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 ده کیچ

 نقاط شناسایی و گردشگری امنیت تأمین نقش مطالعه ،حاضر پژوهش هدف

 1395 ساال  در همدان استان به گردشگر جذب افزایش در گردشگری ناامن

 اساتفاده  ،آماار  زماین  های تکنیک و توصیفی آمار از پژوهش اجرای در. است بوده

 باه  همادان  اساتان  گردشاگری  هاای  بنگاه کارشناسان بررسی مورد جامعه. گردید

 نقااط  میاان  ییفضاا  سااتتار  وجود عدم یا وجود تشخیص برای. بود نفر 80 تعداد

 مینا  یاا  واریاوگرام  ساهمی  نماودار  ترسایم  باه  اقدام ،یکدیگر با گردشگری ناامن

 بیاانگر  نتاای   .شاد   ARC MAPافزار نرم در آمار زمین ابزار از استفاده با تغییرنما

 مدل از بلکه ،نبوده الگو بدون و اتفاقی طور به ،ناامن نقاط توزیع که است آن

 وتاامین  گردشگری امنیت نیتأم بین چنین هم .کنند می پیروی کروی آماری

 مشااهده  معناادار  رابطاه  ،گردشگران جذب باافزایش ناامن های کانون امنیت

 درصد را نشان داده است. 5از  تر کم رمنیاسپ یهمبستگ بیآزمون ضر که یطور به .شد
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Abstract 

The main objective of this research is to analyze the security 
of tourism and to identify the unsafe places of tourism in 
increasing the attraction of tourists to Hamedan province in 
2016. The research method used in this study is descriptive 
statistics and geo- statistics techniques. The data of this 
research is provided through a survey. The statistical 
population consisted of 80 experts from the tourism 
companies of Hamedan province. In this research, the sample 
size was calculated on the basis of Cochrane's statistic and 
Morgan table. In the most practical manner, 66 experts from 
tourism firms were calculated. To detect the existence or 
absence of a spatial structure among the insecure tourist areas, 
Poison diagram of the variogram or was applied by using the 
land survey tool in the ARC MAP software.The results indicate 
that the distribution of unsafe spots is not accidental and not 
patterned, but they follow the spherical statistical model. 
Also, the results of the analysis of the research data indicate 
that there is a significant correlation between security of 
tourism and security of insecure centers with increasing 
attraction of tourists, so that Spearman correlation coefficient 
test is less than 5%. 

Keywords 
Security of tourists, Attracting tourists, Insecure hotspots, 
Hamedan province. 
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 همقدم
بوده  یبشر یها تیفعالان کار نیتر یمیاز قد احتیو س ریس   

 یریگ شکلی مهم ها مکانفضای شهری از . در این میان است
 شیتو اتیگردشگری است. بشر در طول ح هگردشگری و جاذب

در  شهیمختلف هم یها نیاز مناطق و سرزم دارید منظور به
 نهیزم گرید به نقطه ای از نقطه عزیمتمسافرت و  یاپوکت

آورد و گاه موجب اشاعه و  یرا به وجود م یبرتورد فرهنگ
در پرتو  ها انسانهمواره شود.  یم یفرهنگ یالگو کیگسترش 

 یایو دن ها ییبایز ،از مناظر دارید منظور به شیتو یاوکنجکحس 
 ه از منطقه وک اند شدهر وا داشته کف نیبه ا گانهیناشناتته ب

نند. کقصد مسافرت  ،دارید عزمو به  ندهکدل بر شیتو نیسرزم
 یریگ لکش لیاز دال یکی توان میرا  یرکو تف هیروح نیچن

  (.32: 1376 ،یدر جهان دانست )آشور یجهانگرد
 یمساو یشورک توسعه هر یها از شاتص یکیتوان گفت  یم

چون تمام  .شور استکآن  یبا توسعه صنعت گردشگر و جهانگرد
صنعت مرتبط هستند. در جهان  نیابا  میمستق طور بهها  بخش
 3 ،اتتصاص دارد یه به مسافرت و جهانگردک ای بودجهامروز 
شود و  یم یمو نظا یه صرف امور دفاعکاست  ای بودجهبرابر 

صنعت مهم  نیسوم ینفت و تودروساز عیپس از صنا یگردشگر
با  یالدیم 2003ه در سال ک یطور به .شود یجهان محسوب م

مختلف جهان  یشورهاکگردشگر به  ونیلیم 69۴از  شیسفر ب
شورها ک یدالر وارد چرته اقتصاد اردیلیم 700در حدود  یدرآمد
از رقم  خیبار در تار نینخست یو شمار گردشگران جهان برا شده
 ی)موسو گذشته است یالدیم 2005نفر در سال  ونیلیم 808
 (.۴9 :1388 ،نصر

 5/5جهان در  یالدیدر سال گذشته م یبخش گردشگر رشد
 شتازیپ ،با ده درصد رشد قایقاره آفر ، انیم نیه در اکدرصد بوده 
نبوده و  یامر مستثن نیاز ا زین انهی. منطقه تاورمبوده است

رده ک دایمنطقه توسعه پ نیا یشورهاکدر  یصنعت گردشگر
رغم وجود جنگ  یعل یالدیم 2003ه در سال ک یطور به. است

موجود در  یتیالت امنکو مش یت بد اقتصادیعوضدر عراق و 
 یاثر منف عتاًیطب یگردشگرامر ه در کمنطقه  یشورهاک یبرت
سفر  انهیگردشگر به منطقه تاورم ونیلیم 28از  شیب .دارد
 1۴در حدود  یالدیم 2002نسبت به سال  زانیم نی. ااند ردهک

 نیا یدالر برا اردیلیم 13معادل  یداشته و درآمد شیدرصد افزا
اردن و امارات  یشورهاک انیماین در  .داشته است دربرشورها ک

 اند بودهبخش برتوردار  نیرشد در ا نیتر بیشاز  یمتحده عرب
 (.55: 1386 ،)ارمغان
 نهیمستعد در زم یشورهاکاز  یکی رانیه اکرغم آن یعل

بخش در  نیرشد ا ،متاسفانهشود اما  یمحسوب م یگردشگر

مطلوب و قابل  ،نطقهم یشورهاک گریبا د سهیشور ما در مقاک
 یمنف غاتیتبل ساله،هشت  یلی. وقوع جنگ تحمتوجه نبوده است

 ،شورمانکاز  یچهره منف دادن نشانو  یتارج یها توسط رسانه
 ،یدولت رانیمد یدر پ یامر مناسب و جابه جا شدن پ ینبود متول

مناسب و توجه  یو جامعه آمار یفقدان برنامه جامع گردشگر
 ،زیاد ییاشتغال زا دارای ظرفیت صنعت نیا ردن مسئوالن بهکن

 رانیدر ا یگردشگر و بازدارنده در توسعه صنعت یاز عوامل اصل
 (.81 :1385 ،ی)زارع شود یمحسوب م

طبیعی و مردم  ،جهانگردی با توجه به منابع متنوع تاریخی
 ،تولید و درآمد ،تواند در ایجاد اشتغال در ایران می ،شناتتی آن

این وجود و گذشت بیش از یک  اشته باشد. اما بااهمیت زیادی د
هنوز نتوانسته است سهم قابل  ،دهه از توجه مجدد نسبت آن

ین تر مهمناکارآمدی مدیریت  ،توجهی در اقتصاد ایران داشته باشد
 (.15: 1380 ،یینای)س علت اصلی آن است

 یمعادله هستند که نسبت کی یپارامترها ،یو گردشگر تیامن
از متغیرهای مهم  یکیکه  طور همانهم دارند. در واقع با  میمستق

 کیدر  یرونق گردشگر ،است تیوجود امن یتوسعه گردشگر
موجب به وجود آمدن  ،مقصد کیمنطقه و تردد گردشگران در 

هم  شهیهم هیضق نیفراموش کرد که ا دی. البته نباشود یم تیامن
و  یدشگرگر دهیوجود پد  ،مواقع یچرا که در برت ،ستیصادق ن

  ،وجود نیشده است. با ا یرفت و آمد گردشگران باعث ناامن
 با هم دارند یارتباط تنگاتنگ ،تیامنو مقوله  یصنعت گردشگر

دانست و اعتقاد داشت  دیمورد هم با نیا در (.88: 1386 ،)ارمغان
توسط گردشگران  تیاحساس امن ،یدر گردشگر تیکه مالک امن

ایران دارای امنیت اجتماعی ممکن است کشوری مانند است. 
از نظر گردشگران « احساس امنیت»بسیار توبی باشد ولی فاقد 

منفی  ریتأثتواند در جذب گردشگر  میمعضل و این  ،تارجی باشد
 داشته باشد.

