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ارتباط بین ترس از جرم و بی نظمی محلی با وفاداری گردشگران 
خارجی به مقصد )گرایش به اقامت مجدد(در بافت تاریخی شهر 

شیراز
مقدمه: هدف پژوهش حاضر، ارتباط بین ترس از جرم و بی نظمی محلی با 
وفاداری به مقصد )گرایش به اقامت مجدد( در گردشگران خارجی در بافت 

تاریخی شهر شیراز بود. 
روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. تكنیك گردآوری 
اطالعات، پرسشنامه بود كه در میان 083 نفر از گردشگران خارجی كه در 
بافت تاریخی و فرهنگی شهر شیراز اقامت داشته اند، توزیع شده است. پایایی 
ابزار پژوهش بر اساس میزان آلفای كرونباخ كه بیشتر از 0/7 بوده تأیید شده 
و روایی صوری و محتوایی ابزار نیز با استفاده از نظرات متخصصان مورد 
تأیید و روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اكتشافی و تأییدی 

مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. 
یافته ها: بیشتر گردشگران از كشورهای اروپایی به ایران سفر كرده كه در 
این میان كشور فرانسه و ایتالیا بیشترین سهم گردشگران ورودی را داشته اند. 
بیشترین میزان دورة اقامت در شیراز 3 روز بوده است. همچنین، از یك سو 
میان سن، وضعیت تأهل، تحصیالت، شغل، كشور مبدأ و میزان وفاداری به 
مقصد گردشگران، و از سوی دیگر میان ترس از جرم و بی نظمی محله ای 
و میزان وفاداری گردشگران خارجی به مقصد )گرایش به اقامت مجدد در 

بافت تاریخی( شهر شیراز رابطه وجود داشت. 
پلیس  و  مدیریت واحد گردشگری  راه اندازی  كه  عنوان كرد  باید  بحث: 
گردشگری در مقاصد گردشگرپذیر از جمله راهكارهای كاهش ترس از جرم 
و بی نظمی محلی و در نتیجه افزایش مقاصد گردشگری در شهر شیراز است. 
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investi-
gate the relationship between the fear of crime and the 
security of tourists and the re-orientation of their resi-
dence and their loyalty to the desti-nation in the histori-
cal and cultural context of Shiraz. 
Method: The research method was descriptive and corre-
lational. The  data were collected through questionnaires 
distributed among 380 for-eign tourists staying in the 
historical and cultural context of Shiraz. The reliability 
of the in-struments was confirmed by Cronbach’s alpha, 
which was more than 0.7, and the content va-lidity of the 
instrument was confirmed by experts’ opinions and the 
validity of the question-naire structure was verified using 
exploratory and confirmatory factor analysis. 
Findings: For data anal-ysis, descriptive statistics and in-
ferential statistics were used at significant level (p≤0.05). 
The results showed that most tourists from Europe vis-
ited Iran, with France and Ita-ly having the largest share 
of incoming tourists. The maximum period of stay in 
Shiraz was 3 days. Descriptive findings also show that 
there is a significant relationship between age, mari-tal 
status, education, occupation, country of origin and loy-
alty to tourists. Besides, there is a significant relationship 
between fear of crime (T = -2.541) and disorder of places 
(T = -3. 952) and loyalty of foreign tourists to destina-
tions in Shiraz. 
Discussion: It should be mentioned that setting up tour-
ism and tourism police stations for tourist destinations is 
one of the ways to reduce fear of crime and local disor-
der and thus increase tourism destinations in Shiraz.
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Expended Abstract 

Introduction: In today’s societies, maintaining order and security is an essential 
point for creat-ing an environment suitable for life. Tourism in today’s world is 
one of the areas where there is a great deal of interaction with the issue of security 
and the sense of security and fear of crime because one of the main components 
of choosing a place to travel as well as the desire to travel to a place is the issue of 
security in the destination. Traditional and historical textures in cities especially in 
Shiraz, on the one hand, have the highest historical and cultural value and, on the 
other hand, are grounds for crime and various types of social damage. Therefore, 
if a deep and scientific look at these valuable cultural areas and especially the issue 
of security in these areas, the crime rate will increase day by day, and the potential 
of these contexts in terms of attracting tourists and strengthening local culture will 
gradually disappear because if people do not feel secure, the trend of travel, es-
pecially the tendency to visit historical sites and traditional textures will decrease 
dramatically. This study sought to study the safety of foreign tourists in the histor-
ical and traditional textures of Shiraz and its relationship with the orientation of 
tourists to revisit Shiraz and stay in the traditional context.

Method: Data were collection using a questionnaire which were distributed among 
380 foreign tourists staying in the historical and cultural context of Shiraz. The 
reliability of the research in-strument was confirmed by Cronbach’s alpha, which 
was more than 0.7, and the content validi-ty of the instrument was confirmed by 
experts’ opinions and the validity of the questionnaire structure was verified using 
exploratory and confirmatory factor analysis. For data analysis, de-scriptive statis-
tics (mean, frequency tables, etc) and inferential statistics (Kolmogorov Smirnov, 
Spearman correlation and multiple linear regression) were used at significant level 
(p≤0.05). 

Findings: The results showed that there is a positive and significant relationship 
between demo-graphic characteristics of age, marriage, education, job, and coun-
try of origin with loyalty to the destination (P <0.001). No significant relation-
ship was found between characteristics such as length of stay, gender, and travel 
groups with loyalty to destination (P≤0.001). The Watson camera test values were 
obtained for the mass-fearing variable of 1.951 and for the disorder variable of 
2.179, which confirms the test with regression. The coefficient of determination 
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ob-tained from the test output showed that the fear of the crime of 0.266 and the 
disorder of the sites determined 0.461 of the loyalty changes to the destination. 
Moreover, the histogram showed the mean value of 0.001 and a deviation of 0.99, 
which confirmed the application of the regression test. Multiple linear regression 
analysis was used to measure the correlation and prediction of each of the predic-
tor variables. The value of F indicates that the research regres-sion model is a suit-
able model. In other words, the predictor variables are well-versed in ex-plaining 
the variations of the criterion. Detection of this subject with the meaning of the F 
value at an error level smaller than or greater than 0.05. The obtained value of F, 
15.278, which is significant at the error level of 0.001, is less than 0.05, indicating 
that predictor variables, name-ly, fear of crime and neighborhood power provide a 
good explanation as regards the extent of variation and variance of the dependent 
variable, namely loyalty to the destination. Regarding correlation coefficients, it 
should be noted that the standardized regression coefficients (BETA) help to de-
termine the relative contribution of each predictor variable in explaining the varia-
tion of the criterion variable. The fear-mass variable, with a beta-value of -0.232, 
affects loyalty to the destination, but the coefficient is inversely proportional. By 
increasing fear of crime, loyalty to tourists decreases. This also explains the beta 
coefficient for the neighborhood variable of -0.205. That is, in relation to the loy-
alty of foreign tourists or the desire to reside in the historical context of Shiraz, the 
voluminous suburbs of the neighborhood were more important than fear of crime.

