را هــر صورتــی از رفتــار اکتســابی و
غیرغریــزی درنظــر بگیریــم ،ایــن مقالــه بــه توصیــف و تبییــن ایــن رفتــار در قلمــرو
پژوهــش در مواجهــه بــا موضــوع پژوهــش بــا تمــام تأثی ـرات فرهنگــی و اقتصــادی
میپــردازد .بررســی ســیر تغییــرات گردشــگری در نیــم ســدۀ اخیــر و بازســازی
معنایــی آن و تغیی ـرات حاصــل از رواج گردشــگری در حوزههــای ذکرشــده ،مســئلۀ
مهــم و ضــرورت انجــام ایــن پژوهــش اســت کــه نیازمنــد پشــتوانۀ نظــری قــوی و
مبتنــی بــر اتخــاذ رویکــردی پارادایــم تفســیرگرایی اســت کــه در آن از رویکــرد امیــک
اســتفاده میشــود و بدینوســیله کمــک میکنــد تــا نحــوۀ درک و تفســیر مــردم
ســرزمین موردمطالعــه از تأثیــرات گردشــگری در توســعۀ جامعــۀ محلــی بررســی
شــود .پژوهــش بــا روش کیفــی انجــام شــده و از رویکــرد مردمنــگاری بهمنزلــۀ
روش عملیاتــی پژوهــش و از رویکــرد نظریــۀ زمینـهای بهمنزلــۀ روش تحلیــل دادههــا
اســتفاده شــده اســت .یافتههــا در قالــب هفــت مقولــۀ عمــده و یــک مقولــۀ هســته،
یعنــی رویکــرد مؤثــر بــه گردشــگری پایــدار ،بیــان میشــود .بــر اســاس ایــن مقولــه،
حوزههایــی از گردشــگری در قلمــرو پژوهــش از حالــت انبــوه خــارج شــده و در
مســیر نیــل بــه وضعیــت گردشــگری پایــدار اســت.

مقدمه
نیــروی انتظامــی در نقــش مهمتریــن متولــی تولیــد،
تأمیــن و تثبیــت امنیــت در کشــور مســئول مقابلــه بــا هرگونــه
قانونگریــزی در ســطح جامعــه اســت .در ایــن راســتا ،پلیس
بــرای موفقیــت در انجــام وظایــف خــود و برقــراری نظــم
و امنیــت در جامعــه بــه همــکاری و حمایــت شــهروندان
متکــی اســت .بــدون حمایــت مــردم ،پلیــس توانایــی حــل و
فصــل جرایــم و حفــظ نظــم و همــکاری بـرای جلوگیــری از
جــرم را نــدارد .در ایــن رهگــذر ،اعتمــاد و اطمینــان مــردم بــه
پلیــس ســنگ بنــا و محــور هــر نــوع همــکاری عمومــی بـرای
مشــروعیت پلیــس در جوامــع اســت .بــرای اعتمادســازی

بایــد تمهیداتــی در نظــر گرفتــه شــود تــا مــردم در کنــار هــم
احســاس امنیــت کننــد .یکــی از شــاخصهای اعتمــاد
بــه پلیــس ،می ـزان رضایــت یــا نارضایتــی مــردم از امنیــت
موجــود ،نــوع نــگاه مــردم بــه دولــت و مأمــوران آن ،می ـزان
بدگمانــی و بدبینــی یــا خوشبینــی بــه عملکــرد و مدیریــت
انتظامــی و درمجمــوع رضایــت از خدمــات پلیــس اســت؛
بنابرایــن همــکاری و مشــارکت افـراد جامعــه بــا پلیــس بـرای
تأمیــن نظــم ،مســتلزم رضایــت از عملکــرد نیــروی انتظامــی
بیــن افـراد جامعه اســت (علیـزاده و همــکاران.)52 :1392 ،
از ایــنرو رضایــت شــهروندان از رفتــار پلیــس پیشنیــاز
همــکاری آنــان بــا ســازمان پلیــس و از عوامــل اصلــی و
اساســی موفقیــت پلیــس اســت (پــور و همــکاران:1393 ،
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 .)58رضایــت جامعــه از عملکــرد پلیــس تابعــی از مدیریــت
انتظامــی اســت و محــدود بــه جامعــه شــهری ،روســتایی و
مــرزی نبــوده و براســاس قانــون اساســی تمــام آحــاد جامعــه
بــه یــک می ـزان دارای حقــوق شــهروندی و مســتحق تأمیــن
امنیتانــد (اژدری و همــکاران .)22 :1398 ،برخــی مناطــق
و نواحــی شــهری و پیراشــهری کشــورمان همچــون منطقــه
طرقبــه و شــاندیز مشــهد بــه دلیــل قرارگرفتــن در برنامهریــزی
توســعه گردشــگری شهرســتان و اشــتهار بهمنزلــه هــدف
گردشــگری در بیــن گردشــگران داخلــی و خارجــی در
ســالهای اخیــر بــا حجــم انبــوه حضــور و ورود گردشــگر
بــه ایــن منطقــه مواجــه بــوده و همیــن امــر در کنــار ایجــاد
فرصتهــای اقتصــادی  -اجتماعــی بــرای ســاکنان محلــی
ایــن مناطــق ،مشــکالت و معضالتــی را نیــز فراهــم کــرده
اســت .حضــور و اســتفاده گردشــگران از اماکــن تفریحــی
تفرجگاههــای پیراشــهری در شــهرهای بزرگــی همچــون شــهر
مشــهد مقــدس بهمنزلــه پایتخــت مذهبــی ایــران اســامی
در ســالهای اخیــر درحکــم پدیــده ای رو بــه گســترش،
فرصتهــا (مواهــب) و در برخــی مواقــع چالشهایــی
را فــراروی کارگــزاران ،برنامهریــزان و متولیــان حوزههــای
گوناگــون اعــم از حــوزه بهداشــت و درمــان ،محیط زیســت و
حتــی مســئوالن امنیتــی ـ انتظامــی تفرجگاههــای پیراشــهری
گذاشــته اســت؛ بســیاری از امکانــات درنظــر گرفتهشــده
بـرای نواحــی پیراشــهری اطـراف شهرســتان مشــهد مقــدس،
همچــون امکانــات بهداشــتی ،زیســت محیطــی و راهبردهای
نرمافزارانــه و ســختافزارانه تأمیــن امنیــت ایــن مناطــق،
متناســب بــا ســطح نیــاز جامعــه بومــی ـ ـــمحلی ایــن نواحی
بــوده و مــوج گســترده گردشــگران بهویــژه در ســالهای
َ
اخیــر ،موجــب ایجــاد تنگنــا بـرای بومیــان ســاکن و بــه ت َبــع
ِ
آن ،نارضایتــی جامعــه محلــی بــوده اســت .یکــی از عمــده
مشــکالت ناشــی از توســعه گردشــگری در ایــن مناطــق ،کــه
ً
مســتقیما بــا عملکــرد و کارکــرد نیــروی انتظامــی در ارتبــاط
اســت ،افزایــش حجــم ترافیــک ،شــیوع برخــی جرایــم
اخالقــی و ناهنجاریهــای رفتــاری گردشــگران ،کاهــش
نظــارت اجتماعــی مردممــدار و باالرفتــن نــرخ جرایــم و ...
اســت کــه ضمــن ایجــاد نارضایتــی جامعــه بومــی – محلــی
از گردشــگران ،بــه افزایــش مطالبــات مــردم ایــن منطقــه از
نیــروی انتظامــی بــرای ســاماندهی بــه وضعیــت فعلــی
منجــر شــده اســت .بنابرایــن موضــوع مدیریــت انتظامــی
تفرجگاههــای منطقــه طرقبــه و شــاندیز مشــهد مستمســکی
بــرای انجــام ایــن پژوهــش فراهــم کــرده اســت .بــا ایــن
وصــف ،تحقیــق حاضــر بــا هــدف بررســی تأثیــر مدیریــت
انتظامــی تفرجگاههــای پیراشــهری در رضایتمنــدی ســاکنان
محلــی مناطــق طرقبــه و شــاندیز مشــهد انجــام میشــود.

