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نقش امنیت در مقاصد رفتاری گردشگران ورزشهای زمستانی 
)مورد مطالعه: پیستهای اسکی تهران(

مقاصد بر آن ابعاد و امنیت نقش تعین تحقیقحاضر از مقد   مه:هدف
رفتاریگردشگرانورزشهایزمستانیدرپیستهایاسكیتهرانبود.

لحاظ به كاربرديو تحقیقات نوع از نظرهدف، از اینتحقیق روش:
این در مطالعه مورد جامعه بود. همبستگی توصیفی ها، داده گردآوری
پژوهشكلیهگردشگرانپیستهایاسكیتهراندرزمستانسال1396بودند.
دراینتحقیقازفرمولكوكرانبرایجامعهنامحدودبهمنظورتعیینحجم
)هر خوشهای نمونهگیری روش به نفر(. 384( شد استفاده تحقیق نمونه
توزیعشدو اسكی پیستهای پرسشنامهدر تعداد400 پیستیكخوشه(
آوری جمع منظور به گرفت. قرار تحلیل مورد پرسشنامه 331 درنهایت
دادههاواندازهگیریمتغیرهایمدلازپرسشنامهامنیتگردشگریمحمودی
)2003( همكاران و زیتامل رفتار نیات پرسشنامه و )1394( همكاران و
استفادهشد.پایاییپرسشنامههابااستفادهازضریبآلفایكرونباخوپایایی
عاملی بارهای )تأیید همگرا روایی از استفاده با نیز آن روایی و تركیبی
تحلیل برای گرفت. قرار تأیید مورد تشخیصی روایی و )AVE مقدار و
دادههاازروشهایآمارتوصیفی)جداولونمودارهایتوزیعفراوانی(وآمار
استنباطی)همبستگیاسپیرمن(وبرایارائهمدل،تكنیكمدلیابیمعادالت

ساختاریاستفادهشد.
امنیتاجتماعیرابطهمثبتو اقتصادیو امنیت امنیتروانی، یافته ها:

معناداریبانیاترفتاریگردشگراندرپیستهایاسكیتهراندارند.
از دریكمحل امنیتی تحقیق،هرچهضریب نتایج به توجه با بحث:
ورزشی گردشگران باشد، برخوردار باالتری میزان از مختلف جنبههای

بیشتریتمایلبهسفربهآنمكانراخواهندداشت.
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Introduction: The purpose of this study was to determine 
the role of security and its dimensions on behavioral in-
tentions of winter sports tourists in Tehran ski resorts.
Method: In terms of purpose, it was an applied research, 
and it was descriptive-correlational in terms of data col-
lection. The population comprised all tourists of Tehran 
ski resorts in the winter of 1396. Cochran formula was 
used in order to determine the sample size of the study 
(N = 384). In the cluster sampling method, 400 copies 
of questionnaires were distributed to the respondents in 
the ski resorts, and finally 331 questionnaires were an-
alyzed. In order to collect the data, Mahmoudi et al’s. 
(2015) Tourism Security questionnaire and Zeitamel et 
al’s. (2003) Intention questionnaire were used. The reli-
ability of the quesionnares was confirmed by Cronbach’s 
alpha, hybrid reliability, and its validity was confirmed 
by convergent validity (confirmatory factor loadings and 
AVE values) and diagnostic validity. For analyzing the 
data, descriptive statistics (tables and graphs of frequen-
cy distribution) and inferential statistics (Spearman cor-
relation) were used. structural equation modeling tech-
nique was also used to present the model.
Findings: The results showed that psychological security, 
economic security, and social security have a direct posi-
tive effect on tourists’ behavioral intentions.
Discussion: According to the results, it can be said that 
increasing the security of a place would encourage more 
sports tourists to travel there.
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Extended Abstract
Introduction: The geographical location of Tehran province is such that it is pos-
sible to develop various types of sports tourism, including winter sports tourism. 
However, winter sports have not been able to gain a foothold to attract tourists; 
this could happen due to some reasons, and one of them seems to be the issue of 
security in these areas. Feelings of fear of accidents and incidents that may occur 
as a crime against tourists on the ski slopes, and they can have a high negative psy-
chological burden. Feelings of insecurity among tourists may be due to incidents 
and events that have occurred in these places in the past. For example, an accident 
that occurred at the Dizin ski resort in January 2016 for the cable car, during which 
70 skiers were suspended in the air for some time. There is also evidence that 
some of the equipment installed on Tehran’s ski slopes is worn out or not standard. 
These unfortunate events and negative experiences can have negative effects on 
the mind of the sports tourists, which will result in a decrease in sports participa-
tion. Therefore, paying more attention to the security of sports tourists, including 
winter sports tourists on the ski slopes can attract more tourists to these areas. The 
present study aims to investigate the role of security in the behavioral intentions 
of winter sports tourists. The necessity of research can be examined from both 
scientific and practical aspects. From a scientific point of view, the research results 
can be used to complete the theoretical foundations of tourism, especially sports 
tourism, and this research can be used as a basis for other research studies in this 
field. In practice, managers of ski slopes in Tehran, managers and officials of the 
Ski Federation can benefit from the results of the research in order to attract more 
tourists and athletes, as well as their re-presence in these areas. Therefore, accord-
ing to the issues raised and the existence of a gap in the research background, the 
current research study seeks to determine the extent to which security affects the 
behavioral intentions of winter sports tourists on the ski resorts of Tehran.

Method: This research study is applied in terms of purpose and data collection; it 
is a descriptive correlation based on the structural equation model, and it can be 
referred to as cross-sectional in terms of time. The population was all tourists of 
ski slopes in Tehran. Due to the fact that the exact number of tourists is not known 
considering the Cochran’s formula for an unlimited community, the sample size 
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was consisted of 384 participants. The sampling method was cluster sampling so 
that each track was selected as a cluster. The data collection tool consisted of three 
parts: the first partd was about participants’ demographic data. The second part 
Karroubi et al.’s (2017) Tourism Security Questionnaire, and the third part was 
Zitamel et al’s. (2018) Behavioral Intensions Questionnaire. 
Descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data. De-
scriptive statistics such as setting the frequency distribution table, percentages, cal-
culating scattering indices such as mean, standard deviation, and plotting graphs 
were used to organize, summarize the classification of raw scores, and describe 
sample sizes. Inferential statistics is used to estimate and predict the parameters. 
Before testing the research hypotheses, Kolmogorov-Smirnov’s test was used to 
examine the type of distribution of statistical data and to use parametric and non-
parametric tests. Finally, Pearson correlation tests in SPSS software version 23 
and structural equation modeling using AMOS software version 23 were used to 
test the research hypotheses.

Findings: The results obtained from Spearman’s correlation test show that there 
is a positive relationship between tourism security and the behavioral goals of 
tourists in Tehran ski slopes (p = 0.001, rho = 0.450). There was also a positive 
correlation between the components of psychological security (p = 0.001, rho = 
0.441), economic security (p = 0.001, rho = 0.420), and social security (p = 0.001, 
rho = 0.309) with tourists’ behavioral intentions. Based on the findings of the 
structural equation model, it is observed that due to the skewed values between 1 
and -1 and the elongation between 3 and -3, the distribution of data related to the 
observed variables is normal. Similarly, based on the findings of the model, it can 
be seen that all factor loads (standardized regression coefficients) and t-statistic 
have acceptable values at a significance level of less than 0.05, and these indica-
tors show that the measured observation variables are well reflected. There were 
hidden variables (psychological security, economic security,   social security, and 
behavioral goals). Based on the findings of the research model, it can be seen that 
psychological security (β = 0.182, p = 0.007, t = 2.706), economic security (β = 
0.389, p = 0.001, = 4.464), and social security (β = 0.269, p = 0.001, t = 3.877) 
have a significant positive effect on tourist behavioral goals. The results show that 
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Goodness of fit index (GFI) and the Comparative Fit Index (CFI) as the main fit 
indices of the model are more than 0.9, which indicates the approval of the re-
search model.

Discussion: Tourists in different places, including the ski slopes, are interested in 
sports activities in a calm environment and a beautiful atmosphere, and they want 
to bring their equipment safely. They do not want any verbal or physical distur-
bances. They also need to do do their activities in an environment wherein they are 
not disrespected. Therefore, according to the results and cases mentioned, in order 
to grow this part of sports tourism and recently found more fans, it is necessary to 
pay special attention to the discussion of security in various dimensions in these 
places. This issue can be considered not only in Tehran but also in other ski slopes 
of the country. In this regard, it is suggested to inform on the advertisements in the 
visual and written media in order to acquaint the society with the facilities of the 
ski slope and the measures taken so as to save the lives and properties of the people 
in the slopes. According to the results of the research, it is necessary to establish 
an organization to maintain the security of tourists. It is also recommended to use 
up-to-date equipment with international standards in ski slopes.
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مقدمه
درآمد، اصلی منبع از یكی بهعنوان و پویا صنعتی را گردشگری كشورها از بسیاری
اشتغالزایی،رشدبخشخصوصیوتوسعهزیرساختهامیدانند)گیوفایوسال2003،1(.در
واقعجهانگردییاگردشگرییكفعالیتاقتصادیاستكهشاملعرضهوتقاضادرزمینه
اقامت ازمحل برایكسانیمیشودكهخارج پذیراییوخدماتجانبی اقامتی، امكانات
گردشگری كه داشت بیان )2008( كوپر .)2004 اوون، و )لومسدن میبرند سر به خود
بهطورطبیعینوعیمعادلهاستكهدرآنمصرفكنندهبهطرفمحصولسفرمیكندو
خودجزئیازتولیدومصرفمیشود.همچنینطبقتعریفسازمانجهانیگردشگری2،
گردشگرشخصیاستكهبرايمدتي،دستكمیكشبونهبیشازیكسالبهكشوري
غیرازوطنیامحلسكونتمعموليخودمسافرتمیكندوهدفاوكاركردنوپول
درآوردندرآنكشورنیست.اینتعریفشاملكسانيمیشودكهبرايتفریح،گردشو
گذراندنروزهايتعطیل،دیدارازدوستانوبستگان،كارهايتجاريوحرفهای،درمان،
زیارتوبرايتأمینهدفهایدیگربهمسافرتمیروند)گیوفایوسال،2003(.گردشگری
رامیتوانبهدستههایمختلفیچونگردشگریورزشی،فرهنگی،سیاسی،تجاری،تفریحی

وعلمیتقسیمنمود)كاظمی،2013(.
یا مشاهده براي غیرتجاری دالیل به مسافرت را گردشگري )2012( هایام و هینچ
گردشگري كردند. عنوان میباشد، زندگي محل از دور كه ورزشي فعالیتهای در شركت
ورزشيعبارتاستازسفرينشاطآوركهافرادراباانگیزهشركتدرفعالیتهایفیزیكيو
یالذتازجاذبههایورزشي،تشویقبهسفرودوريموقتازمحلسكونتخودمیكند.
گردشگرورزشيشخصياستكهتوسطیكتورورزشي،ازرشتهورزشيمورددلخواه

1. Gee & Fayos Sola
2. World Tourism Organization (WTO)
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خودبهعنوانتماشاچي،همانندبازیهایآسیایي،جهانيویابازیهایویژهبانوانبازدیدویا
تمایلدارددررویدادهامشاركتنماید)مجتبوي،2005(.