در گرو عملکرد مناسب چرته  یگردشگر داریو رشد پا تیموفق
 ستمیهم رفته س یاست که رو یو عناصر متعدد یگردشگر
 ستمیدر س کیها هر  مولفه نی. ادهند یم لیرا تشک یرگردشگ

 یها ارتباط تنگاتنگ مؤلفه ریداشته و با سا یتاص تیمذکور اهم
 یتوسعه گردشگر وفاکتورها که رونق  نیا نیتر مهماز  یکیدارند. 

 «یگردشگر یگردشگران و مقصدها تیامن» ،در گرو آن است
 یو مال یجان تیامن هرندیدر برگ یدر حالت عموم تیامن .باشد می

. شود یها محسوب م دولت یو اساس هیاول فیگردشگران که از وظا
که وارد  یالملل نیگردشگران ب تیها موظف هستند که امن دولت
 چیکار از ه نیا یکنند و برا نیرا تأم شوند یم ورکش کی یمرزها
 (.78: 1388 ،نصر ی)موسو نورزند غیدر یتالش

جهان سطح ابزارهای توسعه در  نیتر مهم گردشگری ازصنعت 
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صنعت جهان  نیتر بزرگشود  بینی می شناتته شده است و پیش
 .(Thabet, 2007: 3)دی باشدالمی 10در قرن 
ران هر یا یز گردشگرکن مرایتر یاز اصل یکیهمدان  استان
 یو تارج یاز گردشگران داتل یاادیزباان تعاداد زیسااله م
و  یخیه برجسته تارین آثار وابنو داشت یغن یاما با تمدن. است
 یعیمتنوع و گسترده و مواهب طب یع دستیو صنا یماذهب

در جاذب گردشگران  نتواناسته یلایر به دالینظ مکشاتص و 
این  .(50: 1388 ،و همکاران یحمدا) آورد دست بهت یموفق

ین متغیرهای مؤثر تر مهم ،مسئلهبا هدف پیگیری این  پژوهش
 ،با امنیت را در جدول تحلیل آماریط مرتببر جذب گردشگر 

به  بتواندهای آمار فضایی  براساس نتای  جدول و تحلیل آورده تا
 :دهدزیر پاسخ  سؤاالت

بر جذب گردشگران با افزایش  مؤثربین متغیرهای  ای چه رابطه -

 همدان وجود دارد؟ استانشمار گردشگران به 

 استان های ناامن گردشگری در سطح کانون توان میچگونه  -

 ؟گرفت نظر در امنیتی تمهیداترا شناسایی کرد و برای آن  همدان

 

 مبانی نظری
 رییتغ خیدر طول تار  ،گرید میاز مفاه یاریبس مانند تیامن مفهوم

 که مفهوم ستیرو به رشد داشته است. شک ن یو روند افتهی
تا   ،افتهی یتعال« بشر»با مفهوم  یهمسان و مواز  «تیامن»

. میآن داشته باش هیاول فیمتفاوت از تعر اریبس یفیتعرامروزه ما 
تنها مربوط به حفظ  ،تیامن ،خیتاردر دوران ماقبل از  که چنان
کردند.  فیتعر ،ینظام دیرا نبود تهد تیبود و بس. بعدها امن ءبقا

ابعاد  یرا در تمام تیامن یها مؤلفه ،اما امروزه کارشناسان فن
 .کنند یم یریگیپ یتماعو اج یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاسیس
 یدر فضا تیامن» ،«در رسانه تیامن»چون  هم مفاهیمیکه  طوری به

و... به وجود  «یدر گردشگر تیامن» ،«ها داده تیامن» ،«یمجاز
  اند. آمده
 ،فراهم است یبستر مناسب یا که در جامعه یهنگام ،کلی طور به
 یعاد طور به  ،مختلف در ابعاد گوناگون یها تیکه فعال یا گونه به

آن جامعه را امن فرض  ،کنند دایپ انیتاص جر یو بدون مشکل
 تیبه امن یابیدست داتیاز تمه یاریبا وجود بس ی. اما وقتمیکن یم

نکته را به  نیا دیبا کنند یم یافراد جامعه باز هم احساس ناامن
که  نیمگر ا دیآورد که مردم تود را در امان نخواهند د ادی
 ،انیم نیالقاء شود. در ا شانیبه ا تیساس امناح ،یا گونه به

هستند که  یعادالنه قانون از موارد یو اجرا یعوجود نظم اجتما
دانست  دیبا تاًینهاو  آورند یرا در جامعه به وجود م تیاحساس امن

 تیاحساس امن ،تیموضوع اعتقاد داشت که مالک امن نیو به ا

 ،برقرار نباشد تیامن اصوالً تا اقشار مختلف مردم است. انیدر م
 هودهیب ،یردشگرشکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از گ یسفر

هرگاه در سطح جامعه بستر  ،چه گفته شد براساس آنتواهد بود. 
آن است که  یو در پ کنند یافراد سفر م ،فراهم باشد یمناسب
و اگر گردشگران  ابندی یرونق م یمربوط به گردشگر یها تیفعال

 سفر انجآ به هرگز ،داشته باشند یحساس ناامنا ینسبت به مقصد
 (.61 :1388 ،یزیپارنژاد رانی)ا کنند ینم

بر تدارک  ینظارتامور  هیاز کل است عبارتیاجتماع تیامن
 و رفع زیآم سالمت افراد جامعه در مقابل اقدامات تشونت

 یا گردشگرانو  شهروندان( تی)احساس عدم امن یذهن یها دغدغه
 .(92 :1388 ،نصر یموسو) است

 یا مقولهامنیت به همان اندازه که  ،جدید یها نگرشبراساس 
 عبارت به. شود یمفیزیکی است یک مقوله روانی نیز محسوب 

در بُعد عینی عینی و هم ذهنی است.  یا مسئلهدیگر امنیت هم 
برای  ،د است امنیت یعنی نبود تهدیدکه ولفرز متعق گونه آن

عد ذهنی عبارت است از فقدان هراس کسب شده و در بُ یها ارزش
مزبور. این نگرش ذهنی و عینی به امنیت نه  یها ارزشاز حمله به 

بلکه حتی در  ،تنها در ارتباط با ابعاد غیر نظامی و ابعاد داتلی امنیت
 .ارتباط با امنیت نظامی و تهدیدهای تارجی نیز معنادار است

تعقیب روانی و  امنیت شامل ،رابرت ماندل معتقد است که چنان
تا  ،مسئولیت حکومت است باشد و اصوالً جزئی از میمادی ایمنی 

نظام  ،ها میرژاز تهدیدات مستقیم ناشی از تارج نسبت به بقای 
شهروندی و شیوه زندگی شهروندان تود ممانعت به عمل آورند 

 (.129، 1390 ،جریبی )هزار
 

 تجربی نهیشیپ

 جرائم» ای تحت عنوان قالهدر م ،(1388) یمحمد تان و یرجب   
 شهر النک یمطالعه مورد یگردشگر یه گردشگران در مقصدهایعل

در  ه آنانیم علیگردشگران وجرا یتیمسائل امن یسرربه ب ،«تهران
امر نشان داد  نها از مسوال مصاحبه و یبررستهران پرداتتند و نتای  

 یبدر سطح مطلو یطیو مح یت اجتماعیشهر تهران از نظر امنکه 
زان وقوع یگر مید یهاشهر النکاز  یلیمانند ت آن در و قرار ندارد
در شهر  یه گردشگران تارجیعل جرائمن یشتریب. باالست جرائم
 یالهبردارک و شهر یزکمناطق مر در سرقت ی،قاپ فیک تهران

 .استد یتر هنگام در یفروش واجحاف وگران
نقش » با موضوع پژوهشی در ،(1389)مقدم یتیو هدا ییدایص
 و یت گردشگریاهم یضمن بررس« یت در توسعه گردشگرینام

                                                                       
1. Social Security 
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 یموانع اصل یبه بررس ،داریپا سمیت درتوسعه تورینقش امن
 ءقانه ارتیدر زم ییران پرداتته و راهکارهایدر ا یتوسعه جهانگرد
 .دادندارائه  یصنعت گردشگر

مطالعه ابعاد »با موضوع در پژوهشی  ،(1389) همکاران ی واسد
 ند کهنشان داد« رانیا یورزش یت در گردشگریف امنمختل
ران یا به ز سفر تودقبل ا یکه گردشگران ورزش ین مواردیتر مهم
عبارت بودند از:  کردند یم یناامن احساس ها آن مورد در

