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واژه های کلیدی:
مدیریـت انتظامی، کنتـرل و مقابله 
و  ترافیـک  مدیریـت  جـرم،  بـا 
حمل ونقـل جـاده ای، پیشـگیری از 

و شـاندیز جـرم، طرقبـه 

چکیده
ــر در  ــناخت بش ــه و ش ــت، مطالع ــده اس ــان ش ــگری بی ــه از گردش ــی ک در تعاریف
کانــون توجــه آن قــرار دارد و بیشــتر پژوهش هــای انسان شناســان دربــارۀ نــوع 
ــابی و  ــار اکتس ــی از رفت ــر صورت ــگ را ه ــر فرهن ــردد. اگ ــاز می گ ــگ ب ــه فرهن ــر ب بش
غیرغریــزی درنظــر بگیریــم، ایــن مقالــه بــه توصیــف و تبییــن ایــن رفتــار در قلمــرو 
ــرات فرهنگــی و اقتصــادی  ــا تمــام تأثی ــا موضــوع پژوهــش ب پژوهــش در مواجهــه ب
ــازی  ــر و بازس ــدۀ اخی ــم س ــگری در نی ــرات گردش ــیر تغیی ــی س ــردازد. بررس می پ
معنایــی آن و تغییــرات حاصــل از رواج گردشــگری در حوزه هــای ذکرشــده، مســئلۀ 
ــوی و  ــد پشــتوانۀ نظــری ق ــن پژوهــش اســت کــه نیازمن مهــم و ضــرورت انجــام ای
مبتنــی بــر اتخــاذ رویکــردی پارادایــم تفســیرگرایی اســت کــه در آن از رویکــرد امیــک 
ــردم  ــیر م ــوۀ درک و تفس ــا نح ــد ت ــک می کن ــیله کم ــود و بدین وس ــتفاده می ش اس
ــی  ــی بررس ــۀ محل ــعۀ جامع ــگری در توس ــرات گردش ــه از تأثی ــرزمین موردمطالع س
ــۀ  ــگاری به منزل ــرد مردم ن ــده و از رویک ــام ش ــی انج ــا روش کیف ــش ب ــود. پژوه ش
روش عملیاتــی پژوهــش و از رویکــرد نظریــۀ زمینــه ای به منزلــۀ روش تحلیــل داده هــا 
اســتفاده شــده اســت. یافته هــا در قالــب هفــت مقولــۀ عمــده و یــک مقولــۀ هســته، 
یعنــی رویکــرد مؤثــر بــه گردشــگری پایــدار، بیــان می شــود. بــر اســاس ایــن مقولــه، 
ــده و در  ــارج ش ــوه خ ــت انب ــش از حال ــرو پژوه ــگری در قلم ــی از گردش حوزه های

ــدار اســت. ــه وضعیــت گردشــگری پای مســیر نیــل ب

مقدمه
ــد،  ــی تولی ــن متول ــش مهم تری ــی در نق ــروی انتظام نی
تأمیــن و تثبیــت امنیــت در کشــور مســئول مقابلــه بــا هرگونــه 
قانون گریــزی در ســطح جامعــه اســت. در ایــن راســتا، پلیس 
ــم  ــراری نظ ــود و برق ــف خ ــام وظای ــت در انج ــرای موفقی ب
ــهروندان  ــت ش ــکاری و حمای ــه هم ــه ب ــت در جامع و امنی
متکــی اســت. بــدون حمایــت مــردم، پلیــس توانایــی حــل و 
فصــل جرایــم و حفــظ نظــم و همــکاری بــرای جلوگیــری از 
جــرم را نــدارد. در ایــن رهگــذر، اعتمــاد و اطمینــان مــردم بــه 
پلیــس ســنگ بنــا و محــور هــر نــوع همــکاری عمومــی بــرای 
ــازی  ــرای اعتمادس ــت. ب ــع اس ــس در جوام ــروعیت پلی مش

بایــد تمهیداتــی در نظــر گرفتــه شــود تــا مــردم در کنــار هــم 
احســاس امنیــت کننــد. یکــی از شــاخص های اعتمــاد 
ــت  ــردم از امنی ــی م ــا نارضایت ــت ی ــزان رضای ــس، می ــه پلی ب
ــزان  ــه دولــت و مأمــوران آن، می ــگاه مــردم ب ــوع ن موجــود، ن
بدگمانــی و بدبینــی یــا خوش بینــی بــه عملکــرد و مدیریــت 
ــت از خدمــات پلیــس اســت؛  انتظامــی و درمجمــوع رضای
بنابرایــن همــکاری و مشــارکت افــراد جامعــه بــا پلیــس بــرای 
تأمیــن نظــم، مســتلزم رضایــت از عملکــرد نیــروی انتظامــی 
بیــن افــراد جامعه اســت )علیــزاده و همــکاران، 1392: 52(. 
ــاز  ــس پیش نی ــار پلی ــهروندان از رفت ــت ش ــن رو رضای از ای
ــی و  ــل اصل ــس و از عوام ــازمان پلی ــا س ــان ب ــکاری آن هم
ــکاران، 1393:  ــور و هم ــت )پ ــس اس ــت پلی ــی موفقی اساس
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58(. رضایــت جامعــه از عملکــرد پلیــس تابعــی از مدیریــت 
ــتایی و  ــهری، روس ــه ش ــه جامع ــدود ب ــت و مح ــی اس انتظام
مــرزی نبــوده و براســاس قانــون اساســی تمــام آحــاد جامعــه 
ــن  ــتحق تأمی ــهروندی و مس ــوق ش ــزان دارای حق ــک می ــه ی ب
امنیت انــد )اژدری و همــکاران، 1398: 22(. برخــی مناطــق 
ــه  ــون منطق ــورمان همچ ــهری کش ــهری و پیراش ــی ش و نواح
طرقبــه و شــاندیز مشــهد بــه دلیــل قرارگرفتــن در برنامه ریــزی 
توســعه گردشــگری شهرســتان و اشــتهار به منزلــه هــدف 
در  خارجــی  و  داخلــی  گردشــگران  بیــن  در  گردشــگری 
ــگر  ــور و ورود گردش ــوه حض ــم انب ــا حج ــر ب ــال های اخی س
ــاد  ــار ایج ــر در کن ــن ام ــوده و همی ــه ب ــه مواج ــن منطق ــه ای ب
ــی  ــاکنان محل ــرای س ــی ب ــادی - اجتماع ــای اقتص فرصت ه
ــرده  ــم ک ــز فراه ــی را نی ــکالت و معضالت ــق، مش ــن مناط ای
ــی  ــن تفریح ــگران از اماک ــتفاده گردش ــور و اس ــت. حض اس
تفرجگاه هــای پیراشــهری در شــهرهای بزرگــی همچــون شــهر 
ــالمی  ــران اس ــی ای ــت مذهب ــه پایتخ ــدس به منزل ــهد مق مش
در ســال های اخیــر درحکــم پدیــده ای رو بــه گســترش، 
چالش هایــی  مواقــع  برخــی  در  و  )مواهــب(  فرصت هــا 
را فــراروی کارگــزاران، برنامه ریــزان و متولیــان حوزه هــای 
گوناگــون اعــم از حــوزه بهداشــت و درمــان، محیط زیســت و 
حتــی مســئوالن امنیتــی ـ انتظامــی تفرجگاه هــای پیراشــهری 
ــده  ــر گرفته ش ــات درنظ ــیاری از امکان ــت؛ بس ــته اس گذاش
بــرای نواحــی پیراشــهری اطــراف شهرســتان مشــهد مقــدس، 
همچــون امکانــات بهداشــتی، زیســت محیطــی و راهبردهای 
نرم افزارانــه و ســخت افزارانه تأمیــن امنیــت ایــن مناطــق، 
متناســب بــا ســطح نیــاز جامعــه بومــی ـ ـــمحلی ایــن نواحی 
بــوده و مــوج گســترده گردشــگران به ویــژه در ســال های 
 

ِ
َبــع

َ
اخیــر، موجــب ایجــاد تنگنــا بــرای بومیــان ســاکن و بــه ت

ــوده اســت. یکــی از عمــده  ــی ب ــی جامعــه محل آن، نارضایت
مشــکالت ناشــی از توســعه گردشــگری در ایــن مناطــق، کــه 
ــا عملکــرد و کارکــرد نیــروی انتظامــی در ارتبــاط   ب

ً
مســتقیما

اســت، افزایــش حجــم ترافیــک، شــیوع برخــی جرایــم 
اخالقــی و ناهنجاری هــای رفتــاری گردشــگران، کاهــش 
ــم و ...  ــرخ جرای ــن ن ــدار و باالرفت ــی مردم م ــارت اجتماع نظ
اســت کــه ضمــن ایجــاد نارضایتــی جامعــه بومــی – محلــی 
ــه از  ــن منطق ــردم ای ــات م ــش مطالب ــه افزای ــگران، ب از گردش
نیــروی انتظامــی بــرای ســامان دهی بــه وضعیــت فعلــی 
ــی  ــت انتظام ــوع مدیری ــن موض ــت. بنابرای ــده اس ــر ش منج
ــکی  ــهد مستمس ــاندیز مش ــه و ش ــه طرقب ــای منطق تفرجگاه ه
ــن  ــا ای ــت. ب ــرده اس ــم ک ــش فراه ــن پژوه ــام ای ــرای انج ب
ــا هــدف بررســی تأثیــر مدیریــت  وصــف، تحقیــق حاضــر ب
ــدی ســاکنان  انتظامــی تفرجگاه هــای پیراشــهری در رضایتمن
ــود.  ــام می ش ــهد انج ــاندیز مش ــه و ش ــق طرقب ــی مناط محل