در ســالهای اخیــر ،حاکمشــدن ســبک زندگــی مــدرن
تحــوالت اجتماعــی فراوانــی را بــه همــراه داشــته و باعــث
هجــوم فزاینــده جامعــه شهرنشــین ب ـرای اســتفاده از مناطــق
گردشــگری نزدیــک و دردســترس بــرای گــذران اوقــات
فراغــت بــا هزینــه کم اســت .ازایـنرو مــوج گســترده عزیمت
گردشــگر ِان خســته از زندگــی ماشــینی و یکنواخــت شــهرها
ب ـرای اســتفاده از فضــای تفریحــی موجــود در تفرجگاههــای
پیراشــهری ،ضمــن فراهمکــردن فرصتهــای مطلــوب
بــرای ســاکنان محلــی ایــن تفرجگاههــا ،منشــأ تهدیدهــا
و مخاطراتــی نیــز بــوده اســت کــه ایــن پیامدهــای منفــی
حضــور گردشــگران بــرای ســاکنان محلــی ،در تحقیقــات
و مطالعــات علمــی بررســی شــده اســت (صابــری و
همــکاران .)1 :1397 ،بســیاری از امکانــات مســتقر در
تفرجگاههــای پیراشــهری شــهر مشــهد همچــون طرقبــه
و شــاندیز براســاس نیازهــای محــدود ســاکنان محلــی و
متناســب بــا نیازمندیهــای گردشــگران انــدک در دهههــای
گذشــته شــکل گرفتــه و بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت
ســاکنان محلــی و بــه مــوازات آن ،گســتردگی رو بــه تزایــد
چ روی
جمعیــت گردشــگران در ســالهای اخیــر ،بــه هیــ 
پاســخگوی نیــاز ایــن مناطــق نیســت و ایــن مســئله ســبب
کاهــش احســاس امنیــت در میــان ســاکنان محلــی ایــن
مناطــق و درمجمــوع ایجــاد نارضایتــی در بیــن ســاکنان
حــوزه جغرافیایــی تفرجگاههایــی ماننــد طرقبــه و شــاندیز
شــده اســت .عواملــی کــه موجــب تهدیــد یــا کاهــش امنیــت
عمومــی در تفرجگاههــای پیراشــهری ازجملــه طرقبــه و
شــاندیز میشــوند بیشــمارند؛ دالیلــی ماننــد ازدحــام
جمعیــت بهویــژه در روزهــای تعطیــل ،تجــاوز بــه فضــای
شــخصی افـراد بومــی و نقــض امنیــت آنهــا ،وجــود و رواج
پدیــده غریبههراســی در میــان ســاکنان محلــی ،حضــور و
فعالیــت کالهبــرداران بــرای ســوء اســتفاده از گردشــگران و
تبعــات آن بـرای ســاکنان محلــی ایــن مناطــق و غیــره ازجملــه
علــل نارضایتــی بومیــان و ســاکنان محلــی از وضعیــت
امنیــت و در جــان کالم نارضایتــی از مدیریــت انتظامــی ایــن
تفرجگاههاســت .تحــوالت دهههــای اخیــر ســبب شــده
تــا امکانــات تفرجگاههــای پیراشــهری همچــون امکانــات
منطقــه طرقبــه شــاندیز ماننــد گذشــته قــادر بــه تأمیــن آرامــش
ـهری
و امنیــت ســاکنان محلــی نباشــد .تفرجگاههــای پیراشـ ِ
شــاندیز و طرقبــه بــه دالیلــی ماننــد هجــوم گســترده مهاجـران
و گردشــگران ،کمبــود و بهنوعــی نبــود تناســب بیــن نیازهــای
امنیتی ـ انتظامــی ایــن مناطــق بــا تــوان ّ
کمــی و کیفــی
متولیــان و کارگ ـزاران تأمیــن امنیــت و غیــره از شــاخصهای
آرامــش و امنیــت فضــای بکــر و طبیعــی مکانهــای
گردشــگری فاصلــه گرفتهانــد و بــا وجــود اقدامــات وســیع

تأثیرمدیریتانتظامیتفرجگاههایپیراشهریبررضایتمندیساکنانمحلی
(مورد مطالعه :منطقه طرقبه و شاندیز مشهد)
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مروری بر ادبیات موضوع
تاکنــون مطالعــات متعــددی در سراســر جهــان در ایــن
حــوزه انجــام شــده کــه در ادامــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره
شــده اســت .برخــی محققــان همچــون بادلــی و همــکاران
( ،)1393عواملــی همچــون اطالعرســانی بــه اماكــن عمومــی
و متصدیــان اصنــاف ،تســلط كارشناســان دوایــر بــه ضوابــط
مهندســی ترافیــك ،نحــوه پاســخگویی و برخــورد كاركنــان
و پیــش كارشناســی صالحیــت ترافیكــی اماكــن عمومــی و
اصنــاف را درحکــم متغیرهــای مؤثــر در رضایتمنــدی افــراد
جامعــه از عملکــرد پلیــس شناســایی و تبییــن کردهانــد.
خلیلونــد و همــکاران ( )1395در مقال ـهای بــا عنــوان «نقــش
نیــروی انتظامــی در امنیــت گردشــگری (مطالعــه مــوردی:
اســتان ایــام) بــه روش میدانــی (اســتفاده از پرســش نامــه
همــراه مصاحبــه)» بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه میــان
متغیــر فعالیتهــای ناجــا و تأمیــن امنیــت گردشــگران رابطــه
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و مؤثــری کــه بهمنظــور بهبــود رضایــت مــردم از عملکــرد
نیــروی انتظامــی در ایــن مناطــق در ســالهای گذشــته انجــام
گرفتــه (بهبــود فضــای کالبــدی و خدماتــی کالنتریهــا و
پاســگاهها بــا پیادهســازی طــرح مکنــا ـ مدیریــت کیفیــت
ناجــا ـ ایجــاد ســامانههای  197و  )110و صــرف هزینههــای
مختلــف مــادی و معنــوی در ایــن زمینــه ،امــا همچنــان
شــاهد برخــی خبرهــا از نارضایتــی مــردم از خدمــات
نیــروی انتظامــی در ســطح رســانهها هســتیم (توحیــدی،
 .)5 :1397انجــام ایــن پژوهــش از ابعــاد و جنبههــای
گوناگــون اهمیــت و ضــرورت دارد کــه در ادامــه بــه برخــی از
مهمتریــن جنبههــای آن میپردازیــم .مقــام معظــم رهبــری
درخصــوص ویژگیهــای پلیــس بیــان میدارنــد« :وقتــی
مــردم پلیــس را میبیننــد بایــد احســاس محبــت و آرامــش
کننــد» (قهرمانــی .)96 :1392 ،هــدف پلیــس جامعهمحــور
نیــز رضایــت جامعــه و مــردم برمبنــای منافــع جامعــه اســت.
مأمــوران پلیــس در فضــای حاکمیــت پلیــس جامعهمحــور
بایــد بــرای شــناخت مشــکالت و یافتــن راهحلهــای
مناســب ب ـرای آنهــا ،مــردم را در راســتای تشــریک مســاعی
و همــکاری بــا یکدیگــر بســیج کننــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه
اینکــه انجــام ایــن تحقیــق میتوانــد بــه شــناخت نگــرش
و بررســی میــزان رضایتمنــدی بخشــی از جامعــه و ســاکنان
محلــی منطقــه طرقبــه و شــاندیز مشــهد کمــک کنــد حائــز
اهمیــت اســت؛ چراکــه درصــورت راضینبــودن ســاکنان
محلــی از عملکــرد پلیــس ،نــوع رفتــار ســاکنان محلــی بــر
نحــوه و چگونگــی برخــورد آنــان بــا گردشــگران و ســیاحان و
زائرانــی کــه پــس از زیــارت حــرم علیبــن موســی الرضــا (ع)
ب ـرای گــذران لحظاتــی آرام بــه ایــن منطقــه مراجعــه کردهانــد
اثــر ســوء میگــذارد .نتایــج تحقیقــات قبلــی نشــان میدهــد
کــه مشــتریان راضــی از خدمــات پلیــس بعــد از مدتــی بــه
چشــم و گــوش پلیــس تبدیــل خواهنــد شــد (& Skogan
 .)Hartnett, 1994بنابرایــن بررســی میــزان رضایتمنــدی
ســاکنان محلــی منطقــه شــاندیز مشــهد از مدیریــت انتظامــی
تفرجگاههــای ایــن ناحیــه میتوانــد ســنگ محــک مناســبی
بـرای شــناخت میـزان موفقیــت پلیــس در زمینــه تولیــد ،تأمیــن
و تثبیــت امنیــت ایــن منطقــه ارزیابــی و مدنظــر قـرار گیــرد کــه
ایــن امــر خــود ّ
مبیــن و مؤیــد اهمیــت و ضــرورت انجــام ایــن
پژوهــش اســت .هــدف اصلــی ایــن تحقیــق هــم شــناخت
ســاکنان
تأثیــر اقدامــات مدیریــت انتظامــی در رضایتمنــدی
ِ
منطقــه طرقبــه و شــاندیز مشــهد بــوده و بــه تبــع آن ،اهــداف
فرعــی نیــز دارد کــه عبارتانــد از :بررســی تأثیــر اقدامــات
ـاکنان منطقــه
پلیــس در پیشــگیری از جــرم در رضایتمنــدی سـ ِ
طرقبــه و شــاندیز مشــهد ،بررســی تأثیــر اقدامــات پلیــس در
ســاکنان منطقــه
کنتــرل و مقابلــه بــا جــرم در رضایتمنــدی
ِ