 یدزد ی،م شخصیدر حر یاحساس ناامن ی،اجتماع یپرتاشگر
سفر به اعالم کردند که قبل از  یاز گردشگران ورزشدرصد  8/3۴
 کردند. ینم یت احساس نگرانیامن مسئلهران در مورد یا

نقش »با موضوع که  یپژوهش در ،(1390و همکاران) یربان
انجام « شهر اصفهاندر  یت و جذب گردشگریامن نیتأمس در یپل

از  یگردشگران تارج یمند تیرضازان یم نتیجه گرفتند که ،دادند
ان از نحوه اطالع ین میر اد بوده است. زیاد انت در شهر اصفهیامن
و  ها رستوران ،ها س بر عملکرد )هتلینظارت پل ،سیپل یرسان
از مراکز  یاد در برتیتراکم زن یچن هم( و گردشگری های بنگاه

از گردشگران  یادیاند. تعداد ز داشته یتر کمت یرضا ی،گردشگر
 ودکه در شهر اصفهان وج یتیت امنیبا توجه به وضع یتارج
ا آن را ین شهر مسافرت کنند و یاند دوباره به ا ل داشتهیتما ،داشته
 پژوهشنتای   کنند. یسفر معرف یان برایو آشنا ر دوستانیبه سا
مطرح شده وجود دارد.  یرهاین متغیب یرابطه معنادار ،دادنشان 
اد یز یکیزین حضور فیرابطه ب نتای  حاکی از این بود که چنین هم
 یت روانیزان احساس امنیو م یگردشگر یس در فضاهایپل
 .نیستمعنادار  ی،تارج دشگرانگر

 ای تحت عنوان در مقاله ،(1392)بابایی  و نجفی ،دوست رضا
توصیفی و با روش « ایراندر  یقش پلیس در امنیت گردشگرن»

به بررسی رابطه بین پلیس و امنیت گردشگری پرداتتند  تحلیلی
پلیس به  حضور فیزیکی و راهنماییکه و نتیجه گرفتند 

گردشگران تارجی باعث احساس امنیت گردشگران و سفر 
 به ایران گشته است. ها آنمجدد 
 یررسب» ای با عنوان در مقاله ،(139۴) یبیحبه و کلکو ینیحس
« ش جذب گردشگریدر افزا (P4) یابیخته بازاریعوامل آم ریتأث
به  یلیو تحل یفیتوص پژوهشو روش  یدانیش میمایپ با

 اساس برو محقق ساتته  نامه پرسش براساسده دا یگردآور
سعی  ،)عیمت و ترفیق ،محصول ،مکان) مؤلفهترکیب چهار 

ان وارده به ش گردشگریرگذار بر روند افزایتاث یها لفهؤمکردند 
 مؤلفهدر نتیجه گرفتند که  ها آنشهرک ماسوله را تبیین کنند. 

و  ها شگاهیمان یبرگزار ،عیترف مؤلفهت نرخ کاال و در یتثب ،متیق
 ،ها و در عامل محصول آسان به جاذبه یدسترس ،مکان مؤلفهدر 

در جذب و تکرار گردشگری ت ین اهمیشتریب یتنوع مراکز اقامت
 را دارند. در شهرک ماسوله

 دری گردشگراثرات با عنوان  یپژوهشدر  ،(200۴) 2لپ
 50سمی از ر یها مصاحبه های یی با روشاوگاندایک روستای 

با  ،گردشگری یملکارکنان ادارات نفر از  15و  ساکن روستانفر 
 ها داده یآور جمعو مشاهدات به  رسمیریغ یها مصاحبهروش 
نشان  ،های جمع آوری شده داده لیو تحل هیتجزنتای   و پرداتته

روستا عامل اصلی رسیدن به شانس یا آرزوها را  انداد که ساکن
تیابی به توسعه پایدار معتقد گردشگری عنوان کردند و برای دس،

ین فواید تر مهمبه رونق گردشگری در روستایشان بودند. آنان 
رونق فروش  ،گردشگری در روستا را افزایش نقدینگی

منفعت اجتماعی روستا و رسیدن به  ءارتقا ،محصوالت کشاورزی
 ها آنتواند  این ایده و باور که فقط رونق گردشگری در روستا می

 (.  Lepp, 2004:151برساند) «شانس» اصالح ا و بهرا به آرزوه
تحت  یپژوهش ،(2006) لفنرلب و بورات م سبال جاونس

در  داریپا یبه توسعه گردشگر تالقانه تشکیالت کردیرو»عنوان 
 هیته»پژوهش این  از که هدف اند دادهانجام  «ییمناطق روستا
 در مناطق یگردشگر اماکن یبرا نینو افتهی مدل سازمان

)گردشگری(  ستمیسمدلی برپایه تئوری  ها آنبود.  «ییروستا
مشکالت و موانع موجود  دادن نشان بر عالوهمطرح کردند که 

های مدیریت بهینه گردشگری را با توجه به  روش ،گردشگری
 تدمات موجود و بالقوه اماکن گردشگری ارائه دادند.

 است که علمی نشان داده یها پژوهشنتای  بسیاری از 
ز یگردشگرها ن ،هستندمناسبی ت یامن یه داراک ییشورهاک
عبارتی رابطه همسو بین امنیت  به ،مند باشند توانند از آن بهره یم

 (Tarlow, 2006: 4). و گردشگری وجود دارد
اهمیت اقلیم »با عنوان  ،(2010)در مقاله مروری سوسان بکن
 قصددو برای انتخاب م نقش هر« و هواشناسی برای گردشگر

دراین  چنین همگر بیان شده است.  گردشگری مهم و انتخاب
بیان  آن بر گردشگران اتریثأو ت ییآب و هوا یفاکتورهامقاله 

ها با انتشار  که دولتاست  هشده است و در آن نتیجه گرفته شد
 های توانمند پیش شرایط اقلیمی کشورشان و نیز معرفی سیستم

جذب توریسم و جلب اعتماد توانند در  هواشناسی می یها ینیب
 باشند. مؤثر ها آن

ی ها بحرانساتتار  »( با بررسی 2013)مکینک و سویکل
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با استفاده از اینترنت برای  و« امنیتی و ایمنی در گردشگری
ی رخ داده در ها بحرانین تر مهمهای مربوط به  آوری داده جمع

دند ای کر یافته اقدام به طراحی مدل ساتتار ،مقاصد گردشگری
ی کمک گردشگر صنعتدر  بحرانو شایع  یعلل عمومکه 

ی ها بحرانکند. در ساتتار مذکور علل  شایانی به مدیران امر می
تکنولوژیکی مثل  -علل طبیعی امنیتی به دو بخش کلی الف(

های اعالم  تطای سیستم ،سوانح هوایی ،سوانح بزرگ صنعتی
طبیعی مثل زمین بالیای  یانسانی و ا هناهای رای و سیستم حریق
تورنادو  ،ی سیکلونیها ناسونامی و توف ،سیل ،سقوط بهمن ،لرزه
 مورد تر بیشاین عوامل  بسته به موقعیت جغرافیایی کشورهاکه 

های  اجتماعی مثل سیاست -یعلل سیاسگیرد ب(  توجه قرارمی
تروریزم و  ،ها بین المللی دولتدولت درقبال گردشگری روابط 

 اند شدهگذاری و تیراندازی تقسیم  بمب یی،ماربایهواپ ،گرایی افراط
آنان معتقدند با شوند.  ی تقسیم میتر بیشیات ئکدام به جز که هر

ی گردشگری مثل ساتتار مذکور ها بحرانشناتت انواع علل 
ریزی تجویز  ی را در فرایند برنامهدرمان ای رانهیشگیپتوان اقدامات  می
د مناطق گردشگری را به سطوح توان با این رویکر می چنین همکرد 

بندی کرد که در پانزده سال گذشته عامل  تطرات متفاوتی طبقه
تود قرار  ریتأثصنعت گردشگری را تحت  شدت ترس و تروریزم به

  (.Cvikl, 2013: 43, 47 & Mekincداده است )
ای  مقالهدر  ،(201۴پورموسوی و کیانی) ،جالل آبادی ،قاسمی
تحلیل نقش امنیت در توسعه »نوان انگلیسی با عبه زبان 

به موانع اصلی ورود گردشگران  «گردشگران تارجی به ایران
از  نامه پرسشو  مصاحبهبا روش  ها آنتارجی به ایران پرداتتند. 