در ســال های اخیــر، حاکم شــدن ســبک زندگــی مــدرن 
ــث  ــته و باع ــراه داش ــه هم ــی را ب ــی فراوان ــوالت اجتماع تح
ــرای اســتفاده از مناطــق  هجــوم فزاینــده جامعــه شهرنشــین ب
گردشــگری نزدیــک و دردســترس بــرای گــذران اوقــات 
فراغــت بــا هزینــه کم اســت. ازایــن رو مــوج گســترده عزیمت 
گردشــگراِن خســته از زندگــی ماشــینی و یک نواخــت شــهرها 
بــرای اســتفاده از فضــای تفریحــی موجــود در تفرجگاه هــای 
مطلــوب  فرصت هــای  فراهم کــردن  ضمــن  پیراشــهری، 
ــا  ــأ تهدیده ــا، منش ــن تفرجگاه ه ــی ای ــاکنان محل ــرای س ب
ــی  ــای منف ــن پیامده ــه ای ــت ک ــوده اس ــز ب ــی نی و مخاطرات
ــات  ــی، در تحقیق ــاکنان محل ــرای س ــگران ب ــور گردش حض
و  )صابــری  اســت  شــده  بررســی  علمــی  مطالعــات  و 
در  امکانــات مســتقر  از  بســیاری   .)1 همــکاران، 1397: 
تفرجگاه هــای پیراشــهری شــهر مشــهد همچــون طرقبــه 
و شــاندیز براســاس نیازهــای محــدود ســاکنان محلــی و 
ــای  ــدک در دهه ه ــگران ان ــای گردش ــا نیازمندی ه ــب ب متناس
ــت  ــش جمعی ــه افزای ــه ب ــا توج ــه و ب ــکل گرفت ــته ش گذش
ــد  ــه تزای ــتردگی رو ب ــوازات آن، گس ــه م ــی و ب ــاکنان محل س
ــچ  روی  ــه  هی ــر، ب ــال های اخی ــگران در س ــت گردش جمعی
ــبب  ــئله س ــن مس ــت و ای ــق نیس ــن مناط ــاز ای ــخ گوی نی پاس
ــن  ــی ای ــاکنان محل ــان س ــت در می ــاس امنی ــش احس کاه
مناطــق و درمجمــوع ایجــاد نارضایتــی در بیــن ســاکنان 
ــاندیز  ــه و ش ــد طرقب ــی مانن ــی تفرجگاه های ــوزه جغرافیای ح
شــده اســت. عواملــی کــه موجــب تهدیــد یــا کاهــش امنیــت 
عمومــی در تفرجگاه هــای پیراشــهری ازجملــه طرقبــه و 
شــاندیز می شــوند بی شــمارند؛ دالیلــی ماننــد ازدحــام 
ــای  ــه فض ــاوز ب ــل، تج ــای تعطی ــژه در روزه ــت به وی جمعی
شــخصی افــراد بومــی و نقــض امنیــت آن هــا، وجــود و رواج 
ــور و  ــی، حض ــاکنان محل ــان س ــی در می ــده غریبه هراس پدی
ــگران و  ــتفاده از گردش ــوء اس ــرای س ــرداران ب ــت کاله ب فعالی
تبعــات آن بــرای 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 
تفرجگاه هاســت. تحــوالت دهه هــای اخیــر ســبب شــده 
ــات  ــون امکان ــهری همچ ــای پیراش ــات تفرجگاه ه ــا امکان ت
منطقــه طرقبــه شــاندیز ماننــد گذشــته قــادر بــه تأمیــن آرامــش 
ــی نباشــد. تفرجگاه هــای پیراشــهرِی  ــت ســاکنان محل و امنی
شــاندیز و طرقبــه بــه دالیلــی ماننــد هجــوم گســترده مهاجــران 
و گردشــگران، کمبــود و به نوعــی نبــود تناســب بیــن نیازهــای 
امنیتی   ـ انتظامــی ایــن مناطــق بــا تــوان کّمــی و کیفــی 
ــره از شــاخص های  ــن امنیــت و غی ــان و کارگــزاران تأمی متولی
مکان هــای  طبیعــی  و  بکــر  فضــای  امنیــت  و  آرامــش 
ــیع  ــات وس ــود اقدام ــا وج ــد و ب ــه گرفته ان ــگری فاصل گردش
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ــرد  ــردم از عملک ــت م ــود رضای ــور بهب ــه به منظ ــری ک و مؤث
نیــروی انتظامــی در ایــن مناطــق در ســال های گذشــته انجــام 
گرفتــه )بهبــود فضــای کالبــدی و خدماتــی کالنتری هــا و 
ــت  ــت کیفی ــا ـ مدیری ــرح مکن ــازی ط ــا پیاده س ــگاه ها ب پاس
ناجــا ـ ایجــاد ســامانه های 197 و 110( و صــرف هزینه هــای 
مختلــف مــادی و معنــوی در ایــن زمینــه، امــا همچنــان 
خدمــات  از  مــردم  نارضایتــی  از  خبرهــا  برخــی  شــاهد 
نیــروی انتظامــی در ســطح رســانه ها هســتیم )توحیــدی، 
جنبه هــای  و  ابعــاد  از  پژوهــش  ایــن  انجــام   .)5  :1397
گوناگــون اهمیــت و ضــرورت دارد کــه در ادامــه بــه برخــی از 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــم. مق ــای آن می پردازی ــن جنبه ه مهم تری
درخصــوص ویژگی هــای پلیــس بیــان می دارنــد: »وقتــی 
ــش  ــت و آرام ــاس محب ــد احس ــد بای ــس را می بینن ــردم پلی م
کننــد« )قهرمانــی، 1392: 96(. هــدف پلیــس جامعه محــور 
نیــز رضایــت جامعــه و مــردم برمبنــای منافــع جامعــه اســت. 
ــور  ــس جامعه مح ــت پلی ــای حاکمی ــس در فض ــوران پلی مأم
راه حل هــای  یافتــن  و  مشــکالت  شــناخت  بــرای  بایــد 
ــاعی  ــردم را در راســتای تشــریک مس ــرای آن هــا، م ــب ب مناس
ــه  ــا توجــه ب ــا یکدیگــر بســیج کننــد؛ بنابرایــن ب و همــکاری ب
ــرش  ــناخت نگ ــه ش ــد ب ــق می توان ــن تحقی ــام ای ــه انج این ک
ــاکنان  ــه و س ــی از جامع ــدی بخش ــزان رضایتمن ــی می و بررس
ــز  ــد حائ ــک کن ــهد کم ــاندیز مش ــه و ش ــه طرقب ــی منطق محل
اهمیــت اســت؛ چراکــه درصــورت راضی نبــودن ســاکنان 
ــر  ــی ب ــاکنان محل ــار س ــوع رفت ــس، ن ــرد پلی ــی از عملک محل
نحــوه و چگونگــی برخــورد آنــان بــا گردشــگران و ســیاحان و 
زائرانــی کــه پــس از زیــارت حــرم علی بــن موســی الرضــا )ع( 
بــرای گــذران لحظاتــی آرام بــه ایــن منطقــه مراجعــه کرده انــد 
اثــر ســوء می گــذارد. نتایــج تحقیقــات قبلــی نشــان می دهــد 
ــه  ــی ب ــد از مدت ــس بع ــات پلی ــی از خدم ــتریان راض ــه مش ک
 Skogan &( ــد ــد ش ــل خواهن ــس تبدی ــوش  پلی ــم و گ چش
Hartnett, 1994(. بنابرایــن بررســی میــزان رضایتمنــدی 
ســاکنان محلــی منطقــه شــاندیز مشــهد از مدیریــت انتظامــی 
ــبی  ــک مناس ــنگ مح ــد س ــه می توان ــن ناحی ــای ای تفرجگاه ه
بــرای شــناخت میــزان موفقیــت پلیــس در زمینــه تولیــد، تأمیــن 
و تثبیــت امنیــت ایــن منطقــه ارزیابــی و مدنظــر قــرار گیــرد کــه 
ایــن امــر خــود مبّیــن و مؤیــد اهمیــت و ضــرورت انجــام ایــن 
ــناخت  ــم ش ــق ه ــن تحقی ــی ای ــدف اصل ــت. ه ــش اس پژوه
ــاکناِن  ــدی س ــی در رضایتمن ــت انتظام ــات مدیری ــر اقدام تأثی
ــع آن، اهــداف  ــه تب ــوده و ب ــه و شــاندیز مشــهد ب منطقــه طرقب
ــات  ــر اقدام ــی تأثی ــد از: بررس ــه عبارت ان ــز دارد ک ــی نی فرع
پلیــس در پیشــگیری از جــرم در رضایتمنــدی ســاکناِن منطقــه 
ــس در  ــر اقدامــات پلی ــه و شــاندیز مشــهد، بررســی تأثی طرقب
ــه  ــاکناِن منطق ــدی س ــرم در رضایتمن ــا ج ــه ب ــرل و مقابل کنت

ــر اقدامــات پلیــس در  ــه و شــاندیز مشــهد، بررســی تأثی طرقب
مدیریــت ترافیــک و حمل ونقــل جــاده ای در رضایتمنــدی 
ســاکناِن منطقــه طرقبــه و شــاندیز مشــهد و درنهایــت بررســی 
تأثیــر اقدامــات پلیــس در نظــارت بــر عملکــرد اماکــن 
ـ گردشــگری در رضایتمنــدی ســاکناِن منطقــه طرقبــه  تفریحــی 

ــت.  ــهد اس ــاندیز مش و ش
در راســتای اهــداف فــوق، ایــن تحقیــق بــه ایــن ســؤال 
پاســخ خواهــد داد کــه: تأثیــر اقدامــات مدیریــت انتظامــی در 
رضایتمنــدی ســاکناِن منطقــه طرقبــه و شــاندیز مشــهد چگونــه 

اســت؟ 
اصلــی  فرضیــه  تحقیــق،  ســوال  بــه  پاســخ  بــرای 

از:  اســت  عبــارت  تحقیــق  ایــن  در  مطرح شــده 
ــاداری  ــت و معن ــر مثب ــت انتظامــی تأثی اقدامــات مدیری
در رضایتمنــدی ســاکناِن منطقــه طرقبــه و شــاندیز مشــهد دارد.

