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چکیده
از آنجايي که پلیس تأمین کننده امنیت جاني ،مالي ،رواني و اجتماعي گردشگران است ،نقش آن در
رضايت مندی و جذب تعداد بیشتر گردشگران خارجي بسیار حائز اهمیت است .هدف از انجام اين
تحقیق شناخت نقش پلیس در توسعة صنعت گردشگری و تأثیرات خدمات رساني و حضور فیزيکي
آن بر افزايش تعداد گردشگ ران خارجي در فضاهای گردشگری شهر اصفهان مي باشد .روش تحقیق
به صورت توصیفي  -تحلیلي و همبستگي مي باشد .جامعة آماری شامل؛گردشگران خارجي مي
باشد که در سال  1831وارد شهر اصفهان شده اند .با استفاده از روش کوکران تعداد  823نفر را به
عنوان نمونه آماری انتخاب کرده و از طريق پرسشنامه محقق ساخته به جمع آوری نظرات گردشگران
خارجي در ارتباط با امنیت پرداخته شده است .از مهمترين نتايج اين پژوهش مي توان به ،باال بودن
میزان رضايت مندی گردشگران خارجي از امنیت در شهر اصفهان اشاره کرد .در اين میان از نحوة
اطالع رساني پلیس ،نظارت پلیس بر عملکرد (هتل ها ،رستوران ها و آژانس های مسافرتي) و
همچنین تراکم زياد در برخي از مراکز گردشگری ،رضايت کمتری داشته اند .تعداد زيادی از
گردشگران خارجي با توجه به وضعیت امنیتي که در شهر اصفهان وجود داشته ،تمايل داشته اند
دوباره به اين شهر مسافرت کنند و يا آن را به ساير دوستان و آشنايیان برای سفر معرفي کنند .بررسي
فرضیات تحقیق نیز نشان مي دهد ،رابطة معناداری بین متغیرهای مطرح شده وجود دارد و فرضیه
هايي که به سنجش رابطة بین اين متغیرها پرداخته اند نیز مورد تأيید مي باشند.در اين میان رابطة بین
حضور فیزيک ي زياد پلیس در فضاهای گردشگری و میزان احساس امنیت رواني گردشگران خارجي،
معنادار نمي باشد .بنابراين فرضیة مذکور تأيید نميشود.

کلید واژه ها :گردشگری ،پلیس ،امنیت اجتماعي ،امنیت رواني ،حضور فیزيکي پلیس ،شهر اصفهان

 1عضو هیئت علمي دانشگاه هنر اصفهان
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مقدمه و طرح مسأله:
صنعت گردشگری آمیزهای از فعالیتهای مختلف است که به صورت زنجیرهای در جهت خدمت رساني به
گردشگران انجام ميگیرد .گردشگری تمامي پديدهها و روابط حاصل از تعامل گردشگران ،عرضه کننددگان
و فروشندگان محصوالت گردشگری ،دولتها و جوامع میزبان در فرآيند جدذب و پدذيرايي را در بدر مدي
گیرد ( .)Mcintosh,et al, 1995: 9در کشورهای صنعتي ،توسعهی صنعت گردشگری موجب تنوع درآمدها
و کاهش ناهماهنگي در اقتصاد ميگردد و در کشورهای در حدال توسدعه ،فرصدتي بدرای صدادرات ايجداد
ميکند که نرخ رشد آن از اشکال سنتي صادرات بیشتر اسدت ( .)Stephen,1994:475بده طدوری کده قدرن
بیست و يکم را سده بهره گیری از فرصت های تجاری ارزشمند در بخش های خدماتي به ويژه گردشگری
دانسته اند .گردش مالي صنعت گردشگری جهان در اين سده از گردش مالي صنعت فراتر خواهدد رفدت و
در چند سال آينده دست کم به  2تريلیون دالر خواهد رسید .در اين فرآيند دستیابي کشورهايي نظیر ايدران
که از جاذبه های وسیع گردشگری برخوردار هستند به يک درصد ارزش گردش مالي اين صدنعت ،سداالنه
درآمدی حدود  23میلیارد دالر ايجاد خواهد کردکه برای اقتصادهايي نظیر اقتصداد ايدران  ،ايدن رقدم قابدل
توجه است و مي تواند تمامي فعالیت های اقتصادی را تحدت تدأثیر قدرار دهد(ديددگاهها و بررسدي هدای
بازرگاني.)2831832،اين در حالي است که کشور ايدران بدا توجده بده جايگداه مناسدبي کده از جاذبده هدای
گردشگری در دنیا دارد ،ولي از لحاظ سهم گردشگری جهاني ،موقعیت خوبي در دنیا ندارد که نیاز به نگداه
کلي به علل و عوامل مؤثر در اين زمینه دارد) (Kerr et al,1999:689به نظر مي رسد تنوع بخشیدن بده
درآمد کشور و تکیه بر صادرات غیر نفتي از راهکارهای برون رفت اين مسأله مي باشد .برنامه ريزی جهت
استفاده مطلوب از همه جاذبه های گردشگری و توجه و سرمايه گدذاری در زيرسداخت هدای گردشدگری
يکي از راهکارهای بسیار ارزشمند مي باشد .از اين رو گردشگری و توسعة فضايي آن در ايران بايسدتي در
چهارچوب طرحهای منطقهای و همانند ساير بخشهای اقتصادی ،به بخشي سدازنده و مهدم در سداخت و
ساز و آمايش فضايي -طبیعي تلقي گردد .همچنین از صنعت گردشگری در توسعة اقتصاد غیدر نفتدي و در
راستای "اهدف  "1033از پیامدهای اقتصادی و مثبت آن برای بهبود و ارتقای سطح زندگي مردم در مناطق
مختلف آن بهرهگیری شود (.)Mikaeli, 1996: 353
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مطالعات نشان مي دهد يکي از مسائلي که باعث تضعیف وضعیت صنعت گردشگری و کاهش تعداد
گردشگران در سال های اخیر شده تبلیغات رسانه های بیگانه به نا امن بودن کشور ايران مي باشد( .بیلي
،1132پیرام