و زمستان  زییکه در پاگردشگران تارجی کل نفر از  150
که  رفتندنتیجه گ ،ه بودندشد رانیوارد ا 2012-2013 یها سال

منفی در چند دهه اتیر در ذهن مردم جهان راجع به  تصورات
دشگران رامنیت ایران شکل گرفته که این عامل اصلی رکود گ

 رانیا تیامن ،که گردشگران طوری به تارجی به ایران بوده است.
عراق و افغانستان  زده مثل ی جنگکشورها تیرا مانند امن

 از صددر 50نتیجه گرفتند که حداقل چنین همدانستند.  می
تصورات اشتباهی راجع ورود به ایران  گردشگران تارجی قبل از

های  به مردم و وضعیت امنیتی ایران داشتند و عامل آن را رسانه
با استفاده از  کهدر آتر پیشنهاد دادند  ها آنغربی اعالم داشتند. 

 امنیتی واقعیت یا ماهواره یها و کانال نترنتیاشبکه جهانی 
 شود.ان داده جهان نشایران به 

ثیرات أت»ای تحت عنوان  در مقاله ،(201۴)دیوید مک بیکر

                                                                       
6  Baker 

گری  تروریزم و افراطی ریتأث« تروریزم در صنعت سفر و گردشگری
بودجه و  یکسر ،یتانمان یب ،یکاریبدر گردشگری را در قالب 

ی و نیز پیامدهای منفی در و اقتصاد یاز مشکالت اجتماع یاریبس
 ،ها هتل ،ییهوا تطوطه گردشگری مثل سایر صنایع وابسته ب

منفی  ریتأثها بیان کرده است. ایشان  فروشگاهو  ها رستوران
ای  دار و چندجانبه دنباله ،تروریزم در گردشگری را بسیار پیچیده

و تفکر را از عوامل  «نگرش»تود  پژوهشوی در نتای   دانست.
ی با که فرد یطور به .گردشگری دانستند اصلی رفتارهای ترید

نگرش منفی نسبت به یک مقصدگردشگری که حادثه تروریستی 
برای انتخاب همان مقصد دچار  یریگ میتصمدر آن اتفاق افتاده در 

در این مقاله تطر تروریزم  شود. تزلزل یا ناپایداری گردشگری می
ین چالش توسعه صنعت گردشگری تر مهمو پیامدهای منفی آن 
 (.Baker, 2014: 64) در عصر حاضر بیان شد

این  ،مشابه یها پژوهشبا سایر  پژوهشن ین تفاوت ایتر مهم
از  ،ای نامه پرسشگردآوری اطالعات  بر عالوه در آناست که 

 جغرافیایی در تحلیل فضایی گردشگری اطالعاتهای  سامانه
به  7ییاال فضایتحلهمدان نیز استفاده شده است.  استان
 کمک هااا ان دادهیم ییبهتاار روابط فضا کص و دریتشااخ

. هدف از تحلیل فضایی )9 :1386 ،و ضیایی انی)نور ندک یم
ها یعنی توصیف ساتتار فضایی و استدالل این  تحلیل پراکندگی

ریزی فضایی  ساتتارها از طریق روابط فضایی و سرانجام برنامه
پایگاه  ،پژوهشدر این (. 1: 139۴ ،ست)علیجانیها انسانفعالیت 

ویرایش و  ،جستجو و بازیابی ،سازی ذتیره ،گردشگری داده
تجزیه و  منظور مدیریت و روزرسانی اطالعات گردشگری به به

 نمایشصنعت گردشگری همراه با ی مکانتحلیل اطالعات 
 های با سایر داده تلفیقآن و  و توصیفی فضاییهمزمان داده های 

  و توصیفی فضایی یها دادهزمان  همجغرافیایی فراهم شده است. 
 .فراهم شده است جغرافیایی

 پژوهشروش 
ی و تحلیل فضایی گردشگری در فیاز آمار توص پژوهش حاضر   

در این  چنین هم .استفاده نموده است سامانه اطالعات جغرافیایی
تغییرنما  های تحلیل آماری مثل رسم منحنی نیم از روش پژوهش

برای ها استفاده شده است.  برای بررسی ساتتار فضایی نمونه
ی هااا ان دادهیم ییبهتاار روابط فضا کص و دریتشااخ

استفاده شد. در همین  GISاز تحلیل فضایی در  ،گردشگری
ی ها مکانهای  آماری جهت ترسیم نقشه راستا از ابزارهای زمین

ی موجود ها مکانناامن گردشگری و ارتباط فضایی آن با 

                                                                       
7. Spatial analysis 
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شناسایی عبارت دیگر برای  گردشگری استفاده شده است. به
مناطقی که از امنیت پایینی برتوردارند و ممکن است مانع ورود 

از تحلیل فضایی اطالعات گردشگری  ،گردشگران تارجی شود
 پژوهشنوع  ،هدف گرفته شد. از نظر بهره GISدر سامانه  استان

 نامه پرسشکاربردی است و نتای  آن مبتنی بر آمار موجود در 
 (ی)نظر تواه یشیمایپ طریقاز ها داده .استمحقق ساتته 

 به مطالعات هرگاهجهت که  نیاز ا یشیمای. پفراهم شد
محدود باشد  شانیاطالعات درباره مردم و نحوه تفکر ا یگردآور

 پژوهش بهسئوال شود  گرانیو از آنان درباره تودشان و د
 به یشیمایپ یها پژوهشدر  شده است. پرداتته یشیمایپ

درک و  یشود و برا یاقدام م اطالعات لیقب نیا یگردآور
مطلق و  یفراوان یمسائل مطرح شده از فاکتورها تر بیش یروشن
 شود میدر قالب جدول و نمودار کمک گرفته  یدرصد یفراوان

 (.۴5: 1387 ،ی)ساروتان
 ،یشامل فراوان یفیتوص آماراطالعات از  لیو تحل هیتجز یبرا

یابی  برای مدل یتنباطاسآمار  از چنین همو  اریانحراف مع ،نیانگیم
 استانفضایی نقاط ناامن گردشگری در سطح  و کشف ساتتار

استفاده شد. برای تشخیص وجود یا عدم وجود ساتتار فضایی بین 
اقدام به ترسیم نمودار سمی واریوگرام یا  ،نقاط ناامن گردشگری

 ARCMAP افزار نرم آمار در استفاده از ابزار زمین تغییرنما با مین
 شد.
 یی،شناسااا یبرا  GISطیدر مح یلیتحل یها مدلسااتفاده از ا
 ،شااهرها در گردشگریت یریو مد ها داده یابی انکم ،لیتحل
ل یو اساامع یند )مرادک کمکالت موجود کتواند به حل مش یم

 (3: 1387 ،نژاد
برای بررسی مناطق ناامن گردشگری که اثر  پژوهشدر این 

های آماری  ز روش تحلیلا ،منفی در جذب گردشگری دارد
آمار استفاده شده است. تحلیل آمار  یا زمین مکانوابسته به 

شناسی یا علوم  تلفیقی از دو علم آمار و زمین آمار ی یا زمینمکان
که با استفاده از اطالعات وابسته به زمین مثل جغرافیاست 

تخمین  شده قادر به یبردار نمونه معلوم یا آمده از نقاط دست به
 نشده یبردار نمونه مجهول یا صوصیت مورد نظر در نقاطت

تابع آماری به نام  ،آمار یکی از ابزارهای مطالعات زمیناست. 
تجزیه و تحلیل  مکانتغییرنما است که انیم ا ی واریوگرامسمی 

. آورد را فراهم می یا هیناحی متغیرهای مکانساتتار تغییرات 
بی یا یا نقاط معلوم که میان بنابراین برای تخمین نقاط مجهول از

آماری استفاده  رهای زمینگ از تخمین ،شود ابی نامیده میی درون

                                                                       
8. Geostatistical 
9. Semivariogram 

وجود ساتتار  ا عادمیوجود  ین آمار ابتدا به بررسیدر زمد. شو می
 ییصورت وجود ساتتار فضا در ها پرداتته و ن دادهیب ییفضا
  .ردیگ یهاا انجاام م ال دادهیتحل

های برداشت شده و  فضایی نمونهبرای درک بهتر ساتتار 
 تود همبستگی فضایی ،انتخاب بهترین روش در درون یابی

با ترسیم  توان میشود. این بررسی را  ها مطالعه می بین نمونه
دیگر  عبارت بهیا  ها نمونهو واریانس ارزش  ها نمونهفاصله بین 

 هواریانس بین نقاطی که به انداز دست آورد ها به سمی واریوگرام
h  ارتباط متقابل آن دو را نسبت به هم بیان  ،از هم فاصله دارند
دلیلی بر وجود ساتتار  ،کند و وابستگی نقاط نزدیک به هم می

 h ی که اگر واریانس بین نقاطی به فاصلهطور به ،است فضایی 

وابستگی بین آن نقاط زیاد است. واریانسی را که  ،کوچک باشد
نامند و آن را با  ریوگرام یا تغییرنما میوابسته به فاصله است را وا

از  ،دهند که معموالً به جای واریوگرام نشان می y (h) 2نماد
 با ( یا نیم تغییرنما به علت درک آسانتر ) ی واریوگراممس

  .شود استفاده می y(h) نماد
براساس نصف میانگین مربع واریانس بین  ،سمی واریوگرام

 :شود به میفرمول زیر محاس براساسنقاط 
1. Y (si, sj) = 0/5×var(Z(si) – Z(sj))                 

 :که مفهوم آن این است که
2.  