فرضیه های فرعی تحقیق نیز عبارت اند از:
ــر مثبــت  1. اقدامــات پلیــس در پیشــگیری از جــرم تأثی
و معنــاداری در رضایتمنــدی ســاکناِن منطقــه طرقبــه و شــاندیز 

مشــهد دارد.
ــر  ــا جــرم تأثی ــه ب ــرل و مقابل 2. اقدامــات پلیــس در کنت
مثبــت و معنــاداری در رضایتمنــدی ســاکناِن منطقــه طرقبــه و 

شــاندیز مشــهد دارد.
3. اقدامــات پلیــس در مدیریــت ترافیــک و حمل ونقــل 
ــاکناِن  ــدی س ــاداری در رضایتمن ــت و معن ــر مثب ــاده ای تأثی ج

منطقــه طرقبــه و شــاندیز مشــهد دارد. 
ــن  ــرد اماک ــر عملک ــارت ب ــس در نظ ــات پلی 4. اقدام
در  معنــاداری  و  مثبــت  تأثیــر  گردشــگری  ـ  تفریحــی 
ــهد دارد. ــاندیز مش ــه و ش ــه طرقب ــاکناِن منطق ــدی س رضایتمن

مروری بر ادبیات موضوع
تاکنــون مطالعــات متعــددی در سراســر جهــان در ایــن 
ــاره  ــا اش ــی از آن ه ــه برخ ــه ب ــه در ادام ــده ک ــام ش ــوزه انج ح
ــکاران  ــی و هم ــون بادل ــان همچ ــی محقق ــت. برخ ــده اس ش
)1393(، عواملــی همچــون اطالع رســانی بــه اماکــن عمومــی 
ــط  ــه ضواب ــر ب ــاف، تســلط کارشناســان دوای ــان اصن و متصدی
ــان  ــورد کارکن ــخ گویی و برخ ــوه پاس ــك، نح ــی ترافی مهندس
ــی و  ــن عموم ــی اماک ــت ترافیک ــی صالحی ــش کارشناس و پی
ــراد  ــدی اف ــر در رضایتمن ــای مؤث ــم متغیره ــاف را درحک اصن
جامعــه از عملکــرد پلیــس شناســایی و تبییــن کرده انــد. 
خلیلونــد و همــکاران )1395( در مقالــه ای بــا عنــوان »نقــش 
ــوردی:  ــه م ــگری )مطالع ــت گردش ــی در امنی ــروی انتظام نی
ــه  ــش نام ــتفاده از پرس ــی )اس ــه روش میدان ــالم( ب ــتان ای اس
همــراه مصاحبــه(« بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه میــان 
متغیــر فعالیت هــای ناجــا و تأمیــن امنیــت گردشــگران رابطــه 
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ــا  ــی ب ــر )1398( در پژوهش ــود دارد. صابری ف ــادار وج معن
عنــوان »بررســی رضایتمنــدی از کیفیــت خدمــات ارائه شــده 
از دیــدگاه گردشــگران  در شــهرهای مقصــد گردشــگری 
ــوع  ــن موض ــه ای ــهد(« ب ــهر مش ــه: ش ــورد مطالع ــی )م داخل
پرداختــه اســت. نتایــج نشــان داد کــه گردشــگران از شــرایط 
تســهیالت  و  زیســت محیطی  و  اجتماعی ـ فرهنگــی 
ــویی،  ــد. از س ــت دارن ــادی رضای ــدود زی ــاختی تاح زیرس
گردشــگران بــا ســطح تحصیــالت متفــاوت، دربــاره رضایــت 
دارنــد.  یکســانی  دیدگاه هــای  گردشــگری  شــرایط  از 
همچنیــن بیــن مــدت اقامــت گردشــگران و ســطح رضایــت 
آنــان از شــرایط گردشــگری، رابطــه معنــی دار برقــرار نیســت. 
میــزان رضایــت گردشــگران داخلــی از نحــوه برخــورد جامعــه 
میزبــان زیــاد اســت و بیــن نگــرش زنان و مــردان گردشــگر در 
ایــن زمینــه، تفــاوت معنــاداری مشــاهده می شــود. براســاس 
ایــن نتایــج، ادعــای مســئوالن در ارتبــاط بــا تحــول سیســتم 
ــوان مــردود دانســت.  ــه گردشــگران را نمی ت ــه خدمــات ب ارائ
قنبــری و همــکاران )1398( در پژوهشــی بــا عنوان »ســنجش 
ــگری  ــات گردش ــت خدم ــگران از کیفی ــدی گردش رضایتمن
بــا اســتفاده از مــدل کانو-ســروکوال، مطالعــۀ مــوردی: 
خرم آبــاد،  شهرســتان  سپیددشــت،  دهســتان  روســتاهای 
ــن  ــج ای ــد. نتای ــوع پرداخته ان ــن موض ــه ای ــتان« ب ــتان لرس اس
ــان  ــه، می ــۀ نمون ــد جامع ــه از دی ــد ک ــان می ده ــش نش پژوه
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 جاده هــا و... ایــن شــکاف 
مشــاهده می شــود. همچنیــن نتایــج حاصــل از آزمــون 
ــب  ــا ضری ــد ب ــت در مقص ــه امنی ــد ک ــان می ده ــو نش کان
ــبک  ــه س ــی، تجرب ــزام اساس ــن ال ــت 0/494 مهم تری رضای
زندگــی جدیــد و متفــاوت از زندگــی شهرنشــینی بــا ضریــب 
ــم انداز  ــردی و چش ــزام عملک ــن ال ــت 0/800 مهم تری رضای
ــی  ــش گیاه ــم اندازها، پوش ــر، چش ــی )مناظ ــر طبیع و مناظ
مهم تریــن   0/821 رضایــت  ضریــب  بــا  جانــوری(  و 
ــا  ــی ب ــروزی )1398( در پژوهش ــت. فی ــی اس ــزام انگیزش ال
ــش  ــتریان در بخ ــت مش ــات و رضای ــت خدم ــوان »کیفی عن
ــن  ــه ای ــی زبان« ب ــات فارس ــی از مطالع ــگری: تلفیق گردش
ــیاری  ــل بس ــه عوام ــان داد ک ــج نش ــه و نتای ــوع پرداخت موض
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 
 )1398( همــکاران  و  شــیرمحمدی  می آینــد.  به شــمار 
ــات  ــگری در تبلیغ ــد گردش ــاکنان از مقص ــت س ــر رضای تأثی

و  مــکان  بــه  دل بســتگی  میانجی گــری  بــا  دهان به دهــان 
ــان را  ــه رودخ ــوله و قلع ــگری ماس ــه گردش ــل در منطق تعام
ــت  ــه رضای ــان داد ک ــان نش ــای آن ــد. یافته ه ــه کرده ان مطالع
ــه  ــتگی ب ــد، وابس ــت مقص ــر هوی ــد ب ــگران از مقص گردش
ــد اجتماعــی،  ــه مقصــد، پیون مقصــد، دل بســتگی عاطفــی ب
خاطــره از مقصــد و انتظــار از مقصــد اثــر مثبــت و معنــاداری 
دارد. همچنیــن هویــت مقصــد، وابســتگی بــه مقصــد، 
ــره  ــی، خاط ــد اجتماع ــد، پیون ــه مقص ــی ب ــتگی عاطف دل بس
ــان  ــات دهان به ده ــر تبلیغ ــد ب ــار از مقص ــد و انتظ از مقص
اثرگــذار اســت. آقائــی و محمــدی )1398( در تحقیقــی 
رابطــه متقابــل امنیــت و گردشــگری در اســتان اردبیــل را 
بررســی کردنــد و بــه نظــر آنــان یکــی از مؤلفه هــای مهــم در 
 
ً
توســعه پایــدار گردشــگری، موضــوع امنیــت اســت و اصــوال
ــرد و  ــکل نمی گی ــفری ش ــد، س ــت نباش ــه امنی ــی ک ــا زمان ت
بــدون شــک رضایتمنــدی گردشــگران از یــک مقصــد همــواره 
انگیــزه بازدیــد مجــدد از آن مــکان را فراهــم می کنــد. شــربتی 
)1394( میــزان احســاس امنیت گردشــگران شــهری در شــهر 
گــرگان را تحلیــل کــرده اســت. یافته هــای تحقیــق نشــان داد 
کــه بیــن عملکــرد نیــروی انتظامــی و عملکــرد ســازمان های 
مرتبــط بــا گردشــگری بــا احســاس امنیــت گردشــگران رابطــه 
ــدی  ــزان رضایتمن ــر )1397( می ــود دارد. برزگ ــاداری وج معن
ــرگان  ــهر گ ــگری در ش ــای گردش ــط مکان ه ــت محی از کیفی
ــد از  ــان می ده ــش نش ــج پژوه ــت. نتای ــرده اس ــه ک را مطالع
ــگران، دو  ــدی گردش ــنجش رضایتمن ــاخص های س ــن ش بی
شــاخص اطمینــان و قابلیــت اعتمــاد، به ترتیــب بــا میانگیــن 
ــزان  ــاز 4/43 و 3/87 مهم تریــن عوامــل تأثیرگــذار در می امتی
مکان هــای  محیــط  کیفیــت  از  گردشــگران  رضایتمنــدی 
گردشــگری شــهر گــرگان بوده انــد. قادرمــرزی )1397( 
در پژوهشــی کاربــردی، بــه ســنجش عوامــل مؤثــر در میــزان 
رضایتمنــدی گردشــگران از تفرجــگاه پیراشــهری پــارک آبیــدر 
ــت  ــان داد کیفی ــل نش ــج حاص ــت. نتای ــه اس ــنندج پرداخت س
ــر  ــت، تصوی ــی، جذابی ــدر )دسترس ــگاه آبی ــات تفرج خدم
ــر  ــگران از نظ ــدی گردش ــا رضایتمن ــهیالت( ب ــد، تس مقص
ــای  ــت دارد. یافته ه ــتگی مثب ــت و هم بس ــادار اس ــاری معن آم
ــر  ــوص تأثی ــکاران )1397( درخص ــی و هم ــش درویش پژوه
ــت انتظامــی در پیشــگیری وضعــی از جــرم  اقدامــات مدیری
بــه  به موقــع  آمــوزش  و  اطالع رســانی  می دهــد  نشــان 
ــن  ــر در اماک ــگام و مؤث ــد، به هن ــور هدفمن ــهروندان؛ حض ش
و معابــر جــرم خیــز؛ آمــوزش شــگردها و ترفندهــای ســارقان 
بــه مــردم بــرای ارتقــای خودمراقبتــی؛ کنتــرل نقــاط جرم خیــز 
ــس و  ــط پلی ــوس توس ــوس و نامحس ــای محس ــا مراقبت ه ب
نصــب تابلوهــای هشــداردهنده در مناطــق جرم خیــز در 



311
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ة ع

نام
صل

ف
تأثیر مدیریت انتظامی تفرجگاه های پیراشهری بر رضایتمندی ساکنان محلی

 )مورد مطالعه: منطقه طرقبه و شاندیز مشهد( 

14
01

ن 
ستا

 تاب
م،

دو
ره 

ما
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

پیشــگیری وضعــی از جــرم تأثیــر زیــادی دارد. کیانــی ســلمی 
ــاد  ــدی ابع ــایی و اولویت بن ــه شناس ــا )1396( ب و بیگلری نی
ــهری  ــق ش ــگری در مناط ــعه گردش ــر توس ــر آن ب ــت و اث امنی
کاشــان پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه بیــن 
ــد  ــه بازدی ــان و تمایــل ب ــگری در شــهر کاش ــت گردش امنی
مجــدد گردشــگران و پیشــنهاد ســفر بــه دیگــران اثــر معنــادار 
و مثبتــی داشــته و وفــاداری گردشــگران بــرای تمایــل بــه ســفر 
ــوی  ــی زاده و موس ــت. بحرین ــد داش ــی خواه ــدد را در پ مج
)1391( در تحقیقــی بــه تبییــن ابعــاد و شــاخص های کیفیــت 
ــدگاه  ــهر از دی ــتان بوش ــای اس ــی کالنتری ه ــات انتظام خدم
ــا  ــه راهکارهــای ارتقــای آن ب مــردم و تعییــن اولویت  هــا و ارائ
اســتفاده از مــدل تحلیــل شــکاف ســروکوال پرداخته انــد. 
نتایــج تجزیه وتحلیــل آمــاری بــرای بررســی معنــی داری 
بیــن میانگیــن ادراکات و انتظــارات افــراد در ابعــاد هفت گانــه 
کیفیــت خدمــات بــا اســتفاده از آزمــون تــی نمونه هــای 
ــردم از  ــارات م ــن ادراکات و انتظ ــه بی ــرد ک ــن ک ــی روش زوج
ــان  ــت اطمین ــات، قابلی ــت خدم ــوس کیفی ــای ملم ویژگی ه
کیفیــت خدمــات، رغبــت و اشــتیاق بــه پاســخ گویی، تضمیــن 
و اعتبــار کیفیــت خدمــات، همدلــی کیفیــت خدمــات، 
ــت  ــروعیت کیفی ــی و مش ــی و مکان ــردن زمان ــع عمل ک به موق