فصلزمستانباتوجهبهدمایپایینوهوایسردمحدودیتهایزیادیرابرایتوسعه
گردشگریایجادمیكند؛امانزولبرفشرایطمناسبیرابرایگردشگریزمستانهوتوسعه
ورزشهایمرتبطفراهممیكند)رضاییوتاجداری،2013(.گردشگراندرفصلزمستان
بهمناطقبرفیسفركردهوبهپیستاسكی،اسكیتروییخ،درستكردنآدمبرفیو...
بپردازند)عزتیانوخراسانیزاده،2010(.گردشگریزمستانیهمراهبافعالیتهاوورزشهای
زمستانی،فعالیتهاییاستكهبهبارشمناسببرفوابستهاست.مقصدورزشهایزمستانی
میتوانداینگونهتعریفشود:»یكواحدجغرافیایی،اقتصادی،اجتماعیكهازمجموعهای
همكاران، و )وثوقی شدهاند« تشكیل زمستانی ورزشهای و فعالیتها سازمانها، شركتها، از

.)20110
درمباحثمربوطبهگردشگری،امنیتبهمعنایعامآنازاهمیتفراوانیبرخوردار
قانونی اقتصادی،سیاسی، امنیت ازجمله مختلف درعرصههای امنیت احراز زیرا است؛
سفرهای نیز و اقامت به آنها تمایل و گردشگران ورود میزان بر ... و روانی اجتماعی،
مجددتأثیرگذاراست)هزارجریبی،2012(.امنیتیعنیرهایینسبیازتهدیداتزیانبخش
انسانوهم مانندجان ارزشهایعینی تهدیداتمیتواندهمشامل این )بوزان2017،1(.
شاملارزشهایذهنیمانندهویتباشد.ازدیدگاهگردشگران،سالمتوامنیتازمهمترین
در .)2003 همكاران، و )فلوید است گردشگری مقصد انتخاب هنگام در مدنظر مسائل
از یكی بهعنوان امنیت همواره مختلف كشورهای در ورزشی مختلف رقابتهای طول
اساسیتریندغدغههایمسئولینبرگزاریرقابتهابودهاست.باتوجهبهتوسعهروزافزون
صنعت، این سیاسی و اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، منافع و ورزشی گردشگری صنعت
1. Buzan
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لزومتوجهبهبرقراریامنیتگردشگرانورزشیبیشازپیشاحساسمیشود.تجمعزیاد
جمعیتدررویدادهایورزشیبزرگ،آنهاراتبدیلبهیكهدفبالقوهبرایتروریستها
برای تهدیداتجدی همواره دیگر متعدد بحرانهای و بالقوه طبیعی است.خطرات كرده
اینرویدادهاوگردشگراناست)هورست،زوبكوپرتسیناكیس،2007(.ازاینروباید
بهایننكتهنیزتوجهداشتكهتمامبحثهایصورتگرفتهدرزمینهامنیتدرگردشگری
شاملگردشگریورزشینیزمیشود.دردنیایناپایدارامروزیكهخطرحمالتتروریستها
محتملاست،سازمانهایورزشینیازبهچارچوبداركردناقداماتامنیتیوتهیهوتنظیم
دستورالعملها،آموزشنیروهانسبتبهایندستورالعملهاومرحلهبندیفعالیتهابرایتمرین
ومانوربرنامههایمؤثردرمقابلهبااتفاقاتمحتمل،دارند.ازسوییدیگرهرانسانیكهاز
آنبهنامگردشگریادمیشوددرانتخابمقاصدگردشگريخود،اولینپارامتريراكهبدان
توجهمینماید،وجودامنیتاستبرایناساسمیتوانگفتبدونامنیتگردشگري1حتی
بهترینبازاریابیباشكستمواجهخواهدشد)لطفیوخامهچی،2012(.بازاریابیموفق
بادرکچراییوچگونگیرفتارمصرفكنندگانآغازمیشود.رفتارمصرفكنندهعبارت
تجربیات یا ایدهها گروهها،محصوالت،خدمات، یا افراد كه فرایندهایی مطالعه از است
راانتخاب،خریداری،استفادهیاكنارگذاریمیكنند)سولومون،2014(.براساسنظریه
،)1980 فیشبین4، و )آیزن منطقی3 عمل نظریه و )1991 )آیزن، شده2 برنامهریزی رفتار
قصدرفتاری5بهعنوانمرجعرفتارواقعیموردمطالعهقرارمیگیرد.ازمنظرفرایندمصرف
رفتار بازدید. از بعد و قبل،حین كرد: تقسیم مرحله بهسه رامیتوان او رفتار گردشگر
گردشگرمجموعهبههمپیوستهایاستكهشاملتصویرقبلازبازدید،تجربهسفریادرک
كیفیتسفردرخاللانجامآنومنظورهایرفتاریشاملقصدبازدیدمجددبعدازبازدید
1. Tourism Security    2. Theory Of Planned Behavior (TPB)
3. Theory Of Reasoned Action (TRA)  4. Ajzen & Fishbin
5. Behavioral Intention
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است)چنوتسایی،2007(.
تحقیقاتمختلفدرزمینهموضوعامنیتدرگردشگریورزشیدرداخلوخارجكشور
صورتگرفتهاست.اسدیوهمكاران)2015(گزارشكردندكهازدیدگاهگردشگرانورزشی
خارجیعملكردمدیرانورزشدربخشهایآموزشمدیریتبحران،تسلطمسئوالنبه
زبانهایبینالمللیوشایستگیمسئوالندرمدیریتبحران،درسطحنامطلوباست؛اما
دربخشهایوجودفرهنگتوسعهامنیتدرمیانمردم،دادنآزادیبهگردشگرانورزشی
درحریمشخصیخود،استفادهازداوطلبانبرایبهبودامنیتگردشگران،مهماننوازیو
برخوردخوبمسئوالنومردم،آشناكردنگردشگرانورزشیبافرهنگایرانیان،مدیران
ورزشودستاندركارانتوسعهگردشگریعملكردمطلوبیداشتهاند.كروبیوهمكاران
)2017(درپژوهشیدریافتندكهانگیزههاهمبهصورتمستقیموهمازطریقمتغیرمیانجی
امنیتبرمیزانرضایتمندیگردشگرانپیستاسكیتوچالتأثیرگذاراست.همچنینمتغیر
جرج، دارد. معناداری و مثبت تأثیر گردشگران رضایتمندی بر مستقیم بهصورت امنیت
اسوارتوجنكینز)2014(دریافتندكهادراکریسكایمنیاثراتمستقیموغیرمستقیمی
درافزایشتمایلگردشگرانبهمقصدمیزباندرمسابقاتجامكنفدراسیونهای2013برزیل
دارد،همچنینرضایتمندیگردشگراننیزنقشواسطهایمثبتیدرارتباطبینادراکریسك
ایمنیوتمایلبهبازگشتگردشگرانداشتهاست.تاجالیوپِنا)2017(طیتحقیقیبیان
داشتندكهرویدادهایبزرگورزشیهمراهباگردشگرانبسیار،میتوانندزمینهسازگسترش
جرمباشند.یافتههایآنهانشاندادكهدرطولزمانبرگزارینرخجرمدرماههایبرگزاری
سوپربویلافزایشنداشتهاست.آنهابیانداشتندكهبرایایجادمنافعاقتصادیبرایهمه

ذینفعان،ایجادیكمحیطامنومطمئنبرایگردشگرانورزشیتأثیرگذارخواهدبود.
گردشگري انواع توسعه امكان كه است بهگونهای تهران استان جغرافیایي موقعیت
ورزشي،ازجملهگردشگريورزشهایزمستانيدرآنفراهماست.بااینوجود،ورزشهای
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مسئله این آورند؛ دست به گردشگران جذب براي را خود جایگاه نتوانستهاند زمستاني
میتوانددالیلمختلفیداشتهباشدكهبهنظرمیرسدیكیازایندالیلموضوعامنیتدر
اینمناطقباشد.احساسترسازحوادثووقایعیكهتحتعنوانجرمممكناستعلیه
گردشگراندرپیستهایاسكیاتفاقبیفتدیااتفاقافتادهاست،میتواندبارروانیمنفیباالیی
بههمراهداشتهباشد.احساسترسونداشتنامنیتدرنزدگردشگرانممكناستبهدلیل
حوادثواتفاقاتیباشدكهدرگذشتهدراینمكانهارخدادهباشد.بهعنوانمثالحادثهای
كهدرپیستاسكیدیزیندردیماه1395برایتلهكابیناینپیسترخدادوطیآن70
نفرازاسكیبازانمدتیبهصورتمعلقدررویهوابودند.همچنینشواهدگواهبروجود
فرسودگییااستانداردنبودنبرخیازتجهیزاتنصبشدهدرپیستهایاسكیتهراناست.
ایناتفاقاتناگواروتجربیاتمنفیمیتوانددرذهنگردشگرورزشیاثراتمنفیبهجا

بگذاردكهنتیجهآنكاهشمشاركتورزشیخواهدبود.
بنابراینلزومتوجهبهبرقراریامنیتگردشگرانورزشیازجملهگردشگرانورزشهای
زمستانیدرپیستهایاسكیمیتواندگردشگرانبیشتریراجذباینمحلهابكند.تحقیق
حاضرباهدفبررسینقشامنیتدرمقاصدرفتاریگردشگرانورزشهایزمستانیصورت
میگیرد.ضرورتتحقیقازدوجنبهعلمیوعملیقابلبررسیاست.ازنظرعلمی،نتایج
تحقیقمیتوانددرتكمیلمبانینظریحوزهگردشگریوبخصوصگردشگریورزشیمورد
استفادهقرارگیردواینتحقیقاتمیتواندبهعنوانپایهایبرایانجامسایرتحقیقاتدراین
حوزهمورداستفادهقرارگیرد.درقالبعمل،مدیرانپیستهایاسكیدرسطحتهران،مدیران
ومسئولینفدراسیوناسكیمیتوانندازنتایجتحقیقبهمنظورجذبگردشگرانوورزشكاران
بیشتروهمچنینحضورمجددآنهادراینمحلها،بهرهببرند.لذاباتوجهبهمطالبمطرحشده
ووجودخالدرپیشینهتحقیق،محققبهدنبالپاسخاینسؤالاستكهامنیتبهچهمیزانبر