Discussion: The results of the research show no significant relationship between the 
two varia-bles “travel size and loyalty to destination”. Most foreign tourists entered 
Shiraz with 44.7% and 168 frequencies in group friendship. The relationship between 
job variables and loyalty to the destination has also been confirmed. 40% of tour-
ists have occupations other than the category presented in the research. Besides, the 
link between the country of origin of tourists and the des-tination loyalty was also 
confirmed. The two countries of France and Italy together accounted for 42.66% of 
the tourists entering the city of Shiraz. The results indicate that there is a signifi-cant 
relationship between fear of crime and loyalty to foreign tourists entering the city of 
Shiraz. That means a one-to-one increase in the amount of fear of crime will decrease 
the loyalty rate to 132.1 units. Individuals react in a different way to fear of crime, and 
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they may avoid being pre-sent at specific places at specific times, procuring crime pre-
vention equipment, crime groups and/or in order to defend themselves, change their 
daily routine and lifestyle, or resign from participation in social life. Fear of crime can 
cause restrictions on domestic and foreign travels of tourists and the desire to resettle 
in that city. Trust in the place of tourism can be considered as an attitude structure, and 
trust in the destination of tourism depends on factors that are rele-vant to the location. 
It can be argued that loyalty to a tourist destination is based on the trust that individuals 
in relations with that destination are shaped, influenced. Therefore, since fear of crime 
makes people feel unprotected and their lack of security deprives people of trust, the 
loss of trust in tourists to the historical context of the city reduces the possibility of their 
resettlement (decrease of loyalty To destination).
It should be admitted that managers and marketers of the historic destination of 
the city of Shi-raz should not conceive of the loyalty of tourists to the end of their 
activities, but the poor secu-rity of the destination and the fear of victimization, 
can cause even loyal tourists, such as tour-ists unfettered, to refrain from visiting 
the destination in the future and in fact become non-loyal tourists.
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مقدمه
مردم همواره خواستار  انسان است و  اساسی  نیازهای  از  یكی  امنیت  در عصر حاضر، 
تأمین امنیت فردی و اجتماعی خود بوده اند )هزارجریبی و صفری شالی، 2009(. در جوامع 
ایجاد فضایی مناسب جهت زندگی  برای  نكته ای اساسی  امنیت  نیز، حفظ نظم و  امروزی 
گوناگونی  مجموعه  سبب  می تواند  اجتماعی  و  فیزیكی  ابعاد  در  محله ای  بی نظمی  است. 
انسان  زندگی  در  تعدیل كننده ای  نقش  جامعه  میان  این  در  و  شود  اجتماعی  بیماریهای  از 
دارد. هر آن چیزی كه این نظم را برهم زند سبب ایجاد ناامنی می شود و جامعه را از نقش 
خود باز می دارد )ولد و همكاران، 2001(. در نگاه اول اهمیت امنیت اجتماعی با توجه به 
تالشهای فراوان و طرحهای امنیتی اجرا شده توسط مقامات دولتی برای افزایش امنیت و 
كاهش جرایم كاماًل تأیید می شود، اما به علت آنكه جرایم در شهرها بسیار پیچیده و دارای 
ابعاد پیدا و پنهان فراوانی هستند، به سادگی قابل بررسی و مطالعه نیستند )صارمی، 2010(. 
عرصه عمومی نمایش زندگی روزمره مردم است و به همین علت نقش مهمی در توسعه 
جامعه دارد. در این رابطه مهم ترین عامل تهدیدكننده حضور مردم در فضای عمومی ترس 
از بزه دیدگی مالی و جانی است )مدیری، 2007(، كه این خود اهمیت امنیت را به عنوان 
یكی از شاخصهای اصلی در توسعه شهرها و یكی از شاخصه های اصلی سرمایه اجتماعی 
را متذكر می شود. اصوالً توسعه و امنیت رابطه متقابل و دوسویه ای با یكدیگر دارند، بدین 
صورت كه امنیت تضمین كننده تعامالت و مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه 
می شود  امنیت  احساس  افزایش  و  اجتماعی  پیوندهای  افزایش  باعث  خود  این  كه  هست 
)نویدنیا، 2010؛ رهنمایی و پورموسوی، 2006(. در این زمینه مطالعات گسترده  انجام گرفته 
در حوزه جرم شناسی مشخص كرده اند كه نرخ جرایم یك منطقه در هر سال نتیجه ضروری 
می پروراند.  را  جرم  كه  است  جامعه  این  بنابراین  است.  آن  اجتماعی  سازمان  وضعیت  از 
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و همكاران،  )ولد  می پوشاند  آنها جامعه عمل  با كمك  كه جرم  ابزارهایی هستند  مجرمان 
در  امنیت  احساس  و  امنیت  با  رابطه  در  جدیدی  مفاهیم  امروزه  زمینه  همین  در   .)2001
حوزه های جامعه شناسی و جرم شناسی به وجود آمده است. این مفهوم از دو بخش تشكیل 
یافته است كه شامل ترس و جرم است. ترس احساسی است كه قبل از وقوع درد یا خطری 
تجربه می شود، به عبارتی دیگر این اصطالح بیانگر درد یا آشفتگی است كه از تصور زیانی 
رنج آور و مخرب در آینده شكل می گیرد )اردونمز1، 2009(. البته به این تعریف این نكته را 
نیز باید اضافه كرد كه ترس می تواند در مواجهه با نشانه های نمادین موجود در محیط نیز 
به فرد القاء شود )ماركزک2، 2008(. جرم نیز ویژگی اجتناب ناپذیر سازمان اجتماعی است، 
تا آنجا كه دوركیم آن را امری بهنجار تلقی كرده است. اما جرم از این رو گریزناپذیر است 
كه جامعه همواره شامل چندگانگی از رفتار است و با ایجاد فشار سعی در ایجاد همبستگی 
میان این چندگانگی دارد )ولد و همكاران،2001(. از این رو ترس نیز صرفًا پاسخی طبیعی 
به وجود جرم در جامعه است )وین3، 2008(. بنابراین ترس از جرم را می توان به عنوان خلل 
در احساس امنیت شخصی در اجتماع و واكنش طبیعی افراد به جرایم خشونت بار احتمالی 
علت  به  آن  با  مرتبط  عوامل  و  از جرم  ترس  مطالعه  )همتی، 2007(. امروزه  كرد  تعریف 
تأثیرات منفی ای كه بر زندگی روزمره افراد و كل جامعه دارند، موضوع بسیار مهمی جهت 
انجام پژوهشهای دانشگاهی است. مطالعات در حوزه جرم شناسی ثابت كرده اند كه ترس از 
جرم می تواند باعث ایجاد محدودیت در مسافرتهای درون شهری و برون شهری مردم، ایجاد 
فشار برای انجام تعهداتی كه پذیرفته اند و سخت تر شدن اموری شود كه افراد برای خود و 
دیگران میزانی از امنیت را جهت پرداختن به آنها الزم می دانند. همچنین سطوح باالی ترس 
باعث از بین رفتن اعتقاد عمومی به توانایی پلیس در مهار و مدیریت جرایم شده و همچنین 
1. Erdonmez
2. Marczak
3. Wynne
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می تواند صدمات روانی زیان بار و هزینه های هنگفتی برای افراد و جامعه ایجاد كند )كالرک1، 
2006؛ نیكولسن2، 2010(. 