ــود دارد. ــی داری وج ــاوت معن ــات، تف خدم
ــور  ــارج از کش ــده در خ ــای انجام ش ــی پژوهش ه بررس
ــس  ــار پلی ــت از رفت ــا رضای ــی از آن ه ــد در برخ ــان می ده نش
و  پوســیک  اســت.  شــده  بررســی  پرســش نامه  ازطریــق 
همــکاران )2013( در تحقیقــی بــا طــرح شــانزده پرســش نامه 
ــار  ــهروندان از رفت ــت ش ــه رضای ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــت.  ــس اس ــازمان پلی ــا س ــان ب ــکاری آن ــاز هم ــس پیش نی پلی
روگــه و ویرچلــده1 )2013( بــرای اندازه گیــری رضایــت 
ــد  ــم کردن ــش نامه ای تنظی ــس پرس ــات پلی ــهروندان از خدم ش
و در آن چنــد ســؤال نیــز بــرای اندازه گیــری رضایــت از رفتــار 
پلیــس طراحــی کردنــد. کریســتینا )2009( بــرای اندازه گیــری 
ــه  ــش نامه ای ُن ــس پرس ــرد پلی ــهروندان از عملک ــت ش رضای
ســؤالی تنظیــم کــرد کــه دارای دو عامــل اســت. عامــل اول این 
پرســش نامه، رضایــت از عملکــرد پلیــس اســت کــه در قالــب 
ــه ای  چهــار ســؤال مطــرح شــده. عامــل دوم کــه عدالــت روی
ــهروندان را از  ــت ش ــؤال، رضای ــج س ــا پن ــده ب ــذاری ش نام گ
ــه پلیــس،  ــه و محترمان ــار مؤدبان ــار پلیــس می ســنجد. رفت رفت
دوســتانه بودن رفتــار پلیــس، منصفانه بــودن رفتــار پلیــس، 
حرفه ای بــودن رفتــار پلیــس و رفتــار کمک رســانی پلیــس 
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ــور2 )2007( در مطالعــه خــود نشــان  از آن جملــه اســت. رن
ــان  داد بیــن رضایت منــدی افــراد از پلیــس و تــرس از جــرم آن
رابطــه منفــی وجــود دارد؛ یعنــی هرچــه افــراد تــرس از جــرم 
بیشــتری داشــته باشــند، از میــزان رضایت منــدی آن هــا از پلیس 
ــز  ــس و پرهی ــده از پلی ــار ادراك ش ــوء رفت ــود. س ــته می ش کاس
ــت  ــهروندان اس ــت ش ــر رضای ــذار ب ــل اثرگ ــاد دو عام از فس
ــکوگان4  ــد. اس ــی کرده ان ــوچ3 )2005( بررس ــزر و ت ــه ویت ک
ــا  )2005( رضایــت شــهروندان هنــگام روبه روشــدن آن هــا ب
ــا  ــس ب ــه پلی ــی ک ــان را هنگام ــت آن ــن رضای ــس و همچنی پلی
آنــان روبــه رو می شــود مطالعــه کــرده اســت. تایلــر5 )2005( 
تفــاوت در میــان گروه هــای قومــی در اعتمــاد و اطمینــان 
آن هــا بــه پلیــس را بررســی کــرده اســت. از نظــر روح و 
ــض،  ــه متناق ــن یافت ــرای ای ــل ب ــی از دالی ــور6 )2005( یک الی
ــکان دارد  ــه ام ــت ک ــطی اس ــای واس ــه متغیره ــی ب بی توجه
ــور«  ــس جامعه مح ــرم« و »پلی ــرس از ج ــازی »ت ــن پیاده س بی
ــوع،  ــن موض ــه ای ــت ب ــا عنای ــن ب ــد. بنابرای ــته باش ــود داش وج
آن هــا بــه مطالعــه داده هــای پیمایشــی حاصــل از دوازده شــهر 
در ایــاالت متحــده پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــد،  ــاع بهبــود یاب ــت زندگــی در اجتم ــه کیفی درصورتــی ک
ــد.  ــدی شــهروندان از اجتمــاع کاهــش می یاب ــزان رضایتمن می
پلیــس جامعه محــور بــه بهبــود شــرایط زندگــی اجتمــاع 
ــت  ــاکنان از کیفی ــدی س ــش رضایتمن ــا افزای ــده و ب ــر ش منج
زندگــی، همســایه ها تــرس و نگرانــی کمتــری از ناامنــی 
ــد داشــت. ماوبــی7 و همــکاران )2016( نگرانی هــای  خواهن
ــدار  ــعه پای ــرای توس ــدگان ب ــی و بازدیدکنن ــراد محل ــی اف امنیت
مقصــد گردشــگری را بررســی کردنــد و نتایــج تحقیــق آنــان بــه 
پیشــنهاد ســه راهبــرد اصلــی بــرای رضایــت ســاکنان محلــی 
ــد از:  ــرد عبارت  ان ــه راهب ــن س ــد. ای ــر ش ــگران منج و گردش
گاهــی گردشــگران درخصــوص پیشــگیری از خطــر  افزایــش آ
ــگران  ــتقبال از گردش ــوه اس ــود نح ــی، بهب ــوم محل و آداب ورس
و مدیریــت و پشــتیبانی پلیســی از آن هــا درصــورت بــروز 
ــن  ــالمت آمیز بی ــتی مس ــت هم زیس ــت تقوی ــه و درنهای حادث

ــی. ــاکنان محل ــگران و س گردش
ــل طراحــی شــده  ــه شــرح ذی ــق ب ــدل مفهومــی تحقی م

ــت: اس

2. Renauer
3. Weitzer & Tuch
4. Skogan
5. Tyler
6. Roh & Oliver
7. Mawby



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

مؤمن   و همکاران 312

14
01

ن 
ستا

 تاب
م،

دو
ره 

ما
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

شکل 1: مدل مفهومی تحقیق )علیزاده و رضایی، 1392(

روش شناسی تحقیق 
ــد  ــش در فراین ــن پژوه ــج ای ــتفاده از نتای ــل اس ــه دلی ب
تصمیم گیــری ناجــا، روش تحقیــق از نظــر هــدف، پژوهشــی 
ــتگی و از  ــی ـ هم بس ــق توصیف ــوع روش تحقی ــردی و ن کارب
نظــر نحــوه گــردآوری داده هــا پیمایشــی اســت. بــا توجــه بــا 
این کــه تحقیــق در بــازه زمانــی خاصــی )1398( انجام شــده، 
ــی رود. روش و  ــمار م ــز به ش ــته نگر نی ــی گذش ــوع مقطع از ن
ــه  ــزار گــردآوری داده هــا پرســش نامه ای اســت. ســؤاالت ب اب
روش طیــف لیکــرت بــوده و در قالــب طیــف پنــج درجــه ای 
 مخالفــم، مخالفــم،  نــه مخالفــم نــه موافقــم، 

ً
)کامــال

 موافقــم( پاســخ داده می شــود. پرســش نامه 
ً
موافقــم و کامــال

ــش  ــک بخ ــت. ی ــی اس ــش اصل ــامل دو بخ ــق ش ــن تحقی ای
از پرســش نامه مرتبــط بــا ویژگی هــای جمعیت شــناختی 
بــه  مربــوط  دیگــر ســؤال های  بخــش  و  پاســخ دهندگان 
ــاری پژوهــش  ــق اســت. جامعــه آم ــی تحقی متغیرهــای اصل
ــر  ــه براب ــت ک ــه اس ــر منطق ــاله و باالت ــت هجده س کل جمعی
نتایــج سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن کشــور در ســال 
1395 برابــر بــا 48520 نفــر اســت کــه 50 درصــد در شــهر 
ــتایی  ــی روس ــز در نواح ــد نی ــاندیز و 50 درص ــه و ش طرقب
ــول  ــاس فرم ــه براس ــم نمون ــد. حج ــکونت دارن ــه س منطق
کوکــران در ســطح خطــای 0/05 برابــر بــا 384 نفــر بــرآورد 
شــد. بــا توجــه بــه این کــه حــدود 50 درصــد جمعیــت منطقه 
شهرنشــین و 50 درصــد نیــز روستانشــین هســتند، بــه همیــن 
نســبت پرســش نامه ها در ســطح دو جامعــه شهرنشــین و 
ــن  ــری در ای ــت. روش نمونه گی ــده اس ــع ش ــین توزی روستانش