مقاصدرفتاریگردشگرانورزشهایزمستانیدرپیستهایاسكیتهرانتأثیرگذاراست؟
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مبانی نظری
مبانینظریموردمطالعهدراینمقالهمربوطبهسهمفهومكلی»گردشگریوگردشگری
بهعنوان گردشگری1 و مسافرت صنعت است. رفتاری« مقاصد « و امنیت« « ورزشی«،
اینصنعت ازكشورها بهحسابمیآید.بسیاری دنیا متنوعترینصنعتدر بزرگترینو
پویارابهعنوانمنبعاصلیدرآمد،اشتغالزایی،رشدبخشخصوصیوتوسعهزیرساختها
میدانند)گیوفایوسال2003،2(.گردشگریبهمجموعهفعالیتهاییاطالقمیشودكهدر
جریانمسافرتیكگردشگراتفاقمیافتدكهشاملمواردينظیربرنامهریزیسفر،مسافرت
بهمقصد،اقامت،بازگشتوحتيیادآوریخاطراتسفرنیزمیشود.اقداماتيمانندخرید
كاالهايمختلفوتعاملمیانمیزبانومیهمانراكهگردشگربهعنوانبخشيازسفرانجام

میدهدهمدرزمرهفعالیتهایگردشگریبهحسابمیآید)لومسدنواوون،2004(.
گردشگریرامیتوانبهدستههایمختلفیچونگردشگریفرهنگی-آموزشی،مذهبی،
اجتماعی،سیاسی،اقتصادی،درمانی،چشمانداز،ورزشیوورزشیماجراجویانهتقسیمكرد
كههریكموردتوجهوخواستبخشیازگردشگراناست)رضوانی،1392(.گردشگری
ورزشیفعالیتياستكهبهمنظورشركتدرفعالیتورزشيیادیدنمسابقاتورزشيانجام
میگیرد.ایننوعگردشگريبهدالیلغیرماليانجاممیگیردبهاینصورتكهفرديمحل
سكونتخودرابهقصدشركتدرفعالیتورزشییادیدنآنترکمیكند)لیوكیو،2000(.
گردشگريورزشيسهنوعاستوسهرفتارعمدهرادربرمیگیرد:1.شركتكردن
)گردشگريورزشيفعال(؛2.تماشاكردن)گردشگريورزشيرویدادیاغیرفعال(؛3.بازدید
كردنازجذابیتهایمشهورمربوطبهورزشمثلبازدیدازشخصیتهایورزشي،موزههای
در )گیبسون،2005(. )گردشگريخاطراتورزشي( غیره و مهم ورزشگاههای ورزشي،

1. Tourism
2. Gay and Fayusla
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تقسیم بهسهدسته بههدفمسافرت توجه با را تقسیمبندیدیگريگردشگريورزشي
كردهاند:1.شركتكنندگاندررویداد؛2.تماشاگران؛3.دوستدارانورزشي)افتخاری،2010(.
درمباحثمربوطبهگردشگری،امنیتبهمعنایعامآنازاهمیتفراوانیبرخورداراست؛
زیرااحرازامنیتدرعرصههایمختلفازجملهامنیتاقتصادی،سیاسی،قانونیاجتماعی،
روانیو...برورودگردشگرانوتمایلآنهابهاقامتونیزسفرهایمجددتأثیرگذاراست.
جامعه ثبات و فرد رفاه و آرامش و وضعیتسالمت شامل كه است كلی مفهوم امنیت
میشودودرحقیقت،محفوظماندنازآسیبتوسطدیگراناست)هزارجریبی،2012(.
ارتقاوتوسعه برای ازمؤلفههایمهمجذبگردشگر امنیتمیتواندیكی اینوصف با
اینصنعتباشدكهتأثیرشگرفیبرگردشگریواتخاذتصمیمازجانبگردشگرانبرای
سیروسفروبازیدازمكانهایتاریخی،طبیعیبههمراهدارد.گردشگرانخواهانسفریبدون
خطرهستندومحافظهكاریواحتیاطآنانموجبمیگرددآسایش،آرامش،اعتمادوامنیت

بیشتریراطلبنمایند)كیانپوروحاجیاسماعیلی،2014(.
درمجموعمیتوانمفهومامنیترابهمصونیتازبهمخاطرهنیفتادناینحقوقوآزادیها
ومصونبودنازتهدیدوخطرمرگ،بیماری،فقروحوادثغیرمترقبهودركلهرعاملی
كهآرامشانسانراازبینببرد،تعریفكرد)اسدیواصفهانی،2010(.بهطوركلیامنیت
بهنوعیاحساسروانیگفتهمیشودكهدرآنبهخاطرمبرابودنازترس،وضعیتآرامش
واطمینانخاطرحاصلمیشود)هندیانی،2007(.درتعریفلغوی»امنیت«عبارتاستاز

محافظتدربرابرخطر،احساسایمنیورهاییازتردید)بوزان،2017(.
امنیت ، )كلهر،2014( اقتصادی امنیت امنیتجانی، مانند ابعادمختلفی دارای امنیت
و اولین .)2016 تلفر1، و )شارپلی است گردشگری امنیت و )2014 )سعیدی، اجتماعی
تأثیرگذار امنیتي انواعحوادث اینگروهبحثمیشود، در مفهوميكه اساسیترین شاید
1. Sharpley and Telfer
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برگردشگراناست.محوریتاینمفهومازآنجانشأتمیگیردكهتأثیربسیارزیاديبر
گردشگريدارد.

تابهامروزعلوميكهاینارتباطاترابررسيمیكنندچهارنوعحادثهامنیتيراشناسایي
كردهاندكهاثراتيمنفيبرگردشگران،صنعتگردشگريوجامعهمیزباندارند.اینچهار
مسببحوادثامنیتيكهمیتواننداثراتسوئیبرسیستمگردشگريداشتهباشند،عبارتند
از؛حوادثدرارتباطباجرائم،جنگ،تروریسموناآرامیهایسیاسيواجتماعي.باتوجهبه
اینكهدرتحقیقحاضرهدفبررسیامنیتگردشگرانداخلیمطرحاست،تنهابهحوادث
حوادث گردشگری هدف مكان یك در است ممكن است. شده اشاره جرائم به مربوط
مربوطبهجرائمدراشكالسرقت،قتل،دزدی،دزدیدریایی،سرقتبهعنف،آدمرباییو
تجاوزباشند.اینجرائممیتوانندبهاشكالمختلفيانجامشوند،مانندارتكابجرمتوسط
افرادمحليعلیهگردشگران،ارتكابجرمتوسطگردشگرانعلیهافرادمحلي،ارتكابجرم
توسطگردشگرانعلیهگردشگراندیگروجرائمسازمانیافتهعلیهمؤسساتگردشگري
)افتخاری،2010(.درطولرقابتهایمختلفورزشیدركشورهایمختلفهموارهامنیت

بهعنوانیكیازاساسیتریندغدغههایمسئولینبرگزاریرقابتهابودهاست.
فرهنگی، اقتصادی، منافع و ورزشی گردشگری صنعت روزافزون توسعه به توجه با
اجتماعیوسیاسیاینصنعت،لزومتوجهبهبرقراریامنیتگردشگرانورزشیبیشازپیش
احساسمیشود.تجمعزیادجمعیتدررویدادهایورزشیبزرگ،آنهاراتبدیلبهیك
دیگر متعدد بحرانهای و بالقوه طبیعی خطرات است. كرده تروریستها برای بالقوه هدف
همكاران1، و )هورست است گردشگران و رویدادها این برای جدی تهدیدات همواره
2007(.بازاریابیموفقبادرکچراییوچگونگیرفتارمصرفكنندگانآغازمیشود.رفتار
مصرفكنندهشاملفرایندهایروانیواجتماعیگوناگونیاستكهقبلوبعدازفعالیتهای

1. Hurst
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مربوطبهخریدومصرفوجوددارد.
پاسخبهپرسشهاییماننداینكهچراافرادیكمحصولیانامونشانویژهایرابردیگری
ترجیحمیدهندوچگونهسازمانهاازاینموضوعبرایبازاریابیمؤثرومفیدبهرهمیگیرند
برعهدهدانشمندانعلومرفتاریاست)روستاوهمكاران،2015(.رفتارمصرفكنندهعبارت
استازمطالعهفرایندهایكهافرادیاگروهها،محصوالت،خدمات،ایدههایاتجربیاترا
انتخاب،خریداری،استفادهیاكنارگذاریمیكنند)سولومون2014،1(.براساسنظریهرفتار
قصد ،)1980 فیشبین5، و )آیزن منطقی4 عمل نظریه و )1991 )آیزن3، شده2 برنامهریزی
رفتاری6بهعنوانمرجعرفتارواقعیموردمطالعهقرارمیگیرد.آنهامعتقدندكهرفتارتوسط
قصدوتمایلبهآن،پیشگوییوپیشبینیمیشود.هرقدرقصدرفتاریبیشترشودامكان
بروزرفتاربیشترمیشود؛بنابراینقصدرفتاری،اگربهدقتموردبررسیقرارگیرد،میتواند

بهتعیینرفتارهایآیندهبپردازد.
دراینمطالعهازمدلقصدرفتاریزیتامل7وهمكاران)2018(بهرهگرفتهشدهاست.

اینمدلبهسهبخشاصلیتقسیممیشود:
الف(نیتخرید:بابررسیراهحلهاویافتنیكمحدودهخاصبرایورزشیامحصول
ورزشی،مشتریورزشیتصمیمخریدخودرامیگیرد.اینتصمیمهاگاهیبسیارآنیاست
متقاعد بهویژه ارزیابیراهحلهارامستقیمًادنبالنمیكند.هنرترغیبوتشویق، ومرحله
ساختنخریداریاتماشاگریاورزشكاراندراینمرحله،نقشواهمیتبسزاییدارد.در
به پرداختن یا تماشایرقابت یا بهمحصول نیاز برشدت نیزعالوه آنی تصمیمگیریهای
فروشكهنكتهایبسیارمهماست،نحوهوهنرعرضهورزشیارقابتیامحصولورزشی

1. Solomon   2. Theory Of Planned Behavior (TPB)
3. Ajzen    4. Theory Of Reasoned Action (TRA)
5. Ajzen & Fishbin   6. Behavioral Intention
7. Zeithaml
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وحتیعواملموقعیتی،ازاهمیتویژهایبرخورداراست.مرحلهتصمیمخریدمرحلهمهمی
برایبازاریابانورزشیوآگهیهایورزشیاست.دراینهنگام،مسائلگوناگونیدراطراف
ورزشوجودداردكهبایددررابطهباآنتحقیقشود،حتیاگربرایخریدورزشیتصمیم
پول،تالش زمان، عوامل والیبال، توپ برایخرید بهعنوانمثال باشد. نشده گرفته قطعی
وسعیدرخرید،كدامیكارجحیتدارندتامحاسبهیاحذفشود)رضویوهمكاران،

