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 دهیچک

 به ازین یفرد و یروح یازهاین برآوردن یبرا و خود حیتفر و فراغت گذراندن یبرا هاانسان

 اریبس تیامن ،نهیزم نیا در .ندک فراهم هاآن یبرا را شیآسا و آرامش طیشرا هک دارند یطیمح

 گردشگران شیآسا و تیامن احساس زانیم سنجش ،حاضر پژوهش هدف. است تیاهم حائز

 ۀویش بریمبتن یلیتحل-یفیتوص حاضر پژوهش قیتحق روش. است گناوه یساحل شهر یداخل

 تابستان در که یداخل گردشگران شامل ،مطالعه مورد ۀمنطق یآمار ۀجامع. است یشیمایپ

 که دداشتن اقامت شهر نیا در هفته کی مدت به و کردند سفر گناوه شهرستان به 1395

 مورد یهاداده ییایپا. کنند یآورجمع نامهپرسش 228 توانستند مدت نیا یط نامحقق

 از هاداده لیتحل و هیتجز یبرا. است شده محاسبه 745/0 کرونباخ آزمون ۀلیوسبه استفاده

 گامبهگام ونیرگرس و یانمونه تک یت رمن،یاسپ و رسونیپ یهمبستگ یآمار یهاآزمون

 تیامن احساس و گردشگران التیتحص نیب ،دهدیم نشان قیتحق جینتا. است شده استفاده

 شیافزا هاآن التیتحص سطح چههر کهیطوربه ؛دارد وجود یمعنادار و میمستق ۀرابط هاآن

 احساس با هاآن یدرآمد سطح اما ،کندیم دایپ شیافزا زین هاآن تیامن احساس کندیم دایپ

 تیرضا که دهدیم نشان T آزمون جینتا. است نداشته یمعنادار و میمستق ۀرابط هاآن تیامن

 ترنییپا یتیوضع( 05/0 یخطا سطح در) مطالعه مورد ۀمنطق خدمات و امکانات از گردشگران

 امکانات شاخص ،داد نشان گامبهگام ونیرگرس از حاصل جینتا. اندداشته مطلوب حد از

 191/0 یبتا بیضر با یاقامتگاه امکانات شاخص ،ریتأث نیشتریب 231/0 یبتا با ییرایپذ

 یزیربرنامه ،رونیا ازگردشگران شهر گناوه گذاشته است.  شیو آسا تیامن را بر ریتأث نیکمتر

 ،نهیزم نیا در گردشگران منطقه الزم است. تیو امن شیآسا نیتأم یبرا هاشاخص ۀدر هم

 کمک و یگردشگر بهبود جهت در را الزم اقدامات دیبا گناوه یساحل شهر رانیمد و نمسئوال

 .دهند قرار مدنظر منطقه ۀتوسع به

 

 .یداخل گردشگران گناوه، یساحل شهر سنجش، ش،یآسا و تیامن احساس :یدیکل یهاهواژ

  

                                                                                                                                                                          

    Email: behnam_m1955@yahoo.com               مسئول ۀسندینو* 
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 مقدمه

 کشورها یبرخ یاقتصاد ۀتوسع در یاژهیو گاهیجا از ریاخ یهادهه در که است یمهم یهاتیفعال از یکی یگردشگر

 یجهان تجارت در سرشار درآمد منبع یگردشگر ر،یاخ یهاسال در(. 138 :1389 مصدق، و یکتولریم) است بوده برخوردار

 (.4 :1386 ،یکاظم) است شده کشورها از یاریبس یهاپرداخت تراز و یبازرگان ۀموازن میتنظ و بهبود در یمهم عنصر و

 و کرد رشد درصد 4/4 ،2015 سال در یالمللنیب یگردشگر که کندیم جلوه ترمهم یزمان یگردشگر ۀمقول به توجه

 حد از باالتر یالمللنیب واردانتازه ،یمتوال سال نیششم در 2010 بحران از بعد. دیرس نفر ونیلیم 1184 مجموع به

 به ،2014 سال به نسبت گردشگر ونیلیم 50 از شیب ،سال در باًیتقر. افتی شیافزا درصد 4 مقدار با متوسط

 ییجابجا و تحرک نیبزرگتر که یگردشگر و یجهانگرد(. Two, 2015) کردند سفر جهان سراسر یالمللنیب یمقصدها

 تیامن احساس ضرورت. است یفرهنگ-یاجتماع ۀدیپد کی صورتبه خود ،شودیم اطالق صلح زمان در هاانسان

 شیافزا و وکارکسب افتنیرونق موجب گردشگران، شمار شیافزا موجب گردشگران نیب در یروان آرامش و یاجتماع

 کمتر یکشورها در ژهیوبه یگردشگر ۀتوسع» .کنندیم تیفعال عرصه نیا در که شود یاتمؤسس و هاشرکت درآمد

 رونق و یارکیب کاهش مختلف، یقشرها درآمد شیافزا موجب و است فقر با مقابله در یمؤثر عامل ،افتهیتوسعه

 ۀمسئل سفر، جادیا با (.kazemi, 2008: 7) شودیم یاجتماع رفاه شیافزا و مردم یزندگ تیفیک بودبه ،جهیدرنت و یاقتصاد

 از گفتنسخن و گرفت نخواهد شکل یسفر نباشد، برقرار تیامن تا رایز ؛گرفت خواهد خود به را یخاص تیاهم تیامن

 سرتاسر در یمل تیامن در مباحث نیترمهم از یکی عنوانبه یتازگبه ،یگردشگر تیامن .بود خواهد هودهیب ،یگردشگر

 از آن عام یمعنا به تیامن ،یگردشگر ۀعرص در (.28 -27 :2012 ل،یبوکس) شودیم گرفته نظردر و شناخته امروز جهان

 یقانون ،یاسیس ،یاقتصاد تیامن جمله از مختلف، یهاعرصه در تیامن احراز رایز است؛ ربرخوردا یفراوان تیاهم

 رگذاریتأث مجدد یسفرها زین و زبانیم کشور در اقامت به هاآن لیتما و گردشگران ورود زانیم بر ...و یروان ،یاجتماع

-محفوظ قت،یحقدر و شودیم جامعه ثبات و فرد رفاه و رامشآ ،سالمت تیوضع شامل که است یکل مفهوم ،تیامن. است

 یعیطب و یخیتار یگردشگر یهاجاذبه یدارا رانیا شورک(. 128: 1390 ،یبیهزارجر) است گرانید توسط بیآس از ماندن

 را گردشگر جذب و داشته یمنف ریتأث رانیا یالمللنیب ۀوج در هک یمسائل نیترمهم از یکی .است یفردمنحصربه و فراوان