ــه  ــر خوش ــطح ه ــه ای و در س ــه ای چندمرحل ــش خوش پژوه
ــد  ــاب خواهن ــاده انتخ ــی س ــه روش تصادف ــا ب ــز نمونه ه نی
شــد. ایــن شهرســتان درحــال حاضــر شــامل دو بخــش 
طرقبــه و شــاندیز بــوده و جمعیــت آن برابــر بــا 69640 نفــر 
اســت. نتیجــه تحقیقــی میدانــی در 1386 نشــان داده اســت 
ــد در  ــش، 45 درص ــتایی بخ ــاغل روس ــت ش ــه از جمعی ک
ــی  ــای خدمات ــد در فعالیت ه ــاورزی، 40 درص ــش کش بخ
کارمنــد،  خرده فروشــی،  مبــل،  نمایشــگاه  )رســتوران، 
حمل ونقــل( و 15 درصــد در صنعــت، به ویــژه چــوب و 
مبلمــان فعالیــت داشــته اند )شــایان و مــودودی، 1390: 
178(. به منظــور ارزیابــی و ســنجش روایــی پرســش نامه 
از نظــر خبــرگان )روایــی صــوری( و همچنیــن روایــی ســازه 
ــی  ــورد روای ــل درم ــان کام ــرای اطمین ــود. ب ــتفاده می ش اس
پرســش نامه تحقیــق، ابتــدا از نظــر اســتادان راهنمــا و مشــاور 
و اســتادان صاحب نظــر در ایــن زمینــه اســتفاده شــد و ســپس 
ســؤاالت در اختیــار 30 نفــر از جامعــه آمــاری قــرار داده شــد 
و پــس از عــودت و اصالحــات الزم لحــاظ پرســش نامه 
ــن اســت  نهایــی تنظیــم شــد. مقصــود از قابلیــت اعتمــاد ای
کــه ابــزار اندازه گیــری تــا چــه حــد در شــرایط یکســان نتایــج 
مشــابه ای را به دســت می دهــد. دامنــه ضریــب قابلیــت 
در  به دســت آمده  نتایــج  )مرتبط نبــودن  صفــر  از  اعتمــاد 
ــاط  ــا یــک )ارتب ــر روی جامعــه(، ت اندازه گیری هــای مکــرر ب
ــر  ــرر ب ــای مک ــت آمده در اندازه گیری ه ــج به دس ــل نتای کام
روی جامعــه(، تغییرپذیــر اســت کــه بــرای اندازه گیــری آن از 
روش آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت. بــرای محاســبه 
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ضریــب آلفــای کرونبــاخ، ابتــدا انحــراف معیــار نمــرات هــر 
زیرمجموعــه از ســؤال های پرســش نامه و انحــراف معیــار 
کل ســؤال ها )زیرمجموعه هــا( را محاســبه کــرده، ســپس 

ضریــب آلفــای هــر زیرمجموعــه از ســؤال ها را به دســت 
ــدول 1(.  ــت )ج آورده اس

جدول 1: ضریب آلفای کرونباخ برای مفاهیم اصلی تحقیق

مقدار آلفاتعداد گویهریز متغیرمتغیرها

متغیر 

مستقل

می
ظا

 انت
ت

یری
مد

100/701پیشگیری از جرم

140/707کنترل و مقابله با جرم

160/724مدیریت ترافیک و حمل ونقل جاده ای

90/716نظارت بر عملکرد اماکن تفریحی ـ گردشگری

200/724رضایتمندی ساکناِن منطقه طرقبه و شاندیزمتغیر وابسته

0/715میانگین

ایــن  در  اطالعــات  و  داده هــا  تجزیه وتحلیــل  روش 
ــت: ــر اس ــای زی ــه روش ه ــق ب تحقی

مشــخصه های  بــرآورد  بــرای  توصیفــی  آمــار  از   .1
مرکــزی و تنظیــم جدول هــای توزیــع فراوانــی آمــاری و رســم 

ــد. ــتفاده ش ــودار اس نم
ــتفاده از  ــا اس ــاختاری ب ــادالت س ــازی مع 2. از مدل س
ــا  ــل داده ه ــرای تجزیه وتحلی ــی.ال.اس ب ــمارت پ ــزار اس نرم اف

و آزمــون فرضیــات اســتفاده خواهــد شــد. 
از محاســن ایــن روش، مفروض نبــودن شــرط نرمالیتــی 
بــه روش  معــادالت ســاختاری  مدل ســازی  داده هاســت. 
حداقــل مربعــات جزئــی یــا همــان نرم افــزار اســمارت پــی.ال.
اس اســت کــه به علــت ســادگی و مزیت هــای بســیار در 
ــان  ــه محقق ــده توج ــور فزاین ــه ط ــابه ب ــای مش ــر نرم افزاره براب
ــزار  ــن نرم اف ــی از ای ــت. وقت ــه اس ــرار گرفت ــجویان ق و دانش
حیاتــی  و  مهــم  بســیار  خروجــی  دو  می شــود  اســتفاده 
مقــدار آمــاره تــی و ضرایــب مســیر )بارهــای عاملــی( وجــود 
دارد. اگــر مقــدار بارعاملــی بیــن ســؤاالت پرســش نامه و 
متغیرهــای مکنــون بیشــتر از 0/4 باشــد نتیجــه می گیریــم کــه 
ــر  ــی متغی ــم به خوب ــه کار برده ای ــازه ب ــرای آن س ــه ب ــؤالی ک س
مکنــون مدنظــر را ســنجیده اســت. مقــدار آمــاره تــی در واقــع 
مــالک اصلــی تأییــد یــا رد فرضیــات اســت. اگــر ایــن مقــدار 
ــه  ــد، نتیج ــتر باش ــب از 1/64، 1/96 و 2/58 بیش ــار به ترتی آم
ــد  ــطوح 90، 95 و 99 درص ــه در س ــه آن فرضی ــم ک می گیری
ــن  ــیر بی ــب مس ــدار ضری ــر مق ــن اگ ــود. همچنی ــد می ش تأیی
متغیــر مکنــون مســتقل و متغیــر مکنــون وابســته مثبــت باشــد، 

ــاهد  ــتقل ش ــش متغیــر مس ــا افزای ــه ب ــم ک ــه می گیری نتیج
افزایــش در متغیــر وابســته خواهیــم بــود. برعکــس اگــر مقــدار 
ضریــب مســیر بیــن متغیــر مکنــون مســتقل و متغیــر مکنــون 
وابســته منفــی باشــد، نتیجــه می گیریــم کــه بــا افزایــش متغیــر 

ــود. ــم ب ــته خواهی ــر وابس ــش در متغی ــاهد کاه مســتقل ش
شــاندیز در تقســیمات اخیــر کشــوری جــزو شهرســتان 
ــود در اســتان خراســان رضــوی اســت. ایــن  تازه تأســیس بینال
منطقــه در 15 کیلومتــری شــمال غربــی مشــهد قــرار دارد. ایــن 
شهرســتان در شــمال شــرق ایــران و در غــرب و شــمال غربــی 
ــار اســت.  مشــهد واقــع شــده و مســاحت آن 186 هــزار هکت
ــرق و  ــر در جاغ ــا 3059 مت ــطح دری ــاع از س ــر ارتف حداکث
ــت.  ــرق اس ــد ط ــوزه س ــر در ح ــاع آن 1170مت ــل ارتف حداق
متوســط بارندگــی شهرســتان 360 میلی متــر و متوســط درجــه 
حــرارت 11/3 درجــه، متوســط ماه هــای خشــک ســال 4 مــاه 
ــا 59  ــتان 10، 3، 59 ت ــن شهرس ــی ای ــول جغرافیای ــت. ط اس
، 36، 59 شــمالی و عــرض جغرافیایــی 37، 30، 36 تــا 
18، 04، 36 شــرقی اســت. واقع شــدن بخــش در دامنه هــای 
ــذاب،  ــدی ج ــتی و بلن ــاد پس ــبب ایج ــود، س ــات بینال ارتفاع
اعتــدال هــوا، جریان هــای ســطحی، باغ هــای سرســبز و 
ــرمایه ای  ــد س ــرو آن مانن ــده و قلم ــدد ش ــتوران های متع رس
ــی  ــت 2/5 میلیون ــرای جمعی ــی، ب ــرای تنفس ــی و مج پیرامون
ــوالت از  ــدت تح ــی دارد. ش ــش حیات ــهد نق ــهر مش کالنش
ســال 1375 به گونــه ای بــوده اســت کــه شــهر کوچــک 
ــتی  ــهد از مهاجرفرس ــری مش ــه 35 کیلومت ــاندیز در فاصل ش
بــه مهاجرپذیــری و ســکونت گاه های روســتایی بخــش از 
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ــم  ــد. تراک ــت یافته ان ــت دس ــات جمعی ــه ثب ــتی ب مهاجرفرس
زیست شناســی برحســب جمعیــت روســتایی بخــش، 7 
ــر در  ــاندیز، 23 نف ــهر ش ــاب ش ــا احتس ــار و ب ــر در هکت نف
ــل 13 نفــر در شهرســتان مشــهد اســت و تراکــم نســبی  مقاب
جمعیــت بخــش )69 نفــر( تفــاوت بــارزی را بــا کشــور )43 
ــران، 1383، 1387(.  ــار ای ــز آم ــد )مرک ــان می ده ــر( نش نف
اســتقرار 35 واحــد ســنگ بری، 150 کارگاه و نمایشــگاه 

ــوس و  ــی ت ــهرک صنعت ــی در ش ــد صنعت ــان، 208 واح مبلم
ــد  ــی تولی ــد فصل ــک، 40 واح ــد در چاهش 35 واح

ــی  ــد صنعت ــتوران، 25 واح ــدود 100 رس ــتین، ح پوس
نیمچــه  پــرورش  صنعتــی  واحــد   30 تخم گــذار،  مــرغ 
عوامــل  ازجملــه  عســل  زنبــور  کلنــی   450 گوشــتی، 

بوده انــد. بخــش  اقتصــاد  متنوع ســاز 

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

یافته ها
یافته های توصیفی: یافته های توصیفی مربوط به 

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

نمودار 1: توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب سن

نمودار 2: توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب جنسیت
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ــات  ــاره اقدام ــخ گویان درب ــدگاه پاس ــناخت دی ش
ــدگاه  ــناخت دی ــور ش ــرم: به  منظ ــگیری از ج ــس در پیش پلی
افــراد حاضــر در جامعــه آمــاری از اقدامــات پلیــس در 

ــوارد  ــک از م ــان پرســیده شــد: »هری پیشــگیری از جــرم از آن
زیــر را چقــدر تابه حــال از نزدیــک دیده ایــد؟« کــه نظــر آنــان 

ــت: ــده اس ــه ش ــدول 2 خالص ــش در ج ــن پرس ــاره ای درب

نمودار 3: توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب سطح تحصیالت

نمودار 4: توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب نوع شغل

جدول 2: توزیع فراوانی دیدگاه پاسخ گویان درخصوص گویه های اقدامات پلیس در پیشگیری از جرم

میانگین از 5خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیفگویه ها

1219/824/233/110/93/11حضور هدفمند، به هنگام و مؤثر در اماکن و معابر جرم خیز

8/920/120/338/312/53/25اطالع رسانی و آموزش به موقع به شهروندان درخصوص مسائل پیشگیرانه

احداث ایستگاه های پلیس در مناطق مختلف شهر به ویژه نقاط جرم خیز 

برای پیشگیری با جرائم
5/511/717/446/618/83/61

11/215/422/737/513/33/26گشت زنی مؤثر پلیس در مناطق شهر در شبانه روز و به ویژه ساعات جرم خیز

گاهی دادن پلیس به مردم درباره عملکردش در برخورد و مقابله با جرائم 4/913/817/741/422/13/61آ