طرقبــه و شــاندیز مشــهد ،بررســی تأثیــر اقدامــات پلیــس در
مدیریــت ترافیــک و حملونقــل جــادهای در رضایتمنــدی
ـاکنان منطقــه طرقبــه و شــاندیز مشــهد و درنهایــت بررســی
سـ ِ
تأثیــر اقدامــات پلیــس در نظــارت بــر عملکــرد اماکــن
ـاکنان منطقــه طرقبــه
تفریحــی ـگردشــگری در رضایتمنــدی سـ ِ
و شــاندیز مشــهد اســت.
در راســتای اهــداف فــوق ،ایــن تحقیــق بــه ایــن ســؤال
پاســخ خواهــد داد کــه :تأثیــر اقدامــات مدیریــت انتظامــی در
ـاکنان منطقــه طرقبــه و شــاندیز مشــهد چگونــه
رضایتمنــدی سـ ِ
اســت؟
بــرای پاســخ بــه ســوال تحقیــق ،فرضیــه اصلــی
مطرحشــده در ایــن تحقیــق عبــارت اســت از:
اقدامــات مدیریــت انتظامــی تأثیــر مثبــت و معنــاداری
ـاکنان منطقــه طرقبــه و شــاندیز مشــهد دارد.
در رضایتمنــدی سـ ِ
فرضیههای فرعی تحقیق نیز عبارتاند از:
 .1اقدامــات پلیــس در پیشــگیری از جــرم تأثیــر مثبــت
ـاکنان منطقــه طرقبــه و شــاندیز
و معنــاداری در رضایتمنــدی سـ ِ
مشــهد دارد.
 .2اقدامــات پلیــس در کنتــرل و مقابلــه بــا جــرم تأثیــر
ـاکنان منطقــه طرقبــه و
مثبــت و معنــاداری در رضایتمنــدی سـ ِ
شــاندیز مشــهد دارد.
 .3اقدامــات پلیــس در مدیریــت ترافیــک و حملونقــل
ســاکنان
جــادهای تأثیــر مثبــت و معنــاداری در رضایتمنــدی
ِ
منطقــه طرقبــه و شــاندیز مشــهد دارد.
 .4اقدامــات پلیــس در نظــارت بــر عملکــرد اماکــن
تفریحــی ـ گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری در
ســاکنان منطقــه طرقبــه و شــاندیز مشــهد دارد.
رضایتمنــدی
ِ
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معنــادار وجــود دارد .صابریفــر ( )1398در پژوهشــی بــا
عنــوان «بررســی رضایتمنــدی از کیفیــت خدمــات ارائهشــده
در شــهرهای مقصــد گردشــگری از دیــدگاه گردشــگران
داخلــی (مــورد مطالعــه :شــهر مشــهد)» بــه ایــن موضــوع
پرداختــه اســت .نتایــج نشــان داد کــه گردشــگران از ش ـرایط
اجتماعی ـ فرهنگــی و زیســتمحیطی و تســهیالت
زیرســاختی تاحــدود زیــادی رضایــت دارنــد .از ســویی،
گردشــگران بــا ســطح تحصیــات متفــاوت ،دربــاره رضایــت
از شــرایط گردشــگری دیدگاههــای یکســانی دارنــد.
همچنیــن بیــن مــدت اقامــت گردشــگران و ســطح رضایــت
آنــان از شـرایط گردشــگری ،رابطــه معنـیدار برقـرار نیســت.
میـزان رضایــت گردشــگران داخلــی از نحــوه برخــورد جامعــه
میزبــان زیــاد اســت و بیــن نگــرش زنان و مــردان گردشــگر در
ایــن زمینــه ،تفــاوت معنــاداری مشــاهده میشــود .براســاس
ایــن نتایــج ،ادعــای مســئوالن در ارتبــاط بــا تحــول سیســتم
ارائــه خدمــات بــه گردشــگران را نمیتــوان مــردود دانســت.
قنبــری و همــکاران ( )1398در پژوهشــی بــا عنوان «ســنجش
رضایتمنــدی گردشــگران از کیفیــت خدمــات گردشــگری
بــا اســتفاده از مــدل کانو-ســروکوال ،مطالعــۀ مــوردی:
روســتاهای دهســتان سپیددشــت ،شهرســتان خرمآبــاد،
اســتان لرســتان» بــه ایــن موضــوع پرداختهانــد .نتایــج ایــن
پژوهــش نشــان میدهــد کــه از دیــد جامعــۀ نمونــه ،میــان
عناصــر و عوامــل طبیعــی شــکافی میــان انتظــارات و ادراکات
گردشــگران وجــود نــدارد .امــا در ســایر عوامــل زیرســاختی و
زیربنایــی هماننــد تأسیســات اقامتــی ،دسترســی بــه خدمــات
بهداشــتی و درمانــی ،امنیــت جادههــا و ...ایــن شــکاف
مشــاهده میشــود .همچنیــن نتایــج حاصــل از آزمــون
کانــو نشــان میدهــد کــه امنیــت در مقصــد بــا ضریــب
رضایــت  0/494مهمتریــن الــزام اساســی ،تجربــه ســبک
زندگــی جدیــد و متفــاوت از زندگــی شهرنشــینی بــا ضریــب
رضایــت  0/800مهمتریــن الــزام عملکــردی و چشــمانداز
و مناظــر طبیعــی (مناظــر ،چشــماندازها ،پوشــش گیاهــی
و جانــوری) بــا ضریــب رضایــت  0/821مهمتریــن
الــزام انگیزشــی اســت .فیــروزی ( )1398در پژوهشــی بــا
عنــوان «کیفیــت خدمــات و رضایــت مشــتریان در بخــش
گردشــگری :تلفیقــی از مطالعــات فارســیزبان» بــه ایــن
موضــوع پرداختــه و نتایــج نشــان داد کــه عوامــل بســیاری
وجــود دارنــد کــه غیرمســتقیم بــر کیفیــت خدمــات و
رضایــت مشــتریان اثــر دارنــد .زیرســاخت عمومــی ،قوانیــن
و مقــررات ،عناصــر ذهنــی و تبلیغاتــی بخشــی از ایــن عوامــل
بهشــمار میآینــد .شــیرمحمدی و همــکاران ()1398
تأثیــر رضایــت ســاکنان از مقصــد گردشــگری در تبلیغــات

دهانبهدهــان بــا میانجیگــری دلبســتگی بــه مــکان و
تعامــل در منطقــه گردشــگری ماســوله و قلعــه رودخــان را
مطالعــه کردهانــد .یافتههــای آنــان نشــان داد کــه رضایــت
گردشــگران از مقصــد بــر هویــت مقصــد ،وابســتگی بــه
مقصــد ،دلبســتگی عاطفــی بــه مقصــد ،پیونــد اجتماعــی،
خاطــره از مقصــد و انتظــار از مقصــد اثــر مثبــت و معنــاداری
دارد .همچنیــن هویــت مقصــد ،وابســتگی بــه مقصــد،
دلبســتگی عاطفــی بــه مقصــد ،پیونــد اجتماعــی ،خاطــره
از مقصــد و انتظــار از مقصــد بــر تبلیغــات دهانبهدهــان
اثرگــذار اســت .آقائــی و محمــدی ( )1398در تحقیقــی
رابطــه متقابــل امنیــت و گردشــگری در اســتان اردبیــل را
بررســی کردنــد و بــه نظــر آنــان یکــی از مؤلفههــای مهــم در
ً
توســعه پایــدار گردشــگری ،موضــوع امنیــت اســت و اصــوال
تــا زمانــی کــه امنیــت نباشــد ،ســفری شــکل نمیگیــرد و
بــدون شــک رضایتمنــدی گردشــگران از یــک مقصــد همــواره
انگیــزه بازدیــد مجــدد از آن مــکان را فراهــم میکنــد .شــربتی
( )1394میـزان احســاس امنیت گردشــگران شــهری در شــهر
گــرگان را تحلیــل کــرده اســت .یافتههــای تحقیــق نشــان داد
کــه بیــن عملکــرد نیــروی انتظامــی و عملکــرد ســازمانهای
مرتبــط بــا گردشــگری بــا احســاس امنیــت گردشــگران رابطــه
معنــاداری وجــود دارد .برزگــر ( )1397می ـزان رضایتمنــدی
از کیفیــت محیــط مکانهــای گردشــگری در شــهر گــرگان
را مطالعــه کــرده اســت .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد از
بیــن شــاخصهای ســنجش رضایتمنــدی گردشــگران ،دو
شــاخص اطمینــان و قابلیــت اعتمــاد ،بهترتیــب بــا میانگیــن
امتیــاز  ۴/۴۳و  ۳/۸۷مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار در می ـزان
رضایتمنــدی گردشــگران از کیفیــت محیــط مکانهــای
گردشــگری شــهر گــرگان بودهانــد .قادرمــرزی ()1397
در پژوهشــی کاربــردی ،بــه ســنجش عوامــل مؤثــر در میـزان
رضایتمنــدی گردشــگران از تفرجــگاه پیراشــهری پــارک آبیــدر
ســنندج پرداختــه اســت .نتایــج حاصــل نشــان داد کیفیــت
خدمــات تفرجــگاه آبیــدر (دسترســی ،جذابیــت ،تصویــر
مقصــد ،تســهیالت) بــا رضایتمنــدی گردشــگران از نظــر
آمــاری معنــادار اســت و همبســتگی مثبــت دارد .یافتههــاى
پژوهــش درویشــى و همــکاران ( )1397درخصــوص تأثیــر
اقدامــات مدیریــت انتظامــى در پیشــگیرى وضعــى از جــرم
نشــان مىدهــد اطالعرســانی و آمــوزش بهموقــع بــه
شــهروندان؛ حضــور هدفمنــد ،بههنــگام و مؤثــر در اماکــن
و معابــر جــرم خیــز؛ آمــوزش شــگردها و ترفندهــای ســارقان
بــه مــردم بـرای ارتقــای خودمراقبتــی؛ کنتــرل نقــاط جرمخیــز
بــا مراقبتهــای محســوس و نامحســوس توســط پلیــس و
نصــب تابلوهــای هشــداردهنده در مناطــق جرمخیــز در
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پیشــگیرى وضعــى از جــرم تأثیــر زیــادی دارد .کیانــی ســلمی
و بیگلرینیــا ( )1396بــه شناســایی و اولویتبنــدی ابعــاد
امنیــت و اثــر آن بــر توســعه گردشــگری در مناطــق شــهری
کاشــان پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه بیــن
امنیــت گردشــگری در شــهر کاشــان و تمایــل بــه بازدیــد
مجــدد گردشــگران و پیشــنهاد ســفر بــه دیگ ـران اثــر معنــادار
و مثبتــی داشــته و وفــاداری گردشــگران بـرای تمایــل بــه ســفر
مجــدد را در پــی خواهــد داشــت .بحرینــىزاده و موســوى
( )1391در تحقیقــی بــه تبییــن ابعــاد و شــاخصهاى كیفیــت
خدمــات انتظامــى كالنترىهــاى اســتان بوشــهر از دیــدگاه
مــردم و تعییــن اولویتهــا و ارائــه راهكارهــاى ارتقــاى آن بــا
اســتفاده از مــدل تحلیــل شــكاف ســروكوال پرداختهانــد.
نتایــج تجزیهوتحلیــل آمــارى بــراى بررســى معنــىدارى
بیــن میانگیــن ادراكات و انتظــارات اف ـراد در ابعــاد هفتگانــه
كیفیــت خدمــات بــا اســتفاده از آزمــون تــی نمونههــاى
زوجــى روشــن کــرد كــه بیــن ادراكات و انتظــارات مــردم از
ویژگىهــاى ملمــوس كیفیــت خدمــات ،قابلیــت اطمینــان
كیفیــت خدمــات ،رغبــت و اشــتیاق بــه پاسـخگویى ،تضمیــن
و اعتبــار كیفیــت خدمــات ،همدلــى كیفیــت خدمــات،
بهموقــع عملکــردن زمانــى و مكانــى و مشــروعیت كیفیــت
خدمــات ،تفــاوت معنــىداری وجــود دارد.
بررســی پژوهشهــای انجامشــده در خــارج از کشــور
نشــان میدهــد در برخــی از آنهــا رضایــت از رفتــار پلیــس
ازطریــق پرســشنامه بررســی شــده اســت .پوســیک و
همــکاران ( )2013در تحقیقــی بــا طــرح شــانزده پرسـشنامه
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رضایــت شــهروندان از رفتــار
پلیــس پیشنیــاز همــکاری آنــان بــا ســازمان پلیــس اســت.
روگــه و ویرچلــده )2013( 1بــرای اندازهگیــری رضایــت
شــهروندان از خدمــات پلیــس پرس ـشنامهای تنظیــم کردنــد
و در آن چنــد ســؤال نیــز ب ـرای اندازهگیــری رضایــت از رفتــار
پلیــس طراحــی کردنــد .کریســتینا ( )2009بـرای اندازهگیــری
ُ
رضایــت شــهروندان از عملکــرد پلیــس پرســشنامهای نــه
ســؤالی تنظیــم کــرد کــه دارای دو عامــل اســت .عامــل اول این
پرسـشنامه ،رضایــت از عملکــرد پلیــس اســت کــه در قالــب
چهــار ســؤال مطــرح شــده .عامــل دوم کــه عدالــت روی ـهای
نامگــذاری شــده بــا پنــج ســؤال ،رضایــت شــهروندان را از
رفتــار پلیــس میســنجد .رفتــار مؤدبانــه و محترمانــه پلیــس،
دوســتانهبودن رفتــار پلیــس ،منصفانهبــودن رفتــار پلیــس،
حرفهایبــودن رفتــار پلیــس و رفتــار کمکرســانی پلیــس