2015(؛
میشود. پرداخت ازاییكمحصول در كه است مبالغی قیمت قیمتی: ب(حساسیت
بلیتیكمسابقه پولیكهصرفخرید ارزشیكمحصولورزشیاست. بیانگر قیمت
رویدادها، برگزاری محل از حاصل درآمدهای تلویزیونی، درآمدهای میشود، ورزشی
هزینههایبازیكنانوباالخرههزینهبرگزاریمسابقات،همگیبهعنوانقیمتپرداختشده
راهی قیمتگذاری بهعبارتدیگر میشود؛ شناخته ورزشی )خدمات( محصول یك برای
سادهبرایكمیسازیارزشچیزهاییاستكهموردتبادلقرارمیگیرند)معماری،2007(؛
پیشنهاد و توصیهها برای اغلب بازاریابی در دهانبهدهان ارتباط شفاهی: پ(تبلیغات
مارک به تجاری تعصبات فقدان و سرعت میشود، استفاده یكدیگر به مصرفكنندگان
تجاری انتخابهای برای اطالعاتی اثربخش منبع به را آن خاص، خدمت یا محصول
مصرفكنندگانتبدیلكردهاست،بهخصوصدرمواردیكهتجربهقبلیخریدمحدودباشد
)ایستوهمكاران2008،1(.ارتباطدهانبهدهانمثبت،شاملتوصیههایخوبومطلوبی
استكهافرادبهدیگراندرموردمحصوالت،خدماتیانامهایتجاریمیدهنداماارتباط
مورد رفتارهایشكایتآمیزمصرفكنندگان اشكال از یكی بهعنوان كه منفی دهانبهدهان
توجهقرارمیگیردشاملتوصیههایمنفیونامطلوبیاستكهافراددرموردمحصوالتو

1. East, Hammond & Lomax
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خدماتونامهایتجاریمیدهند)دربایكسوونهام2003،1(؛
با شكایتها سازمانیافته تجزیهوتحلیل اطالعات، بازیافت وظیفه شكایتی: رفتار ت(
باید ابتدایی مراحل از شكایتها اطالعات بنابراین، است؛ آن اطالعاتی محتوای به توجه
تجزیهوتحلیلشودودراختیارتصمیمگیرندگانوپرسنلمكانورزشیقرارگیرد.هدف
شده كسب دانش از و شود بهرهبرداری قبلی تجارب از كه است آن اطالعات بازیافت
برایجلوگیریازشكایتهایبیشتراستفادهشودوبهطوركلیسازمانقادرشودتابااجرای
اقداماتاصالحی،مشكالتراحلكردهوفرایندهایداخلیرابهینهكند.بابهرهبرداری
ازاطالعاتشكایتمشتری،نهتنهاشركتمیتواندیكموردخاصراحلكند،بلكهدر
درازمدتقادراستیكبخشوظیفهایمستقلرادرقالبیكسیستممدیریتشركت
از بهرهبرداری همچنین دارد. مشتری رضایت افزایش بر غیرمستقیمی اثر كه كند ایجاد
اطالعاتشكایتهامیتواندبهعنوانیكسیستمهشداردهندهقبلیعملكندكهدرمقایسه
بافعالیتهایتحقیقبازارسنتیسریعتروارزانتراستومیتواندبهمشكالتبازاربپردازد

)ایستوهمكاران2008،2(.

پیشینه تجربی
اصفهانی)2008(درتحقیقیتحتعنوان»تحلیلعواملمؤثربرجهانگردیورزشی
ایرانوارائهمدلبرنامهریزیاستراتژیك«52عاملدرحیطهگردشگریورزشیداخلیو
خارجیشناساییوآنهارادر12محورطبقهبندیكرد.عاملامنیتدرگردشگریورزشی

خارجیرتبهنخستودرگردشگریورزشیداخلیرتبهدومراداراشد.
كهزادیوهمكاران)2009(طیتحقیقیباعنوان»تحلیلیبرامنیتاجتماعیوفرهنگی
ونقشآندرتوسعهپایدارگردشگری«گزارشكردندكهبینامنیتاجتماعیوفرهنگی
1. Derabix & Vanhamme
2. East, Hammond & Lomax
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وصنعتگردشگریرابطهمستقیمیوجوددارد.پلیسویژهگردشگریازضروریاتاین
صنعتبرایاهدافتوسعهپایداراست.آموزشافرادبومیدربرخوردباگردشگرانتوسط

نهادهاوسازمانهایمرتبطباصنعتگردشگریازموارداساسیدراینراستااست.
اسدیوهمكاران)2010(درتحقیقیباعنوان»مطالعهابعادعینیامنیتدرگردشگری
ورزشیایرانوعملكردسازمانهایورزشیدرتأمینوتوسعهآن«دریافتندمهمترینمواردی
ناامنیمیكردند، احساس آنها مورد در ایران به ازسفرخود قبل كهگردشگرانورزشی
ناامنیدرحریمشخصیودزدی.34/8 از:پرخاشگریاجتماعی،احساس عبارتبودند
امنیت ایراندرموردمسئله به ازسفر قبل اعالمكردندكه ازگردشگرانورزشی درصد
احساسنگرانینمیكردند.مهمترینمواردیكهگردشگرانورزشیدرطولحضورخود
درایرانازآناحساسناامنیكردندعبارتبودنداز:ناامنیدرحریمشخصی،پرخاشگری
اجتماعیواحساسناامنیروانی.درموردعواملمخلامنیتنظیرخشونتوزدوخورد،
53/6 و نشد احساس ازطرفگردشگرانورزشی ناامنی تروریسم و ناموس قتل،هتك
درصدازگردشگرانورزشیهیچگونهعاملمخلامنیتیرادرطولحضورشاندرایران

مشاهدهنكردند.
اصفهانی)2012(درتحقیقخودباعنوان»تحلیلعواملمؤثربرجهانگردیورزشی
بین12عاملمؤثربرجهانگردی از برنامهریزیاستراتژی«دریافتكه ارائهمدل ایرانو
كه است درحالی این دارد. قرار دوم رتبه در موجود دروضعیت امنیت عامل ورزشی،
توسعهجهانگردیورزشیونیلبهوضعیتمطلوب،عاملامنیترتبهنخسترابهخود

اختصاصمیدهد.
بخارایی،شربیتانواحمدی)2015(درتحقیقیباعنوان»امنیتاجتماعی،ضرورتیدر
ترویجصنعتگردشگری)مطالعهموردی:كالنشهرمشهد(«دریافتندكهباافزایشامنیتدر
فضاهایعمومی،امنیتاجتماعینیزدربینزائرانافزایشمییابد.عملكردبهینهوبهموقع
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پلیسدرهنگامخطر،امنیتگردشگرانراافزایشمیدهد.آموزشنیروهایمتخصصبرای
راهنماییگردشگران،امنیتاجتماعیراافزایشخواهدداد.همچنینبینتبلیغاترسانهای

وامنیتاجتماعیگردشگرانرابطهوجوددارد.
اقبالیزارچوخواهندهكارنما)2015(درپژوهشیتحتعنوان»تأثیرامنیتبرجذب
نوروز در یزد بهشهر واردشده موردیگردشگرانخارجی )مطالعه گردشگرانخارجی
93(«متذكرشدندكهبینامنیتوانگیزهمسافرتگردشگران،بینامنیتاجتماعیوانگیزه
برقرار انگیزهمسافرتگردشگرانرابطهمثبت امنیتروانیو بین مسافرتگردشگرانو
میباشد؛بهعبارتدیگر،گردشگرانخارجیرضایتباالییازمیزانامنیتاجتماعیوروانی

درشهریزدداشتندواكثریتآنهاتمایلبهسفرمجددبهاینشهرراداشتند.
توسعهگردشگری در امنیت »نقش عنوان با تحقیقی )2016( وداللت متقی،صادقی
بینالمللی)نمونهموردی:گردشگرانخارجیشهریزد(«انجامدادند.نتایجآنهابیانگراین
امنیتگردشگری ازوضعیت درستی ایرانشناخت به ازورود پیش كهگردشگران، بود
ندارندو55درصدآنهاوضعیتامنیتیایرانرابدمیدانند.دراینبدبینیونداشتنشناخت
درست،نقشرسانههایغربیوتبلیغاتمنفیآنهاتأییدشد.80درصدگردشگرانپساز
ورودبهایرانومواجههباواقعیتها،وضعیتامنیتگردشگراندرایرانراخوبمیدانند
افزایش گردشگریسبب ویژه پلیس وجود گردشگران اعتقاد به دارند. رضایت آن از و
احساسامنیتمیشود،اماحضورجمعیتزیادپلیسنتیجهعكسمیدهدوگردشگران
احساسناامنیروانیمیكنند.همچنینارتباطمعناداریمیانامنیتجانیومالیباالوانگیزه

مسافرتمجددبهایرانوجوددارد.
طبقپژوهشكوزهگركالجیوآقاییورئیسی)2017(باعنوان»تحلیلسنجشابعاد
احساسامنیتگردشگراندرشهرهایمرزی)موردمطالعه:شهرمریوان(«،وضعیتامنیت
و شخصیتی امنیت روانی، و روحی امنیت مطلوب، وضعیت در سالمت امنیت و جانی
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فرهنگی،امنیتتجاریوخدماتدروضعیتنسبتًامطلوبوامنیتجادهایدروضعیت
نامطلوببود.همچنینبینامنیتجانی،امنیتروحیوروانی،امنیتشخصیتیوفرهنگی،
امنیتجادهای،امنیتتجاریوخدماتیوامنیتسالمتباتوسعهصنعتگردشگریازنظر

گردشگرانارتباطمثبتیوجوددارد.
باعنوان»طراحیالگویمعادالتساختاری؛ كروبیوهمكاران)2017(درپژوهشی
تأثیرانگیزههابرمیزانرضایتمندیبانقشمیانجیامنیتدرگردشگرانورزشیپیستهای
اسكی)موردمطالعه:پیستاسكیتوچال(«دریافتندكهانگیزههاهمبهصورتمستقیموهم
ازطریقمتغیرمیانجیامنیتبررضایتمندیگردشگرانپیستاسكیتوچالتأثیرگذاراست.