 موجب مسئله نیا .است شورک نیا در گردشگران یبرا تیامن وجود عدم نۀیزم در یمنف غاتیتبل است، داده قرار ریتأث تحت

 گردشگر، جاذب یشورهاک ریسا با سهیمقا در باال، اریبس لیپتانس با یگردشگر مقاصد از یکی عنوانبه رانیا شورک ،شده

 سطح در یگردشگر نۀیزم در رانیا استیس شدهثابت ،آمدهعملبه یهایبررس براساس .باشد نداشته یبخشتیرضا تیوضع

 لیدلبه ،گناوه یساحل شهر (.7: 2006 ،ییتوال) است ساخته ترانینما را ضعف نیا ،شدنیجهان دۀیپد و بوده فیضع یجهان

 گردشگران توجه مورد همواره( یآب مرز لومتریک 145) یبازرگان و تجارت نظر از آن گاهیجا و یعیطب لحاظ از خاص یژگیو

 از یبخش تصرف لیدلبه اما ،کندیم جذب خود به کینزد و دور راه از را مسافر یادیز تعداد هرساله و است بوده یداخل

 یهایکاربر وجود و آن یکینزد در ابانیخ احداث با یعیطب ساحل بردننیب از ،یشخص ناکمال توسط یساحل یهانیزم

 است داشته همراه به گناوه شهر یساحل بخش یبرا الزم ییاراک دمع و یررسمیغ یهاتیفعال بروز حوزه، نیا در نامناسب

 هک روستآن از حاضر پژوهش ضرورت .است ستیتور جذب و یگردشگر ۀحوز در گناوه شهر یامکنا بر یلیدال خود هک

 از یادیز تیجمع ساالنه ،نیچنهم و هستند گردشگر جذب در یاژهیو تیاهم یدارا سواحل هکنیا به توجه با آن یسامانده

 سفر کی یبرا یمناسب ۀنیزم توانیم که است برخوردار یادیز تیاهم از ،کنندیم سفر گناوه به شورک داخل گردشگر

 احساس زانیم سنجش ،پژوهش نیا انجام از هدف .دکر فراهم گردشگران یبرا تیامن و شیآسا با همراه و دغدغه بدون

 است گناوه یساحل شهر یداخل گردشگران شیآسا و تیامن

 تیوضع: هستند لیذ تسؤاال به یکارشناس پاسخ درصدد محققان پژوهش، هدف و مطالعه مورد موضوع به توجه با
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 بر رگذاریتأث عوامل نیترمهم ؟است چگونه گناوه یساحل شهر در یداخل گردشگران شیآسا و تیامن احساس

 ؟اندکدام گناوه یساحل شهر یداخل گردشگران شیآسا و تیامن احساس

 :میکنیم اشاره هاآن از یبرخ به لیذ در که شدهانجام یادیز قاتیتحق گردشگران تیامن ۀنیزم در

 به« (سنندج شهر: یمورد ۀمطالع) گردشگران تیامن احساس بر مؤثر عوامل یبررس» یامقاله در ییموال و یصلوات

 ریتأث ،هارسانه عملکرد و،یاقتصاد عامل ،یفرهنگ عامل س،یپل عملکرد تیامن بر مؤثر عوامل نیب از که دندیرس جهینت نیا

 احساس بر یداریمعن ریتأث ،یاسیس و یاجتماع عوامل انیم نیا در و داشته گردشگران نیب در تیامن احساس بر یداریمعن

 تیامن احساس زانیم سنجش» عنوان با یامقاله در همکاران و زادهلیاسماع. (1394 ،یموالئ و یصلوات) اندنداشته تیامن

 سواد، سن، الت،یتحص زانیم که دندیرس جهینت نیا به «(زیتبر شهرکالن: مطالعه مورد) شهرهاکالن یفضا در گردشگران

 یاجتماع تیامن احساس زانیم بر یادیز اریبس مقدار به هارسانه و یانتظام یروین نقش درآمد، زانیم تأهل، تیوضع

 شهر گردشگران نظر از را ریتأث نیکمتر زیتبر شهر یکیزیف یکالبد تیوضع ،انیم نیا در و داشته ریتأث یشهر گردشگران

 و یفرد تیامن احساس یبررس» عنوان با یامقاله در ،همکاران و فرخوش (.1394 ،همکاران و زادهلیاسماع) است داشته

 ۀالنگدر و خورانناهار یگردشگر ۀمنطق گردشگران: یمورد ۀمطالع آن، بر مؤثر عوامل و گردشگران دگاهید از یاجتماع

 مثبت یردهاکارک یدارا مطالعه، مورد یهاگردشگاه در یاجتماع تیامن احساس وجود دندیرس جهینت نیا به «گرگان شهر

 احساس لیتحل» ۀمقال در یطواف و انیشربت (.1392 ،همکاران و فرخوش) است یگردشگر ۀتوسع و گردشگران یبرا

 احساس ،دندیرس جهینت نیا به« (مشهد شهرکالن زائران یمورد ۀمطالع) یشهر یزیربرنامه بر دیتأک با گردشگران تیامن

 مشهد شهرکالن در ینید یگردشگر ۀتوسع بر یاثرگذار یکارکردها یدارا یرضو میحر گردشگران نیب در تیامن

 گردشگران تیامن احساس بر را ریتأث نیشتریب یمعنو سالمت و یشهر خدمات تیفیک ریمتغ ،نیهمچن و بود خواهد

 منیا شهر ۀبرنام یاثرگذار ۀنحو یبررس» عنوان با یپژوهش در همکاران و ایآن. (1394 ،یطواف و انیشربت) اندداشته

 بر محققان. (2012 ،همکاران و ایآن) پرداختند ،«ایپوتراج شهر یمورد ۀمطالع سم،یتور صنعت در یاهیپا یمبنا عنوانبه

 نیا بر انیپاسخگو. است یشهر سمیتور ۀحوز در هاستیتور نیب در برجسته مسائل از یکی تیامن بعد که باورند نیا

 ریام یفطر. است هاستیتور تیامن جهت در مهم یکردیرو ،منیا شهر ۀبرنام در جرم از یریشگیپ یهابرنامه که باورند

به « در کواالالمپور تیو امن یمنیدر ا یالمللنیب: احساس زنان مسافران داریپا یگردشگر طیمح» ۀمقال در همکارانو 

. است امن اریبس روز در( KL) کواالالمپور اطراف در رفتنراه که اندافتهیدر دهندگانپاسخ از درصد 99 دندیرس جهینت نیا

 جاده کیتراف دهندگانپاسخ توسط شدهدرک یناامن احساس. است افتهی کاهش درصد 15 تا شب طول در احساس نیا

 (.2014 ،همکاران و ریام یفطر) است بوده

 گردشگر جذب مهم یهامؤلفه از یکی تواندیم تیامن که گفت توانیم ق،یتحق ۀنیشیپ و اتیادب از یبندجمع در

 و روسفریس یبرا گردشگران جانب از میتصم اتخاذ و یگردشگر بر یشگرف ریتأث که باشد صنعت نیا ۀتوسع و ارتقا یبرا

 و انددغدغه و خطر بدون یسفر خواهان ،گردشگران و جهانگردان. دارد همراه به یعیطب و یخیتار یهامکان از دیبازد

 ،همکاران و انیصمد) ندکن طلب را یشتریب تیامن و اعتماد آرامش، ش،یآسا دشویم موجب آنان اطیاحت و یکارمحافظه

1388 :19.) 