Semivariogram (distance h)=0/5×average[(value at 

location i–value at location j)
2
] 

در  ها دهیپداین تفکر که تواص  براساس ،سمی واریوگرام
 یها فاصلهند تا در ی دارتر بیشی نزدیکتر شباهت ها مکان
درجه وابستگی یا همبستگی بین نقاط را اندازه گیری  ،دورتر
  (X)ر محور طولی(. د92: 1389 ،باباییقهرودی و ( کند می

 (Y) و در محور عرضی ها نمونهیک سمی واریوگرام فاصله بین 

 شود ترسیم می ها نمونهمربع اتتالف بین مقدار یا واریانس  
واریوگرام موقعیتی از دو  در نمودار سمی( و هر نقطه 1 )شکل

وجود  اگر همبستگی فضایی بین داده ها دهد نقطه را نشان می
و  x قسمت چپ محوراشته باشد دو جفت به هم نزدیک درد

که نقاط از هم دور  طور همان رندیگ یمقرار  y پایین محور
 کلی طور بهکنند و  حرکت می x شوند به طرف راست محور می

قرار  y شده و در سمت باالی محور تر بیشتالفات مربع ات
های  . فرض اساسی در این تحلیل آن است که نمونهردیگ یم

مشابه  یها یانسیوارجفت که فاصله و جهت مشابه دارند دارای 
 شود. تود می نامیده ایستایی رابطهکه این  هستندنیز 

                                                                       
10. Spatial autocorrelation 
11. Stationary 
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و جفت وابسته است  یها نمونههمبستگی فضایی به فاصله بین 
کند که چنین تغییرات فضایی پایدار در  با تغییر فاصله تغییر می

دارد که تود  مکاننامند. ا می تود همبستگی را ایزوتروپی
همبستگی فقط به فاصله بستگی نداشته باشد و با تغییر جهت 
 نیز تغییر کند. اثر تغییر جهت در سمی واریو گرام انیزوتروپی

ز آن جهت اهمیت دارد که کمک به شود. انیزوتروپی ا نامیده می
کند که توسط مدل  کشف تغییر جهت در تود همبستگی می

: 1389 ،باباییقهرودی و ) .سمی واریوگرام قابل محاسبه است
(. بنابراین کشف وجود یا عدم وجود ساتتار فضایی نقاط 93

ناامن گردشگری همانند سایر متغیرهای جغرافیایی با این روش 
  قابل بررسی است.

 

 
 یک سمی واریوگرام یا نیم تغییرنما و اجزایشنمودار  .1شکل 

 168: 2001 ،ون کوینتو همکاران به نقل از جانس پور حمیدیان :مأخذ

های  مدیران بنگاهنفر از  80 شامل پژوهشدر این  ریآماجامعه 
جا که جوامع آماری معموالً از حجم و  از آن گردشگری هستند.

تواند به تمام  وسعت جغرافیایی زیادی برتوردارند و محققان نمی
 ها آنناگزیرند به انتخاب جمعی از  بنابراین .مراجعه کنند ها آن
به جامعه مورد مطالعه اکتفا نمونه و تعمیم نتای  آن  عنوان به
در اینجاست که محقق راه نمونه گیری را انتخاب  ،کند
 (.1۴۴: 1389 ،کند)حافظ نیا می
 ،ترین حالت گیری در محتاطانه حجم نمونهاین پژوهش در 

 ( و نیز جدول مورگان3براساس رابطه آماری کوکران )رابطه 
ان مقدار تو )جدولی است که فقط با دانستن اندازه جامعه می

های گردشگری  نفر از مدیران بنگاه 66 کرد( معادل نمونه را پیدا
 که در آن؛ :هستند

3.                                                  

              

                                                                       
12. Isotropy 
13. Anisotropy 

 نفر بود؛ 80که برای این پژوهش  تعداد کل جمعیت آماری  
 ؛رد شدهحجم نمونه برآو 
 است؛ 96/1درصد مقدارش  95ضریب اطمینان که در سطح  
مقدارش  ،درصد 95که برای سطح اطمینان فاصله اطمینان  
 درصد است؛ 5

واریانس جامعه است و در صورت عدم اطالع از این پارامتر  
های  عنی نسبتیا نیم در نظر گرفت. ی 5/0 مقدارش را توان می

وجود یا عدم وجود یک صفت معین در جامعه پنجاه درصد 
 درنظر گرفت.

 66شده این پژوهش  برآورد نهنموگذاری مقدار  با جای پس
 .دیآ یم دست بهنفر 

4.       
                  

است که برای این  برآوردشده یریگ نمونهحجم  n که در آن؛
بقیه اعداد  ،آمد دست بهنفر  66 برآوردی یها نمونهپژوهش تعداد 
 گذاری شد. جای 3طبق فرمول 

 یناامنین تر بیش استانسطح که در  اماکنیدر این پژوهش از 
)طبق گزارش مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه  و جرم را

عنوان نقاط ناامن گردشگری که  به ،اند داشته 95قضائیه( در سال 
 .استفاده شده است ،دارای مقادیر معلوم فراوانی جرم هستند

 مانند رسم منحنیآماری  زمین فنونبا استفاده از سپس 
بندی و  پهنه منظور بهجهت انتخاب بهترین مدل  رنماییتغ مین

. قرار گرفتاستفاده مورد  ،استاندر سطح امن  برازش نقاط نا
تیز و  مناطق ناامن و جرم ریتأثچنین جهت ارزیابی شعاع  هم

 یها قشهنر استقرار نیروهای امنیتی از پیشنهاد توزیع مناسب د

تیسن از  های ضلعی چند. استفاده گردید تیسنیا  ورونوی

 یبردارهای نمونه  وقعیتارزش مهایی است که درآن  روش
برداری شده برابر است.  ی نمونه ارزش نزدیکترین نقطه نشده با

این  ای به های نقطه تیسن با توجه به برداشت های چندضلعی
وسیله تطوط مثلثی به  شوند که نقاط نمونه به ایجاد می ترتیب
منصف  شود سپس عمود شان متصل می همسایه نیتر کینزد

را قطع  که آن ،دو عمودمنصف دیگر رسم شده برای هرضلع با
تطوط اولیه  ،سازد در تاتمه تیسن را می یچندضلعگره  ،کند می

(. 88: 1389 ،ی)قهرودی و بابای شود بین نقاط پاک یا برداشته می
گیرد  ضلعی قرار می برداری شده فقط در یک چند هر نقطه نمونه
 آن نمونه است. ریتأثضلعی بیانگر محدوده تحت  که این چند

 

                                                                       
14. Voronoi or thiessen polygons 
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 معرفی متغیرها
 23ین متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش شامل تر مهم   

در جذب گردشگر براساس مراجع موجود و نظرسنجی  مؤثرمتغیر 
همدان  استان یوگردشگری راث فرهنگیم لکداره ان اکارشناس
ارائه شده است. طبق جدول مذکور  ،2که در جدول  است

امنیت مناطق »و  «سطح بهداشت مناطق گردشگری»متغیرهای 
ین عوامل تاثیرگذار در جذب گردشگر در تر مهماز  «گردشگری

 بوده است.  95همدان در سال  استانسطح 
های  در قالب جدول پژوهشاین  یریگ اندازهابزار نتای  حاصل از 
نامه  همان پرسشگیری این پژوهش  ابزار اندازه آماری آورده شد.