8

2

و همکاران1112 ،؛سونمز و گرافه ،11130آپوستولوپولوس ،1830بررسي های

بازرگاني،2331،ارمغان  ،1831سینايي  .)1833به طوری که بسیاری از گردشگران معتقد بوده اند که قبل از
سفر به ايران انتظار داشته اند  ،امنیت جاني و يا مالي شان به خطر افتد .عالوه بر تبلیغات منفي بروز برخي
از حوادث امنیتي که برای گردشگران در ايران اتفاق افتاده ،مانند؛ دزديده شدن گردشگران توسط رانندگان
تاکسي ،دزدی و غارت اموال آنها توسط اراذل و اوباش ،کیف قاپي توسط موتور سواران ،جیب بری در
بازارها و ترمینالهای اتوبوسراني ،بیهوش کردن گردشگر توسط قرص های خواب آور،عدم رعايت قوانین
راهنمايي و راهنمايي و خطراتي که ممکن است در اثر تصادفات برای گردشگران اتفاق افتد ،سوانح هوايي
و عدم اطمینان به پروازهای هوايي ايران،حضور معتادين در ترمینال ها ،فرودگاهها ،خیابان های اصلي شهر
و غیره ،باعث شده در برخي از موارد به تبلیغات منفي عدم امنیت در ايران دامن زند .بنابراين اين مسأله
ضرورت توجه به نظارت بیشتر در تأمین امنیت گردشگران را مي طلبد.
شهر اصفهان به عنوان يک شهر تاريخي -فرهنگي با جاذبه های فراوان توريستي و تفريحي ،زمینههای الزم
را برای جذب گردشگران خارجي دارا مي باشد .يکي از شرايط الزم برای توسعه پايدار گردشگری در اين
شهر وجود امنیت ميباشد.با توجه به نقش نیروی انتظامي در تأمین امنیت ،به تبع آن مي تواند در جذب
گردشگری نیز بسیار مؤثر باشد.
هدف از انجام اين پژوهش شناساندن نقش نیروی انتظامي در توسعه و گسترش گردشگری و تأمین امنیت
اجتماعي و رواني گردشگران ،بررسي تأثیر حضور فیزيکي زياد نیروی انتظامي بر افزايش امنیت گردشگران
در فضاهای گردشگری در شهر اصفهان مي باشد.
مسأله ای که وجود دارد اين است که نیروی انتظامي به چه میزان ميتواند امنیت و احساس امنیت را در
بین گردشگران خارجي افزايش دهد و تأمین امنیت چه تأثیری بر مسافرت مجدد گردشگران خارجي و
همچنین معرفي اين شهر به ساير دوستان برای مسافرت خواهد داشت.
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پيشينه تحقيق
از آنجايي که نقش پلیس تأمین امنیت گردشگران مي باشد ،مطالعاتي در ارتباط با امنیت و گردشگری
صورت گرفته که برخي از آنها به اختصار آورده شده است.
محققان بسیاری دربارة احتمال تأثیر جدی حوادث طبیعي يا عامل انساني به صنعت گردشگری هشدار
دادهاند که اين مطالعات گويای نیاز به امنیت و ايمندي در جامعده برای گردشگدران ميباشد .باليای طبیعي
زلزله و سیل ،همچنین مخاطرات انساني مانند؛ آشوب سیاسي ،شورش ،تروريسم ،قیام ،جرم و جنگ تأثیر
منفي بر رفتار مشتريان ميگذارد ،مخصوصاً هنگامي که در رسانههای جمعي به تصوير کشیده شوند( Asli