 

 ینظر یمبان

 تیامن احساس و تیامن

 جوهر با که است بشر یفطر یازهاین از یکی و شودیم استفاده یناامن و هراس و میب مقابل در که است امن ۀشیر از تیامن
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 ۀواژ یجهت از یحت و است برخوردار بشر خیتار ینگیرید به یقدمت از تیامن ۀواژ ،رونیا از. دارد یناگسستن وندیپ انسان یهست

 تیامن فیتعر در معروف، نظرانصاحب از یکی ولفرز(. 104: 1393 سبحان، یمیسل) است مقدم جامعه و اجتماع مفهوم بر تیامن

 جنگ، وجود. دارد وجود تیامن ست،ین یناامن جاهر که یمعننیبد کرد، فیعرت یناامن نبود ۀلیوسبه توانیم را تیامن»: دیگویم

. است تیامن با یمساو هاآن نبود ،نیبنابرا ؛هستند یناامن عالئم یبرخ ،یداخل یثباتیب و یفرد منازعات ،زدوخورد ،خشونت

 و یرسول) «اندآورده یشهروند یقانون و مشروع یهایآزاد و حقوق به تعرض و دیتهد فراغت یمعنا به را تیامن ،نیهمچن

 سطح دیبا و کرد خواهد زهیانگ جادیا افراد در باالتر سطح یازهاین از قبل تیامن به ازین ،مازلو ۀینظر طبق (.170: 1390 ،یصالح

 و پورمیابراه) کند زهیانگ جادیا افراد در گرید یازهاین ریسا تا باشد شده ارضا فرد در یسالمت و تیامن به ازین از یقبولقابل

 نیب از انسان خاطر آرامش آن لزوا با کهیطوربه ؛رودیم شماربه انسان یاساس یزهایانگ و ازهاین از تیامن(. 9: 1390 روشندل،

 تیامن. است تیامن گرو در یآدم یازهاین از یاریبس شدنمرتفع. ردیگیم را آن یجا یناآرام و اضطراب ش،یتشو و رودیم

 تیامن .دهندیم اختصاص جامعه در تیامن یرقرارب به را خود اول تیلووا ،جوامع و است یاجتماع نظام هر در یاساس یامقوله

 است ریپذامکان یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس فمختل جهات از جامعه کی در آن زانیم و مطالعه و است یچندبعد یادهیپد

 که است یامر ناموس و مال و جان سالمت از نانیاطم وجود یمعن به تیامن ،درمجموع (.145 :1391 ،همکاران و یمحمد)

-یروانشناخت ۀدیپد تیامن احساس(. 2 :1390 ،یاریز) است ژهیو یهایزیربرنامه و اقدامات مستلزم آن افتنیتحقق ای تیواقع

 طیمح اوضاع و طیشرا از افراد میرمستقیغ و میمستق یهاتجربه از یناش احساس نیا .است گوناگون ابعاد یدارا که است یاجتماع

 یچندبعد ۀساز تیامن احساس ،یشناسروش لحاظبه .کنندیم تجربه را آن گوناگون یهاصورت به مختلف افراد و است یرامونیپ

 و سنجشقابل زین مختلف اشکال به و افتهی ظهور متفاوت یهاگونه به مختلف افراد و یاجتماع طیشرا با ارتباط در که است

 ،بخشتیضار) مثبت یروان یریگجهت و تیذهن ینوع ،یاجتماع تیامن احساس .(564: 1388 تاجران،) است یریگاندازه

 یفعل طیشرا در) داتیتهد یتیامن ضد عیوقا و دادهایرو بروز و حضور یرگذاریتأث عدم به نسبت شهروندان ،(بخشآرام و کنندهقانع

 (.28: 1384 ،یانیحاج) است نیسرزم تیامن و یپارچگکی ،یتیهو انسجام ،یاسیس ثبات ،یاجتماع تیامن یهاحوزه در ،(یآت و

 و جامعه در کند احساس فرد که یزمان ،درواقع. شودیم اطالق خطر و میب اضطراب، از نانسا ییرها احساس به تیامن احساس

 احساس یدارا فرد گفت توانیم ،دهدینم قرار تعرض و دیتهد مورد یخطر را یو یسالمت ای مال جان، ،یاجتماع تعامالت

 ۀشبک اده،خانو ،یاقتصاد نظام مدرسه، دولت، ت،یامن ۀکنندنیتأم یهاارگان به تماداع قیطر از تیامن احساس نیا. است تیامن

 یتلق یو تیامن احساس ۀدرج نییتع یبرا یمناسب ۀمشخص گران،ید به فرد یاعتمادورز ۀدرج .شودیم نیتأم... و دوستان

 یجهانگرد ۀحوز در یضرور یامر گردشگران تیامن احساس ،نیبنابرا ؛(196 :1389 ،یمروزین و یسروستان یقیصد) شودیم

 با. شودیم حاصل( زبانیم ۀجامع) خود یاجتماع طیمح با تعامل در سفر زمان در گردشگران تیامن احساس .رسدیم نظربه

 یهاتجربه زین و کندیم مختلف یهاحوزه در افراد نیب روابط به اشاره که خرد سطح در تیامن احساس» ضرورت نیا به توجه

 توانیم را یگردشگر تیامن احساس دارد، همراه به یفرهنگ و یاجتماع یهابیآس از را افراد ۀروزان میرمستقیغ و میمستق

 :شودیم فیتعر ریز شرح به تیامن احساس ،شدهگفته ینظر مباحث اساسبر (.16: 1388 ات،یب) «گرفت نظردر یضرور

 ممکن دولت ای سازمان کی فرد، کی یرقانونیغ رفتار که است یدیتهد از یهمگان فراغت حالت ،یاجتماع تیامن احساس»

 (.7: 1390 ،یگل) آورد دیپد جامعه از یبخش در ای یتمام در است

 

 شیآسا احساس

 تا یسالمت از و است ارتباط در یرونیب و یوندر یرهایمتغ از یشمار با که است یاحساس تیوضع ینوع ،شیآسا احساس