گردشگری در دنیای امروزی یكی از زمینه هایی است كه تعامل زیادی با موضوع امنیت 
مكان  یك  انتخاب  اصلی  مؤلفه های  از  یكی  زیرا  دارد  جرم  از  ترس  و  امنیت  احساس  و 
برای سفر و همچنین تمایل به سفر مجدد به یك مكان، موضوع امنیت در مقصد است. در 
بخشهای پژوهشهای صورت گرفته؛ اسدی و همكاران )2010( در پژوهش خود كه روی 
ورزشكاران خارجی مسابقات ورزشی دهه فجر بود، نتایج نشان دهنده  این واقعیت بود كه 
مطالعه شوندگان نسبت به پرخاشگری اجتماعی، احساس ناامنی در حریم شخصی و روانی 
و دزدی احساس ناامنی می كردند. هزارجریبی )2011( در بررسی رابطه میان احساس امنیت 
اجتماعی و توسعه گردشگری به این نتیجه رسید كه رابطه مثبت و مستقیمی بین احساس 
امنیت و گردشگری وجود داشته است. صیدایی و هدایتی مقدم )2011( در پژوهش خود 
به این نتیجه رسید كه گردشگرانی كه وارد ایران می شوند در ابتدای ورود احساس امنیت 
گزارش  را  باالتری  امنیت  احساس  كشور  از  هنگام خروج  در  اما  می كنند  احساس  پایینی 
توسعه  موانع  و  دالیل  اصلی ترین  از  یكی  را  امنیت  نبود  تحقیق حاضر،  همچنین  می كنند. 
تصمیم گیری  با  مرتبط  عوامل   )1998( گرائفی4  و  می آورد. سونمز3  به حساب  گردشگری 
برای انتخاب سفر و گردشگری بین المللی را مورد بررسی قرار دادند. از جمله عواملی كه 
در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است مقدار خطر درک شده برای سفر بوده است. نتایج 
آنها حاكی از آن بوده است به هر اندازه كه آنها احساس خطر كمتری را دریافت می كردند 
به همان اندازه گرایش آنها برای تصمیم گیری برای اتجام سفر بیشتر می شده است. مرگان و 

پریچارد5)2005( در مطالعه ای به بررسی رابطه بین امنیت و نظارت و سفر پرداخته اند. آنها 

1. Clarke   2. Nicholson  3. Sonmez
4. Graefe   5. Morgan and Pritchard
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معتقدند كه نظارت و حفظ امنیت در خطوط انتقال مسافر نظیر قطار، هواپیما یا ترمینالهای 
مسافربری موجب افزایش احساس امنیت گردشگران می شود. 

داشتن و  پایدار گردشگری  توسعه  به  برای رسیدن  كه  معتقد است  مك الرن1 )2005( 
وجود امنیت بسیار ضروری است. در همین زمینه وی از حادثه 11سپتامبر آمریكا مثال می زند 
كه موجب كاهش حجم گردشگر به كشور آمریكا شده است. اما وی به صورت كلی معتقد 
به خطر  تروریستی  تهدیدات  از جانب  بیشتر  كنونی  دنیای  امنیت گردشگران در  كه  است 
می افتد و به همین دلیل بسیاری از گردشگران تمایلی به سفر مكانهای ناامن را از خود نشان 
نمی دهند. وارثی و همكاران )2012( در پژوهش خود به این نتیجه رسید كه در ارائه امكانات 
و تسهیالت به گردشگران باید بُعد امنیت كاماًل رعایت شود. از جانب دیگر نتایج آنها حاكی 
از این است كه احساس امنیت در زنان و مردان به یك اندازه نیست و زنان احساس امنیت 

كمتری در گردشگری نسبت به مردان دارند. 
بر رشد و توسعه  صنعت گردشگری  داده اند كه عوامل مختلفی  نشان  متعدد  مطالعات 
تأثیر دارند. از جمله این عوامل می توان به اطالع رسانی و تبلیغات در سطح ملی و بین المللی، 
مرتبط  سازمانهای  هماهنگی  گردشگران،  و  مردم  برای  امنیت  ایجاد  حمل ونقل،  گسترش 
رستوران،  هتل،  مانند  گردشگران  برای  رفاهی  امكانات  آوردن  فراهم  گردشگری،  امور  به 
را  امنیت  مطالعات  از  برخی  میان  این  در  اما   .)2007 )ثبوتی،  داشت  اشاره  و...  نمایشگاه 
تاریخی  و  سنتی  بافت  بخصوص  شهر  یك  در  امنیت  می دانند.  سفر  برای  عامل  مهمترین 
شهرها، جایی كه گردشگران زیادی از جمله گردشگران تاریخی، فرهنگی، هنری، علمی و 
دیگر انواع گردشگران را به سوی خود جذب می كند موضوعی اساسی و قابل مطالعه در 
میان پژوهشهای گردشگری هست. لذا انجام پژوهش در این رابطه در بافتهای سنتی شهرها 
نیازهای اساسی تحقیقاتی در زمینه گردشگری است كه در این تحقیق به بررسی  از  یكی 

1. MacLaurin
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این موضوع در بافت تاریخی فرهنگی شهر شیراز پرداخته می شود. منطقه تاریخی فرهنگی 
 (C.B.D) از محدوده مركزی شهر شیراز  با وسعت تقریبی 378 هكتار بخشی  شهر شیراز 
دارای  داده است و خود  را تشكیل  منطقه 8 شهرداری شیراز  امروزه  را شامل می شود كه 
شهرداری مستقل است. این منطقه عالوه بر اینكه هسته اولیه پیدایش شهر شیراز بوده است، 
در حال حاضر نیز بسیاری از فعالیتهای مركزی تجاری، مذهبی، خدماتی، اداری و همچنین 
گردشگری را در خود جای داده است و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل قابل توجهی جهت رونق 
فعالیتهای سیاسی، زیارتی، تجاری، فرهنگی، مسكونی و گردشگری را دارا است )وارثی و 
همكاران، 2012(. بافت تاریخی شهرها و آثار واقع در آنها به عنوان هسته اولیه و قلب تپنده 
این مكانها، از نمونه های  ارزشمند در عرصه تاریخ، فرهنگ و تمدن هر جامعه ای به شمار 
باستانی و ارزشمند تاریخی خود  نیز به واسطه پیشینه  ایران  می روند. تعدادی از شهرهای 
واجد بافتها و ابنیه معتبر و شناخته شده ای  هستند كه توجه به این مراكز تاریخی می تواند به 
عنوان مهم ترین و مؤثرترین مزیت نسبی در جذب  گردشگران داخلی و خارجی و توسعه 
صنعت گردشگری عمل كند. اما قبل از جذب گردشگران بیشتر به این مناطق نیاز روزافزونی 
به مطالعات اولیه با نگاه تخصصی و علمی به این مناطق و مشاهده وضعیت زیرساختهای 
مادی و غیرمادی مورد نیاز در این مناطق احساس می شود. یكی از عوامل اصلی و مورد نیاز 
در عرصه گردشگری فرهنگی وجود امنیت كافی در مكان و مقصد است كه در این پژوهش 