6/510/917/450/514/63/55آموزش شگردها و ترفندهای سارقان به مردم برای ارتقای خودمراقبتی

8/912/813/340/624/53/59نصب تابلوهای هشداردهنده در مناطق جرم خیز

9/911/213/543/821/63/55آموزش پلیس به افراد جامعه درباره حقوق شهروندی 

4/48/113/848/225/53/82کنترل نقاط جرم خیز با مراقبت های محسوس و نامحسوس به دست پلیس

افزایش تعداد گشت های انتظامی در هنگام حضور زیاد گردشگران 

در منطقه
12181929/621/43/3
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ــات  ــاره اقدام ــخ گویان درب ــدگاه پاس ــناخت دی ش
ــا جــرم: درخصــوص دیــدگاه  ــرل و مقابلــه ب پلیــس در کنت
»اقدامــات  بــه  مربــوط  گویه هــای  دربــاره  پاســخ گویان 
ــا جــرم« تعــداد چهــارده ســوال  پلیــس در کنتــرل و مقابلــه ب
بــه روش طیــف لیکــرت )هماننــد جــدول 2( مطــرح و 
میانگیــن نهایــی دیــدگاه پاســخ گویان درخصــوص ایــن 

گویه هــا برابــر بــا 3/43 از 5 شــد. 
ــات  ــاره اقدام ــخ گویان درب ــدگاه پاس ــناخت دی ش
یــت ترافیــک و حمل ونقــل جــاده ای:  پلیــس در مدیر
درخصــوص گویه هــای مربــوط بــه »اقدامــات پلیــس در 
ــش  ــزده پرس ــاده ای« پان ــل ج ــک و حمل ونق ــت ترافی مدیری
مطــرح شــد و میانگیــن کل دیــدگاه پاســخ گویان دربــاره ایــن 

گویه هــا، 3/66 از 5 بــوده اســت.

ــات  ــاره اقدام ــخ گویان درب ــدگاه پاس ــناخت دی ش
یحــی- تفر اماکــن  بــر عملکــرد  نظــارت  در  پلیــس 
پاســخ گویان  دیــدگاه  فراوانــی  توزیــع  گردشــگری: 
ــش(  ــه پرس ــداد ُن ــدگاه )تع ــن دی ــای ای ــوص گویه ه درخص
ــخ گویان 3/43 از 5  ــدگاه پاس ــن کل دی ــه میانگی ــان داد ک نش

ــت. اس
ــای  ــاره گویه ه ــخ گویان درب ــدگاه پاس ــناخت دی ش
رضایــت شــهروندان از رفتــار پلیــس: میانگیــن کل دیــدگاه 
پاســخ گویان دربــاره ایــن گویــه )11 پرســش( 3/06 از 5 

بــوده اســت.
ــای  ــاره گویه ه ــخ گویان درب ــدگاه پاس ــناخت دی ش
رضایــت شــهروندان از عملکــرد پلیــس: میانگیــن کل 
دیــدگاه پاســخ گویان دربــاره ایــن گویــه )تعــداد ُنــه پرســش( 

ــت. ــوده اس 3/59 از 5 ب

یافته های استنباطی 
ــا  ــدا داده ه ــق، ابت ــای تحقی ــون فرضیه ه ــور آزم به منظ
غربالگــری  شــده و از نظــر وجــود داده هــای گم شــده و 
ــدل  ــل م ــپس وارد تجزیه وتحلی ــالح و س ــرت اص ــای پ داده ه
شــدند. در مرحلــه بعــد، کیفیــت مــدل اندازه گیــری و ســپس 
روایــی، پایایــی و کیفیــت مــدل اندازه گیــری بررســی شــدند 
و درنهایــت مــدل ســاختاری و بررســی فرضیه هــا انجــام 
ــتفاده از  ــا اس ــاختاری ب ــدل س ــت م ــی کیفی ــدند. بررس ش
شــاخص ضریــب تعییــن )R2( نشــان دهنده مــورد قبــول 
ــرات  ــن 78 درصــد از تغیی ــوده اســت. میانگی ــج ب ــودن نتای ب

ــرد. ــورت می پذی ــرون زا ص ــر ب ــا متغی ــر درو ن زا، ب متغی
آزمــون فرضیه هــای فرعــی: بــرای بررســی فرضیه هــا 
ــیرها و  ــب مس ــم ضرای ــدل( ه ــط درون م ــی داری رواب )معن
ــخص  ــدار t مش ــق مق ــا از طری ــی داری آن ه ــدار معن ــم مق ه
ــدول 3  ــق ج ــا مطاب ــج آن ه ــا و نتای ــل فرضیه ه ــدند. تحلی ش

ارائــه شــد: 

جدول 3: بررسی فرضیه های فرعی تحقیق

یب مسیرفرضیه نتیجهمقدار tضر

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

تأیید فرضیه0/4655/864

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

تأیید فرضیه0/2202/283

اقدامات پلیس در مدیریت ترافیک و حمل ونقل جاده ای تأثیر مثبت و معناداری در 
رضایتمندی ساکناِن طرقبه و شاندیز مشهد دارد.

تأیید فرضیه0/1562/446

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

تأیید فرضیه0/1562/107

ــت  ــاز اس ــیر، نی ــک مس ــودن ی ــراز معنی دارب ــرای اح ب
کــه مقــدار t بــرای آن بیــش از 1/96 و یــا کمتر از 1/96 باشــد. 
براســاس فرضیــه اول، ضریــب مســیر متغیــر )اقدامــات پلیس 
ــا  ــت ب ــر اس ــدی(، براب ــه )رضایتمن ــرم( ب ــگیری از ج در پیش
ــر مثبــت اقدامــات پلیــس  ــن نشــان دهنده تأثی 0/465 کــه ای
در پیشــگیری از جــرم در رضایتمنــدی ســاکناِن منطقــه طرقبــه 

و شــاندیز مشــهد اســت؛ یعنــی بــا افزایــش اقدامــات پلیــس 
در پیشــگیری از جــرم رضایتمنــدی افزایــش خواهــد یافــت. 
همچنیــن مقــدار t بــرای ایــن رابطــه برابــر اســت بــا 5/864 و 
ازآنجاکــه بیشــتر از 1/96 اســت، می تــوان رابطــه را معنــی دار 
ــه  ــوان نتیج ــه می ت ــت ک ــی اس ــن بدین معن ــرد. ای ــرض ک ف
ــر  ــع بزرگ ت ــه جوام ــه را ب ــن رابط ــورد ای ــش درم ــن پژوه ای
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ــات  ــر »اقدام ــیر متغی ــب مس ــه دوم ضری ــم داد. در فرضی تعمی
پلیــس در کنتــرل و مقابلــه بــا جــرم« بــه »رضایتمنــدی« برابــر 
ــات  ــت اقدام ــر مثب ــان دهنده تأثی ــه نش ــا 0/220 ک ــت ب اس
ــا جــرم در رضایتمنــدی ســاکناِن  ــه ب ــرل و مقابل پلیــس در کنت
ــش  ــا افزای ــی ب ــت. یعن ــهد اس ــاندیز مش ــه و ش ــه طرقب منطق
ــدی  ــرم، رضایتمن ــا ج ــه ب ــرل و مقابل ــس در کنت ــات پلی اقدام
افزایــش خواهــد یافــت. همچنیــن مقــدار t بــرای ایــن رابطــه 
ــت،  ــتر از 1/96 اس ــه بیش ــا 2/283 و ازآنجاک ــت ب ــر اس براب
ــه  ــرد. در فرضی ــرض ک ــی دار ف ــه را معن ــوان رابط ــس می ت پ
ســوم مشــاهده می شــود کــه ضریــب مســیر متغیــر »اقدامــات 
پلیــس در مدیریــت ترافیــک و حمل ونقــل جــاده ای« بــه 
ــا 0/156 کــه ایــن نشــان دهنده  »رضایتمنــدی« برابــر اســت ب
ــل  ــک و حمل ونق ــت ترافی ــس در مدیری ــات پلی ــت اقدام مثب
ــاندیز  ــه و ش ــه طرقب ــاکناِن منطق ــدی س ــاده ای در رضایتمن ج
مشــهد اســت. یعنــی بــا افزایــش اقدامــات پلیــس در مدیریــت 
ترافیــک و حمل ونقــل جــاده ای رضایتمنــدی افزایــش خواهــد 

یافــت. گفتنــی اســت مقــدار t بــرای ایــن رابطــه برابــر اســت 
بــا 2/446 و ازآنجاکــه بیشــتر از 1/96 اســت می تــوان رابطــه 
را معنــی دار فــرض کــرد. در فرضیــه چهــارم مشــاهده می شــود 
ــر  ــارت ب ــس در نظ ــات پلی ــر »اقدام ــیر متغی ــب مس ــه ضری ک
عملکــرد اماکــن تفریحــی ـ گردشــگری« بــه »رضایتمنــدی«، 
برابــر بــا 0/156 اســت کــه نشــان دهنده تأثیــر مثبــت اقدامــات 
پلیــس در نظــارت بــر عملکــرد اماکــن تفریحــی ـ گردشــگری 
ــت.  ــاندیز اس ــه و ش ــه طرقب ــاکناِن منطق ــدی س در رضایتمن
ــرد  ــر عملک ــارت ب ــس در نظ ــات پلی ــش اقدام ــا افزای ــی ب یعن
اماکــن تفریحــی ـ گردشــگری، رضایتمنــدی افزایــش خواهــد 
ــا  ــت ب ــر اس ــه براب ــن رابط ــرای ای ــدار t ب ــن مق ــت. همچنی یاف
2/107 و ازآنجاکــه بیشــتر از 1/96 اســت، پــس می تــوان 

رابطــه را معنــی دار فــرض کــرد.
ــه اصلــی: اقدامــات مدیریــت انتظامــی  آزمــون فرضی
ــه  ــاکناِن منطق ــدی س ــاداری در رضایتمن ــت و معن ــر مثب تأثی

ــهد دارد. ــاندیز مش ــه و ش طرقب

      شکل 3: ضرایب مسیر در مدل ساختاری فرضیه اصلی  شکل 4: ضرایب معنی داری مسیرهای فرضیه اصلی