 شده است:  لیتشک ی زیربخش کلدو است که از 
 یدر تصوص مشخصات فرد آزمودن یاول شامل سئواالت بخش
 تیسن، وضع ،تیجنس لیاز قب یبه سئواالت یکه فرد آزمودن است

  دهد. پاسخ می التیصتأهل، سطح تح
سن پرسش شوندگان به تفکیک طبقات سنی  ،1در جدول

محاسبه شده است. به ترتیب میزان فراوانی نتای  عبارتند از: 
 25-35%(؛ طبقه سنی 72نفر ) 26 ،سال 15-25طبقه سنی 

%(؛ طبقه 8نفر ) ۴ ،سال ۴5-55%(؛ طبقه سنی 12نفر ) 6 ،سال
 1 ،سال 55-65بقه سنی %(؛ و ط6نفر ) 3 ،سال 35-۴5سنی 
سال  15-35بین  ،% از پرسش شوندگان8۴سن  ،%(. لذا2نفر )

 نیز توزیع فراوانی سن پرسش ،3قرار گرفته است. شکل 
 دهد. را نشان می شوندگان
ها  با  از بخش کیسوال است که هر  23دوم شامل بخش

 یلیت نهیاست که از گز یا نهیپن  گز کرتیل فیمشخصات ط
متوسط  ،+1 ادیز ،شامل بی+ شروع و به ترت2 یده ازیتبا ام ادیز

 لیتشک -2کم  یلیو ت -1کم  ،ازیندارم( صفر امت ی)نظر
 شود. یم
 

 محدوده مورد مطالعه
با ظرفیت گردشگری  ی غربی کشورها استانهمدان یکی از  استان

است که  اش ساله 7000قدمت بیش از  به تاطربسیار باال 
جنوبی و غربی آن به ترتیب  ،شرقی ،یجوار شمال ی همها استان
 .هستندکردستان و کرمانشاه  ،لرستان ،مرکزی ،قزوین ،زنجان

 1/2 ،ومترمربعیک 172هزار و  20همدان با مساحت  استان
 نیب استان نی. اردیگ یشور را در بر مکل مساحت کدرصد از 
عرض  قهیدق 35درجه و  ۴9تا  قهیدق 33درجه و  59 یمدارها
طول  قهیدق ۴9درجه و  3۴تا  قهیدق ۴7درجه و  3۴و  یشمال

                                                                       
15 .Likert scale 

مساحت این  قرار گرفته است. چینویالنهار گر از نصف یشرق
همدان دارای انواع  استان. کیلومتر مربع است 19۴93 استان
های طبیعی  تاریخی و جاذبه-های گردشگری فرهنگی جاذبه

نقشه  ،2 . شکلاستمشهوری نظیر غار علیصدر در سطح جهان 
های  ین جاذبهتر مهمهمدان را همراه با توزیع فضایی  اناست

( نشان GIS) گردشگری در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی

 .دهد می

 
 شوندگان سن پرسش. 1جدول

 درصد فراوانی شرح ردیف

درصد فراوانی 

 تراکمی

 72 72 36 سال 25-15 1

 8۴ 12 6 سال 35-25 2

 90 6 3 سال ۴5-35 3

 98 8 ۴ سال 55-۴5 4

 100 2 1 سال 65-55 5

  100 50 جمع

 

 ها یافته
های پرسش شوندگان در مورد متغیرهای  ، مبین دیدگاه2جدول

یداست کلیه موارد همان گونه که پ مؤثر بر جذب گردشگر است.
از قبیل احساس آرامش روانی و امنیت  ذکرشده در این جدول،

 ت رفاهی،تاطر، آسایش همراهان )تانواده(، امکانات و تدما
تأمین امنیت جانی و مالی گردشگران، از دیدگاه پرسش شوندگان 

 تأثیر زیادی در جذب گردشگران داشته است.
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 پرسش شوندگان در مورد متغیرهای مؤثر بر جذب گردشگر یها دگاهیدتوزیع درصد فراوانی . 2جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 و توزیع فضایی اماکن گردشگریتان همدان به تفکیک شهرس استاننقشه . 2شکل

 

ف
ردی

 

 متغیرهای مؤثر بر جذب گردشگر
 میزان اثرگذاری

 خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم هیچ

 5۴ 32 12 - - احساس آرامش روانی و امنیت تاطر در مناطق گردشگری 1
 ۴2 50 6 2 - آسایش همراهان )تانواده( 2
 26 38 32 2 2 شناتت قبلی از مناطق گردشگری 3
 3۴ ۴6 16 2 - ی مواصالتیها راهدر  دغدغه یبرفت و آمد  ۴
 22 28 38 8 2 حضور فعال نیروی انتظامی در مناطق گردشگری 5
 50 3۴ 12 2 2 امکانات و تدمات رفاهی مورد انتظار 6
 38 ۴0 22 - - سهولت اسکان به مدت چند روز 7
 22 38 28 6 2 عنوان همیاران گردشگری وجود افراد بومی تُبره به 8
 38 2۴ 20 1۴ 2 برای مشارکت در توسعه گردشگری گذاران هیسرمااستقبال  9
 56 26 16 2 - تدمات بهداشتی و درمانی مطلوب 10
 36 ۴6 16 2 - ترید مطمئن از بازارها و مراکز ترید 11
 28 ۴۴ 20 6 2 های لیغات رسآنی و تبرسان اطالعکارآمدی  12
 78 10 8 ۴ - پاکیزگی و باالبودن سطح بهداشت در مناطق گردشگری 13
 72 20 ۴ ۴ - تأمین امنیت جانی و مالی 1۴
 20 ۴8 26 6 - پویایی اقتصادی مناطق گردشگری 15
 ۴0 36 16 2 2 ی نشدهنیبپذیری مسؤالن در قبال حوادث و اتفاقات پیش  تیمسؤل 16
 52 28 18 - - ها یتاکسو  ها آژانس ژهیو بهقابل اعتمادبودن ناوگان حمل ونقل عمومی  17
 5۴ 30 16 - - رعایت حرمت گردشگران در مناطق گردشگری 18
 22 38 36 2 - تمایل افراد بومی برای کمک به گردشگران در صورت لزوم 19
 32 38 20 ۴ 2 وجود تط ارتباطی مناسب بین گردشگران و مسؤالن 20
 50 22 20 ۴ - ی افراد بومینواز مهمانصمیمت و  21
 ۴6 ۴0 12 2 - تدمات ارتباطی مناسب بخصوص تلفن همراه 22
 52 30 18 - - عرضه بهداشتی غذا و مواد توراکی موردنیاز 23
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 توزیع فراوانی سن پرسش شوندگان .3شکل

 

 ان داخلیمتغیرهای مؤثر بر جذب گردشگر یرتبه بند
جهت رتبه  اریو انحراف مع نیانگیاز م ،3جدول در   
شده است.  یریگ متغیرهای مؤثر بر جذب گردشگر بهره یبند
ن سطح و باالبود یزگیدهنده آن است که پاک نشان  ینتا

( و 62/۴ نیانگیدر رتبه اول )م یبهداشت در مناطق گردشگر
در رتبه  یگردشگر ارانیهم عنوان بهتبره  یوجود افراد بوم

 . اند ته( قرار گرف75/3 نیانگیمآتر )

 نییو تع ییمربوط به شناسا  ینشان دهنده نتا ،۴جدول
با  ان تارجیبر جذب گردشگر رگذاریمتغیرهای عمده تأث

 هیکل ،۴جدول براساساست.  ییا تک نمونه tز آزمون استفاده ا
 ییبه سزا ریتأث ان تارجیدر جذب گردشگر ،موارد مطرح شده

کرشده ذمورد  23هار نمود که توان اظ یم بیترت نیدارند. بد
بر جذب گردشگر  رگذاریمتغیرهای تأث نیتر مهم ،۴در جدول
 .هستند

 

 همدان استانان داتلی به جذب گردشگرمتغیرهای مؤثر بر  یبند رتبه  ینتا .3جدول

ف
ردی

 