 یاساس و مهم یهامؤلفه از یطیمح شیآسا (.3: 1391 ،همکاران و یقدرت) ردیگیبرمدر را یزندگ از تیرضا احساس

 خانه که گونههمان و ستا بزرگ یاخانه شهر ،یزندگ و سکونت یبرا» اریز ؛شوندیم محسوب ساختانسان یهاطیمح
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 و یاتیفیک یدارا دیبا زین شهر سازد، بخششیآسا و مطلوب را یزندگ و سکونت تا باشد برخوردار ییایمزا و صفات از دیبا

 ریدلپذ و یمیصم گرم، یطیمح دیبا خانه مانند شهر ،نیهمچن. باشد تیامن و یراحت ش،یآسا نیتأم یبرا ییهایژگیو

 تیریمد ،یگردشگر یهاحوزه رانیمد یاصل هدف .(84: 1386 ،یصالح) «سازد فراهم را مطلوب یزندگ امکان تا باشد

 خاطر احساس و حیتفر با همراه خوش یامیا گذران و آرامش به زائران و گردشگران هک است نیا یانتظام یروین و یشهر

 یاجتماع و یفرد یازهاین نیمتأ یبرا هم یادیز موانع هک میبدان دیبا. نندک یسپر شهر نیا در را خود سفر انورد مطبوع

 به خود ۀنوببه دهیپد نیا و تیامن احساس دیشد اهشک به موانع نیا هک دارد وجود یستیتور مسافران و جهانگردان

 خود ۀنوببه دهیپد نیا». انجامدیم (همانیم و زبانیم) شهروندان شیآسا و آرامش و تیامن عدم ،یتینارضا ۀیروح گسترش

 و یاعتمادیب و عتیطب از ییجدا ،یاجتماع تنش ترس، غم، ،ییتنها احساس ت،یامن عدم ،یتینارضا ۀیروح گسترش به

 دهکر استفاده فضاها نیا از که را یکسان ۀهم اغلب افراد یبعض ۀآزاردهند یرفتارها و است زده دامن یاجتماع یهابیآس

 هامکان نیا از استفاده و رفتن از گردشگران است ممکن .دهدیم قرار ریتأث تحت ،دارند را آن زا استفاده با لیتما ای

 (.183 :1392 ،همکاران و فرخوش) «رندیگ قرار آزار مورد که ترسندیم رایز ؛کنند نظرصرف

 

 گردشگران یتمندیرضا و یگردشگر تیامن

 امن، کشور کی که گرفت جهینت توانیم یدوقطب وستاریپ کی در و است هیدوسو یامعادله ،(یگردشگر-تیامن) ۀمعادل

 موجب تواندیم یگردشگر بخش در یگذارهیسرما با کشور کی و داشت خواهد یدرخشان و فعال یگردشگر صنعت

 و انینیام) دشویم منجر ت،یامن ینسب نیتضم به بیترتنیدب و باشد مجرمانه یهازشیانگ نیترمهم از یبرخ حذف

 (.31: 1391 ،یفرج

. باشند داشته هم بر یکاهش ریتأث هم و یشیافزا ریتأث توانندیم هم دوجانبه یتعامل در یگردشگر صنعت و تیامن

 اگر ،نیبنابرا ؛شد خواهد بالعکس و یگردشگر صنعت( رکود ای) رونق موجب تیامن( کاهش ای) شیافزا که ،معنانیدب

 دو به سمیتور ۀحوز در تیامن. میباش داشته یاژهیو توجه تیامن ۀمقول به دیبا م،یهست یگردشگر صنعت ۀتوسع خواهان

 .(349: 1388 ،یخانرزایم و یگیب) گذاراناستیس و هیسرما یگرید و گردشگران تیامن یکی ،شودیم میتقس مهم بخش

 در یگردشگر ۀتوسع .فراخواند یگردشگر یسوبه را انسان تواندیم که است یعوامل و مسائل از تیامن و یراحت ش،یآسا

 یگردشگر تیامن نیتأم به دولت توجه کشور در یگردشگر رونق علل از یکی و است یمل تیامن ثبات نشانگر ،کشور کی

 یگردشگر از گفتنسخن و گرفت نخواهد شکل یسفر ،نباشد برقرار تیامن تا اصوالً (.2: 1391 ،یغفوری و فریلطف) است

 امر نیا و کنندیم سفر افراد ،باشد فراهم تیامن مناسب بستر یجهان ۀجامع سطح در هرگاه ،درواقع. بود خواهد هودهیب

 یناامن احساس یمقصد به نسبت یگردشگر اگر رایز ؛ابدییم رونق یگردشگر به مربوط یهاتیفعال که است آن نیمب

 هم با میمستق ینسبت که هستند معادله کی یپارامترها یگردشگر و تیامن. کنندینم سفر آنجا به هرگز باشد داشته

 کی در یگردشگر رونق ،است تیامن وجود یگردشگر ۀتوسع مهم عوامل از یکی کهطورهمان ،گرید عبارتبه. دارند

 هیقض نیا که کرد فراموش دینبا البته. شودیم تیامن آمدن وجودبه موجب زین مقصد کی در گردشگران تردد و منطقه

 است شده یناامن موجب گردشگران وآمدرفت و یگردشگر ۀدیپد وجود مواقع یبرخ در چراکه ؛ستین صادق شهیهم

 کشور کی از یبد ۀخاطر جهانگرد کی اگر ،یالمللنیب یهاسازمان اعالم براساس(. 144 :1390 ،همکاران و یوندیشاه)

 یمناسب برخورد با مذکور فرد اگر که است یحالدر نیا داد، خواهد انتقال نفر 80 یال 70 به را موضوع نیا ،باشد داشته

 اریبس یخارج گردشگران با نامناسب و غلط یبرخوردها ریتأث ،رونیا از .گفت اهدخو نفر 10 به تنها را آن دشو روهروب

 (.103: 1394 ،یموالئ و یصلولت) است مخرب و نامطلوب

 :شدند یمعرف ریز صورتبه ابعاد نیا و شدند یابیارز و لیتحل ،گذاردیم ریتأث یگردشگر تیامن بر که ییهاشاخص و ابعاد
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 یاقامت امکانات

 یایپو یهابخش از یکی هک است یالتیتسه شامل ،آوردیم وجودبه را یهتلدار صنعت هک یاقامت اناتکام کردنهمفرا

 ،دشویم محسوب یگردشگر تیتقو یبرا یمؤثر عامل ،التیتسه گونهنیا آنجاکه از .دهدیم لیکتش را یگردشگر

 (.218: 1388 ،یاکبر و ییتقوا) ردیگ قرار توجه مورد دیبا هاآن به دادنتیاهم

 