از آن جملــه اســت .رنــور )2007( 2در مطالعــه خــود نشــان
داد بیــن رضایتمنــدی اف ـراد از پلیــس و تــرس از جــرم آنــان
رابطــه منفــی وجــود دارد؛ یعنــی هرچــه اف ـراد تــرس از جــرم
بیشــتری داشــته باشــند ،از میـزان رضایتمنــدی آنهــا از پلیس
كاســته میشــود .ســوء رفتــار ادراكشــده از پلیــس و پرهیــز
از فســاد دو عامــل اثرگــذار بــر رضایــت شــهروندان اســت
4
کــه ویتــزر و تــوچ )2005( 3بررســی کردهانــد .اســکوگان
( )2005رضایــت شــهروندان هنــگام روبهروشــدن آنهــا بــا
پلیــس و همچنیــن رضایــت آنــان را هنگامــی کــه پلیــس بــا
آنــان روبـهرو میشــود مطالعــه کــرده اســت .تایلــر)2005( 5
تفــاوت در میــان گروههــای قومــی در اعتمــاد و اطمینــان
آنهــا بــه پلیــس را بررســی کــرده اســت .از نظــر روح و
الیــور )2005( 6یکــی از دالیــل ب ـرای ایــن یافتــه متناقــض،
بیتوجهــی بــه متغیرهــای واســطی اســت کــه امــکان دارد
بیــن پیادهســازی «تــرس از جــرم» و «پلیــس جامعهمحــور»
وجــود داشــته باشــد .بنابرایــن بــا عنایــت بــه ایــن موضــوع،
آنهــا بــه مطالعــه دادههــای پیمایشــی حاصــل از دوازده شــهر
در ایــاالت متحــده پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند
درصورتــی کــه کیفیــت زندگــی در اجتمــاع بهبــود یابــد،
می ـزان رضایتمنــدی شــهروندان از اجتمــاع کاهــش مییابــد.
پلیــس جامعهمحــور بــه بهبــود شــرایط زندگــی اجتمــاع
منجــر شــده و بــا افزایــش رضایتمنــدی ســاکنان از کیفیــت
زندگــی ،همســایهها تــرس و نگرانــی کمتــری از ناامنــی
خواهنــد داشــت .ماوبــی 7و همــکاران ( )2016نگرانیهــای
امنیتــی افــراد محلــی و بازدیدکننــدگان بــرای توســعه پایــدار
مقصــد گردشــگری را بررســی کردنــد و نتایــج تحقیــق آنــان بــه
پیشــنهاد ســه راهبــرد اصلــی ب ـرای رضایــت ســاکنان محلــی
و گردشــگران منجــر شــد .ایــن ســه راهبــرد عبارتانــد از:
افزایــش آگاهــی گردشــگران درخصــوص پیشــگیری از خطــر
و آدابورســوم محلــی ،بهبــود نحــوه اســتقبال از گردشــگران
و مدیریــت و پشــتیبانی پلیســی از آنهــا درصــورت بــروز
حادثــه و درنهایــت تقویــت همزیســتی مســالمتآمیز بیــن
گردشــگران و ســاکنان محلــی.
مــدل مفهومــی تحقیــق بــه شــرح ذیــل طراحــی شــده
اســت:
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شکل  :1مدل مفهومی تحقیق (علیزاده و رضایی)1392 ،

روششناسی تحقیق
بــه دلیــل اســتفاده از نتایــج ایــن پژوهــش در فراینــد
تصمیمگیــری ناجــا ،روش تحقیــق از نظــر هــدف ،پژوهشــی
کاربــردی و نــوع روش تحقیــق توصیفــی ـ همبســتگی و از
نظــر نحــوه گــردآوری دادههــا پیمایشــی اســت .بــا توجــه بــا
اینکــه تحقیــق در بــازه زمانــی خاصــی ( )1398انجام شــده،
از نــوع مقطعــی گذشــتهنگر نیــز بهشــمار مــیرود .روش و
اب ـزار گــردآوری دادههــا پرس ـشنامهای اســت .ســؤاالت بــه
روش طیــف لیکــرت بــوده و در قالــب طیــف پنــج درجـهای
ً
(کام�لا مخالفمــ ،مخالفــم ،نــه مخالفــم نــه موافقــم،
ً
موافقــم و کامــا موافقــم) پاســخ داده میشــود .پرس ـشنامه
ایــن تحقیــق شــامل دو بخــش اصلــی اســت .یــک بخــش
از پرســشنامه مرتبــط بــا ویژگیهــای جمعیتشــناختی
پاســخدهندگان و بخــش دیگــر ســؤالهای مربــوط بــه
متغیرهــای اصلــی تحقیــق اســت .جامعــه آمــاری پژوهــش
کل جمعیــت هجدهســاله و باالتــر منطقــه اســت کــه برابــر
نتایــج سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن کشــور در ســال
 1395برابــر بــا  48520نفــر اســت کــه  50درصــد در شــهر
طرقبــه و شــاندیز و  50درصــد نیــز در نواحــی روســتایی
منطقــه ســکونت دارنــد .حجــم نمونــه براســاس فرمــول
کوک ـران در ســطح خطــای  0/05برابــر بــا  384نفــر بــرآورد
شــد .بــا توجــه بــه اینکــه حــدود  50درصــد جمعیــت منطقه
شهرنشــین و  50درصــد نیــز روستانشــین هســتند ،بــه همیــن
نســبت پرســشنامهها در ســطح دو جامعــه شهرنشــین و
روستانشــین توزیــع شــده اســت .روش نمونهگیــری در ایــن

پژوهــش خوشــهای چندمرحلــهای و در ســطح هــر خوشــه
نیــز نمونههــا بــه روش تصادفــی ســاده انتخــاب خواهنــد
شــد .ایــن شهرســتان درحــال حاضــر شــامل دو بخــش
طرقبــه و شــاندیز بــوده و جمعیــت آن برابــر بــا  69640نفــر
اســت .نتیجــه تحقیقــی میدانــی در  1386نشــان داده اســت
کــه از جمعیــت شــاغل روســتایی بخــش 45 ،درصــد در
بخــش کشــاورزی 40 ،درصــد در فعالیتهــای خدماتــی
(رســتوران ،نمایشــگاه مبــل ،خردهفروشــی ،کارمنــد،
حملونقــل) و  15درصــد در صنعــت ،بهویــژه چــوب و
مبلمــان فعالیــت داشــتهاند (شــایان و مــودودی:1390 ،
 .)178بهمنظــور ارزیابــی و ســنجش روایــی پرســشنامه
از نظــر خبــرگان (روایــی صــوری) و همچنیــن روایــی ســازه
اســتفاده میشــود .بــرای اطمینــان کامــل درمــورد روایــی
پرسـشنامه تحقیــق ،ابتــدا از نظــر اســتادان راهنمــا و مشــاور
و اســتادان صاحبنظــر در ایــن زمینــه اســتفاده شــد و ســپس
ســؤاالت در اختیــار  30نفــر از جامعــه آمــاری قـرار داده شــد
و پــس از عــودت و اصالحــات الزم لحــاظ پرســشنامه
نهایــی تنظیــم شــد .مقصــود از قابلیــت اعتمــاد ایــن اســت
کــه ابـزار اندازهگیــری تــا چــه حــد در شـرایط یکســان نتایــج
مشــابهای را بهدســت میدهــد .دامنــه ضریــب قابلیــت
اعتمــاد از صفــر (مرتبطنبــودن نتایــج بهدســتآمده در
اندازهگیریهــای مکــرر بــر روی جامعــه) ،تــا یــک (ارتبــاط
کامــل نتایــج بهدســتآمده در اندازهگیریهــای مکــرر بــر
روی جامعــه) ،تغییرپذیــر اســت کــه ب ـرای اندازهگیــری آن از
روش آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت .ب ـرای محاســبه
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میانگین