 انحراف معیار میانگین متغیرهای مؤثر بر جذب گردشگر

 707/0 ۴3/۴ احساس آرامش روانی و امنیت تاطر در مناطق گردشگری 1
 683/0 32/۴ آسایش همراهان )تانواده( 2
 912/0 8۴/3 شناتت قبلی از مناطق گردشگری 3
 76۴/0 1۴/۴ مواصالتی یها اهردر  دغدغه یبرفت و آمد  ۴
 996/0 61/3 حضور فعال نیروی انتظامی در مناطق گردشگری 5
 90۴/0 28/۴ ات و تدمات رفاهی مورد انتظارمکانا 6
 766/0 16/۴ سهولت اسکان به مدت چند روز 7
 957/0 75/3 همیاران گردشگری عنوان بهوجود افراد بومی تُبره  8
 161/1 8۴/3 برای مشارکت در توسعه گردشگری  گذاران هیسرمااستقبال  9
 827/0 36/۴ تدمات بهداشتی و درمانی مطلوب 10
 766/0 16/۴ ترید مطمئن از بازارها و مراکز ترید 11
 953/0 90/3 یها آنو تبلیغات رس یرسان اطالعکارآمدی  12
 805/0 62/۴ پاکیزگی و باالبودن سطح بهداشت در مناطق گردشگری 13
 756/0 60/۴ تأمین امنیت جانی و مالی  1۴
 825/0 82/3 پویایی اقتصادی مناطق گردشگری 15
 922/0 15/۴ نشده ینیب شیپاتفاقات پذیری مسؤالن در قبال حوادث و تیمسؤل 16
 779/0 35/۴ ها یتاکسو  ها آژانس ژهیو بهقابل اعتمادبودن ناوگان حمل و نقل عمومی  17
 753/0 38/۴ ن در مناطق گردشگریرعایت حرمت گردشگرا 18
 808/0 82/3 تمایل افراد بومی برای کمک به گردشگران در صورت لزوم 19
 956/0 98/3 وجود تط ارتباطی مناسب بین گردشگران و مسؤالن 20
 928/0 23/۴ افراد بومی  ینواز مهمانصمیمت و  21
 763/0 30/۴ تدمات ارتباطی مناسب بخصوص تلفن همراه 22
 772/0 3۴/۴ عرضه بهداشتی غذا و مواد توراکی موردنیاز 23
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 نتای  شناسایی و تعیین متغیرهای عمده تأثیرگذار بر جذب گردشگر. 4جدول

ف
ردی

 

 سطح معناداری tآزمون  متغیرهای مؤثر بر جذب گردشگر

 000/0 1۴2/1۴ احساس آرامش روانی و امنیت تاطر در مناطق گردشگری 1
 000/0 659/13 ن)تانواده(آسایش همراها 2
 000/0 516/6 شناتت قبلی از مناطق گردشگری 3
 000/0 ۴7۴/10 ی مواصالتیها راهدر  دغدغه یبرفت و آمد  ۴
 000/0 302/۴ حضور فعال نیروی انتظامی در مناطق گردشگری 5
 000/0 008/10 امکانات و تدمات رفاهی مورد انتظار 6
 000/0 71۴/10 زسهولت اسکان به مدت چند رو 7
 000/0 ۴32/5 عنوان همیاران گردشگری وجود افراد بومی تُبره به 8
 000/0 0۴5/5 برای مشارکت در توسعه گردشگری گذاران هیسرمااستقبال  9
 000/0 627/11 تدمات بهداشتی و درمانی مطلوب 10
 000/0 71۴/10 ترید مطمئن از بازارها و مراکز ترید 11
 000/0 678/6 های ی و تبلیغات رسآنرسان عاطالکارآمدی  12
 000/0 22۴/1۴ پاکیزگی و باالبودن سطح بهداشت در مناطق گردشگری 13
 000/0 967/1۴ تأمین امنیت جانی و مالی 1۴
 000/0 025/7 پویایی اقتصادی مناطق گردشگری 15
 000/0 607/8 نشدهبینی  شیپی مسؤالن در قبال حوادث و اتفاقات ریپذمسؤلیت  16
 000/0 109/12 ها یتاکسو  ها آژانس ژهیو بهقابل اعتمادبودن ناوگان حمل و نقل عمومی  17
 000/0 960/12 رعایت حرمت گردشگران در مناطق گردشگری 18
 000/0 071/7 تمایل افراد بومی برای کمک به گردشگران در صورت لزوم 19
 000/0 09۴/7 ؤالنوجود تط ارتباطی مناسب بین گردشگران و مس 20
 000/0 176/9 ی افراد بومینواز مهمانصمیمت و  21
 000/0 053/12 تدمات ارتباطی مناسب بخصوص تلفن همراه 22
 000/0 270/12 عرضه بهداشتی غذا و مواد توراکی موردنیاز 23

دهد  ها نشان می یافته ،ها حاصل از نظرسنجی های جدولمطابق 
سایر متغیرهای وابسته به امنیت مثل ی و گردشگر امنیت نیبکه 

جذب گردشگر  شیبا افزا پلیس مؤثرحضور  ،میزان احساس امنیت
 یهمبستگ بیآزمون ضرکه  یطور به ،وجود دارد یارتباط معنادار

 تیامن نیب ،نیبنابرا شد.ورده آ دست بهدرصد  5از  تر کم رمنیاسپ
و  دارد وجود یجذب گردشگر ارتباط معنادار شیبا افزا یگردشگر

توان به تکرار سفر گردشگران  با افزایش امنیت و احساس آن می
 همدان امیدوار بود. استانتارجی به 
 ها وجود یا عدم وجود ساتتار فضایی بین نمونه دادن نشانبرای 

 )نقاط ناامن گردشگری( اقدام به ترسیم نمودار سمی واریوگرام
 ARCMAPنرم افزار آمار در )تغییرنما( بااستفاده از ابزار زمین

درجه تغییرنمای تجربی  (. هر نمودار نیم۴)شکل شد 1/10نسخه 
جا نمودار  این در .دده نشان می ها را نمونه شباهتهمبستگی و 

امن نقاط نا یریرپذییا ساتتار تغی یا رات فاصلهییتغ ،رنماییتغ
که  یطور به. دهد مطالعه نشان میمحدوده مورد در گردشگری را

شانسی و بدون ساتتار فضایی  ،تیز در محالت جرم ناامننقاط 
 ،۴که در شکل طور همان بلکه تابعی از یک مدل است. ،نبوده

با  16مدل کروی ،ها شود بهترین مدل برازشی بین نمونه دیده می

                                                                       
16  . Spherical model 

 ،بدین معنی که بین نقاط ناامن .ها است اثر جهت نمونه
امن نا تودهمبستگی فضایی معناداری وجود دارد و توزیع اماکن

. بنابراین نندک یم یرویپکروی مدل  ییاز ساتتار فضاگردشگری 
نقاط ناامن  ،توان باکمک مدل مذکور برای منطقه مورد مطالعه می

 احتمالی را در مناطق گردشگری پایش و مدیریت کرد.
نسبت پایین واریانس  ،تغییرنما واریوگرام یا نیم در منحنی سمی

ها به معنای پیوستگی  یی نمونهتصادفی به واریانس ساتتارفضا
در  که چنانی و ارتباط ساتتار فضایی مناطق ناامن است. مکان

مختصات و  مبدأشود شروع منحنی در  منحنی مذکور دیده می
صفر است و این نشان  باًیتقر مبدأدیگر مقدار عرض از  عبارت به

 از برازش توب مدل کروی برای نقاط ناامن است.
زان یمبداً نشان دهنده م یکیم در نزدوگرایل تابع وارکش

ه کب ین ترتیبد ،استمورد نظر  یها ا همگن دادهیو  یهمبستگ
 یوستگیوجود پ مبداً داللت بر یکیوگرام در نزدیم وارکب یش
 یرفتار سهم ،ن حالتیدارد و از مشخصات بارز ا یا هیر ناحیمتغ

رام در وگیه وارک یطور به .استمبداً  یکیوگرام در نزدیگونه وار
روجود ن نوع رفتار داللت بیگردد. ا یر میمبداً دوبار مشتق پذ

وگرام یب واریال دارد و هر چه شاب یوستگیبا پ ییساتتار فضا
ع یتوز یدر فضا یا هیر ناحیمتغ یوستگیشتر باشد ناپیدر مبداً ب
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وگرام نشان دهنده یوار یانیقسمت م نیچن همشتر است. یب
ه هر قدر کب ین ترتیبه ااست ع یتوز یها داده یزان همگنیم
است و تر ط ناهمگنیمح ،شتر باشدیب ین قسمت از منحنیب ایش

ن حالت دامنه یاست در ا یهیرسد. بد یبه سقف م یمکدر فاصله 
در فاصلة  یین ساتتار فضایتر تواهد بود. بنابرا کوچکر یتأث
 .(2029: 1392 ،)بارانی و همکاران وجود تواهد داشت کیوچک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گیری بحث و نتیجه
در  مؤثرترین متغیرهای  منظور شناسایی مهم پژوهش حاضر به   

جذب گردشگران داتلی و تارجی به استان همدان برپایه 
های گردشگری و گردشگران وارد شده به  ها از بنگاه نظرسنجی