امنیت در بافت سنتی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بافتهای سنتی و تاریخی در شهرها بخصوص در شهر شیراز از یك طرف دارای بیشترین 
میزان آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند هستند و از طرف دیگر بستری برای وقوع جرم و 
انواع آسیبهای اجتماعی هستند. لذا اگر نگاهی عمیق و علمی به این مناطق ارزشمند فرهنگی 
و بخصوص موضوع امنیت در این مناطق نشود میزان جرم و جنایت روز به روز افزایش 
می یابد و به همان نسبت ظرفیتهای بالقوه و عظیم این بافتها از نظر جذب گردشگر و تقویت 
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فرهنگ محلی به تدریج از بین خواهد رفت؛ چرا كه اگر افراد احساس امنیت نداشته باشند، 
نیز  سنتی  بافتهای  و  تاریخی  مكانهای  از  بازدید  به  گرایش  به خصوص  سفر  به  گرایشی 

نخواهند داشت. 
پتانسیلهای الزم جهت  و  تاریخی  بناهای شاخص  با وجود  شیراز  تاریخی شهر  بافت 
جذب گردشگر متاسفانه با مشكالتی از قبیل عدم دسترسیهای مناسب، ضعف ناحیه از نظر 
تجهیزات و تسهیالت شهر، مشكالت زیست محیطی، وجود ساختمانهای متروكه، كاربریهای 
مشكالتی  همچنین  و  آبهای سطحی  و جمع آوری  فاضالب  سیستم  وجود  عدم  ناسازگار، 
اجتماعی فرهنگی از قبیل ازدیاد جرم و جنایت، فقدان امنیت كافی، نبود امكانات فرهنگی 
الزم برای جامعه بومی رو به رو است. این عوامل خالی شدن بافت از جمعیت، فرسودگی 
نظر  از  بافت  دگرگونی  موجب  امر  این  دارد.  دنبال  به  را  زیادی  معضالت  و  اماكن  این 
اجتماعی، فضاهای كالبدی و اقتصادی می شود و در نهایت ساخت فضایی- مكانی شهر با 
ناهماهنگی و ناموزونی روبه رو می شود. لذا توجه به بافت قدیم شهر شیراز و لزوم بهسازی 
و احیاء مادی و غیرمادی و بهبود كیفیت زندگی اجتماعی و امنیت در این فضاها و هم چنین 
از  مدرن  زندگی  با عملكردهای  منطبق  آنها  رساندن  فعلیت  به  و  بالقوه  ارزشهای  شناخت 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
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شکل )1( مدل مفهومی پژوهش

این تحقیق در پی مطالعه احساس امنیت گردشگران خارجی در بافتهای تاریخی و سنتی 
شهر شیراز و رابطه این موضوع با گرایش گردشگران به سفر مجدد به شیراز و اقامت در 
بافت سنتی است. در واقع احساس امنیت اجتماعی به عنوان یكی از ابعاد سرمایه اجتماعی 
تضمین كننده مراودات و رفت وآمدهای گردشگران در مقصد است. در واقع ارتباطات )سفر 
لذا  باشد.  افراد وجود داشته  امنیت در  امكان پذیر است كه احساس  و گردش( در فضایی 
پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است كه آیا ارتباط بین ترس از جرم و بی نظمی 
محلی با وفاداری به مقصد )گرایش به اقامت مجدد( در گردشگران خارجی در بافت تاریخی 

شهر شیراز وجود دارد یا خیر؟
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روش
همبستگی  نوع  از  و  توصیفی  روش،  حیث  از  و  کاربردی  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش 
است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران خارجی ورودی به شهر شیراز در شش ماه دوم 
بر  آماری،  جامعه  بودن  نامحدود  به  توجه  با  که  1396بودند  سال  اول  ماه  شش  و   1395 سال 
اساس فرمول کوکران، تعداد 384 نفر به صورت نمونه گیری طبقه ای تصادفی از بین گردشگران 
از  به منظور اطمینان  نهایت  انتخاب شدند. در  بافت قدیمی شهر شیراز  خارجی در محدوده ی 
بازگشت پرسشنامه های توزیعی تعداد 420 پرسشنامه در بین نمونه های پژوهش توزیع شده که 
روی  نهایتاً  آماری  تحلیل  مخدوش  و  ناقص  پرسشنامه های  کنارگذاشتن  و  گردآوری  از  پس 
380 پرسشنامه انجام پذیرفت. جهت جمع آوری اطالعات و داده های موردنیاز با مراجعه به منابع 
اطالعاتی از قبیل مقاالت، کتب، رساله ها و پایان نامه ها و همچنین برای دریافت مطالعات میدانی 
و با استفاده از پرسشنامه پرداخته شده است. در این پژوهش به منظور جمع آوری اطالعات از دو 
شیوه ی مطالعه ی اسناد و مدارک برای تکمیل مبانی نظری پژوهش و روش میدانی با استفاده 
از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ابزار ساخته شده در این پژوهش شامل 4 بخش بود که 
در بخش اول که شامل 9 سؤال بود و شامل ویژگی های جمعیت شناختی از قبیل جنسیت، سن، 
وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، همراهان سفر، میزان درآمد، شغل، تابعیت کشور و طول مدت 
بود که شامل  از جرم  متغیر ترس  به منظور سنجش  اقامت را شامل می شد. در بخش دوم که 
11 سؤال بود که این متغیر خود به دو مؤلفه عدم احساس امنیت )6 سؤال( و مؤلفه نگرانی از 
وقوع جرم یا بزه دیدگی )5 سؤال( بود. بخش سوم نیز مربوط به ارزیابی متغیر بی نظمی محله ای 
بود که 27 سؤال را شامل می شد که خود به دو مؤلفه بی نظمی اجتماعی )13 سؤال( و مؤلفه 
بی نظمی فیزیکی )14 سؤال( دسته بندی شدند و بخش چهارم پرسشنامه هم مربوط به سنجش 
متغیر وفاداری به مقصد با 5 سؤال بود. تعریف یوسف )1994( از ترس از جرم تعریف کامل و 
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جامع تری باشد: وی ترس از جرم را نگرانی فرد از بزه دیدگی عنوان می کند و آن را دارای دو 
بعد احساس امنیت و نگرانی درباره جرم می داند. بدین ترتیب، این تعریف و دسته بندی مبنای 
ترس از جرم در این پژوهش قرار گرفته است. همچنین، به منظور ساخت و اندازه گیری تصور 
بی نظمی از منظر مطالعه اسکوگان )19990( استفاده شده است. ابزار پژوهش حاضر پس از تهیه 
و تدوین و ترجمه به زبان انگلیسی، جهت بررسی روایی صوری و محتوایی آن در اختیار 11 
تن از اساتید و متخصصان حوزه گردشگری و مطالعات اجتماعی قرار گرفت و مورد تأیید قرار 
گرفت و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که در جدول )1( نشان داده 