ــاختاری  ــدل س ــیر در م ــب مس ــر ضرای ــکل 3 بیانگ ش
فرضیــه اصلــی پژوهــش و شــکل 4 نیــز ضرایــب معنــی داری 
ــراز  ــرای اح ــد. ب ــان می ده ــی را نش ــه اصل ــیرهای فرضی مس
ــرای  ــدار t ب ــا مق ــت ت ــاز اس ــیر نی ــک مس ــودن ی معنی دارب
آن، بیــش از 1/96 و یــا کمتــر از 1/96 باشــد. همان طــور 
ــیر  ــب مس ــود، ضری ــاهده می ش ــی مش ــه اصل ــه در فرضی ک
ــدی«  ــه »رضایتمن ــی« ب ــت انتظام ــات مدیری ــر »اقدام متغی
ــت  ــر مثب ــان  دهنده تأثی ــن نش ــه ای ــا 0/983 ک ــت ب ــر اس براب
اقدامــات مدیریــت انتظامــی در رضایتمنــدی ســاکناِن منطقــه 
ــا افزایــش اقدامــات  ــه و شــاندیز مشــهد اســت. یعنــی ب طرقب
ــد  ــش خواه ــاکنان افزای ــدی س ــی، رضایتمن ــت انتظام مدیری
یافــت. مقــدار t بــرای ضرایــب معنــی داری مســیرهای فرضیــه 
ــا 335/95 اســت و ازآنجاکــه بیشــتر از 1/96  ــر ب اصلــی براب
ــن  ــرد. ای ــرض ک ــی دار ف ــر را معن ــوان تأثی ــس می ت ــت، پ اس

بدین معنــی اســت کــه می تــوان نتیجــه پژوهــش حاضــر 
ــم داد. ــر تعمی ــع بزرگ ت ــه جوام ــه را ب ــن رابط ــورد ای درم

بحث و نتیجه گیری 
اول  فرعــی  فرضیــه  آزمــون  از  حاصــل  یافته هــای 
تحقیــق نشــان داد کــه اقدامــات پلیــس در پیشــگیری از جــرم 
ــه  ــاکناِن منطق ــدی س ــاداری در رضایتمن ــت و معن ــر مثب تأثی
طرقبــه و شــاندیز مشــهد دارد. ایــن یافتــه را می تــوان بــا نتایــج 
ــکاران  ــی و هم ــد درویش ــی مانن ــق محققان ــای تحقی و یافته ه
ــان  ــق آن ــج تحقی ــاس نتای ــت. براس ــتا دانس )1397( هم راس
ــور  ــهروندان؛ حض ــه ش ــع ب ــوزش به موق ــانی و آم اطالع رس
ــز؛  ــرم خی ــر ج ــن و معاب ــر در اماک ــگام و مؤث ــد، به هن هدفمن
آمــوزش شــگردها و ترفندهــای ســارقان بــه مــردم بــرای ارتقای 
مراقبت هــای  بــا  جرم خیــز  نقــاط  کنتــرل  خودمراقبتــی؛ 
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محســوس و نامحســوس به دســت پلیــس و نصــب تابلوهــای 
هشــداردهنده در مناطــق جرم خیــز در پیشــگیری وضعــی 
ــی ـ  ــگیرانه پلیس ــات پیش ــادی دارد. اقدام ــر زی ــرم تأثی از ج
ــرم  ــوع ج ــتر وق ــه بس ــن آن ک ــلبی ـ ضم ــی و س ــم از ایجاب اع
ــرای  ــرم ب ــای ج ــش هزینه ه ــا افزای ــته و ب ــان برداش را از می
مجرمــان، آنــان را از ارتــکاب اعمــال مجرمانــه بــاز مــی دارد. 
ــگیری  ــس در پیش ــات پلی ــخ گویان اقدام ــر پاس ــاس نظ براس
ــی  ــی، مبتن ــگیرانه وضع ــات پیش ــن اقدام ــد ضم ــرم بای از ج
ــانی  ــازی و اطالع رس ــی، فرهنگ س ــای آموزش ــر فعالیت ه ب
ــان از فضــای  ــده مجرم ــری فزاین ــروزه، بهره گی ــد. ام ــز باش نی
مجــازی، اســتفاده قانون شــکنان از ابزارهــای الکترونیــک 
ــوازات آن،  ــه م ــراه و ...( و ب ــن هم ــی، تلف ــای بانک )کارت ه
ــی  ــدک برخ ــش ان ــطح دان ــی و س ــتفاده از کم اطالع سوءاس
افــراد جامعــه از ایــن حــوزه، بســتر مناســبی بــرای اقدام هــای 

ــت. ــده اس ــه فراهــم ش مجرمان
ــان  ــی دوم نش ــه فرع ــون فرضی ــل از آزم ــا حاص یافته ه
ــر  ــا جــرم تأثی ــه ب ــرل و مقابل ــس در کنت ــات پلی ــه اقدام داد ک
ــه  ــه طرقب ــاکناِن منطق ــدی س ــاداری در رضایتمن ــت و معن مثب
ــای  ــج و یافته ه ــا نتای ــه ب ــن یافت ــهد دارد. ای ــاندیز مش و ش
ــت  ــا )1396( هم راستاس ــلمی و بیگلری نی ــی س ــق کیان تحقی
ــن  ــه ای ــوط ب ــای مرب ــن یافته ه ــد. در تبیی ــانی دارن و هم پوش
فرضیــه می تــوان بیــان داشــت کــه اقدامــات پلیــس در 
ــترده ای از  ــف گس ــده طی ــرم دربرگیرن ــا ج ــه ب ــرل و مقابل کنت
ــکان و  ــا در م ــام آن ه ــه انج ــت ک ــی اس ــای انتظام فعالیت ه
زمــان مناســب، هدفمنــد و پردامنــه می توانــد در کاهــش جــرم 

ــذارد.  ــر بگ ــه تأثی ــت جامع ــش رضای ــوازات آن، افزای ــه م و ب
یافته هــای حاصــل از آزمــون فرضیــه فرعــی ســوم 
ترافیــک  مدیریــت  در  پلیــس  اقدامــات  کــه  داد  نشــان 
در  معنــاداری  و  مثبــت  تأثیــر  جــاده ای  حمل ونقــل  و 
ــه و شــاندیز مشــهد دارد.  رضایتمنــدی ســاکناِن منطقــه طرقب
ــامی  ــی کرس ــق گرج ــای تحقی ــج و یافته ه ــا نتای ــه ب ــن یافت ای
ــاس  ــه براس ــان، ک ــات آن ــانی دارد. تحقیق )1396( هم پوش
ــس  ــرد پلی ــت، عملک ــوده اس ــخ گویان ب ــدگاه پاس ــر و دی نظ
ــرده و  ــی ک ــوب ارزیاب ــی را مطل ــای مواصالت راه در محوره
ــود وضعیــت ترافیــک و راهنمایــی  تســهیلگری پلیــس در بهب
ــدر  ــر در ص ــیرهای بهت ــاب مس ــرای انتخ ــس ب ــوب پلی مطل
ــوان  ــه می ت ــن یافت ــن ای ــت. در تبیی ــرار داش ــات ق ــن اقدام ای
بیــان داشــت کــه مدیریــت حمل ونقــل و بهبــود شــرایط 
نیــروی  وظایــف  ازجملــه  شــهروندان  بــرای  آمد وشــد 
انتظامــی اســت کــه اگرچــه بســیاری از ســازمان های دیگــر 
ــازی و  ــکن و شهرس ــری، مس ــهرداری، راه و تراب ــون ش همچ
ــن  ــت ای ــود وضعی ــگری و ... در بهب ــازمان گردش ــی س حت
حــوزه حائــز نقــش و وظایــف مهمی انــد، امــا از منظــر 

عمــوم جامعــه مهم تریــن ســازمانی کــه بایــد بــر ایــن حــوزه 
ــا  ــت مهی ــود وضعی ــیر بهب ــرایط را در مس ــرده و ش ــارت ک نظ
ســازد پلیــس راهنمایــی و رانندگــی نیــروی انتظامــی اســت.
ــارم  ــی چه ــه فرع ــون فرضی ــل از آزم ــای حاص یافته ه
تحقیــق نشــان داد کــه اقدامــات پلیــس در نظارت بــر عملکرد 
ــاداری در  ــت و معن ــر مثب ــگری تأثی ــی ـ گردش ــن تفریح اماک
ــه و شــاندیز مشــهد دارد.  رضایتمنــدی ســاکناِن منطقــه طرقب
ــان داشــت کــه در یک ســال  ــوان بی ــه می ت ــن یافت ــن ای در تبیی
ــروس  ــری وی ــی از فراگی ــرایط ناش ــه ش ــه ب ــا توج ــر ب اخی
ــگری  ــوزه گردش ــر ح ــده ب ــای اعمال ش ــا و محدودیت ه کرون
بســیاری از شــرکت ها و تورهــای گردشــگری و هتــل داران 
ازرونق افتــادن  بــه دلیــل  اماکــن تفریحــی ـ ســیاحتی  و 
ــه  ــی مواج ــای هنگفت ــتگی و ضرره ــا ورشکس ــوزه، ب ــن ح ای
شــده اند کــه همیــن امــر موجــب روی آوردن آنــان بــه دورزدن 
ــیاری از  ــت. در بس ــده اس ــررات ش ــدول از مق ــن و ع قوانی
مواقــع، شــرکت های گردشــگری و حتــی مســافران شــخصی 
به منظــور اســتفاده از موقعیــت منطقــه طرقبــه و شــاندیز 
ــه محدودیت هــای کرونایــی و بــدون رعایــت  بــدون توجــه ب
پروتکل هــای بهداشــتی، کــه مراجــع ذی مدخــل در ایــن 
حــوزه اعــالم کرده انــد، بــه اماکــن تفریحــی ایــن منطقــه وارد 
شــده و ایــن موضــوع باعــث نارضایتــی و شــکایت بومیــان و 
ســاکنان محلــی شــده اســت؛ بنابرایــن بــرای مقابلــه بــا ایــن 
چالــش و بهبــود وضعیــت نظــارت مناســب پلیــس بــر حســن 
ــگری ـ  ــن گردش ــی در اماک ــای کرونای ــرای محدودیت ه اج
ــی اماکــن گردشــگری( و نظــارت مناســب  تفریحــی )تعطیل
پلیــس بــر حســن اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی در اماکــن 
گردشــگری ـ تفریحــی و اعمــال قوانیــن و مقــرارت در ســطح 
جامعــه اقدامــی اســت کــه پلیــس در مقــام مرجــع نظارتــی 
می توانــد انجــام دهــد تــا ارتقــای رضایتمنــدی بومیــان 

ــه همــراه داشــته باشــد. ــه و شــاندیز را ب منطقــه طرقب

پیشنهادها
ــاد  ــازمان های مردم نه ــش س ــه نق ــی ب ــت بخش - اهمی
و مدیریــت انتظامــی در ارتقــای احســاس امنیــت گردشــگران 
در تفرجگاه هــای پیراشــهری و رضایتمنــدی ســاکنان محلــی؛
- احــداث ایســتگاه های پلیــس در نقــاط جرم خیــز 
منطقــه طرقبــه و شــاندیز بــرای حضــور هدفمنــد، به هنــگام و 

مؤثــر در راســتای پیشــگیری از جــرم؛
ــه  ــس ب ــگران، پلی ــور گردش ــش حض ــع افزای - در مواق
افزایــش تعــداد گشــت های انتظامــی در منطقــه اقــدام کنــد؛
همــکاری  و  هماهنگــی  بــا  انتظامــی  نیــروی   -
و  متکدیــان  جمــع آوری  بــه  دخیــل  ســازمان های 
دست فروشــان از ســطح مناطــق طرقبــه و شــاندیز اقــدام کنــد؛
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- پلیــس بــا رفتارهــای پرخطــر و هنجارشــکن اراذل 
موجــب  کــه  ـ  پرخطــر  راننــدگان  و  ســارقان  اوبــاش،  و 
گردشــگران  و  محلــی  ســاکنان  نارضایتــی  شــکل گیری 

کنــد؛ مقابلــه  ـ  می شــوند 
- نیــروی انتظامــی بــا بهره گیــری از ظرفیــت برخــی 
نرم افزارهــای معــروف داخلــی، کــه در زمینــه مســیریابی و 
ــن  ــن بهتری ــه و یافت ــای روی نقش ــات مکان ه ــردن اطالع پیداک
مســیر ها هســتند، بــرای انتخــاب مســیر مســافران اهتمــام ورزد.