های ناامن گردشگری استان  استان همدان و نیز شناسایی کانون
امنیت این  نیتأمو در پایان پیشنهادی برای  انجام پذیرفت

. مناطق در جهت افزایش شمار گردشگران ارائه شده است
های فضایی و بررسی در  های ناامن گردشگری با تحلیل کانون

ای که  ها قابل شناسایی هستند. اولین یافته ساتتار فضایی نمونه
دست آمد این بود که نقاط ناامن  از این قسمت پژوهش به

دست آورده شده  گردشگری براساس منحنی نیم تغییرنمای به

، شانسی و بدون ARCMAPافزار آمار در نرم توسط ابزار زمین

فضایی برتوردار نبوده بلکه از مدل آماری  افتهیساتتارالگوی 
تر  طوری که نقاط مذکوردر بیش کنند، به کروی تبعیت می

الیم اوج گرفته و ها از مبدا مختصات با شیب تقریباکم و م جهت
رسد. شیب کم منحنی بیانگر  سپس به حالت ثابت تود می
برداری شده است )جاللی و  وابستگی مکانی زیاد نقاط نمونه

 .(197: 1392همکاران، 
دار  ی سقفها وگرامیوار سمیهای  یکی از انواع مدلمدل کروی    

 یا اتتالف بین ، مقدار واریوگراممعنی که شود. بدین محسوب می
حد ثابتی  شود و پس از آن به ی معینی زیاد می تا فاصلهها  مونهن

واریوگرام به حد ثابتی ی آن مقدار سم ای که طی فاصله رسد می
  یا دامنه شعاع تأثیر شود، رسد و به حالت تط افقی نزدیک می می

 
این امر به معنی آن است که تارج از اریوگرامی توانده می شود. 

و مستقل از  ا دیگر به هم وابسته نیستنده شعاع تأثیر، نمونه
 .(60: 1392ر و همکاران، پو حمیدیان) همدیگر هستند

توان  می های تحلیلی در جدول پژوهش یها افتهی براساس
مثل « امنیت»گیری کرد که کلیه پارامترهای مرتبط با  نتیجه

 احساس آرامش، حضور فعال نیروی انتظامی و... در جذب
 ۴به جدول  بوده است ) مؤثره استان همدان گردشگران تارجی ب

ترین متغیر تاثیرگذار در جذب و  مراجعه شود(. درحالی که مهم
و باالبودن  یزگیپاک»پایداری گردشگران داتلی به استان همدان 

 عنوان شده است و« یسطح بهداشت در مناطق گردشگر
گردشگران داتلی دغدغه امنیتی را برتالف گردشگران تارجی به 

 (.3اند )جدول استان همدان نداشته
، رسم شده توزیع فضایی اماکن ناامن 5مطابق نقشه شکل  

توان  ، میGISگردشگری درسطح استان همدان در محیط 
های  ارزش جرم و کانون های هم استنباط کرد که بعضی از منحنی
اند.  های گردشگری توزیع یافته ناامن گردشگری در نزدیکی مکان

های تیسن بستگی به پراکندگی نقاط  ار فضایی چند ضلعیساتت
های منظم و هم اندازه برای  طوری که چند ضلعی نمونه دارد به

های  شود و چند ضلعی های منظم ایجاد می ای از نمونه شبکه
، ایجاد 6همانند شکل  ها نامنظم برای پراکنش نامنظم نمونه

 (.89: 1389شود )قهرودی و بابایی،  می

 
 واریوگرام جهتی،برای مناطق ناامن گردشگری استان همدان منحنی سمی.4شکل
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 همدان در ارتباط با اماکن گردشگری استانگردشگری  ناامننقشه اماکن . 5شکل

 
 1395های رخ داده در سال  برای افزایش امنیت گردشگری براساس فراوانی جرم مأمورهای تحت کنترل هر  محدوده .6شکل

 

 راهکارها
  تمهیدات ویژه امنیتی مثل حضور محسوس یا نامحسوس پلیس به

 ها در اماکن مختلف اتخاذ شود؛ جرم تناسب فراوانی
  افزایش شمار گردشگران معرفی مقاصد گردشگری همدان به دنیا

 های زنده دنیا؛ های جذاب تبلیغاتی به زبان اندازی سایت با  راه
  تواند در جذب گردشگران  معرفی آب و هوای متنوع ایران نیز میو

 (؛گردی طبیعتگردی یا  )بوم ها تصوص اکوتوریست به
 برای  17اندازی سیستم یکپارچه اطالعات جغرافیایی تحت وب راه

ارائه اطالعات مکانی مسیر دلخواه گردشگر واطالعات جامع 
 اماکن گردشگری. 

 

  منابع
اسالم  ،توریسم و نقش آن در جغرافیا ،(1386سیمین ) ،ارمغان .1

 .چاپ اول ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی ،شهر
 دیحم ،یتونلیز ؛نینوش ،یاصفهان ؛نیام ،یپورنقن؛ حس ،یاسد .2

 ،رانیا یورزش یت در گردشگریمطالعه ابعاد مختلف امن ،(1389)
 .63-۴7: 13شماره  ،ینامه مطالعات جهانگردفصل

                                                                       
17.WEB GIS 
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 دوم.

های تحقیق در علوم  روش ،(1388مهدی ) ،ایران نژاد پاریزی .۴
 .چهارمچاپ  ،انتشارات مدیران ،رانته ،یانسان

ه و یتجز ،(1392) محمد ،یالباج؛ وندیپ ،پاپن؛ ایسوف ،یباران .5
در منطقه  کتا یکیدرولیت هیهدا یانکرات مییل تغیتحل
و  یاریآب یها شبکهت یریمد یش ملین همایچهارم ،دونیز
 .2038-2025 :اهواز ،یشکزه

 صالح یسنجر؛ رناص ،برومند ؛یمحمدمهد ،یطهراند؛ قبا ،یجالل .6
راکنش آمار در تهیه نقشه پ زمین یها روشمقایسه  ،(1392)

 ،مازندران استانشرق  ی برتی عناصر غذایی درمکان
 .20۴-195 :)و آب کتا )علومکتا یها پژوهش

 علوم روش تحقیق در ای بر مقدمه ،(1389) محمدرضا ،حافظ نیا .7
 چاپ هفدهم.  ،انتشارات سمت ،تهران ،یانسان

 ریتأث یررسب ،(139۴) روزبه یبیحب؛ دعادلیلکوه سک ینیحس .8
 جذب گردشگر شیافزا در (P4) یابیبازار ختهیعوامل آم

 ییاینامه جغراففصل ،)ماسوله یخیشهرک تار ی)مطالعه مورد

 .125-105: 15شماره  ،یگردشگر یفضا
 یاحمدهنر ،جعفرپور؛ نیحس ،فه دوستیوظ؛ میرک ،یحمدا .9

دار یتوسعه پا بر یفرهنگ -یخیم تارسیتور ریتأث یبررس ،(1388)
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 شماره ،سال سوم ،یپژوهش نامه علوم اجتماع ،همدان یشهر
 .70-۴9: لاو

غالم ،فالح قالهری ،حمدم ،سلیقه ،محسن ،پور حمیدیان .10
منظور   یابی به های درون کاربرد انواع روش ،(1392 (عباس
 ة موردی: تراسانمطالع) تشکسالی فضایی تحلیل و پایش
 .70-57 :30شماره  ،جغرافیا و توسعهجله م ،رضوی(

محمدمنصور؛  ،دهقان نیا ،احمد ،شاهیوندی ،رسول ،ربانی .11
و جذب  تیامن نیتأمس در ینقش پل (،1390جعفر ) ،ناظرحضرت
نامه مطالعات امنیت فصل ،اصفهان شهر ی)نمونه مورد یگردشگر
 .60-39: اجتماعی
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 .88-73: 3شماره  ،نیسرزم ییایجغراف نامه فصل
 ،(1392) تدیجه ،بابایی ،علیرضا ،نجفی ،صادق ،ضادوستر .13
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 هاردهم.چچاپ 
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 اول. چاپ

 التمقا مجموعه ،(1387)یمرتض ،ل نژادیاسمع ؛محمود ی،مراد .20
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 رراهنمای جامع تحلیلگ ،(1386) مهدی ،ضیایی؛ فرشاد ،نوریان .22
و  استفاده از اطالعات رستریفضایی: تحلیل فضایی پیشرفته با
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 .پردازش و برنامه ریزی شهری

از منظر توسعه  یت اجتماعیاحساس امن ،(1390جعفر) ،هزارجریبی .23
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