همچنینمتغیرامنیتبهصورتمستقیمبررضایتمندیگردشگرانتأثیرمثبتدارد.
سبحانیوهمكاران)2018(درمطالعهخودباعنوان»بررسیعواملموثربرمدیریت
امنیتگردشگریورزشی«گزارشكردندكهبهترتیبعواملبرنامهریزیاستراتژی،مدیریت
زیرساختها و رویداد میزبانی شرایط فیزیكی، حفاظت انسانی، منابع مدیریت امنیت،

مهمترینعواملموثربرمدیریتامنیتگردشگریهستند.
رویدادهای برای امنیت مدیریت و »برنامهریزی عنوان با مطالعهای )2007( كونرز1
برقراری برای الزم دستورالعملهای و قانونی موارد او داد. انجام ویژه« و بزرگ ورزشی
امنیتدربرگزاریرویدادورزشیبزرگدرسهبخش1-قبلازشروعرویداد2-درحین
برگزاریرویدادو3-پسازبرگزاریرویدادمشخصكرد.دراینتحقیقمجموعهایاز

بهتریندستورالعملهایتجربهشدهتوسطدستاندركارانبرقراریامنیت،ارائهشد.
برنامهریزی ورزش: محل »امنیت عنوان با خود مطالعه در )2008( همكاران هال2و
برای استاندارددر11بخشعمده برایحوادثتروریستی«134دستورالعمل آمادگی و

1. Connors
2. Hall
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تأمینامنیتاماكنورزشیعنوانكرد.این11بخشعبارتنداز:كنترلمحیطاطراف،كنترل
اضطرار، مدیریت بحران، مدیریت فیزیكی، حافظت سیستمهای مجوزها، كنترل دستیابی،

روشهایبازیابی،ارتباطاتوپرسنلامنیت.
ژوكینگ1وهمكاران)2009(،تحقیقیباعنوان»مفاهیمریسكومقاصدمسافرت:مطالعه
موردیدرچینوبازیهایالمپیكچین«برروی350نفرازگردشگراناهلایاالتمتحدهكه
بهعنوانگردشگرازبازیهایالمپیك2008چیندیدنكردندانجامدادند.دراینتحقیقاز
طریقتحلیلعاملیچهارعاملازریسكادراکشدهبهترتیبتحتعنوان:ایمنیشخصی،
رتبههای شد. معرفی خشونت، و تندی ریسك و روانی-اجتماعی خطر فرهنگی، خطر
انگیزه تأثیرمنفیدر تندیوخشونتوخطرروانی-اجتماعی عواملنشاندادكهخطر

شركتكنندگانبرایبازدیدازچینبهعنوانتوریستدارد.
انگلیس، ورزشی امنیت های استراتژی »بررسی عنوان با مطالعهای )2010( هال2
قانونگذاریورویههایمدیریتریسك«انجامداد.اواقداماتتأمینامنیتوایمنیدر
مانند بهروز تكنولوژیهای از استفاده -2 استادیوم، مناسب طراحی -1 را انگلیس فوتبال
اتاقهایكنترلودستوردهیمجهز،3-آموزشمدیریتبحرانبهمسئولیناجراییو4-

مهماننوازیوبرخوردخوبباورزشكارانوتماشاچیانعنوانكرد.
اسفنگروصفابخش3)2011(درتحقیقخودباعنوان»تأثیربرگزاریمسابقاتبینالمللی
معلوالنبرگردشگریورزشیتنیس)مطالعهموردی:مسابقاتبینالمللیتنیسبامعلولیت-
مالزی«دریافتندكهبرگزاریرویدادهایورزشیبررویجذبگردشگرانورزشیاثرگذار
افزایش باعث ورزشی مسابقات برگزاری محل امنیت و ارتباط كیفیت همچنین است.
بیانداشتندكهگردشگریورزشییكتجارتیسودمند گردشگرانورزشیمیشود.آنها
1. Xueqing
2. Hall
3. Esfangreh and Safabkhsh
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استكهگسترشآننیازمندارتباطاتوكیفیتخدمات،امنیت،حملونقلآسانومواردی
ازایندستاستكهمیتواندبروفاداریگردشگرانوجذبآنهاتأثیربگذارد.

نتایجتحقیقباكلوتی1وهمكاران)2013(باعنوان»مدللندن2012:بازسازیمراحل
امنیتی:امانابودیدرخدماتمشتریالمپیك«نشاندادكهشركتكنندگانازكیفیتخدمات
ارائهشدهناراضیبودندوآنرابهدلیلتدابیرشدیدامنیتیمیدانستند،زیرادراینمدل
بهحقوقشهروندیكمتوجهیشدهاست.بااینحالتماشاگرانوروزنامهنگارانادعاكرده

بودندكهدرطولبازیهااحساسامنیتمناسبیداشتند.
برادبوری2)2013(مطالعهایباعنوان»تأثیرامنیتبرمسافرانیكهازمرزهایكاناداو
آمریكاعبورمیكنند«باهدفبررسیتأثیرامنیتبرتعدادیازمسافرانیكهازژانویه1991
تادسامبر2007ازمرزعبوركردهاندتوسطبهكارگرفتنیكآنالیزچندمتغیرهبااستفاده
ازدادههایماهانهانجامداد.نتایجنشانمیدهدكهاقداماتامنیتی،تأثیرمنفیبرگردشگران
كاناداییكهازایالتمتحدهدیدنمیكنندونیزبرتعدادازبازدیدكنندگانآمریكاییكهبا

خودروبهكاناداسفرمیكنندمیگذارد.
درک فوتبال: قدرت از »بهرهبرداری عنوان با تحقیقی در )2014( همكاران و جرج3
خطرازامنیتگردشگرانورزشیدرمسابقاتفیفا2013برزیل«اثراتتجربهسفرقبلی،
ادراکریسكایمنی،رضایتوتمایلقصدبازگشتدریافتندكهادراکریسكایمنیاثرات
جام مسابقات در میزبان مقصد به گردشگران تمایل افزایش در غیرمستقیمی و مستقیم
كنفدراسیونهای2013برزیلدارد،همچنینرضایتمندیگردشگراننیزنقشواسطهایمثبتی

درارتباطبینادراکریسكایمنیوتمایلبهبازگشتگردشگرانداشتهاست.

1. Baklouti
2. Bradbury
3. George



      262      262

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و یکم، زمستان 1400، شماره 81

Social Welfare Quarterly, Vol 21, Summer 2021, No 81

      262

محمداشراسدهلل1وهمكاران)2015(درتحقیقیباعنوان»توسعهوچالشهایگردشگری
ورزشیدرپاكستان«بیانداشتندكهحكومتخوبتأثیرمثبتیبرگردشگریورزشیداشته
وایمنیوامنیتبیشتریكهدولتارائهمیدهدمیتواندرشدگردشگریورزشیراافزایش

دهدوافزایشگردشگرهابهرشدصنعتگردشگریدرورزشكمكمیكند.
باجرم نیست »گردشگریورزشیالزم عنوان با تحقیقی )2017(طی پِنا2 و تاجالی
بزرگورزشی داشتندكهرویدادهای بیان »NFL Super Bowl برای باشد:موردی همراه
همراهباگردشگرانبسیار،میتوانندزمینهسازگسترشجرمباشند.آنهااطالعاتخودرادر
طی24ماهبرگزاریمسابقاتسوپربویلبراساسبررسینرخجرموجنایتدرهشت
نوعازجرائمدرشهرهایمیزبانسوپربویلبهدستآوردند.یافتههایآنهانشاندادكهدر
طولزمانبرگزارینرخجرمدرماههایبرگزاریسوپربویلافزایشنداشتهاست.آنهابیان
داشتندكهبرایایجادمنافعاقتصادیبرایهمهذینفعان،ایجادیكمحیطامنومطمئنبرای

گردشگرانورزشیتأثیرگذارخواهدبود.
گلف: »جهانگردی عنوان با خود مطالعه در )2017( همكاران و اكسا3 تحقیق نتایج
مشخصاتتحقیقودرکامنیتیدربلك،آنتالیا،تركیه«نشاندادكهعلیرغمبرخیتحوالت
منفیدرتركیه)مانندحمالتتروریستی(،اكثرگردشگرانگلفهنوزرضایتوانگیزهدارند

تامقصدرابهدیگرانتوصیهكنند.
گردشگری فعال »تجربه عنوان با خود مطالعه پایان در )2018( همكاران و پریك4
ورزشیرویداد:نقشمحیططبیعی،ایمنیوامنیتدرمدلهایكسبوكاررویداد«مدیریت
مهم فرایندهای بهعنوان را كنترلجمعیت و امنیتی اقدامات اجرایصحیح محیطزیست،

رویدادشمردهاند.

1. Muhammad Ashar Asdullah   2. Tajalli and Peña
3. Aksu      4. Perić
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بااینكهامنیتدرجذبگردشگرانوبهخصوصگردشگرانورزشیكهسهمعمدهای
اقتصادی،سیاسی،اجتماعیوفرهنگیكشوردارند،نقشبسیارمهمی دررشدوتوسعه
دارد،اماهنوزایناحساسوجودداردكهدرمبانینظریمرتبطباامنیتگردشگرانورزشی
امنیت، انعكاسوضعیت در نقشرسانهها ازجمله بسیاری نكات ورویدادهایورزشی
نقشپلیسدرتأمینوتوسعهامنیتگردشگرانورزشی،مفاهیممرتبطبااحساسامنیت
پیشینه بررسی نگرفتهاند. قرار بررسی مورد موشكافانه و بهدرستی كه دارند وجود ... و
تحقیقدرزمینهامنیتدرگردشگریورزشینشاندادكهدرزمینهامنیتونقشآندر
رفتارگردشگرانبرخیتحقیقاتانجامشدهاستامادرزمینهتحقیقاتمرتبطباامنیتدر
گردشگریورزشیازجملهموضوعورزشهایزمستانیپیشینهكافیدردسترسمحققینو

عالقهمندانبهاینمبحثوجودندارد.
همانطوركهمشاهدهمیشودبرخیمطالعاتارتباطنزدیكتریبامطالعهحاضردارند
چراكهبهجنبهامنیتدرگردشگریورزشیتوجهكردهاند.دراینراستامیتوانبهمطالعات
كروبیوهمكاران)2017(،اسدیوهمكاران)2010(وسبحانیوهمكاران)2018(اشاره
كرد.مطالعاتاصفهانی)2008(واصفهانی)2012(نیزمربوطبهحوزهگردشگریورزشی
برنامهریزی ارائهمدل ایرانو برگردشگریورزشی برشناساییعواملمؤثر اما میباشد

استراتژیكتمركزدارند.
تفاوتمطالعاتیادشدهباتحقیقحاضردرهدفتحقیق،ابزارتحقیق،جامعهونمونه
آماریمیباشد.ازمطالعاتغیرورزشیحوزهامنیتگردشگرانمیتوانمطالعاتكهزادی
وهمكاران)2009(،اقبالیزارچوخواهندهكارنما)2015(،بخاراییوهمكاران)2015(،
متقیوهمكاران)2016(وكوزهگركالجیوهمكاران)2017(نامبرد.همانطوركهنمایان
استاینتحقیقاتنیزبهلحاظهدفتحقیق،ابزارتحقیق،جامعهونمونهآماریبامطالعه
حاضرتفاوتهاییدارند.مطالعاتخارجیحوزهامنیتوگردشگریورزشینیزبرمسائلی
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مقابله امنیتی، اقدامات اثرات مدیریتریسك، دررویدادهایورزشی، امنیت ایجاد مانند
نمونهو اینكههدف،جامعه، بر دارند.عالوه تاكید ... تروریستیو اقدامات با آمادگی و
ابزاراینمطالعاتباتحقیقحاضرمتفاوتاند،گفتنیاستكهعموماكشورهایمختلفبا
تفاوتهایفرهنگی،محیطی،مدیریتیو...همراههستندلذالزوماجراییكمطالعهبومی،
ضرورتمییابد.بامرورپیشینهتحقیقمتوجهمیشویمكهتاكنونمطالعهمشابهیدرداخل
وخارجكشورصورتنگرفتهاستكهاینموردگواهیبرجنبهاهمیتنظریاینتحقیق
استچراكهمیتوانازنتایجتحقیقدرراستایغنایعلمیاینحوزهبهرهگرفت.بهواسطه
مقاصد در امنیت نقش به میتوانند ذیربط سازمانهای و مدیران مطالعه، این یافتههای
اجرایی تدابیری تحقیق یافتههای از بهرهگیری با و ببرند پی ورزشی گردشگران رفتاری
برگزینندكهاینموردازاهمیتكاربردیاینمطالعهاست.همچنینمرورپیشینهتحقیق،مهر
تاییدیبرجنبههاینوآوریگذاشت.چراكهجنبهنوآوریدرمواردعنوانتحقیق،نوآوری

درابزارتحقیقونوآوریدرمدلمفهومیراتاییدكرد.