روش تجزیهوتحلیــل دادههــا و اطالعــات در ایــن
تحقیــق بــه روش هــای زیــر اســت:
 .1از آمــار توصیفــی بــرای بــرآورد مشــخصههای
مركــزی و تنظیــم جدولهــای توزیــع فراوانــی آمــاری و رســم
نمــودار اســتفاده شــد.
 .2از مدلســازی معــادالت ســاختاری بــا اســتفاده از
نرماف ـزار اســمارت پــی.ال.اس ب ـرای تجزیهوتحلیــل دادههــا
و آزمــون فرضیــات اســتفاده خواهــد شــد.
از محاســن ایــن روش ،مفروضنبــودن شــرط نرمالیتــی
دادههاســت .مدلســازی معــادالت ســاختاری بــه روش
حداقــل مربعــات جزئــی یــا همــان نرمافـزار اســمارت پــی.ال.
اس اســت کــه بهعلــت ســادگی و مزیتهــای بســیار در
برابــر نرمافزارهــای مشــابه بــه طــور فزاینــده توجــه محققــان
و دانشــجویان قــرار گرفتــه اســت .وقتــی از ایــن نرمافــزار
اســتفاده میشــود دو خروجــی بســیار مهــم و حیاتــی
مقــدار آمــاره تــی و ضرایــب مســیر (بارهــای عاملــی) وجــود
دارد .اگــر مقــدار بارعاملــی بیــن ســؤاالت پرســشنامه و
متغیرهــای مکنــون بیشــتر از  0/4باشــد نتیجــه میگیریــم کــه
ســؤالی کــه بــرای آن ســازه بــهکار بردهایــم بهخوبــی متغیــر
مکنــون مدنظــر را ســنجیده اســت .مقــدار آمــاره تــی در واقــع
مــاک اصلــی تأییــد یــا رد فرضیــات اســت .اگــر ایــن مقــدار
آمــار بهترتیــب از  1/96 ،1/64و  2/58بیشــتر باشــد ،نتیجــه
میگیریــم کــه آن فرضیــه در ســطوح  ۹۵ ،۹۰و  ۹۹درصــد
تأییــد میشــود .همچنیــن اگــر مقــدار ضریــب مســیر بیــن
متغیــر مکنــون مســتقل و متغیــر مکنــون وابســته مثبــت باشــد،
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نتیجــه میگیریــم کــه بــا افزایــش متغیــر مســتقل شــاهد
افزایــش در متغیــر وابســته خواهیــم بــود .برعکــس اگــر مقــدار
ضریــب مســیر بیــن متغیــر مکنــون مســتقل و متغیــر مکنــون
وابســته منفــی باشــد ،نتیجــه میگیریــم کــه بــا افزایــش متغیــر
مســتقل شــاهد کاهــش در متغیــر وابســته خواهیــم بــود.
شــاندیز در تقســیمات اخیــر کشــوری جــزو شهرســتان
تازهتأســیس بینالــود در اســتان خراســان رضــوی اســت .ایــن
منطقــه در  ١۵کیلومتــری شــمال غربــی مشــهد قـرار دارد .ایــن
شهرســتان در شــمال شــرق ایـران و در غــرب و شــمال غربــی
مشــهد واقــع شــده و مســاحت آن  186ه ـزار هکتــار اســت.
حداکثــر ارتفــاع از ســطح دریــا  3059متــر در جاغــرق و
حداقــل ارتفــاع آن 1170متــر در حــوزه ســد طــرق اســت.
متوســط بارندگــی شهرســتان  360میلیمتــر و متوســط درجــه
ح ـرارت  11/3درجــه ،متوســط ماههــای خشــک ســال  4مــاه
اســت .طــول جغرافیایــی ایــن شهرســتان  59 ،3 ،10تــا 59
 ۵۹ ،۳۶ ،شــمالی و عــرض جغرافیایــی  36 ،30 ،37تــا
 36 ،04 ،18شــرقی اســت .واقعشــدن بخــش در دامنههــای
ارتفاعــات بینالــود ،ســبب ایجــاد پســتی و بلنــدی جــذاب،
اعتــدال هــوا ،جریانهــای ســطحی ،باغهــای سرســبز و
رســتورانهای متعــدد شــده و قلمــرو آن ماننــد ســرمایهای
پیرامونــی و مجــرای تنفســی ،بــرای جمعیــت  2/5میلیونــی
کالنشــهر مشــهد نقــش حیاتــی دارد .شــدت تحــوالت از
ســال  1375بهگونــهای بــوده اســت کــه شــهر کوچــک
شــاندیز در فاصلــه  35کیلومتــری مشــهد از مهاجرفرســتی
بــه مهاجرپذیــری و ســکونتگاههای روســتایی بخــش از
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ضریــب آلفــای کرونبــاخ ،ابتــدا انح ـراف معیــار نم ـرات هــر
زیرمجموعــه از ســؤالهای پرســشنامه و انحــراف معیــار
کل ســؤالها (زیرمجموعههــا) را محاســبه کــرده ،ســپس

ضریــب آلفــای هــر زیرمجموعــه از ســؤالها را بهدســت
آورده اســت (جــدول .)1
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مهاجرفرســتی بــه ثبــات جمعیــت دســت یافتهانــد .تراکــم
زیستشناســی برحســب جمعیــت روســتایی بخــش7 ،
نفــر در هکتــار و بــا احتســاب شــهر شــاندیز 23 ،نفــر در
مقابــل  13نفــر در شهرســتان مشــهد اســت و تراکــم نســبی
جمعیــت بخــش ( 69نفــر) تفــاوت بــارزی را بــا کشــور (43
نفــر) نشــان میدهــد (مرکــز آمــار ایــران.)1387 ،1383 ،
اســتقرار  35واحــد ســنگبری 150 ،کارگاه و نمایشــگاه

مبلمــان 208 ،واحــد صنعتــی در شــهرک صنعتــی تــوس و
 35واحــد در چاهشــک 40 ،واحــد فصلــی تولیــد
پوســتین ،حــدود  100رســتوران 25 ،واحــد صنعتــی
مــرغ تخمگــذار 30 ،واحــد صنعتــی پــرورش نیمچــه
گوشــتی 450 ،کلنــی زنبــور عســل ازجملــه عوامــل
متنوعســاز اقتصــاد بخــش بودهانــد.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

شکل  :2موقعیت جغرافیایی طرقب و شاندیز (منبع :اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری)

یافتهها
یافتههای توصیفی :یافتههای توصیفی مربوط به

سیمای جامعه آماری و دیدگاه پاسخگویان به هریک از
متغیرهای تحقیق مطابق نمودارهای ذیل بوده است.

نمودار  :1توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن

نمودار  :2توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت
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فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نمودار  :3توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیالت

شــناخت دیــدگاه پاســخگویان دربــاره اقدامــات پیشــگیری از جــرم از آنــان پرســیده شــد« :هریــک از مــوارد
پلیــس در پیشــگیری از جــرم :بهمنظــور شــناخت دیــدگاه زیــر را چقــدر تابهحــال از نزدیــک دیدهایــد؟» کــه نظــر آنــان
افــراد حاضــر در جامعــه آمــاری از اقدامــات پلیــس در دربــاره ایــن پرســش در جــدول  2خالصــه شــده اســت:
جدول  :2توزیع فراوانی دیدگاه پاسخگویان درخصوص گویههای اقدامات پلیس در پیشگیری از جرم
خیلی ضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

خیلی خوب

میانگین از 5

گویهها
حضور هدفمند ،بههنگام و مؤثر در اماکن و معابر جرمخیز

12

19/8

24/2

33/1

10/9

3/11

اطالعرسانی و آموزش بهموقع به شهروندان درخصوص مسائل پیشگیرانه

8/9

20/1

20/3

38/3

12/5

3/25

احداث ایستگاههای پلیس در مناطق مختلف شهر بهویژه نقاط جرمخیز
برای پیشگیری با جرائم

5/5

11/7

17/4

46/6

18/8

3/61

گشتزنی مؤثر پلیس در مناطق شهر در شبانهروز و بهویژه ساعات جرمخیز

11/2

15/4

22/7

37/5

13/3

3/26

آگاهیدادن پلیس به مردم درباره عملکردش در برخورد و مقابله با جرائم

4/9

13/8

17/7

41/4

22/1

3/61

آموزش شگردها و ترفندهای سارقان به مردم برای ارتقای خودمراقبتی

6/5

10/9

17/4

50/5

14/6

3/55

نصب تابلوهای هشداردهنده در مناطق جرمخیز

8/9

12/8

13/3

40/6

24/5

3/59

آموزش پلیس به افراد جامعه درباره حقوق شهروندی

9/9

11/2

13/5

43/8

21/6

3/55

کنترل نقاط جرمخیز با مراقبتهای محسوس و نامحسوس بهدست پلیس

4/4

8/1

13/8

48/2

25/5

3/82

12

18

19

29/6

21/4

3/3

افزایش تعداد گشتهای انتظامى در هنگام حضور زیاد گردشگران
در منطقه

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

نمودار  :4توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع شغل
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مؤمن و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