شده است که نشان دهنده پایایی و ثبات ابزار اندازه گیری حکایت داشت.   
جدول )1( نتیجه آزمون آلفای کرونباخ پرسشنامه

مقیاس کلαُخرده مقیاس هامتغیر

ترس از جرم
0/828عدم احساس امنیت

0/875
0/750نگرانی از وقوع جرم و یا بزه دیدگی

بی نظمی محله ای
0/908بی نظمی اجتماعی

0/909
0/772بی نظمی فیزیكی )محیطی(

0/912وفاداری به مقصد

0/885کل پرسشنامه
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با توجه به جدول )1(، تمامی مقادیر آلفای كرونباخ پرسشنامه باالی 0/7 می باشد. بعالوه، 
میزان آلفای كرونباخ كل پرسشنامه برابر با 0/885 می باشد. بنابراین، پایایی پرسشنامه تأیید 

می شود.
ابزار كه  باید روایی سازه  به محقق ساخته بودن پرسشنامه پژوهش،  با توجه  همچنین 
قرار  بررسی  مورد  تأییدی  و  اكتشافی  عاملی  تحلیل  طریق  از  است  روایی  نوع  مهمترین 
آزمون  و  نمونه گیری(  كفایت  )شاخص   KMO آزمون  دو  از  منظور  بدین  لذا  می گرفت. 
كرویت بارتلت استفاده شد. شاخص KMO در دامنه صفر تا یك قرار دارد و چنانچه مقدار 
شاخص بیشتر از 0/7 باشد، در این صورت داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب 
هستند. همچنین چنانچه P-value آزمون بارتلت كوچكتر از 0/05 باشد، تحلیل عاملی برای 
شناسایی ساختار )مدل عاملی( مناسب است؛ زیرا ماتریس همبستگی داده ها صفر نیست؛ 
بنابراین عامل یابی قابل توجیه است. زیرا در پژوهش لیچ1 و همكاران )KMO ،)2005 باید 
بیشتر از0/70و آزمون بارتلت هم باید كمتر از 0/05 باشد )لیچ، بارت و مورگان، 2005(. نتایج 
آزمون بارتلت و شاخص KMO مطابق جدول )لیچ و همكاران، 2005( است. از آنجایی كه 
مقدار شاخص KMO برای پرسشنامه پژوهش حاضر بیشتر از 0/7 است، تعداد نمونه برای 
تحلیل عاملی كافیست. همچنین مقدار احتمال آزمون بارتلت برای هر این پرسشنامه كوچكتر 
از 0/05 است كه نشان می دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، مدل عاملی، مناسب 

است. لذا در این پژوهش تمامی پیش فرضهای پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.  

1. Leech
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انحراف  )میانگین،  توصیفی  آمار  از  جمعیت شناختی  ویژگی های  تحلیل  و  تجزیه  برای 
كالموگروف  آزمون  از  استنباطی  آمار  سطح  در  و   )... و  فراوانی  درصد  فراوانی،  استاندارد، 
اسمیرنوفK-S( 1( جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون تحلیل عاملی اكتشافی2 
)EFA( و تأییدی3 )CFA( برای بررسی روایی سازه پرسشنامه، برای ارتباط بین ابعاد ویژگی های 
اسپیرمن و جهت شناخت  ناپارامتریك  از آزمون همبستگی  با متغیر مالک  جمعیت شناختی 
پیش بینی قویتر هر یك از متغیرهای پیش بین بر متغیر مالک از آزمون رگرسیون خطی چندگانه 
استفاده شد. كلیه تجزیه و تحلیل داده ها در سطح معناداری پنج صدم )P≤0/05( و دو سویه 
انجام گرفت. تمامی عملیات آماری این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 23 و 

Excel 2013 تحلیل شدند.
جدول )2( نتایج شاخص KMO و آزمون بارتلت پرسشنامه های ترس از جرم، بی نظمی 

محله ای و وفاداری به مقصد

روایی کلبار عاملیPبارتلتKMOزیربخشمتغیر

ترس از جرم
0/789895/9030/0010/737عدم احساس امنیت

0/690 نگرانی از وقوع جرم و یا 
0/619477/8300/0010/761بزه دیدگی

بی نظمی محله ای
0/6611770/9730/0010/544بی نظمی اجتماعی

0/552
0/8692630/2080/0010/689بی نظمی فیزیكی )محیطی(

0/5281494/5250/0010/872وفاداری به مقصد

         

1. Kolmogorov-Smirnov test
2. exploratory factor analysis
3. confirmatory factor analysis
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یافته ها
نتایج آزمون توصیفی پژوهش نشان داد كه میزان مشاركت گردشگران خارجی زن در 
پژوهش حاضر برابر با 50/5 درصد و گردشگران مرد برابر با 49/5 درصد بود. همچنین به 
لحاظ وضعیت تأهل، 59/6 درصد نمونه های پژوهش مجرد بودند كه نسبت این افراد دو 
برابر بیشتر از افراد متأهل بودند، همچنین 28/7 درصد متأهل و مابقی نمونه های پژوهش هم 
در وضعیت متاركه بودند. به لحاظ سطح تحصیالت به ترتیب درصد، 53/7 درصد دارای 
دارای  دكتری و 5/3 درصد  ارشد، 9/5 درصد  كارشناسی  كارشناسی، 31/6 درصد  مدرک 
تحصیالت دیپلم بودند. از دیگر نتایج، طول مدت اقامت گردشگران خارجی در شهر شیراز 
بود كه بیشترین میزان اقامت 3 روز با 50/5 درصد است و پس از آن متوسط 2 روز با 30/5 
درصد قرار دارد. همچنین میزان میانگین مدت اقامت گردشگران در شهر شیراز برابر با 2/8 
روز بود. به لحاظ ردة سنی نمونه های پژوهش، بیشترین تراكم ردة سنی متعلق به ردة 21 
ایران دارد. پس  از  بازدید  افراد جوان به  تا 30 سال )59/3 درصد( بود كه نشان از عالقه 
از آن، ردة سنی 31 تا 40 با 16/3 درصد بود كه نشان از آن دارد كه غالب گردشگرانی كه 
به شهر شیراز سفر كرده اند را جوانان و افراد با دورة میانسالی اول تشكیل می دهند. سایر 
نتایج ویژگی های جمعیت شناختی اعم از ردة سنی، گروه های سفر، شغل گردشگران و مبدأ 