روش

دادهها نظرگردآوری از نوعتحقیقاتكاربردياست از نظرهدف، از تحقیقحاضر
نظر از انجامشدهاستو براساسمدلمعادالتساختاری بودهكه توصیفیهمبستگی
اسكی پیستهای گردشگران كلیه پژوهش این در مطالعه مورد جامعه بود. مقطعی زمانی
استانتهران)دیزین،شمشكوآبعلی(بودند.باتوجهبهاینكهتعدادگردشگرانبهطوردقیق
مشخصنیستازفرمولكوكرانبرایجامعهنامحدود،تعدادنمونهتحقیق384نفردرنظر

گرفتهشد.
روشنمونهگیرینیزبهصورتخوشهایبود.بدینصورتكههریكازپیستهابهعنوان
یكخوشهانتخابشد.ابزارگردآوریاطالعاتپرسشنامهسهبخشیبودكهبخشنخست
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ویژگیهایجمعیتشناختینمونههایپژوهشبود.بخشدوم،پرسشنامهامنیتگردشگری
كروبیوهمكاران)2017(شامل23گویهو3بُعد)امنیتروانی11سئوال،امنیتاقتصادی
8سئوال،امنیتاجتماعی4سئوال(وبخشسوم،پرسشنامهنیاترفتاریبهمنظورسنجش
نیاترفتاریگردشگرانازپرسشنامهزیتامل1وهمكاران)2018(شامل12گویهوچهار
خردهمقیاس)تبلیغاتشفاهی3سئوال،نیتخرید3سئوال،حساسیتقیمتی3سئوال،رفتار
شكایتی3سئوال(بود.بهمنظورتجزیهوتحلیلدادههاازروشهایآماریتوصیفیواستنباطی
استفادهشد.برایسازماندادن،خالصهكردنطبقهبندینمراتخاموتوصیفاندازههای
فراوانی،درصدها،محاسبهشاخصهای توزیع تنظیمجدول توصیفیهمانند آمار از نمونه
پراكندگینظیرمیانگین،انحرافمعیارورسمنمودارهااستفادهشد.بهمنظوربرآوردپارامترها
آزمون از تحقیق فرضیههای آزمون از پیش استفادهشد. استنباطی آمار از آن پیشبینی و
كولموگروف-اسمیرنوفبرایبررسینوعتوزیعدادههایاستفادهشد.درنهایتبرایآزمون
فرضیاتتحقیقازآزمونهایهمبستگیپیرسوندرنرمافزارSPSSنسخه23ومدلمعادالت

ساختاریباكمكنرمافزارAMOSنسخه23استفادهشد.

یافته ها
درجدولشماره)1(یافتههایتوصیفیمرتبطباویژگیهایجمعیتشناختینمونههای

تحقیقارائهشدهاست.

1. Zeithaml



      266      266

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و یکم، زمستان 1400، شماره 81

Social Welfare Quarterly, Vol 21, Summer 2021, No 81

      266

جدول )1( شاخصهای توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی 
%fویژگیجمعیتشناختیمتغیر

سن
1086/32كمتراز20سال
211274/38تا30سال
31960/29تا40سال

درآمد ماهیانه
643/19كمتراز1/5م.ت
1/52020/61تا2/5م.ت
2/5656/19تا3/5م.ت

469/13بیكار
دفعات رفتن به پیست اسکی در طول 

2851/86یكبارفصل زمستان

افراد همراه در پیستهای اسکی
1804/54دوستان
1144/34خانواده

372/11همكالسیها
100%331کل

درجدول)2(آمارتوصیفیمربوطبهمتغیرهایامنیتومقاصدرفتاریگردشگرانو
مؤلفههایآنهانشاندادهشدهاست.

جدول )2( آمار توصیفی مولفه های امنیت گردشگری و مقاصد رفتاری
nMin.Max.MSDمتغیرها

ابعاد امنیت گردشگری
3311/644/643/4580/559امنیت روانی

3311/384/753/3410/593امنیت اقتصادی
3311/255/003/2610/853امنیت اجتماعی

3311/874/703/3830/549     امنیت گردشگری

ابعاد مقاصد رفتاری

3311/335/003/7040/669تبلیغات شفاهی
3312/005/003/6790/603نیت خرید

3312/335/003/7210/561حساسیت قیمتی
2/005/003/6970/567رفتارشكایتی

3312/254/673/7000/474مقاصد رفتاری
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همانطوركهمشاهدهمیشود،میانگینكلیامنیت0/549±3/383،ومؤلفههایامنیتروانی
)3/261±0/853( اجتماعی امنیت و )3/341±0/593( اقتصادی امنیت ،)3/458±0/559(
است.براساسیافتهها،میانگینمقاصدرفتاری3/700باانحرافاستاندارد0/474بهدست
،)3/679±0/603( خرید نیت ،)3/704±0/669( شفاهی تبلیغات میانگین همچنین آمد.

حساسیتقیمتی)0/561±3/721(ورفتارشكایتی)0/567±3/697(بهدستآمد.
درجدول)3(نتایجمربوطبهآزمونكولموگروف-اسمیرنوفمربوطبهمتغیرهایامنیت

ومقاصدرفتاریگردشگرانومؤلفههایآنهانشاندادهشدهاست.

جدول )3( آماره های آزمون کولموگروف-اسمیرنف )امنیت گردشگری و ابعاد آن(

متغیرهایپژوهش
آمارهها

Zpنوعتوزیع

ابعادامنیت
گردشگری

غیرنرمال0/1260/001امنیتروانی

غیرنرمال0/1740/001امنیتاقتصادی

غیرنرمال0/1490/001امنیتاجتماعی

غیرنرمال0/0880/001امنیتگردشگری

ابعادمقاصدرفتاری

غیرنرمال0/0760/001تبلیغاتشفاهی

غیرنرمال0/0860/001نیتخرید

غیرنرمال0/0720/001حساسیتقیمتی

غیرنرمال0/0800/001رفتارشكایتی

غیرنرمال0/1650/001مقاصدرفتاری

همانطوركهنتایجآزمونكلموگروفاسمیرنفدرجدولفوقنمایشمیدهد،توزیع
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دادههایامنیتگردشگریومؤلفههایآنومقاصدرفتاریوابعادآنغیرنرمالاستاین
بدانمعناستكهسطحمعناداریكمتراز0/05استبنابراینتوزیعدادههاغیرنرمالاست.
درجدول)4(نتایجمربوطبهضرایبپایاییمربوطبهمتغیرهایامنیتومقاصدرفتاری

گردشگرانومؤلفههایآنهانشاندادهشدهاست.

جدول )4( بررسی ضرایب پایایی مدل سه عاملی امنیت گردشگری و مقاصد رفتاری از طریق 

تحلیل عاملی تأییدی

ضریب آلفای 
)α( کرونباخ

پایایی ترکیبی1 
)CR(

میانگین واریانس 
استخراج شده2 

)AVE(

امنیت
گردشگری

0/7970/7960/464امنیتروانی
0/7420/7140/501امنیتاقتصادی
0/8110/7990/443امنیتاجتماعی

مقاصدرفتاری
0/7490/8130/563تبلیغاتشفاهی
0/7050/7150/474نیتخرید

0/7260/7020/440حساسیتقیمتی
0/7460/7210/509رفتارشكایتی

باتوجهبهنتایججدول)4(مقادیرآلفایكرونباخوپایاییتركیبی)CR(كلیهمتغیرها
باالتراز0/7استكهنشاندهندةسازگاریدرونیوپایداریدرونیمناسبمدلتحقیق
پایایی آلفایكرونباخو امنیتگردشگریاست.همچنینمقادیر تأییدیپرسشنامه عاملی
تركیبی)CR(كلیهمتغیرهاباالتراز0/7استكهنشاندهندةسازگاریدرونیوپایداری
درونیمناسبمدلتحلیلعاملیتأییدیپرسشنامهمقاصدرفتاریاست.همچنینباتوجه
بهاینكهمقدارمیانگینواریانساستخراجی)AVE(درتمامیمتغیرهابزرگتراز0/4است،
بررسی قرارگرفت.همچنینجهت تأییدوتصدیق نیزمورد بودنرواییهمگرا مناسب

1. Composite Reliability
2. Average Variance Extracted (AVE)
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رواییواگرایمدلازماتریسفورنلوالركراستفادهشد.درقطراصلیاینماتریس،جذر
میانگینواریانساستخراجشده)AVE(متغیرهاواردمیشودوجهتتأییدرواییواگراالزم

استاینمقداربیشازهمبستگیمیانآنمتغیرباسایرمتغیرهاباشد.

جدول )5( ماتریس مقایسه جذر میانگین واریانس استخراج شده )AVE( و ضرایب همبستگی 

متغیرها

امنیت اجتماعیامنیت اقتصادیامنیت روانیمؤلفه ها
0/681امنیتروانیامنیتگردشگری

0/5510/708امنیتاقتصادی

0/6170/5790/666امنیتاجتماعی

(تمامی AVE باتوجهبهیافتههایجدول)5(مقادیرجذرمیانگیناستخراجشده)
مؤلفههایسهگانهامنیتگردشگریهمانطوركهمشاهدهمیشود،ازهمبستگیهرمؤلفه
)سازه(بادیگرمؤلفههابیشتراستكهنشاندهندهرواییواگرامناسبوتأییدمدلتحلیل

عاملیتأییدیپرسشنامهامنیتگردشگریاست.
جدول )6( ماتریس مقایسه جذر میانگین واریانس استخراج شده )AVE( و ضرایب همبستگی 

متغیرها

مقاصدرفتاری

رفتارشكایتیحساسیتقیمتینیتخریدتبلیغاتشفاهیمؤلفهها
0/750تبلیغاتشفاهی
0/5530/688نیتخرید

0/5570/4960/663حساسیتقیمتی
0/6100/5340/5210/713رفتارشكایتی
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(تمامیمتغیرها AVE براساسنتایجبهدستآمدهمقادیرجذرمیانگیناستخراجشده)
همانطوركهمشاهدهمیشودازهمبستگیهرمؤلفهمقاصدرفتاری)سازه(بادیگرمؤلفهها
بیشتراستكهنشاندهندهرواییواگرامناسبوتأییدمدلتحلیلعاملیتأییدیپرسشنامه

مقاصدرفتاریاست.