 ییرایپذ امکانات

 بخش ۀیثانو یازهاین از یکی دارد، مجهز یاقامت ساتیتأس به ازین ریگردشگرپذ و یخیتار شهر هر هکنیا به توجه با

 قهیسل تنوع لیدلبه اما ،کنندینم استفاده هتل از گردشگران ۀهم اگرچه ؛دیآیم شماربه ییرایپذ زکمرا و هاهتل ،یگردشگر

 هتل از هک یگردشگران .است ازمندین مختلف درجات برحسب ییرایپذ زکمرا و هاهتل انواع به شهر گردشگران، توان و

 (.97 :1389 ،همکاران و یوارث) دارند یگردشگر صنعت در را یاقتصاد ریتأث نیشتریب ،کنندیم استفاده

 

 ییربنایز امکانات

 جمله از ییبنا ریز امکانات به باال تیفیک با و راحت یدسترس رایز ؛دارد ونقلحمل با یاتیح یارابطه یگردشگر صنعت

 ۀتوسع کالن، اسیمق در. است منطقه کی یگردشگر ۀتوسع یهاالزمه نیترمهم از یکی گردشگران یبرا نگیپارک

 .دارد فراوان ضرورت گردشگران، یازهاین به ییپاسخگو منظوربه شهر ۀمدبران تیریمد و یشهر مناسب یهارساختیز

 

 یانتظام یروین

 کهآنجا آز. دارد عهدهبر را یداخل تیامن نیتأم ریخط ۀفیوظ کشور، کی یاسیس نظام از یمهم بخش عنوانبه سیپل

 نقش که کرد انیب توانیم ،است هاآن ۀعهد به ممکت آرامش و نظم و حفظ که است ییهاقوه شامل ،یانتظام یروین

 و مقدم نییآ) است سیپل و یانتظام یروین ۀعهدبر شهروندان، ژهیوبه کشور در آرامش و نظم حفظ و جادیا اول

 (.5: 1392 ،همکاران

 

 آرامش

 را سفر گردشگران،. است یگردشگر یهاطیمح در آرامش از یبرخوردار ،یگردشگر و سفر تداوم یبرا یضرور شرط

 برخوردار آرامش و شیآسا از که کنندیم انتخاب سفر و گردش یبرا را یمناطق و دهندیم انجام آرامش به دنیرس یبرا

 .ابدیینم رشد یگردشگر ،نباشد فراهم گردشگران یکاف آرامش یبرا الزم ۀنیزم که یزمان تا. باشد

 

 تیامن

 یلیتحل مدل ،نیبنابرا ؛شودیم جامعه ثبات و فرد رفاه و آرامش و سالمت تیوضع شامل هک است یلک یمفهوم تیامن

 (.1 شکل) است شده انیب ریز صورتبه پژوهش

 



  113 …داخلی گردشگران آسایش و امنیت احساس میزان سنجش

 
 پژوهش یلیتحل مدل : 1شماره  شکل

 1395 ق،یتحق یهاافتهی: منبع 

 مطالعه مورد ۀمحدود

 قرار یشمال ۀقیدق 34 و درجه 29 ییایجغراف عرض و یشرق ۀقیدق 31 و درجه 50 ییایجغراف طول در گناوه یبندر شهر

. است یآباد 51 و دهستان 2 بخش، 2 گ،یر بندر و (شهرستان زکمر) گناوه بندر شهر دو برمشتمل گناوه شهرستان. دارد

 یلیتفص طرح) است واقع فارسجیخل ۀرانک در و بوشهر یغرب شمال یلومتریک 160 در گناوه شهرستان زکمر گناوه بندر

 ،یساحل نوار نیا. است شورک جنوب در ونتکس زکمرا نیتریمیقد از یکی گناوه یساحل خط (.2 شکل( )11: 1390 گناوه،

 یشهرها از یادیز گردشگران جذب موجب گناوه شهر یاقتصاد تیوضع .دارد یعیطب یهاجاذبه لحاظبه یادیز ۀبالقو توان

 از دارد، که ییبایز دید سبب به آن بکر ساحل .است یستیتور شهر کی به گناوه لیتبد بر یلیدل خود که است شده همجوار

 یگردشگر یهافرصت تحقق یبرا یبستر ،یطرف از و شود مطرح شهر یفرهنگ معرف و نماد عنوانبه تواندیم یطرف

 ن،یصدرالد شاه و یگور تل گناوه، خان برج گناوه، یعل بن مانیسل ۀامامزاد ،(گناوه امامزاده ۀمحل) مرهیب ارتگاهیز. باشد

 پارک ،(گناوه بندر یغرب شمال یلومتریک 10 در) قائد مال یاصخره پناهگاه ،(دریح قائد یروستا یکینزد در) ویتود غار

 .ندیآیم حساببه گناوه بندر یهایدنید جمله از گیر بندر کینزد رمهنایم یجنوب ۀریجز و یساحل یگردشگر
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 مطالعه مورد ۀمنطق تیموقع ۀنقش :  2شماره  شکل

 بوشهر یفرماندار: منبع 

 

 پژوهش روش

از ابزار پرسشنامه استفاده  یرمس یناست که در ا یمایشیپ یوۀش یبرمبنا یلی،تحل-توصیفی حاضر پژوهش شناسیروش

 نیز آن پایایی و شده تأیید خبرگان و تخصصی حوزۀ متخصصان توسط ساخته،پرسشنامه محقق ییشده است. روا

 شامل مطالعه، مورد منطقۀ آماری جامعۀ. شد محاسبه 745/0 آن اعتبار میزان که گرفته صورت کرونباخ آلفای وسیلۀبه

 که دداشتن اقامت شهر این در هفته یک مدت به و کردند سفر گناوه شهرستان به 1395 تابستان در که داخلی گردشگران

با  شدهیآورجمع یهاداده یلو تحل یه. تجزکنند آوریجمع نامهپرسش 228 درمجموع توانستند، مدت این طی محققان

تک  T یون،و رگرس یرسونپ یهمبستگ یبضر یآمار یهاو با استفاده از آزمون SPSS یافزارنرم ۀاستفاده از بست

 گام صورت گرفته است.بهگام یونرگرس یلو تحل یانمونه

 
 گناوه یساحل شهر یداخل گردشگران شیآسا و تیامن احساس یهاشاخص و ابعاد : 1جدول  شماره 

 شاخص ابعاد

 التیتحص زانیم التیتحص
 انهیماه درآمد زانیم درآمد

 هتل ای مسافرخانه نگ،یکمپ مانند یاقامتگاه امکانات از تیرضا یاقامت امکانات
 و تزایپ سوپرمارکت، رستوران، مانند گناوه ییرایپذ امکانات از تیرضا ییرایپذ امکانات