گردشگران خارجی ورودی به ایران در جداول )3( و )4( آورده شده است. 
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جدول )3( خصوصیات ردۀ سنی گروه های سفر و شغل گردشگران

%fویژگی جمعیت شناختیمتغیر

ردۀ سنی

164/4زیر 20 سال

2122059/3 تا 30 سال

316016/3 تا 40 سال

41328/7 تا 50 سال

51328/7 تا 60 سال

61123/3 سال به باال

گروه سفر

6818/1انفرادی

16844/7دوستان

14037/2خانوادگی

شغل گردشگران

205/3كارمند دولتی

4411/6تاجر

287/4معلم

4812/6كارمند یقه سفید

41/1كارمند یقه آبی

4010/5مدیر ارشد

4411/6دانشجو

15240سایر

به شهر شیراز  از 17 كشور  )4( چنانكه مشاهده می شود گردشگران  اساس جدول  بر 
بیشترین  میان  این  در  كه  هستند  اروپایی  كشورهای  از  گردشگران  بیشترین  كرده اند.  سفر 
فراوانی متعلق به دو كشور فرانسه )26/6 درصد( و ایتالیا )15/96 درصد( كه این دو كشور با 
یكدیگر مجموعًا 42/56 درصد گردشگران ورودی به شهر شیراز را تشكیل می دهند. پس از 
آن كشورهای اسپانیا )11/7 درصد(، كشورهای بلژیك و هلند )9/57 درصد( و آلمان )8/51 
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درصد( بیشترین تعداد گردشگر را دارا هستند.
همچنین جهت بررسی نرمال بودن منحنی توزیع داده ها از آزمون كالموگروف اسمیرنف 
)K-S( استفاده شد كه نتایج آن نشان داد كه در هر سه متغیر و مؤلفه های آنان منحنی توزیع 

داده ها به صورت نرمال است كه مقادیر آن در جدول )5( نشان داده شده است.  

جدول )4( فراوانی و درصد فراوانی کشورهای مبدأ گردشگران خارجی ورودی به شیراز

%fنام کشورردیف%fنام کشورردیف%fنام کشورردیف

10026/6فرانسه123/1913تركیه4411/77اسپانیا1

41/06فنالند41/0614چك328/518آلمان2

369/57هلند82/1315چین41/069استرالیا3

41/06لهستان164/2616دانمارک41/0610اسلواكی4

41/06انگلستان41/0617روسیه6015/9611ایتالیا5

41/06سویس369/5712بلژیك6
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ناپارامتریک اسپیرمن در جدول )6( نشان داد که بین ویژگی های  نتایج آزمون همبستگی 
با وفاداری به مقصد ارتباط مثبت  جمعیت شناختی سن، تأهل، تحصیالت، شغل و کشور مبدأ 
وجود دارد )P≥0/001(. و بین ویژگی هایی از قبیل مدت اقامت، جنسیت و گروه های سفر با 
وفاداری به مقصد ارتباط معناداری یافت نشد )P≤0/001(. که نتایج آن در جدول )6( نشان داده 

شده است. 
جدول )5( نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف )K-S(جهت بررسی نرمال بودن داده ها

نتیجه آزمونnMSDZ K-Spمؤلفه ها

عدم احساس امنیت

380

نرمال بودن توزیع داده ها3/890/8092/1350/136

نرمال بودن توزیع داده ها3/621/1302/2840/059نگرانی از وقوع جرم

نرمال بودن توزیع داده ها3/750/9512/3440/106ترس از جرم

نرمال بودن توزیع داده ها3/801/0223/2120/090بی نظمی فیزیکی

نرمال بودن توزیع داده ها4/070/7653/2390/217بی نظمی فیزیکی

نرمال بودن توزیع داده ها3/930/5812/1780/073بی نظمی محلی

نرمال بودن توزیع داده ها3/810/7891/2610/322وفاداری به مقصد
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نتایج جدول )7( مقادیر آزمون دوربین واتسون1 برای متغیر ترس از جرم 1/951 و برای 
می كند.  تأیید  را  رگرسیون  با  آزمون  انجام  كه  آمد  بدست   2/179 محله ای  بی نظمی  متغیر 
ضریب تعیین بدست آمده از خروجی آزمون نشان داد كه ترس از جرم 0/266 و بی نظمی 
محله ای 0/461 از تغییرات وفاداری به مقصد را تبیین می كند. همچنین نمودار هیستوگرام 
میانگین را 0/001 و انحراف 0/99 را نشان داد كه بكارگیری آزمون رگرسیون را تأیید كرد. 
جدول )6( نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن  بین ویژگی های جمعیت شناختی با وفاداری به مقصد

rPمتغیر مالکمتغیر پیش بین

سن

وفاداری به مقصد

0/253**0/001

0/0110/828مدت اقامت

0/1210/152جنسیت

0/032**0/764تأهل

0/015**0/471تحصیالت

0/3020/314گروه سفر

0/019**0/284شغل

0/001**0/183كشور مبدأ

جدول )7( نتیجه همبستگی بین متغیرهای پژوهش و آزمون دوربین واتسون برای عدم وابستگی خطاها

RR2Adj.SEpD-Wمتغیر

0/5160/2660/3690/0011/951-ترس از جرم

0/6790/4610/7560/0012/179-بی نظمی محله ای

W-D= دوربین واتسون

1. Durbin Watson
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متغیر مالک  بر  پیش بین  متغیرهای  از  كدام  هر  قویتر  پیش بینی  و  ارتباط  برای سنجش 
از آزمون رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد، مقدار F نشان دهنده آن است كه آیا مدل 
رگرسیونی پژوهش مدل مناسبی است یا خیر. به عبارتی، آیا متغیرهای پیش بین قادرند به 
خوبی تغییرات متغیر مالک را توضیح دهند یا نه. تشخیص این موضوع با معنی داری مقدار 
 F، در سطح خطای كوچك تر یا بزرگتر از 0/05 امكان پذیر است. مقدار به دست آمده F
15/278 كه در سطح خطای 0/001 كوچك تر از 0/05 معنادار است، نشان می دهد متغیرهای 
پیش بین یعنی ترس از جرم و بی نظمی محله ای از قدرت تبیین مناسبی برخوردار بوده و 
توانسته است به خوبی میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته یعنی وفاداری به مقصد را 

توضیح دهد. كه در جدول )8( نشان داده شده است. 
استانداردشده  بیان داشت كه ضرایب رگرسیونی  باید  با ضرایب رگرسیونی  ارتباط  در 
تغییرات متغیر مالک  تبیین  تا سهم نسبی هر متغیر پیش بین را در  )BETA( كمك می كند 
مشخص شود. متغیر ترس از جرم با مقدار ضریب بتا 0/132- بر وفاداری به مقصد تأثیر 
گذاشته اما ضریب آن به صورت معكوس است. یعنی با افزایش ترس از جرم میزان وفاداری 
همچنین   .)2009 شالی،  صفری  و  گتابی  )حبیب پور  می یابد  كاهش  گردشگران  مقصد  به 
این میزان یعنی ضریب بتا برای متغیر بی نظمی محله ای 0/205- هست. بدین معنی كه در 
ارتباط با وفاداری به مقصد گردشگران خارجی یا تمایل به اقامت مجدد در بافت تاریخی 
شهر شیراز متغیر بی نظمی محله ای بسیار مهم تر از ترس از جرم بوده است. به عبارت دیگر، 
برای گردشگران آنچه كه اهمیت بیشتری داشت بی نظمی اجتماعی و بی نظمی محیطی بافت 
تاریخی شهر شیراز بوده است تا صرفًا ترس از جرم؛ هرچند با افزایش میزان ترس از جرم 