جدول )7( ماتریسهمبستگیاسپیرمن)امنیتومقاصدرفتاری(
مقاصد رفتاری

nrhop
001/0***331441/0امنیتروانی
001/0***331420/0امنیتاقتصادی
001/0***331309/0امنیتاجتماعی
001/0***331450/0امنیتگردشگری

نتایجبهدستآمدهازآزمونهمبستگیاسپیرمندرجدول)7(نشانمیدهدكهبین
)rho=0/450،p=0/001(امنیتگردشگریبامقاصدرفتاریگردشگرانپیستهایاسكیتهران
،)rho=0/441 ،p=0/001( روانی امنیت مؤلفههای بین همچنین دارد. وجود مثبت ارتباط
امنیتاقتصادی)rho=0/420،p=0/001(وامنیتاجتماعی)rho=0/309،p=0/001(بامقاصد

رفتاریگردشگرانارتباطمثبتمشاهدهشد.
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جدول )8( ضرایب رگرسیونی استاندارد شده و مقادیر t مدل ارتباطی تحقیق
tpبارعاملیکشیدگیکجیمسیر

امنیت
روانی

<---s1-0/036-0/5800/600--

<---s2-0/669-0/0980/5657/9460/001

<---s3-0/373-0/0660/5027/2600/001

<---s4-0/6370/3860/4837/0420/001

<---s5-0/520-0/6210/5758/0480/001

<---s60/191-1/0620/3475/3230/001

<---s7-0/366-0/6110/3775/6780/001

<---s8-0/523-0/0780/5728/0210/001

<---s9-0/6610/5030/5657/9510/001

<---s10-0/190-0/3830/5247/5100/001

<---s11-0/309-0/6900/4887/0990/001

امنیت
اقتصادی

<---s120/070-0/5830/406--

<---s13-0/402-0/7370/6433/3830/001

<---s140/068-0/6880/8576/7180/001

<---s15-0/9950/7040/4065/1430/001

<---s16-0/1960/1000/4125/1810/001

<---s17-0/234-0/6950/4685/5610/001

<---s18-0/6700/4020/3654/8150/001

<---s19-0/341-0/0820/3244/4390/001
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tpبارعاملیکشیدگیکجیمسیر

امنیت
اجتماعی

<---s20-0/538-0/5530/508--

<---s21-0/004-0/9190/61310/3180/001

<---s22-0/108-0/7330/7028/5540/001

<---s23-0/125-0/6740/9278/3620/001

مقاصد
رفتاری

<---
تبلیغات
--0/2240/645-0/866-شفاهی

0/1610/7559/6040/001-0/096نیتخرید--->

<---
حساسیت
0/1290/5918/3720/001-0/304-قیمتی

<---
رفتار
0/0220/6318/7820/001-0/127شكایتی

شکل )1( مدل ارتباطی تحقیق بر اساس ضرایب رگرسیونی استاندارد شده
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دربررسیمعادالتساختاریبهویژهزمانیكهازبرآوردحداكثردرستنمایی1استفاده
میشودفرضنرمالبودنمتغیرها،ازپیشفرضهایانجامآزموناست.بایستیدرجدول
كجیوكشیدگیقدرمطلقهیچمقداركشیدگیبیشتراز3نباشدومقداركجینیزبایستی
بین1-و1باشدكهنشاندهندهنرمالیتهدادههااست.)زینیوندنژادوراشد،1395(.بر
با كه میشود مشاهده )8( درجدول ساختاری معادالت مدل از یافتههایحاصل مبنای
توجهبهمقادیركجیبین1و1-وكشیدگیبین3و3-توزیعدادههامربوطبهمتغیرهای
مدل اجرای از یافتههایحاصل اساس بر است.همچنین نرمال بهصورت مشاهدهشده
مشاهدهمیشودكلیهبارهایعاملی)ضرایبرگرسیونیاستانداردشده(وآمارهtازمقادیر
قابلقبولیدرسطحمعناداریكمتراز0/05برخورداربودهواینشاخصهانشانمیدهندكه
متغیرهایمشاهدهایاندازهگیریشدهبهخوبیانعكاسیازمتغیرهایپنهان)امنیتروانی،
مدل نتایج به توجه با ادامه در بودند. رفتاری( مقاصد اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت

تحقیق،نتایجمربوطبهتأثیرابعادامنیتبرمقاصدرفتاریبررسیمیشود.
جدول )9( تأثیر ابعاد امنیت بر مقاصد رفتاری گردشگران

tpبارعاملیمسیر

0/1822/7060/007مقاصدرفتاری--->امنیتروانی

0/3894/4640/001مقاصدرفتاری--->امنیتاقتصادی

0/2693/8770/001مقاصدرفتاری--->امنیتاجتماعی

،)t=2/706،p=0/007،β=0/182( روانی امنیت كه میشود مشاهده یافتهها اساس بر
،p=0/001،β=0/269(وامنیتاجتماعی)t=4/464،p=0/001،β=0/389(امنیتاقتصادی

1. Maximum Likelihood Estimation (MLE)
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t=3/877(تأثیرمثبتمعناداریبرمقاصدرفتاریگردشگراندارند.
جدول )10( شاخصهای برازش مدل ارتباطی تحقیق

تفسیرمقادیر شاخصهامقدار مطلوبشاخص  های برازش

-188/802-كایاسكوآر)كایدو(

-317-درجهآزادی

)χ2/df(مطلوب4/477كمتراز5نسبتكایاسكوآربهدرجهآزادی

)GFI(نامطلوب0/901بیشتراز0/9شاخصنیكوییبرازش

)AGFI(نامطلوب0/844بیشتراز0/8شاخصنیكوییبرازشتعدیلشده

)RMSEA(مطلوب0/082كمتراز0/1ریشهدوممیانگینخطایبرآورد

)RMR(نامطلوب0/036كمتراز0/05ریشهدوممیانگینمجذوراتباقیمانده

)CFI(نامطلوب0/931بیشتراز0/9شاخصبرازشتطبیقی

)NFI(نامطلوب0/905بیشتراز0/9شاخصبرازشهنجارشده

)IFI(نامطلوب0/933بیشتراز0/9شاخصبرازشافزایشی

برازش شاخص و )GFI( برازش نیكویی شاخص میدهد نشان )10( جدول نتایج
تطبیقی)CFI(بهعنوانشاخصهایاصلیبرازشمدلبیشتراز0/9بودهكهنشانازتأیید
مدلتحقیقدارد.نسبتكایاسكوآربهدرجهآزادی)4/477(كمتراز5بودهكهبهمنظور
با برابر RMSEA مقدار است.همچنین برخوردار قبولی قابل مقدار از تحقیق تأییدمدل
0/082ميباشدوباتوجهبهاینكهكمتراز0/1استنشانميدهدكهمدلقابلقبولاست.
درنهایتمشاهدهمیشودكهدیگرشاخصهایبرازش)CFI، NFI، IFI(همگیدرسطح

خوبوباال0/9قراردارند.
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بحث 
گردشگران رفتاری مقاصد بر آن ابعاد و امنیت نقش تعین حاضر تحقیق از هدف

ورزشهایزمستانیدرپیستهایاسكیتهرانبود.
تهران اسكی پیستهای گردشگران در امنیت ابعاد بین تحقیق مدل یافتههای براساس
امنیتاقتصادیبیشترینارتباطرابامقاصدونیاترفتاریدارد.اینیافتهتحقیقبانتایج
تحقیقاتكوزهگروهمكاران)2017(،كروبیوهمكاران)2017(،ژوكینگوهمكاران
)2009(،محمداشراسدهللوهمكاران)2015(وتاجالیوپِنا)2017(همسوبود.درتحلیل
منظورازامنیتمالیایناستكهداراییواموالافرادتاچهحددرامنیتاستومورد
تهدیدقرارنمیگیرند)سعیدی،2014(.امنیتاقتصادیازنظراولویتدرنزدافرادجامعه
بهدنبالامنیتجانیقرارمیگیرد)كلهر،2014(.امنیتاقتصادیدرمقاصدگردشگریاز
سرقت قبیل از اتفاقاتی میشود. محسوب گردشگران تصمیمگیری عوامل تأثیرگذارترین
پول،سرقتاموال،سرقتخودروومواردینظیرآن،همگیموجباتناامنیاقتصادیرادر
مقصدگردشگریفراهمآوردهوباارائهتصویریمنفیبهگردشگراناحساسناامنیراالقا

كردهوآنهاراازحضوردرآنمكانبهعنوانمقصدگردشگریمنصرفمیسازد.
بنابراینمیتوانگفتزمانیكهگردشگرانبتوانندباخیالیآسودهكیفپولواشیابا
ارزشدیگرهمانندگوشیتلفنهمراهویاتجهیزاتگرانقیمتورزشاسكیراهمراهخود
بهپیستبیاورندویااینكهبدونترسازسرقتاتومبیلیالوازماتومبیلشخصیخودبه
آنها بهپیستهایاسكیمراجعهكنند،بهطورقطعاینمواردبررویتصمیمگیری راحتی
برایحضورمجدددرپیستاسكیموردنظرخودوهمچنینمعرفیاینمكانهابهدیگر
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دوستانوآشنایانتأثیربسزاییخواهدگذاشت.همچنینمیتوانبیاننمودكهباافزایش
امنیتاقتصادیدرپیستهایاسكی،احتماالًافرادبهعنوانگردشگریاورزشكارتمایلبیشتری

بهمنظورحضوردراینپیستهادردفعاتبعدخواهندداشت.
دربخشیدیگرازیافتههایتحقیقمشاهدهشدكهبینامنیتاجتماعیومقاصدرفتاری
تأثیر كه شد مشاهده تحقیق نتایج اساس بر اجتماعی امنیت و دارد وجود مثبتی ارتباط
مثبتمعناداریبرمقاصدرفتاری)نیاترفتاری(گردشگراندرپیستهایاسكیتهراندارد.
،)2009( وهمكاران كهزادی ،)1388( میرزاخانی و بیگی تحقیقات نتایج با تحقیق یافته
شاهیوندیوهمكاران)2011(،بخاراییوهمكاران)2015(،اقبالیزارچوخواهندهكارنما
و اسدهلل اشر محمد ،)2009( همكاران و ژوكینگ ،)2017( همكاران و كروبی ،)2015(
همكاران)2015(همسوبود.امنیتاجتماعیبهقابلیتحفظالگوهایسنتی،زبان،فرهنگ،
مذهبوهویتوعرفملیمربوطاست)بوزان،1:2017(.بهطوركلیامنیتاجتماعیبه
قلمروهاییازحفظحریمفردمربوطمیشودكهبهنحویدرارتباطبادیگرافرادهستند.
اینقلمروهامیتوانندزبان،نژاد،قومیت،درآمد،اعتقادو...باشند)شاهیوندیوهمكاران،
2011(.درامنیتاجتماعیبهمسائلیهمچوناحترامزبان،نژاد،قومیت،ظاهرو...اشاره
شدهاست.دراماكنومحلهایهدفگردشگریافرادیمختلفیبانژادها،زبان،مذهبو
ارزشهایفرهنگیمتفاوتیوجودندارند.اینتفاوتهابینارزشها،فرهنگ،قومیتهاو...هم