 هایفروشچیساندو
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 نگیپارک مانند گناوه ییربنایز امکانات از تیرضا ییبنا ریز امکانات
 بندر سواحل تیامن از تیرضا  ساحل تیامن

 تیامن یبرقرار یبرا یانتظام یروین عملکرد از تیرضا یانتظام یروین
 اقامت مدت در آرامش احساس آرامش

 نگارندگان: منبع

 

 هاافتهی و بحث

 یفیتوص جینتا( الف

 گردشگران تیجنس تیوضع

 انیپاسخگو تیجنس یفراوان: 2جدول  شماره 

 یفراوان درصد یفراوان تیجنس

 6/70 161 مرد
 4/29 67 زن

 نگارندگان: منبع

 

 زن را هاآن درصد 4/29 و مرد را انیپاسخگو درصد 6/70 پاسخگو، نفر 228 مجموع از ،2جدول  شماره  براساس

 .دهستن مرد انیپاسخگو درصد شتریب اساس، نیا رب .شودیم شامل

 

 گردشگران التیتحص تیوضع

 انیپاسخگو التیتحص یفراوان: 3جدول  شماره 

 یفراوان درصد یفراوان التیتحص

 3/12 28 ییابتدا
 1/17 39 ییراهنما

 1/31 71 پلمید
 5/32 74 سانسیل

 0/7 16 باالتر و سانسیلفوق
 100 228 جمع

 نگارندگان: منبع

 

 هاآن درصد 1/17 ،ییابتدا التیحصت یدارا هاآن درصد 3/12 انیپاسخگو مجموع از ،3جدول  شماره  براساس

. هستند باالتر و سانسیلفوق التیتحص یدارا هاآن درصد 7 سانس،یل درصد 5/32 پلم،ید درصد 1/31 ،ییراهنما

 .دهستن سانسیل التیتحص یدارا انیگوپاسخ درصد نیشتریب

 

 گردشگران درآمد تیوضع

 کی تا هزار 800 نیب درصد 7/37 تومان، هزار 800 از کمتر درآمد انیپاسخگو درصد 7/12 ،4جدول  شماره  مطابق

 درصد 6/6 ون،یلیم دو تا پانصد ونیلیم و کی درصد 2/9 هزار، پانصد و ونیلیم کی تا ونیلیم کی درصد 8/33 ون،یلیم

 و ونیلیم کی تا ونیلیم کی ،سپس و ونیلیم کی تا 800 نیب آمددر انیپاسخگو شتریب. اندداشته باال به ونیلیم دو درآمد

 .اندداشته هزار پانصد
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 انیپاسخگو درآمد یفراوان :4جدول  شماره 

 یفراوان درصد یفراوان درآمد

 7/12 29 هزار 800 از کمتر
 7/37 86 ونیلیم کی تا 800

 8/33 77 هزار پانصد و ونیلیم کی نا ونیلیم کی
 2/9 21 ونیلیم دو تا پانصد ونیلیم و کی

 6/6 75 ونیلیم دو از شتریب

 نگارندگان: منبع

 

 یاستنباط جینتا( ب

 گناوه گردشگران تیامن و التیتحص نیب یهمبستگ لیتحل

 تیامن نیب معنادار ۀرابط نییتع هدف ،رونیا از. دش استفاده «رمنیاسپ و رسونیپ یهمبستگ» روش از یارابطه لیتحل در

 که( 5جدول  شماره ) دهدیم نشان رمنیاسپ و رسونیپ یهمبستگ آزمون از حاصل جینتا .است سواد زانیم و یگردشگر

 برابر بیترتبه رمنیاسپ و رسونیپ یهمبستگ و>P 05/0) دارد وجود یداریمعن ۀرابط سواد زانیم با یگردشگر تیامن نیب

 زانیم بر ،باشد شتریب افراد نیب در التیتحص زانیم چههر یعنی ،است متوسط مثبت ۀرابط نیا (.260/0 و 254/0 با

 .شودیم افزوده زین گردشگران تیامن
 

 گردشگران تیامن و التیتحص زانیم ریمتغ دو نیب رابطه یبررس :5جدول  شماره 

 اروجود یگردشگر تیامن ریمتغ

 تباطرا

 نوع

 یهمبستگ  ارتباط

 رمنیاسپ رسونیپ 
 

 التیتحص
 تعداد P (r) یهمبستگ تعداد P (r) یهمبستگ

 میمستق دارد 221 /000 /260 221 /000 /254

 نگارندگان: منبع

 

 گناوه گردشگران تیامن و درآمد نیب یهمبستگ لیتحل

 گردشگران یبرا تیامن جادیا و درآمد شاخص نیب که دهدیم نشان رمنیاسپ و رسونیپ یهمبستگ آزمون از حاصل جینتا

 زانیم یعنی (.031/0 و 019/0 با برابر بیترتبه رمنیاسپ و رسونیپ یهمبستگ و<P 05/0) ندارد وجود یداریمعن ۀرابط

 .باشد مؤثر هاآن تیامن شیافزا بر نتوانسته گردشگران نیب در درآمد

 
 گردشگران تیامن و درآمد ریمتغ دو نیب رابطه یبررس: 6جدول  شماره 

 وجود یگردشگر تیامن ریمتغ

 ارتباط

 نوع

 یهمبستگ  ارتباط

  رمنیاسپ رسونیپ 

 درآمد
 تعداد P (r) یهمبستگ تعداد P (r) یهمبستگ

 - ندارد 228 645/0 031/0 228 775/0 019/0

 نگارندگان: منبع

 

 هاآن تیمنطقه که متضمن امن یگردشگران را از خدمات گردشگر تیرضا ،یانمونهتک  یادامه با استفاده از آزمون ت در

حد  ،نیبنابرا ؛استفاده شده است کرتیل فیاز ط سؤاالتبه  ییگوپاسخ یبرا کهییآنجا از. میاکرده سنجش و یابیارز ،بوده است
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 نیانگیاز م ترنییپا کهیدرصورتو  است شتریب ریثتأ ۀدهندنشانباالتر باشد،  3از  نیانگیم یصورتدر. است 3متوسط آن عدد 

 تیوضع زگردشگران را ا تیرضا ،مقاله نیا در محققان. است منطقه یاز خدمات گردشگر هاآن نییپا تیرضا ۀدهندنشان ،باشد

 :شودیماشاره  هاآنبه  لیکه در ذ اندکرده یابیارز یاساس یهاشاخصو  هامؤلفه اساسبر منطقه یگردشگر

 Tآزمون  جی. نتااست شده یبررس هیگو 3با استفاده از  یخدمات یهامؤلفهاز  کیهر در گردشگران تیرضا یبررس

 سهیمقااند )داشتهاز حد مطلوب  ترنییپا یتی( وضع05/0 یسطح خطا درمطالعه )مورد  یهاهیگو ۀکه هم دهدیمنشان 