شــناخت دیــدگاه پاســخگویان دربــاره اقدامــات
پلیــس در کنتــرل و مقابلــه بــا جــرم :درخصــوص دیــدگاه
پاســخگویان دربــاره گویههــای مربــوط بــه «اقدامــات
پلیــس در کنتــرل و مقابلــه بــا جــرم» تعــداد چهــارده ســوال
بهــ روش طی�فـ لیکــرت (هماننــد جــدول  )2مطــرح و
میانگیــن نهایــی دیــدگاه پاســخگویان درخصــوص ایــن
یافتههای استنباطی
گویههــا برابــر بــا  3/43از  5شــد.
بهمنظــور آزمــون فرضیههــای تحقیــق ،ابتــدا دادههــا
شــناخت دیــدگاه پاســخگویان دربــاره اقدامــات
پلیــس در مدیریــت ترافیــک و حملونقــل جــادهای :غربالگــری شــده و از نظــر وجــود دادههــای گمشــده و
درخصــوص گویههــای مربــوط بــه «اقدامــات پلیــس در دادههــای پــرت اصــاح و ســپس وارد تجزیهوتحلیــل مــدل
مدیریــت ترافیــک و حملونقــل جــادهای» پانــزده پرســش شــدند .در مرحلــه بعــد ،کیفیــت مــدل اندازهگیــری و ســپس
مطــرح شــد و میانگیــن کل دیــدگاه پاسـخگویان دربــاره ایــن روایــی ،پایایــی و کیفیــت مــدل اندازهگیــری بررســی شــدند
و درنهایــت مــدل ســاختاری و بررســی فرضیههــا انجــام
گویههــا 3/66 ،از  5بــوده اســت.
شــدند .بررســی کیفیــت مــدل ســاختاری بــا اســتفاده از
شــناخت دیــدگاه پاســخگویان دربــاره اقدامــات شــاخص ضریــب تعییــن ( )R2نشــاندهنده مــورد قبــول
پلیــس در نظــارت بــر عملکــرد اماکــن تفریحــی -بــودن نتایــج بــوده اســت .میانگیــن  78درص��د از تغیی ـرات
گردشــگری :توزیــع فراوانــی دیــدگاه پاســخگویان متغیــر درو نزا ،بــا متغیــر بــرونزا صــورت میپذیــرد.
ُ
آزمــون فرضیههــای فرعــی :ب ـرای بررســی فرضیههــا
درخصــوص گویههــای ایــن دیــدگاه (تعــداد نــه پرســش)
نش��ان داد ک��ه میانگیــن کل دیــدگاه پاس ـخگویان  3/43از ( 5معنــیداری روابــط درون مــدل) هــم ضرایــب مســیرها و
هــم مقــدار معن ـیداری آنهــا از طریــق مقــدار  tمشــخص
اســت.
شــناخت دیــدگاه پاســخگویان دربــاره گویههــای شــدند .تحلیــل فرضیههــا و نتایــج آنهــا مطابــق جــدول 3
رضایــت شــهروندان از رفتــار پلیــس :میانگیــن کل دیــدگاه ارائــه شــد:
پاســخگویان دربــاره ایــن گویــه ( 11پرســش)  ۳/۰۶از 5
بــوده اســت.
شــناخت دیــدگاه پاســخگویان دربــاره گویههــای
رضایــت شــهروندان از عملکــرد پلیــس :میانگیــن کل
ُ
دیــدگاه پاس ـخگویان دربــاره ایــن گویــه (تعــداد نــه پرســش)
 ۳/59از  5بــوده اســت.

جدول  :3بررسی فرضیههای فرعی تحقیق
فرضیه

ضریب مسیر

مقدار t

نتیجه

ساکنان منطقه
اقدامات پلیس در پیشگیری از جرم تأثیر مثبت و معناداری در رضایتمندی
ِ
طرقبه و شاندیز مشهد دارد.

0/465

5/864

تأیید فرضیه

ساکنان طرقبه
اقدامات پلیس در کنترل و مقابله با جرم تأثیر مثبت و معناداری در رضایتمندی
ِ
و شاندیز مشهد دارد.

0/220

2/283

تأیید فرضیه

اقدامات پلیس در مدیریت ترافیک و حملونقل جادهای تأثیر مثبت و معناداری در
ساکنان طرقبه و شاندیز مشهد دارد.
رضایتمندی
ِ

0/156

2/446

تأیید فرضیه

اقدامات پلیس در نظارت بر عملکرد اماکن تفریحی-گردشگری تأثیر مثبت و معناداری در
ساکنان طرقبه و شاندیز دارد.
رضایتمندی
ِ

0/156

2/107

تأیید فرضیه

بــرای احــراز معنیداربــودن یــک مســیر ،نیــاز اســت
کــه مقــدار  tبـرای آن بیــش از  1/96و یــا کمتر از  1/96باشــد.
براســاس فرضیــه اول ،ضریــب مســیر متغیــر (اقدامــات پلیس
در پیشــگیری از جــرم) بــه (رضایتمنــدی) ،برابــر اســت بــا
 0/465کــه ایــن نشــاندهنده تأثیــر مثبــت اقدامــات پلیــس
ـاکنان منطقــه طرقبــه
در پیشــگیری از جــرم در رضایتمنــدی سـ ِ

و شــاندیز مشــهد اســت؛ یعنــی بــا افزایــش اقدامــات پلیــس
در پیشــگیری از جــرم رضایتمنــدی افزایــش خواهــد یافــت.
همچنیــن مقــدار  tبـرای ایــن رابطــه برابــر اســت بــا  5/864و
ازآنجاکــه بیشــتر از  1/96اســت ،میتــوان رابطــه را معنـیدار
فــرض کــرد .ایــن بدینمعنــی اســت کــه میتــوان نتیجــه
ایــن پژوهــش درمــورد ایــن رابطــه را بــه جوامــع بزرگتــر

تأثیرمدیریتانتظامیتفرجگاههایپیراشهریبررضایتمندیساکنانمحلی
(مورد مطالعه :منطقه طرقبه و شاندیز مشهد)

بدینمعنــی اســت کــه میتــوان نتیجــه پژوهــش حاضــر
درمــورد ایــن رابطــه را بــه جوامــع بزرگتــر تعمیــم داد.

شــکل  ۳بیانگــر ضرایــب مســیر در مــدل ســاختاری
فرضیــه اصلــی پژوهــش و شــکل  4نیــز ضرایــب معن ـیداری
مســیرهای فرضیــه اصلــی را نشــان میدهــد .بــرای احــراز
بحث و نتیجهگیری
معنیداربــودن یــک مســیر نیــاز اســت تــا مقــدار  tبــرای
یافتههــای حاصــل از آزمــون فرضیــه فرعــی اول
آن ،بیــش از  1/96و یــا کمتــر از  1/96باشــد .همانطــور
کــه در فرضیــه اصلــی مشــاهده میشــود ،ضریــب مســیر تحقیــق نشــان داد کــه اقدامــات پلیــس در پیشــگیری از جــرم
ســاکنان منطقــه
متغیــر «اقدامــات مدیریــت انتظامــی» بــه «رضایتمنــدی» تأثیــر مثبــت و معنــاداری در رضایتمنــدی
ِ
برابــر اســت بــا  0/983کــه ایــن نشــاندهنده تأثیــر مثبــت طرقبــه و شــاندیز مشــهد دارد .ایــن یافتــه را میتــوان بــا نتایــج
ـاکنان منطقــه و یافتههــای تحقیــق محققانــی ماننــد درویشــى و همــکاران
اقدامــات مدیریــت انتظامــی در رضایتمنــدی سـ ِ
طرقبــه و شــاندیز مشــهد اســت .یعنــی بــا افزایــش اقدامــات ( )1397همراســتا دانســت .براســاس نتایــج تحقیــق آنــان
مدیریــت انتظامــی ،رضایتمنــدی ســاکنان افزایــش خواهــد اطالعرســانی و آمــوزش بهموقــع بــه شــهروندان؛ حضــور
یافــت .مقــدار  tبـرای ضرایــب معنـیداری مســیرهای فرضیــه هدفمنــد ،بههنــگام و مؤثــر در اماکــن و معابــر جــرم خیــز؛
اصلــی برابــر بــا  335/95اســت و ازآنجاکــه بیشــتر از  1/96آمــوزش شــگردها و ترفندهــای ســارقان بــه مــردم بـرای ارتقای
اســت ،پــس میتــوان تأثیــر را معنــیدار فــرض کــرد .ایــن خودمراقبتــی؛ کنتــرل نقــاط جرمخیــز بــا مراقبتهــای

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

شکل  :3ضرایب مسیر در مدل ساختاری فرضیه اصلی

شکل  :۴ضرایب معنیداری مسیرهای فرضیه اصلی

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

تعمیــم داد .در فرضیــه دوم ضریــب مســیر متغیــر «اقدامــات
پلیــس در کنتــرل و مقابلــه بــا جــرم» بــه «رضایتمنــدی» برابــر
اســت بــا  0/220کــه نشــاندهنده تأثیــر مثبــت اقدامــات
ـاکنان
پلیــس در کنتــرل و مقابلــه بــا جــرم در رضایتمنــدی سـ ِ
منطقــه طرقبــه و شــاندیز مشــهد اســت .یعنــی بــا افزایــش
اقدامــات پلیــس در کنتــرل و مقابلــه بــا جــرم ،رضایتمنــدی
افزایــش خواهــد یافــت .همچنیــن مقــدار  tب ـرای ایــن رابطــه
برابــر اســت بــا  2/283و ازآنجاکــه بیشــتر از  1/96اســت،
پــس میتــوان رابطــه را معنــیدار فــرض کــرد .در فرضیــه
ســوم مشــاهده میشــود کــه ضریــب مســیر متغیــر «اقدامــات
پلیــس در مدیریــت ترافیــک و حملونقــل جــادهای» بــه
«رضایتمنــدی» برابــر اســت بــا  0/156کــه ایــن نشــاندهنده
مثبــت اقدامــات پلیــس در مدیریــت ترافیــک و حملونقــل
ســاکنان منطقــه طرقبــه و شــاندیز
جــادهای در رضایتمنــدی
ِ
مشــهد اســت .یعنــی بــا افزایــش اقدامــات پلیــس در مدیریــت
ترافیــک و حملونقــل جــادهای رضایتمنــدی افزایــش خواهــد