امنیتگردشگرانوهمامنیتجامعهمیزبانرابهخطرمیاندازد.
به كه برایگروههایمختلفیمیداند امنیت تأمین را اجتماعی امنیت بوزان)2017(
هویتهایگوناگونمتنسباند.بنابراینهنگامیفردیدرمحلیمشاهدهكندكهبهآنهاازنظر
نژادی،زبانیاپوششبیاحترامیشدهوتوهینمیشود،دراینمكانهاگردشگراناحساس
فراغت، اوقات بعدیجهتگذران زیاددرسفرهای احتمال به و نخواهندداشت امنیت
تفریحوورزشبهمحلییامقصدیكهبهویتوهینمیشودسفرنخواهدكردوبهدنبال
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مكانیخواهدگشتكهدرآنجاازایننظراحساسآرامشكندومقصدیراانتخابمیكند
درآنجابهاو،قومیت،لباسپوشیدن،مذهبو...احتراممیگذارند.میتواننتیجهگرفتكه
بابهبودوضعیتامنیتاجتماعیدرپیستهایاسكیوشایددیگرمناطقهدفگردشگریو

مسافرتافرادتمایلبیشتریبرایحضوردراینمكانهاخواهندداشت.
درنهایتیافتههایتحقیقنشاندادبینامنیتروانیومقاصدرفتاری)نیاترفتاری(
مثبت اثر روانی امنیت و داشته وجود معناداری مثبت ارتباط اسكی پیستهای گردشگران
یافته این دارد. تحقیق نمونههای بهعنوان گردشگران رفتاری مقاصد بر مستقیمی معنادار
كارنما وخواهنده زارچ اقبالی ،)2011( همكاران و شاهیوندی تحقیقات نتایج با تحقیق
)2015(،كوزهگروهمكاران)2017(،پوركیانیوفرحبخش)2015(وتاجالیوپِنا)2017(
همسوبود.نتیجهبهدستآمدهبدینمعناستكهباافزایشدرکگردشگراندرپیستهای
اسكیازامنیتروانیاحتماالًتمایلآنهابربازگشتواستفادهمجددازاینپیستوتوصیه
آنبهدیگراننیزافزایشخواهدیافت.امنیتروانیعبارتاستازایمنینسبیازخطر.
امنیتروانیهرجامعهایبهتحققامنیتهمهجانبهوفراگیرشهروندانآنبستگیدارد
وهرتهدیدیااحساستهدیدوخطریمیتواندامنیتروانیجامعهرامختلوبابحران
مواجهكند.احساسامنیتروانیدرگردشگریباتبلیغات،اخباروشایعاترابطهنزدیك
دارد)كروبیوهمكاران،2017(.اینمقولهامنیتیكیازمهمترینانواعامنیتدررابطهبا
گردشگریاستكهبادیگرانواعامنیتهاارتباطمتقابلداشتهومیتواندعاملمثبتوتشویق

كنندهایدررواجسفرباشد.
میكند، ایفا گردشگران تعداد افزایش در مهمی خیلی نقش آنچه تعاریف اساس بر
معنایامنیتذهنیوروانیاستكهدرحقیقتهماناحساسامنیتتوسطگردشگراست.
تصمیمگیری در را مهمی نقش كه است مقصد از ذهنیگردشگر تصویر بهتر عبارت به
برایسفربهیككشوریایكمكانایفامیكند)خدایی،2009(.امنیتروانیگردشگران
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اطمینانشخص از ناشی خاطر آسایش یكی است، بررسی قابل دوجهت از بهطوركلی
بهارضاینیازمندیهایخودودیگری،اطمینانازاینكههیچكسیاهیچچیزاوراتهدید
امكانپذیر را باالتر نیازهای ارضای امنیت، احساس مازلو، نیازهای هرم مطابق نمیكند.
میسازدوشخصرابهظاهرشدنویادگیریمهارتهاوتسلطبرمیانگیزد.برمبنایآنچه
از گردشگران ترس احساس دارد وجود گردشگری در كه مهمی بسیار مسئله شد گفته
بارروانی بیفتدو اتفاق برایگردشگران وقایعیاستكهتحتعنوانجرمممكناست
باالییرابرایآنهاداشتهباشد.علتاصلیاینترسونداشتنامنیتدرنزدگردشگران
ممكنبهدلیلاتفاقاتیباشدكهدرگذشتهدرآنمحلرخدادهاست.اینمسئلهدرذهن
گردشگرانباقیخواهدماندكهدرآنمكانودرچهسالیاتفاقهاوناامنیعلیهگردشگران
است. افتاده اتفاق افراد برای ازشهربازیها برخی در كه مانندحوادثی است، افتاده اتفاق
بنابراینزمانیكهگردشگراندرپیستهایاسكییااماكندیگریایناحساسراداشتهباشند
كهحضوردراینمحلهامزاحمتیازسویافرادوجودنداردوهیچخطریآنهاازنظرمسائل
مالییاجانیتهدیدنمیكند،بهطورقطعاینموضوعبرنگرشآنهاوتصمیمگیریهاآنان
تأثیرخواهدداشت.حضورپلیسدرحدیكهخودباعثایجادنگرانیازناامنبودهمنطقه
نباشدمیتواندبررویاحساسوتصویرذهنیافرادازامنبودنمحلداشتهباشد.دراین

راستاشایدوجوددوربینهاامنیتینقشمؤثرتریداشتهباشد.
گردشگراندراماكنمتفاوتوازجملهپیستهایاسكیعالقهدارنددرمحیطیآرامو
فضاییزیبابهفعالیتورزشیبپردازندوبتوانندباخیالراحتوسایلخودراهمراهبیاورند.
هیچگونهمزاحمتیازقبلكالمیوفیزیكیمخلامنیتآناننشود.همچنینآنهانیازدارندكه
درمحیطیفعالیتكنندكهبهآنهابیاحترامینشود.بنابراینباتوجهبهنتایجومواردگفتهشده
نیازاستكهمدیرانبهمنظوررشداینبخشازگردشگریورزشیواخیراًطرفدارانبیشتری
نیزپیداكردهاستنیازاستبهبحثامنیتدرابعادمختلفدراینمكانهاتوجهویژهایداشته
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باشند.اینموضوعنهتنهادرشهرتهرانبلكهدرسایرپیستهایاسكیكشوركهدراستانهای
مختلفوجوددارندنیزمیتواندموردتوجهقرارگیرد.پیشنهادمیشودبهمنظورایجاداحساس
امنیتدرمیانگردشگراندرمحلپیستودیگرافراددرسطحشهرازتبلیغاتدررسانههای
دیداریونوشتاریبهمنظورآشناییافرادجامعهباامكاناتپیست،تهمیداتیكهبهمنظور
حفظجان،مالوبهصورتكلیبهمنظورحفظامنیتافراددرمحلپیستهادرنظرگرفتهشده
استفادهشودواطالعرسانیشودتاعالوهبرایجادتصویریمثبتوامنازمحلموردنظراز

بروزشایعاتوتبلیغاتمنفیپیشگیریكنند.
این خود پیستها، خود در مختلف جنبههای در گردشگران امنیت تأمین با همچنین
گردشگرانمیتوانندبهعنوانسفارشكنندهباشندوایننوعتبلیغاتبهصورتدهانبهدهان
كمهزینهتریننوعتبلیغاتوپرفایدهترینآنخواهدبود.باتوجهبهنتایجتحقیقبهمنظور
بهبودامنیتدرپیستهایاسكیوجودارگانیكهتواناییالزمبرایحفظامنیتگردشگرانرا
داشتهباشد،ضروریبهنظرمیرسد.دركشورهایمختلفماننداسپانیا،فرانسهوانگلستان
اینارگانباعنوانپلیسگردشگریفعالیتمیكندودركشورمانیزپیشنهادمیشوددرتمام
مقاصدگردشگریازجملهپیستهایاسكیاینسیستمراهاندازیشود.پیشنهادمیشوددر
پیستهایاسكیازتجیهزاتووسایلبهروزبااستانداردهایبینالمللیاستفادهشود.استفادهاز

اینتجهیزاتبربهبوداحساسافرادازامنیتجانیوروانیتأثیرگذارخواهدبود.
و ورزش محل و اسكی پیست در امنیت موضوع به توجه بر عالوه میشود پیشنهاد
امنیتوآرامشگردشگراندررستورانها،محلهایاستراحت تفریحگردشگرانبهموضوع
نیزتوجهالزمصورتگیرد.زیراگردشگرانو پیستها اقامتگاههایگردشگراندرمحل و
ورزشكارانپسازفعالیتبدنینیازدارندكهدرمحلیآراموبهدورازهرگونهنگرانیاز
وقوعجرائممختلفاستراحتكنند.برخوردبامجرمینوخالفكاراندرپیستهاازسوینیروی
انتظامیوكنترلفرهنگیواجتماعیازسویدستگاههاینظارتیبرایبرخوردبامتخلفین
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ومجرمینمیتواندیكیدیگرازراهكارهایافزایشاحساسامنیتازجملهامنیتروانیو
اجتماعیدرپیستهابهشماررود.

محدودیت  های پژوهش
تنها تحقیق این در الف( كرد: اشاره موارد این به میتوان تحقیق محدودیتهای از
گردشگرانداخلیبهعنواننمونهانتخابشدهاند؛ب(دراینتحقیقتنهاپیستهایاسكیو
گردشگرانحاضردراینمحلهابهعنواننمونهتحقیقانتخابشدند؛پ(باوجودتالش
فراوانپژوهشگردرطراحیسؤالهابهصورتواضحوقابلفهم،اینامكانوجودداردكه
برخیازپاسخگویانبهدرستیمفهومسؤالرامتوجهنشدهباشندویااینكهتوجهودقت
كافیرابرایتكمیلپرسشنامهبهخرجندادهباشند؛ت(جمعآوریاطالعاتاینپژوهش،
بهروشپرسشنامهایبودهاستوافرادخود،اطالعاتخودراگزارشكردهاندكهاینامر
ممكناستباپدیدهسوگیریدرپژوهشدرارتباطباشد؛ث(محققامكانكنترلتمامی
متغیرهایمؤثردیگر)مثلعواملروانشناختی،جمعیتشناختیو...(رانداشتهاستوبه

همیندلیلتحقیقبامحدودیتحاصلازشرایطاجرایتحقیقهمراهاست.

پیشنهادات به محققان آتی
بهمحققانآتیپیشنهادمیشوددرپژوهشیاثراتدیگرعواملازجملهكیفیتخدمات،
امكاناتموجود)امكاناتاقامتی،امكاناتزیربنایی،امكاناتپذیراییو...(،انگیزههایافراد
برنیاترفتاریگردشگرانبررسیشود؛پیشنهادمیشوددرپژوهشیعواملایجادكننده
احساسناامنیونبودامنیتدرپیستهایاسكیودیگرمقاصدگردشگریشناساییشودو
همچنینپیشنهادمیشوددرپژوهشیمدلامنیتگردشگریدرایرانتدوینوارائهگردد.
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