خدمات و امکانات گناوه  تیگردشگران از وضع تیرضا گر،ید یعبارتبه (.3 یبا حد مبنا هامؤلفهاز  کیهر نیانگیم

 مطلوب نبوده است.
 گناوه ۀگردشگران از خدمات و امکانات منطق تیرضا زانیم یبررس: 7جدول  شماره 

 از گردشگران تیرضا یهاهیگو

 یگردشگر خدمات

Test Value = 3 
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 در اختالف زانیم

 95 نانیاطم سطح

 درصد

 حد

 نییپا
 باال حد

 مانند یاقامتگاه امکانات از تیرضا
 هتل ای مسافرخانه نگ،یکمپ

02/2 604/ 440/24- 000/ 978/- 06/1- 90/- 

 مانند گناوه ییرایپذ امکانات از تیرضا
 ...و تزایپ سوپرمارکت، رستوران،

81/1 731/ 506/24- 000/ 189/1- 29/1- 09/1- 

 مانند گناوه ییربنایز امکانات از تیرضا
 نگیپارک

23/2 686/ 906/16- 000/ 768/- 86/- 68/- 

 -/70 -/88 -/789 /000 -291/17 /689 21/2 بندر سواحل تیامن

 یبرا یانتظام یروین عملکرد از تیرضا
 تیامن یبرقرار

29/2 687/ 544/15- 000/ 709/- 80/- 62/- 

 -/73 -/92 -/825 /000 -344/17 /718 18/2 اقامت مدت در آرامش احساس

 نگارندگان: منبع

 

 سطح در گردشگران یابر تیامن جادیادر  ثرعوامل مؤ ۀهم یانمونهتک  یت زمونآ اساسبر ،که گفته شد طورهمان

 یبرا یناامن و تنگنا جادیا برعامل که  نیمؤثرترعوامل  نیا انیکه از م شودیمتالش  مهادر اد .دارند قرار یلوبنامط

 تیامن بر ثرمؤ عوامل سنجش به تواندیمچندگانه  ونیرگرس .شود ییشناسا ،است شده منجرگناوه  ۀمنطق گردشگران

. شودیم گرفته کاربه دهد، نشان را هامعرف و هاشاخص نیب کنشهم بر که یعل مدل جادیا و گناوه ۀمنطق یگردشگر

 یبرا یاصل پرسش. است گناوه ۀمنطق ،یگردشگر تیامن بر عوامل نیب یعل مدل جادیا ،پژوهش نیا اهداف از یکی

 .است گذاشته منطقه نیا در یگردشگر بر را ریتأث نیشتریب ،منطقه شاخص کدام که است آن مدل نیا جادیا

. است 872/0 یهمبستگ بیضر یدارا که است اقامت مدت در تیامن احساس شاخص مدل، در واردشده ریمتغ نیاول

 به یقبل ریمتغ با مشترک طوربه 2Rو مقدار  /941 به R مقدار که شد مدل وارد ییربنایز امکانات شاخص دوم، ۀمرحل در

 942/0 به 2R مقدار و 971/0 به R مقدار. شودیم معادله وارد ییرایپذ امکانات سوم ۀمرحل در. افتی شیافزا 885/0

 افتهی شیافزا 963/0 به 2R مقدار و 981/0 به R مقدار یاقامتگاه امکانات ریمتغ ورود با چهارم گام در. افتی شیافزا

. است افتهی شیافزا 986/0 به 2R مقدار و 993/0 به R مقدار ،یانتظام یروین عملکرد ریمتغ ورود با پنجم گام در. است

 ریمتغ 6 نیا یعنی افت،ی شیافزا 1 به 2R مقدار ،نیچنهم و 1 به R مقدار ،بندر سواحل تیامن ریمتغ ورود با ششم گام در
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 .کنندیم نییتب را وابسته ریمتغ به مربوط انسیوار از درصد 100

( استفاده کرد. از Betaبتا ) یراز مقاد یدبا یون،رگرس ۀمعادل در پیشگویی در مستقل متغیرهای نقش و اهمیت درمورد

-بزرگ. کرد قضاوت متغیرها نسبی اهمیت درمورد توانیآن م یقاز طر ین،بتا، استانداردشده هستند؛ بنابرا یرآنجاکه مقاد

 که کرد قضاوت توانیم ینجاوابسته است. در ا یرمتغ یشگوییو نقش آن در پ ینسب یتاهم ۀدهندمقدار بتا، نشان بودن

 با اقامتگاهی امکانات متغیر. دارد رضایت و گناوه گردشگری بر را تأثیر بیشترین 231/0 بتای با پذیرایی امکانات متغیر

 .است گذاشته مطالعه مورد محدودۀ گردشگران امنیت بر را تأثیر کمترین 191/0 بتای ضریب

 
 گناوه شهر گردشگران، تیامن مستقل یرهایمتغ ریتأث سنجش یبرا گامبهگام ونیرگرس بیضرا :8جدول  شماره 

 بعد

 

 

 مراحل

 (آرامش ،یانتظام یروین ساحل، تیامن ،ییبنا ریز امکانات ،ییرایپذ امکانات ،یاقامت امکاناتها )مؤلفه

 به مدل در هر مرحله واردشدهر یمتغ

 بیضر

 یهمبستگ

(R) چندگانه 

ب یضر

 نییتع
)2R( 

 نییب تعیضر

 شدهلیتعد

 یخطا

 اریمع

 /258 759/0 760/0 872/0 اقامت مدت در آرامش احساس گام اول

 /179 884/0 885/0 941/0 ییربنایز امکانات گام دوم

 /127 941/0 942/0 971/0 ییرایپذ امکانات گام سوم
 /102 962/0 963/0 981/0 یگاه اقامت امکانات  چهار گام
 /062 986/0 986/0 993/0 تیامن یبرقرار جهت یانتظام یروین عملکرد پنجم گام
 /000 1 1 1 بندر سواحل تیامن ششم گام

 نگارندگان: منبع

 
 ۀمنطق گردشگران تیامن بر مطالعه مورد یهاشاخص یرگذاریتأث سنجش یبرا گامبهگام ونیرگرس بیضرا :9جدول  شماره 

 گناوه

 مدل

ب یضرا

 یونیرگرس

(B) 

ب یضرا

 یونیرگرس

 (استاندارد )

 یخطا

 استاندارد
 T مقدار

 سطح

 یداریمعن

6 

 E-17  000/0 0 0-6.505 وابسته ریمتغ

 0 0 000/0 225/0 167/0 اقامت مدت در آرامش احساس

 0 0 000/0 217/0 167/0 گناوه ییربنایز امکانات

 0 0 000/0 231/0 167/0 گناوه ییرایپذ امکانات

 0 0 000/0 191/0 167/0 یاقامتگاه امکانات

 0 0 000/0 218/0 167/0 یانتظام یروین عملکرد

 0 0 000/0 218/0 167/0 بندر سواحل تیامن

 نگارندگان: منبع

 