كاهش  تاریخی  بافت  در  مجدد  اقامت  به  تمایل شان  یا  و  آنان  وفاداری  بالطبع  گردشگران 
می یابد.
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در ادامه تحلیل رگرسیون باید عنوان داشت که هرگاه مقدار قدر مطلق آماره t از عدد 2/33 
بزرگتر باشد، سطح خطای آن نیز کوچک تر از 0/05 خواهد بود و در نتیجه متغیر پیش بین تأثیر 
آماری معناداری در تبیین تغییرات متغیر مالک داشته است )حبیب پور گتابی و صفری شالی، 
و سطح  با 2/541-   برابر  از جرم  ترس  متغیر  برای   t آماره  مطلق  قدر  مقدار  بنابراین،   .)1388
خطای 0/011 و برای متغیر بی نظمی محله ای برابر با 3/952- و سطح خطای 0/001 می باشد. 
بدین ترتیب براساس آماره t نیز تأثیر این دو متغیر نیز بر تمایل گردشگران به اقامت مجدد تأیید 

می شود.
جدول )8( آزمون آنوا )F( برای بررسی معناداری معادله رگرسیون

SSdfSMFpمدل

14/36127/180رگرسیون

15/2780/001 177/1913770/470باقیمانده

191/552379مجموع

جدول )9( ضرایب رگرسیون چندگانه به روش همزمان بین متغیرهای ترس از جرم و بی نظمی 

محله ای با وفاداری به مقصد

bSESβtp

31/4380/001-5/0210/160مقدار ثابت

2/5410/011-0/132-0/1460/057-ترس از جرم

3/9520/001-0/205-0/2480/063-بی نظمی محله ای
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بحث
هدف پژوهش حاضر، ارتباط بین ترس از جرم  و بی نظمی محلی با وفاداری به مقصد 
نتایج  بود.  تاریخی شهر شیراز  بافت  اقامت مجدد( در گردشگران خارجی در  به  )گرایش 
نشان داد كه برخی از ویژگی های جمعیت شناختی ارتباط معناداری با وفاداری به مقصد نشان 
داده و برخی نیز ارتباط معناداری را نشان نداده اند. نتایج نشان داد كه بین متغیر جنسیت و 
وفاداری به مقصد ارتباط معناداری وجود ندارد. نتیجه این رابطه با نتایج هزارجریبی )2011( 
و احمدی و همكاران )2013( همسو و با نتایج پژوهش اسچبلر و همكاران1 )1996( ناهمسو 
است. نتایج آزمون همبستگی وجود ارتباط معنادار بین دو متغیر سن و وفاداری به مقصد را 
تأیید كرد و بیشترین تراكم سطوح سنی متعلق به طبقه 21 تا 30 سال بوده است. نتیجه این 
رابطه با نتایج هزارجریبی )2011(، بخارایی و همكاران )2014(، اسمیت و هیل2 )1991( 
و مشكینی و همكاران )2016( همسو است. همچنین نتایج نشان داد كه بین وضعیت تأهل 
با وفاداری به مقصد ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج نشان داد كه متأهلها نسبت به 
مجردها در متغیر وفاداری به مقصد دارای میانگین باالتری هستند. این یافته با نتایج مورگان 
و پریچارد )2005( و گارگانو و گراسو3 )2016( همسو هست. رابطه مثبت و معنادار بین 
متغیرهای سطح تحصیالت و وفاداری به مقصد نیز تأیید شد. بیشترین آمار تحصیلی مربوط 
به سطح مدرک لیسانس است. نتایج پژوهش ارتباط معناداری را میان دو متغیر »اندازه سفر و 
وفاداری به مقصد« نشان نمی دهد. بیشتر گردشگران خارجی ورودی به شهر شیراز با 44/7 
درصد و 168 فراوانی در حالت گروه دوستان اقدام به سفر كرده اند. ارتباط دو متغیر شغل و 
وفاداری به مقصد نیز تأیید شد. 40 درصد گردشگران مشاغلی غیر از دسته بندی ارائه شده 
در پژوهش را دارا بوده اند. نتیجه این رابطه با نتایج رزینگر و ماروندو )2005( و مشكینی 
1. Schiebler
2. Smith and Hill
3. Gargano and Grasso
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و همكاران )2016( همسو است. همچنین ارتباط بین كشور مبدأ گردشگران و وفاداری به 
مقصد نیز تأیید شد. دو كشور فرانسه و ایتالیا با یكدیگر مجموعا 42/56 درصد گردشگران 
ورودی به شهر شیراز را تشكیل داده بودند. نتیجه این رابطه با نتایج هیپ )2013( همسو 
هست. همچنین نتایج عدم ارتباط میان دو متغیر مدت اقامت و وفاداری به مقصد را نشان 

می دهد. میزان میانگین مدت اقامت گردشگران در شهر شیراز برابر با 2/8 روز است.
تأثیرگذار متغیر ترس از جرم بر میزان وفاداری به مقصد  ارتباط  نتایج نشان از وجود 
گردشگران خارجی ورودی به شهر شیراز دارد. یعنی به ازای یك واحد افزایش در میزان 
ترس از جرم میزان وفاداری به مقصد 0/132 واحد كاهش خواهند یافت. نتایج این رابطه 
نگرانی  از  است  عبارت  از جرم  است. ترس  بخارایی و همكاران )2014( همسو  نتایج  با 
فرد از بزه دیدگی. همانگونه كه در مدل پژوهش نیز اشاره شد دو بُعد ترس از جرم عبارتند 
امنیت و نگرانی درباره جرم. آنچه ترس از جرم را به عنوان یك مسأله  از: عدم احساس 
به  افراد  است.  جامعه  و  افراد  برای  آن  پیامدهای  شدت  و  عمق  می كند،  مطرح  اجتماعی 
شیوه های متفاوتی به ترس از جرم واكنش نشان می دهند و آنها ممكن است از حضور در 
مكانهای معین و در زمانهای ویژه اجتناب كنند، تجهیزات پیشگیری از جرم خریداری كنند، 
گروه هایی علیه جرم و یا به منظور دفاع از خود تشكیل دهند، فعالیتهای روزمره و سبك 
زندگی شان را تغییر دهند و یا از مشاركت در زندگی اجتماعی كناره گیری كنند. نكته قابل 
توجه در بررسی ترس از جرم به عنوان مسئله اجتماعی را اینگونه می توان عنوان كرد كه 
در این زمینه مطالعات صورت پذیرفته نیز ثابت كرده اند؛ ترس از جرم می تواند باعث ایجاد 
محدودیت در مسافرتهای درون شهری و برون شهری گردشگران و تمایل به اقامت مجدد در 