منابع 
اژدری، ایــوب، اســدی کشــکولی، اســد و بیرجنــدی، فاطمــه 
)1398(. بایدهــا و نبایدهــای رفتــار پلیــس در حفــظ و 

ــران.  ــالمی ای ــوری اس ــهروندی در جمه ــوق ش ــای حق ارتق

ــانی، 12)27(، ص 19-35. ــوم انس ــاق عل ــه آف ماهنام

آقائــی، واحــد و محمــدی، هوشــمند )1398(. رابطــه متقابــل 

ــریه  ــل. نش ــتان اردبی ــر اس ــد ب کی ــا تأ ــگری ب ــت و گردش امنی

علمــی انتظامــی اردبیــل، 1398)22(، ص 74-47.

بادلــی، محمدباقــر، بختیــاری، تقــی و بدرخانــی، حســین )1393(. 

بررســی عوامــل مؤثــر بــر رضایتمنــدی اصنــاف از عملکــرد 

پلیــس نظــارت بــر اماکــن عمومــی. فصلنامــه پژوهش هــای 

اطالعاتــی و جنایــی، 9)4(، ص 134-115.

بحرینــی زاده، منیجــه و موســوی، ســید احمــد )1391(. تبییــن ابعــاد 

ــای  ــی کالنتری ه ــات انتظام ــت خدم ــاخص های کیفی و ش

ــا و  ــن الویت ه ــهروندان و تعیی ــدگاه ش ــهر از دی ــتان بوش اس

ــل  ــدل تحلی ــتفاده از م ــا اس ــای آن ب ــای ارتق ــه راهکاره ارائ

مدیریــت  پژوهش هــای  فصل نامــه  ســروکوال.  شــکاف 

انتظامــی، 7)4(، ص 595-569.

ــت  ــدی از کیفی ــزان رضایتمن برزگــر، صــادق )1397(. ســنجش می

محیــط مکان هــای گردشــگری، مطالعــه مــوردی: شــهر 

ــهری، 5)4(، ص 18-1. ــگری ش ــریه گردش ــرگان. نش گ

پــور، ســمیرا، ســعادت یار، فهیمــه ســادات و بیطــرف، فاطمــه 

مرتبط  عوامل  نقش  بررسي  و  پلیس  از  رضايت   .)1393(

با آن در میان دانشــجویان دانشــگاه های شــهر اصفهــان. 

.80-57 ص  اجتماعــی،6)3(،  انتظــام  فصل نامــه 

توحیــدی، محمــد )1397(. نقــش مدیریتــی رؤســای کالنتــری در 

ــوردی:  ــه م ــس )مطالع ــات پلی ــردم از خدم ــدی م رضایتمن

ــه  ــرقی(. پایان نام ــان ش ــتان آذربایج ــی اس ــی انتظام فرمانده

کارشناســی ارشــد فرماندهــی و مدیریــت انتظامــی دانشــکده 

فرماندهــی و ســتاد )دافــوس(، دانشــگاه علــوم انتظامــی.

خلیلونــد، کلثــوم، آرمــان، خلیــل و قاســمی، مالــک )1395(. نقش 

ــوردی:  ــه م ــگری )مطالع ــت گردش ــی در امنی ــروی انتظام نی

اســتان ایــالم(. دومیــن کنفرانــس بین المللــی ایده هــای 

نویــن در کشــاورزی، محیــط زیســت و گردشــگری، اردبیــل، 

.1395

میرزاخانــی،  و  یوســف  مقــدم،  محمــدی  صیــاد،  درویشــی، 

ــی  ــت انتظام ــات مدیری ــر اقدام ــن )1397(. تأثی عبدالرحم

در پیشــگیری وضعــی از جــرم. فصل نامــه پژوهش هــای 

.417-399 ص   ،)3(13 انتظامــی.  مدیریــت 

ســرمد، زهــره، بــازرگان، عبــاس و حجــازی، الهــه )1385(. 

نشــر  تهــران:  رفتــاری.  علــوم  در  تحقیــق  روش هــای 

. ن ســا معه شنا جا

ــردی  ــرات کارک ــدی )1390(. تغیی ــودودی، مه ــد و م ــایان، حمی ش

مشــهد.  شــاندیز  بخــش  جمعیت پذیــری،  بــر  مؤثــر 

.190-173 ص   ،)1(44 انســانی.  جغرافیــای  پژوهش هــای 

شــربتی، اکبــر )1394(. تحلیلــی بــر میــزان احســاس امنیــت 

ــی  ــگران داخل ــوردی: گردش ــه م ــهری )مطالع ــگران ش گردش

ــی، 4)13(،  ــای انتظام ــه جغرافی ــرگان(. پژوهش نام ــهر گ ش

.146-123 ص 

رضاعلــی،  اســحاق،  ســید  جاللیــان،  یــزدان،  شــیرمحمدی، 

ــاکنان  ــت س ــر رضای ــم )1398(. اث ــی، مری ــور و بهرام منص

بــا  دهان به دهــان  تبلیغــات  بــر  گردشــگری  مقصــد  از 

میانجی گــری دلبســتگی بــه مــکان و تعامــل )مــورد مطالعــه: 

ــش و  ــان(. پژوه ــه رودخ ــوله و قلع ــگری ماس ــه گردش منطق

.178-165 ص   ،)41(11 شــهری،  برنامه ریــزی 

صابری فــر، رســتم )1398(. بررســی رضایت منــدی از کیفیــت 

خدمــات ارائه شــده در شــهرهای مقصــد گردشــگری از 

دیــدگاه گردشــگران داخلــی )مــورد مطالعــه: شــهر مشــهد(. 

فصل نامــه جغرافیایــی فضــای گردشــگری. 8)30(، ص 

.138-125

ــد و  ــفیعی، حمی ــر، ش ــی اکب ــی، عل ــان ارث ــد، کی ــری، حمی صاب

امینــی، محســن )1397(. بررســی امــکان ایجــاد تفرجــگاه 

پیراشــهری در منطقــه اصفهانــک بــا هــدف پاســخ گویی 

ــی  ــن الملل ــش بی ــومین همای ــان. س ــهر اصفه ــاز ش ــه نی ب

ــط  ــا و محی ــگری، جغرافی ــی گردش ــش مل ــمین همای وشش

ــدار. ــت پای زیس

علیزاده، ابراهیم، احمدوند، علی محمد، حاتمی، حمیدرضا و رضایی، 

علی محمد )1392(. تبیین مفهوم رضایت شهروندان از رفتار 

پلیس. پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی. 7)3(، 52-29.
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فیــروزی، غــزال )1398(. کیفیــت خدمــات و رضایــت مشــتریان 

ــی زبان.  ــات فارس ــی از مطالع ــگری: تلفیق ــش گردش در بخ

ــرق. 7)23(، ص 38-31. ــدن ش ــر و تم ــه هن فصل نام

قادرمــرزی، حامــد )1395(. ســنجش رضایــت گردشــگران از 

مطالعــه  پیراشــهری،  تفرجگاه هــای  خدمــات  کیفیــت 

مــوردی: پــارک آبیــدر ســنندج. فصلنامــه علمــی ـ پژوهشــی 

گردشــگری شــهری، 5)1(، 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 

ــی  ــش جغرافیای ــه آمای ــتان(. فصل نام ــتان لرس ــاد، اس خرم آب

فضــا. 9)33(، ص 130-115.

ــارات  ــن انتظ ــه بی ــی رابط ــر )1392(. بررس ــی اکب ــی، عل قهرمان

حاکمیــت از پلیــس بــا رویکــرد پلیــس جامعه محــور. 

انتظامــی. 6)2(، ص 114-91. امنیــت  و  نظــم  پژوهش نامــه 

کیانــی ســلمی، صدیقــه و بیگلــری نیــا، معصومــه )1396(. 

شناســایی و اولویت بنــدی ابعــاد امنیــت و اثــر آن بــر توســعه 

گردشــگری در مناطــق شــهری )موردمطالعه: شــهر کاشــان(. 

پژوهش نامــه جغرافیــای انتظامــی، 5)20(، ص 88-59.

ــی،  ــوروزی آورگان ــه و ن ــان، نجم ــه، صادقی ــلمی، صدیق ــی س کیان

نقــش  تحلیــل  و  اثــرات  شناســایی   .)1399( اصغــر 

ــد  ــاکنان مقاص ــت س ــدی و حمای ــگری در رضایتمن گردش

سیاســرد  گردشــگاه  مــوردی:  )مطالعــه  گردشــگری 

بروجــن(. مطالعــات ســاختار و کارکــرد شــهری. 7)24(، ص 

.229-205

رضایت منــدی  میــزان   .)1396( علــی  کرســامی،  گرجــی 

اســتان  انتظامــی  فرماندهــی  عملکــرد  از  گردشــگران 

مازنــدران درخصــوص طــرح امنیــت اجتماعــی )مــورد 

پژوهش نامــه جغرافیــای  بابلســر(.  مطالعــه: شهرســتان 

.133-164 ص   ،)19(5 انتظامــی. 

ــران:  ــور. ته ــاری کش ــالنامه ی آم ــران )1383(. س ــار ای ــز آم مرک

دفتــر انتشــارات و اطالع رســانی.
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