 یریگجهینت

 ۀدیپد کی صورتبه خود ،شودیم اطالق صلح زمان در هاانسان ییجابجا و تحرک نیبزرگتر که یگردشگر و یجهانگرد

 شمار شیافزا موجب ،گردشگران نیب در یروان آرامش و یاجتماع تیامن احساس ضرورت. است یفرهنگ-یاجتماع

 .کنندیم تیفعال عرصه نیا در که شود یاتمؤسس و هاشرکت درآمد شیافزا و وکارکسب نافتیرونق موجب گردشگران،

 داشتن با بوشهر استان در گناوه یساحل خط .است شورک جنوب در ونتکس زکمرا نیتریمیقد از یکی ،گناوه یساحل خط

 فراهم را یساحل شهر نیا به کشور نقاط یاقص از گردشگران حضور یبرا را یفروان ۀنیزم ،یگردشگر فراوان یهاتیجذاب
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 گردشگران مقصد یعیطب مناظر ،یتجار یکاالها بازار با،یز ساحل داشتن سبب به ریاخ یهاسال در گناوه، .است کرده

 در یطراح بر یآگاه .است گردشگران و شهروندان یبرا الزم ییکارا بدون اکنون آن یغن ۀیدرونما برخالف اما ،است بوده

 .است مهم اریبس ییفضا نیچن در گردشگران یازهاین به توجه ،یساحل ینوارها

 و لیتحل مطالعات، مطابق. است گناوه یساحل شهر یداخل دشگرانگر احساس زانیم سنجش ،حاضر پژوهش هدف

 زانیم با یگردشگر تیامن نیب که دهدیم نشان رمنیاسپ و رسونیپ یهمبستگ آزمون از افتهیانجام یآمار محاسبات

 رابطه نیا (.260/0 و 254/0 با برابر بیترتبه رمنیاسپ و رسونیپ یهمبستگ و>P 05/0) دارد وجود یداریمعن ۀرابط سواد

 .شودیم افزوده زین گردشگران تیامن زانیم بر ،باشد شتریب افراد نیب در التیتحص زانیم چههر یعنی. است متوسط مثبت

 رسونیپ یهمبستگ و<P 05/0) ندارد وجود یداریمعن ۀرابط گردشگران یبرا تیامن جادیا و درآمد شاخص نیب ،نیهمچن

 ثرمؤ هاآن تیامن شیافزا بر نتوانسته گردشگران نیب در درآمد زانیم یعنی (.031/0 و 019/0 با برابر بیترتبه رمنیاسپ و

 .باشد

 ،(81/1) ییرایپذ امکانات ،(02/2) یاقامتگاه امکانات شاخص یبرا یانمونه تک یت آزمون با تیرضا نیانگیم مقدار 

 سواحل تیامن و( 18/2) اقامت مدت در آرامش احساس ،(25/2) یانتظام یروین عملکرد ،(23/2) ییربنایز امکانات

 گردشگران نظر از گناوه یگردشگر امکانات و یخدمات یهاشاخص از هرکدام از تیرضا سطح کهییآنجا از. است( 21/2)

 تیوضع در ،نظر مورد ۀمنطق یگردشگر امکانات و خدمات گرفت جهینت توانیم ،دارد قرار 3 یمبنا حد از ترنییپا

 .دکن نیمتأ را گردشگران شیآسا و تیامن ستهنتوان و دارد قرار ینامطلوب

 231/0 یبا بتا ییرایامکانات پذ شاخصقضاوت کرد که  توانیم گامبهگام ونیرگرس آزمون در انتها با استفاده از 

 بر را ریثتأ نیکمتر 191/0 یبتا بیضر با یامکانات اقامتگاه شاخص .دارد تیرضا و گناوه یگردشگر بر را ریتأث نیشتریب

 .است گذاشتهمورد مطالعه  ۀمحدود گردشگران شیآسا و تیامن

 بر یمنف ریتأث یگردشگر( که 1394) همکاران و یلسبوئ زادهپژوهش رمضان جیبا نتا پژوهش آمدهدستبه جینتا

 شپژوه جیبا نتا ،نیچنهم .دارد یخوانهم ،است شده گردشگران تیامن احساس کاهش موجب و گذاشته تیامن

 و یانتظام یروین نقش درآمد، زانیم تأهل، تیوضع سواد، سن، الت،یتحص زانیمکه  (1394) همکارانو  زادهلیاسماع

 ییباال درصد ،درمجموع و داشته ریتأث یشهر گردشگران یاجتماع تیامن احساس زانیم بر یادیز اریبس مقدار به هارسانه

 .ندارد یخوانهم ،دانندیم یخوب نسبتاً یاجتماع تیامن یدارا را نظر مورد شهر گردشگران از

از خدمات و امکانات باالتر از حد مطلوب  کدامچیهگردشگران در  تیرضا زانیم قیحاصل از تحق جیمطابق نتا ـ

 .رسدیم نظربه یگناه الزم و ضرور یگردشگر یزیربرنامهدر  دنظریتجدلزوم  ،رونیا از .نبوده است

سپس احساس آرامش در مدت  ،ییرایگناه از امکانات پذ یمشکالت گردشگر شتریب ،قیتحق گرید جینتا مطابق ـ

گناوه انجام  یساحل ۀگردشگران منطق شیو آسا تیامن شیآسا یبراکه  یهایزیربرنامهدر  ،نیبنابرا ؛اقامت بوده است

 نیگردشگران در ا تیامن شیافزا یبرا .دشویم شنهادیپ یزیربرنامه یهاتیاولوبه دو شاخص مذکور در  توجه ،شودیم

 :دشویم شنهادیپ ریز یراهکارها نهیزم

 ؛یساحل سیپلمدام  یهاگشت. 1

 ؛یاقامت یهامکانبر  قیمنظم و دق نظارت. 2

 ؛یو گردشگر یاقامت یدر فضا مداربسته یهانیدورباز  استفاده. 3

 ؛انگردشگر تیباالبردن امن یراهبرد برا ۀو ارائ پرخطر یهامکان ییاسانش. 4

 ؛و خطرناک کیتار یهامکانرفع  یدر سواحل و برا ییوشنار جادیو ا ینورپرداز. 5

 ؛هاآنبا  سیپل و قاطع و برخورد مناسب اوباشاراذل و  یآورجمع. 6
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 .یهتلدارو خدمات  یاقامت یهامکان تیفیک یارتقا ۀنیدر زم یگذارهیسرما. 7
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