آن شهر شد. اعتماد به مكان گردشگری می تواند به عنوان یك ساختار نگرشی در نظر گرفته 
شود و اعتماد به مقصد گردشگری، به عواملی بستگی دارد كه به مكان مورد نظر مرتبط است 
می توان استدالل كرد كه وفاداری به یك مقصد گردشگری به وسیله اعتمادی كه افراد در 
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ارتباط با آن مقصد شكل می دهند، تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین از آنجایی كه ترس از 
جرم موجب می شود افراد احساس عدم امنیت كنند و عدم امنیت خود اعتماد افراد را سلب 
اقامت مجدد  امكان  تاریخی شهر،  بافت  به  اعتماد گردشگران  پایین آمدن  بنابراین  می كند، 
آنها را پایین می آورد )كاهش وفاداری به مقصد(. همپنین از آنجایی كه ادراک گردشگران 
از مخاطرات یك مقصد موجب افزایش نگرانی درباره جرم می شود، همین عامل نیز سبب 

كاهش وفاداری آنها به مقصد گردشگری می شود.
باید اذعان كرد كه مدیران و بازاریابان مقصد بافت تاریخی شهر شیراز، نباید وفاداری 
گردشگران را نقطه انتهای فعالیتهای خود تصور كنند؛ بلكه شرایط امنیت ضعیف مقصد و 
گردشگران  همانند  وفادار،  گردشگران  كه حتی  باعث شود  می تواند  بزه دیدگی،  از  نگرانی 
غیر  به گردشگران  تبدیل  واقع  در  و  كنند  آینده خودداری  در  مقصد  بازدید  از  غیروفادار، 

وفادار شوند.
نتایج نشان از وجود ارتباط تأثیرگذار متغیر بی نظمی محله ای بر میزان وفاداری به مقصد 
گردشگران خارجی ورودی به شهر شیراز داشت. یعنی به ازای یك واحد افزایش در میزان 
بی نظمی محله ای میزان وفاداری به مقصد 0/205واحد كاهش خواهند یافت. نتایج این رابطه 
با نتایج احمدی و عربی )2013(، ارتیگس و همكاران1 )2015(، گومز و همكاران2 )2015( 

و مارینو و همكاران3 )2012( همسو است.
بی نظمی هر جنبه ای از محیط فیزیكی و اجتماعی است كه برای هر ناظری نشان دهنده 
كه  است  دیگرانی  و خواسته های  ارزشها  به  توجه  فقدان   )2 و  محیط  بر  كنترل  فقدان   )1
فرسایش  نشانگر  كه  هستند  اجتماع  معیارهای  از  تخلف  بی نظمیها  هستند.  سهیم  فضا  در 
هنجارها و ارزشهایی هستند كه به طور سنتی پذیرفته شده اند. نشانه های بی نظمی عبارتند 
1. Artigas
2. Gómez
3. Marinao
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از نشانه های اجتماعی و نشانه های فیزیكی. گردشگران ویژگیها یا خصوصیات فیزیكی یك 
از طریق مكان، مناظر، جاذبه های گردشگری و زیست محیطی درک  منطقه گردشگری را 
می كنند. از دیدگاه شناختی، جذابیت گردشگری در زیبایی مناظر معماری و طبیعی، داشتن 
امكانات خوب و ویژه بودن جاذبه است. درواقع، هنگامی كه مقصدهای گردشگری، سطح 
رضایت بخشی از این ویژگیها دارند، بازدیدكنندگان تمایل بیشتری به نگرش مطلوب نسبت 
به مقصد گردشگری پیدا می كنند و این نگرش مطلوب در بلند مدت موجب وفاداری آنها به 
مقصد می شود. بنابراین از آنجایی كه بی نظمی فیزیكی یا محیطی یكی از جنبه های بی نظمی 
محله ای هست، گردشگران نگرش مطلوبی نسبت به این بی نظمی نخواهند داشت كه موجب 

می شود از میزان وفاداری آنها به مقصد كاسته شود.
همچنین نظم پذیری اجتماعی در جامعه ایران همواره ضعیف بوده و این پدیده به عنوان 
ثبات جامعه در گرو  آنجایی كه  از  از عوامل بی شماری است.  متأثر  اجتماعی،  یك آسیب 
نظارت و كنترل اجتماعی است؛ ضعف كنترل اجتماعی به عنوان یكی از علتهای تشدیدكننده 
بی نظمی در جامعه شناخته شده است. كنترل اجتماعی بیان می كند كسانی كه به اجتماع خود 
همبستگی دارند تمایل به تبعیت از مقررات آن دارند؛ در حالی كه كسانی كه از اجتماع خود 
بریده اند ممكن است تمایل به نقض مقررات داشته باشند. بنابراین از دالیل دیگر تأثیرگذاری 
متغیر بی نظمی محله ای بر كاهش میزان وفاداری گردشگران می توان به بی نظمی اجتماعی 
اشاره كرد كه ناشی از ضعف كنترل اجتماعی است. پس كنترل اجتماعی می تواند تبیین كننده 
می توان  جامعه  در  رسمی  غیر  و  رسمی  كنترل  مكانیزمهای  گسترش  با  و  باشد  بی نظمی 
بی نظمی را به میزان درخور توجهی كاهش داد كه خروجی آن افزایش وفاداری گردشگران 
به مقصد خواهد بود. لذا راه اندازی مدیریت واحد گردشگری كه شامل سازمانهایی از قبیل 
نیروی انتظامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری، استانداری، رسانه ها و سایر 
هماهنگی  و  همكاری  در  مؤثری  نقش  می تواند  كه  باشند  مربوطه  سازمانهای  و  دستگاهها 
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بین سازمانهای مختلف شهری داشته باشد. از این طریق است كه می توان امنیت روانی و 
اجتماعی را برای مردم و گردشگران فراهم آورد. همچنین راه اندازی پلیس ویژه گردشگری 
حفظ  جرم،  از  پیشگیری  بر  تمركز  با  دارد  را  گردشگر  جذب  بیشترین  كه  مقاصدی  در 
حیات شبانه محیط به كمك ایجاد كاربریهای فعال در شب، به كارگیری مددكاران اجتماعی 
برای ایجاد ارتباط با گروههای دخیل در ایجاد ترس از جرم نظیر جوانان و ارائه طرحهای 
سازمان یابی محله ها و مناطق به خصوص بافت سنتی شهر، باید در چارجوب سیاست كالن 
فقرزدایی و رونق اقتصادی این مناطق از جمله پیشنهادات این پژوهش در جهت كاهش ترس 

از جرم و بی نظمی محله ای و افزایش مقاصد گردشگری برای گردشگران است. 
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