یافــت .گفتنــی اســت مقــدار  tب ـرای ایــن رابطــه برابــر اســت
بــا  2/446و ازآنجاکــه بیشــتر از  1/96اســت میتــوان رابطــه
را معنـیدار فــرض کــرد .در فرضیــه چهــارم مشــاهده میشــود
کــه ضریــب مســیر متغیــر «اقدامــات پلیــس در نظــارت بــر
عملکــرد اماکــن تفریحــی ـ گردشــگری» بــه «رضایتمنــدی»،
برابــر بــا  0/156اســت کــه نشــاندهنده تأثیــر مثبــت اقدامــات
پلیــس در نظــارت بــر عملکــرد اماکــن تفریحــی ـ گردشــگری
ســاکنان منطقــه طرقبــه و شــاندیز اســت.
در رضایتمنــدی
ِ
یعنــی بــا افزایــش اقدامــات پلیــس در نظــارت بــر عملکــرد
اماکــن تفریحــی ـ گردشــگری ،رضایتمنــدی افزایــش خواهــد
یافــت .همچنیــن مقــدار  tب ـرای ایــن رابطــه برابــر اســت بــا
 2/107و ازآنجاکــه بیشــتر از  1/96اســت ،پــس میتــوان
رابطــه را معن ـیدار فــرض کــرد.
آزمــون فرضیــه اصلــی :اقدامــات مدیریــت انتظامــی
ســاکنان منطقــه
تأثیــر مثبــت و معنــاداری در رضایتمنــدی
ِ
طرقبــه و شــاندیز مشــهد دارد.
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عمــوم جامعــه مهمتریــن ســازمانی کــه بایــد بــر ایــن حــوزه
نظــارت کــرده و شــرایط را در مســیر بهبــود وضعیــت مهیــا
ســازد پلیــس راهنمایــی و رانندگــی نیــروی انتظامــی اســت.
یافتههــای حاصــل از آزمــون فرضیــه فرعــی چهــارم
تحقیــق نشــان داد کــه اقدامــات پلیــس در نظارت بــر عملکرد
اماکــن تفریحــی ـ گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری در
ـاکنان منطقــه طرقبــه و شــاندیز مشــهد دارد.
رضایتمنــدی سـ ِ
در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان بیــان داشــت کــه در یکســال
اخیــر بــا توجــه بــه شــرایط ناشــی از فراگیــری ویــروس
کرونــا و محدودیتهــای اعمالشــده بــر حــوزه گردشــگری
بســیاری از شــرکتها و تورهــای گردشــگری و هتــلداران
و اماکــن تفریحــی ـ ســیاحتی بــه دلیــل ازرونقافتــادن
ایــن حــوزه ،بــا ورشکســتگی و ضررهــای هنگفتــی مواجــه
شــدهاند کــه همیــن امــر موجــب رویآوردن آنــان بــه دورزدن
قوانیــن و عــدول از مقــررات شــده اســت .در بســیاری از
مواقــع ،شــرکتهای گردشــگری و حتــی مســافران شــخصی
بهمنظــور اســتفاده از موقعیــت منطقــه طرقبــه و شــاندیز
بــدون توجــه بــه محدودیتهــای کرونایــی و بــدون رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی ،کــه مراجــع ذیمدخــل در ایــن
حــوزه اعــام کردهانــد ،بــه اماکــن تفریحــی ایــن منطقــه وارد
شــده و ایــن موضــوع باعــث نارضایتــی و شــکایت بومیــان و
ســاکنان محلــی شــده اســت؛ بنابرایــن ب ـرای مقابلــه بــا ایــن
چالــش و بهبــود وضعیــت نظــارت مناســب پلیــس بــر حســن
اجــرای محدودیتهــای کرونایــی در اماکــن گردشــگری ـ
تفریحــی (تعطیلــی اماکــن گردشــگری) و نظــارت مناســب
پلیــس بــر حســن اج ـرای پروتکلهــای بهداشــتی در اماکــن
گردشــگری ـ تفریحــی و اعمــال قوانیــن و مقـرارت در ســطح
جامعــه اقدامــی اســت کــه پلیــس در مقــام مرجــع نظارتــی
میتوانــد انجــام دهــد تــا ارتقــای رضایتمنــدی بومیــان
منطقــه طرقبــه و شــاندیز را بــه هم ـراه داشــته باشــد.

محســوس و نامحســوس بهدســت پلیــس و نصــب تابلوهــای
هشــداردهنده در مناطــق جرمخیــز در پیشــگیرى وضعــى
از جــرم تأثیــر زیــادی دارد .اقدامــات پیشــگیرانه پلیســی ـ
اعــم از ایجابــی و ســلبی ـ ضمــن آنکــه بســتر وقــوع جــرم
را از میــان برداشــته و بــا افزایــش هزینههــای جــرم بــرای
مجرمــان ،آنــان را از ارتــکاب اعمــال مجرمانــه بــاز مـیدارد.
براســاس نظــر پاســخگویان اقدامــات پلیــس در پیشــگیری
از جــرم بایــد ضمــن اقدامــات پیشــگیرانه وضعــی ،مبتنــی
بــر فعالیتهــای آموزشــی ،فرهنگســازی و اطالعرســانی
نیــز باشــد .امــروزه ،بهرهگیــری فزاینــده مجرمــان از فضــای
مجــازی ،اســتفاده قانونشــکنان از ابزارهــای الکترونیــک
(کارتهــای بانکــی ،تلفــن همــراه و  )...و بــه مــوازات آن،
سوءاســتفاده از کماطالعــی و ســطح دانــش انــدک برخــی
افـراد جامعــه از ایــن حــوزه ،بســتر مناســبی بـرای اقدامهــای
مجرمانــه فراهــم شــده اســت.
یافتههــا حاصــل از آزمــون فرضیــه فرعــی دوم نشــان
داد کــه اقدامــات پلیــس در کنتــرل و مقابلــه بــا جــرم تأثیــر
ـاکنان منطقــه طرقبــه
مثبــت و معنــاداری در رضایتمنــدی سـ ِ
و شــاندیز مشــهد دارد .ایــن یافتــه بــا نتایــج و یافتههــای
تحقیــق کیانــی ســلمی و بیگلرینیــا ( )1396همراستاســت
و همپوشــانی دارنــد .در تبییــن یافتههــای مربــوط بــه ایــن
فرضیــه میتــوان بیــان داشــت کــه اقدامــات پلیــس در
کنتــرل و مقابلــه بــا جــرم دربرگیرنــده طیــف گســتردهای از
فعالیتهــای انتظامــی اســت کــه انجــام آنهــا در مــکان و
زمــان مناســب ،هدفمنــد و پردامنــه میتوانــد در کاهــش جــرم
و بــه مــوازات آن ،افزایــش رضایــت جامعــه تأثیــر بگــذارد.
یافتههــای حاصــل از آزمــون فرضیــه فرعــی ســوم
نشــان داد کــه اقدامــات پلیــس در مدیریــت ترافیــک
و حملونقــل جــادهای تأثیــر مثبــت و معنــاداری در
ـاکنان منطقــه طرقبــه و شــاندیز مشــهد دارد.
رضایتمنــدی سـ ِ
ایــن یافتــه بــا نتایــج و یافتههــای تحقیــق گرجــی کرســامی
پیشنهادها
( )1396همپوشــانی دارد .تحقیقــات آنــان ،کــه براســاس
 اهمیــت بخشــی بــه نقــش ســازمانهای مردمنهــادنظــر و دیــدگاه پاســخگویان بــوده اســت ،عملکــرد پلیــس
راه در محورهــای مواصالتــی را مطلــوب ارزیابــی کــرده و و مدیریــت انتظامــی در ارتقــای احســاس امنیــت گردشــگران
تســهیلگری پلیــس در بهبــود وضعیــت ترافیــک و راهنمایــی در تفرجگاههــای پیراشــهری و رضایتمنــدی ســاکنان محلــی؛
 احــداث ایســتگاههای پلیــس در نقــاط جرمخیــزمطلــوب پلیــس بــرای انتخــاب مســیرهای بهتــر در صــدر
ایــن اقدامــات قــرار داشــت .در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان منطق�هـ طرقب��ه و ش��اندیز ب��رای حضــور هدفمنــد ،بههنــگام و
بیــان داشــت کــه مدیریــت حملونقــل و بهبــود شــرایط مؤثــر در راستــای پیشــگیری از جــرم؛
 در مواقــع افزایــش حضــور گردشــگران ،پلیــس بــهآمدوشــد بــرای شــهروندان ازجملــه وظایــف نیــروی
انتظامــی اســت کــه اگرچــه بســیاری از ســازمانهای دیگــر افزایــش تعــداد گش ـتهای انتظامــى در منطقــه اقــدام کنــد؛
 نیــروی انتظامــی بــا هماهنگــی و همــکاریهمچــون شــهرداری ،راه و ترابــری ،مســکن و شهرســازی و
حتــی ســازمان گردشــگری و  ...در بهبــود وضعیــت ایــن ســازمانهای دخیــل بــه جمــعآوری متکدیــان و
حــوزه حائــز نقــش و وظایــف مهمیانــد ،امــا از منظــر دستفروشــان از ســطح مناطــق طرقبــه و شــاندیز اقــدام کنــد؛

تأثیرمدیریتانتظامیتفرجگاههایپیراشهریبررضایتمندیساکنانمحلی
(مورد مطالعه :منطقه طرقبه و شاندیز مشهد)

منابع
اژدری ،ایــوب ،اســدی کشــکولی ،اســد و بیرجنــدی ،فاطمــه
( .)1398بایدهــا و نبایدهــای رفتــار پلیــس در حفــظ و
ارتقــای حقــوق شــهروندی در جمهــوری اســامی ایــران.
ماهنامــه آفــاق علــوم انســانی ،)۲۷(۱۲ ،ص .19-35

بادلــی ،محمدباقــر ،بختیــاری ،تقــی و بدرخانــی ،حســین (.)1393
بررســی عوامــل مؤثــر بــر رضایتمنــدی اصنــاف از عملكــرد
پلیــس نظــارت بــر اماكــن عمومــی .فصلنامــه پژوهشهــای
اطالعاتــی و جنایــی ،)۴(۹ ،ص .۱۳۴-۱۱۵
بحرینـیزاده ،منیجــه و موســوی ،ســید احمــد ( .)1391تبییــن ابعــاد
و شــاخصهای کیفیــت خدمــات انتظامــی کالنتریهــای
اســتان بوشــهر از دیــدگاه شــهروندان و تعییــن الویتهــا و
ارائــه راهکارهــای ارتقــای آن بــا اســتفاده از مــدل تحلیــل
شــکاف ســروکوال .فصلنامــه پژوهشهــای مدیریــت
انتظامــی ،)۴(۷ ،ص .595-۵۶۹
برزگــر ،صــادق ( .)1397ســنجش می ـزان رضایتمنــدی از کیفیــت
محیــط مکانهــای گردشــگری ،مطالعــه مــوردی :شــهر
گــرگان .نشــریه گردشــگری شــهری ،)۴(۵ ،ص .۱۸-۱
پــور ،ســمیرا ،ســعادتیار ،فهیمــه ســادات و بیطــرف ،فاطمــه
( .)1393رﺿﺎﻳﺖ از ﭘﻠﻴﺲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ آن در ﻣﻴﺎن دانشــجویان دانشــگاههای شــهر اصفهــان.
فصلنامــه انتظــام اجتماعــی ،)۳(۶،ص .۸۰-۵۷
توحیــدی ،محمــد ( .)1397نقــش مدیریتــی رؤســای کالنتــری در
رضایتمنــدی مــردم از خدمــات پلیــس (مطالعــه مــوردی:
فرماندهــی انتظامــی اســتان آذربایجــان شــرقی) .پایاننامــه
کارشناســی ارشــد فرماندهــی و مدیریــت انتظامــی دانشــکده
فرماندهــی و ســتاد (دافــوس) ،دانشــگاه علــوم انتظامــی.

ســرمد ،زهــره ،بــازرگان ،عبــاس و حجــازی ،الهــه (.)1385
روشهــای تحقیــق در علــوم رفتــاری .تهــران :نشــر
جا معهشنا ســا ن .
شــایان ،حمیــد و مــودودی ،مهــدی ( .)1390تغیی ـرات کارکــردی
مؤثــر بــر جمعیتپذیــری ،بخــش شــاندیز مشــهد.
پژوهشهــای جغرافیــای انســانی ،)۱(۴۴ .ص .190-173
شــربتی ،اکبــر ( .)1394تحلیلــی بــر میــزان احســاس امنیــت
گردشــگران شــهری (مطالعــه مــوردی :گردشــگران داخلــی
شــهر گــرگان) .پژوهشنامــه جغرافیــای انتظامــی،)۱۳(۴ ،
ص .146-۱۲۳
شــیرمحمدی ،یــزدان ،جاللیــان ،ســید اســحاق ،رضاعلــی،
منصــور و بهرامــی ،مریــم ( .)1398اثــر رضایــت ســاکنان
از مقصــد گردشــگری بــر تبلیغــات دهانبهدهــان بــا
میانجیگــری دلبســتگی بــه مــکان و تعامــل (مــورد مطالعــه:
منطقــه گردشــگری ماســوله و قلعــه رودخــان) .پژوهــش و
برنامهریــزی شــهری ،)۴۱(۱۱ ،ص .178-۱۶۵
صابریفــر ،رســتم ( .)1398بررســی رضایتمنــدی از کیفیــت
خدمــات ارائهشــده در شــهرهای مقصــد گردشــگری از
دیــدگاه گردشــگران داخلــی (مــورد مطالعــه :شــهر مشــهد).
فصلنامــه جغرافیایــی فضــای گردشــگری ،)۳۰(۸ .ص
.138-۱۲۵
صابــری ،حمیــد ،کیــان ارثــی ،علــی اکبــر ،شــفیعی ،حمیــد و
امینــی ،محســن ( .)1397بررســی امــکان ایجــاد تفرجــگاه
پیراشــهری در منطقــه اصفهانــک بــا هــدف پاســخگویی
بــه نیــاز شــهر اصفهــان .ســومین همایــش بیــن المللــی
وششــمین همایــش ملــی گردشــگری ،جغرافیــا و محیــط
زیســت پایــدار.
علیزاده ،ابراهیم ،احمدوند ،علی محمد ،حاتمی ،حمیدرضا و رضایی،
علی محمد ( .)1392تبیین مفهوم رضایت شهروندان از رفتار
پلیس .پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی.52-۲۹ ،)۳(۷ .
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آقائــی ،واحــد و محمــدی ،هوشــمند ( .)1398رابطــه متقابــل
امنیــت و گردشــگری بــا تأکیــد بــر اســتان اردبیــل .نشــریه
علمــی انتظامــی اردبیــل ،)۲۲(۱۳۹۸ ،ص .74-47

درویشــى ،صیــاد ،محمــدى مقــدم ،یوســف و میرزاخانــى،
عبدالرحمــن ( .)1397تأثیــر اقدامــات مدیریــت انتظامــى
در پیشــگیرى وضعــى از جــرم .فصلنامــه پژوهشهــاى
مدیریــت انتظامــى ،)۳(۱۳ .ص .417-۳۹۹

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

 پلیــس بــا رفتارهــای پرخطــر و هنجارشــکن اراذلو اوبــاش ،ســارقان و راننــدگان پرخطــر ـ کــه موجــب
شــکلگیری نارضایتــی ســاکنان محلــی و گردشــگران
میشــوند ـ مقابلــه کنــد؛
 نیــروی انتظامــی بــا بهرهگیــری از ظرفیــت برخــینرمافزارهــای معــروف داخلــی ،کــه در زمینــه مســیریابی و
پیداکــردن اطالعــات مکانهــای روی نقشــه و یافتــن بهتریــن
مســیرها هســتند ،بـراى انتخــاب مســیر مســافران اهتمــام ورزد.

خلیلونــد ،کلثــوم ،آرمــان ،خلیــل و قاســمی ،مالــک ( .)1395نقش
نیــروی انتظامــی در امنیــت گردشــگری (مطالعــه مــوردی:
اســتان ایــام) .دومیــن کنفرانــس بینالمللــی ایدههــای
نویــن در کشــاورزی ،محیــط زیســت و گردشــگری ،اردبیــل،
.1395
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فیــروزی ،غ ـزال ( .)1398کیفیــت خدمــات و رضایــت مشــتریان
در بخــش گردشــگری :تلفیقــی از مطالعــات فارســیزبان.
فصلنامــه هنــر و تمــدن شــرق ،)۲۳(۷ .ص .3۸-3۱
قادرمــرزی ،حامــد ( .)1395ســنجش رضایــت گردشــگران از
کیفیــت خدمــات تفرجگاههــای پیراشــهری ،مطالعــه
مــوردی :پــارک آبیــدر ســنندج .فصلنامــه علمــی ـ پژوهشــی
گردشــگری شــهری ،)۱(۵ ،ص .82-69
قنبــری ،ســیروس ،فتاحــی ،احداللــه و نصیــری ،خدیجــه (.)1398
ســنجش رضایتمنــدی گردشــگران از کیفیــت خدمــات
گردشــگری بــا اســتفاده از مــدل کانــو -ســروکوال( ،مطالعــۀ
مــوردی :روســتاهای دهســتان سپیددشــت ،شهرســتان
خرمآبــاد ،اســتان لرســتان) .فصلنامــه آمایــش جغرافیایــی
فضــا ،)۳۳(۹ .ص .۱۳۰-۱۱۵
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قهرمانــی ،علــی اکبــر ( .)1392بررســی رابطــه بیــن انتظــارات
حاکمیــت از پلیــس بــا رویکــرد پلیــس جامعهمحــور.
پژوهشنامــهنظــموامنیــتانتظامــی،)۲(۶.ص.۱۱۴-۹۱
کیانــی ســلمی ،صدیقــه و بیگلــری نیــا ،معصومــه (.)1396
شناســایی و اولویتبنــدی ابعــاد امنیــت و اثــر آن بــر توســعه
گردشــگری در مناطــق شــهری (موردمطالعه :شــهر کاشــان).
پژوهشنامــه جغرافیــای انتظامــی ،)۲۰(۵ ،ص .88-۵۹
کیانــی ســلمی ،صدیقــه ،صادقیــان ،نجمــه و نــوروزی آورگانــی،
اصغــر ( .)1399شناســایی اثــرات و تحلیــل نقــش
گردشــگری در رضایتمنــدی و حمایــت ســاکنان مقاصــد
گردشــگری (مطالعــه مــوردی :گردشــگاه سیاســرد
بروجــن) .مطالعــات ســاختار و کارکــرد شــهری ،)۲۴(۷ .ص
.229-205
گرجــی کرســامی ،علــی ( .)1396میــزان رضایتمنــدی
گردشــگران از عملکــرد فرماندهــی انتظامــی اســتان
مازنــدران درخصــوص طــرح امنیــت اجتماعــی (مــورد
مطالعــه :شهرســتان بابلســر) .پژوهشنامــه جغرافیــای
انتظامــی ،)۱۹(۵ .ص .133-164
مرکــز آمــار ایــران ( .)1383ســالنامهی آمــاری کشــور .تهــران:
دفتــر انتشــارات و اطالعرســانی.
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