 .)& Boylu, 2009: 22يکي از نظريات علمي که به پیش بیني و تشريح مسأله امنیت و گردشگری از طريق
کشف ارتباط بین برخي از عوامل مؤثر بر نا امني (مانند جرم ،تروريسم ،جنگ و آشوبهای خیاباني)
پرداخته ،توسط بیلي 8در سال  1132مطرح شد .وی به مطالعة برخي از پديدهها مانند؛ متغیرهای تقاضای
گردشگری در مقصد ،انگیزة مجرمین ،رفتار قربانیان ،زمان و موقعیت مکاني وقوع جرم پرداخته است.
هدف نهايي از ارائة اين تئوری ،کشف ارتباط بین متغیرهای امنیتي و وقوع برخي از شرايط جرمزا و
افزايش تعداد جرائم بر علیه گردشگران در مقصد گردشگری ميباشد.از نظر بیلي تبلیغات منفي تأثیر بسار
مهمي بر عدم استقبال گردشگران از مکان های گردشگری خواهد گذاشت،همچنین افزايش تعداد نیروهای
پلیس متحدالشکل در مقاصد گردشگری که در جهت تأمین امنیت گردشگران ميباشد ،سبب کاهش بازديد
مجدد گردشگران بدان منطقه ميشود .به اين علت که حضور تعداد زياد پلیس در يک مکان معین را دلیلي
بر نا امني در آن مکان ميدانند (.)Pizam and Mansfield,1982:12نظريه ديگری که در ارتباط با
امنیت و گردشگری مطرح شده ،نظرية سلسهمراتب نیازهای مازلو )1123( 1مي باشد .اين نظريه سطوح
اصلي و باالتر نیازهای انسان را با تعريف سطوح و اهمیت هر کدام از آنها از پايین به باال،تعريف ميکند.
يکي از پرکاربردترين نظريهها در توضیح پديدههای انساني از جمله رفتار مشتری در گردشگری است.
گرچه شواهد تجربي هیچگاه از نظرية مازلو پشتیباني نکردند .اين نظريه معتقد است که افراد نیازمند
برآورده شدن نیازهای پاية خود هستند و در عین حال حتي در تالش برای برآوردن نیازهای سطح باالتر
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خود مانند؛ جستجوی عشق ،اعتماد به نفس ،شأن يا باال بردن روحیه هستند .طبیعي است نگرانيهای ايمني
و امنیتي ،گردشگران را با خطرات گوناگوني همراه ميسازد ( .)Asli & Boylu, 2009: 21و نیاز به امنیت و
احساس آن که در مرحله دوم نیازهای سلسله مراتبي مازلو است به خطر افتد.
استینر 2در مقاله ای به وضعیت گردشگری در کشورهای عربي و از جمله مصر اشاره ميکند که با وجود
جاذبههای گردشگری فراوان نتوانسته به نحو مطلوبي درآمدزايي نمايند .همچنین به بررسي علل اصلي اين
ناکارآمدی پرداخته است و يکي از مهمترين علل عدم درآمدزايي را نبود امنیت و تهديدهای اجتماعي و
رواني و عدم خدمات رساني بهینه دانسته است .در اين پژوهش جهت بهبود گردشگری ،لزوم توجه به
امنیت گردشگران،را ضروری دانسته است( .)Steiner,2006هال

3

نیز در مقاله ای به بررسي وضعیت

گردشگری در کشورهای جهان سوم و برخي از مهمترين مشکالت گردشگری اين کشورها از جمله نبود
امنیت رواني و جاني پرداخته و بر لزوم توجه دولتهای جهان سوم در جهت از بین بردن اين معضالت از
طريق ايجاد پلیس گردشگری تأکید نموده است).)Hall,2008

ملکي در مطالعه ای با هدف بررسي جامعهشناختي عوامل مؤثر بر رضايتمندی توريستي به اين نتیجه مي
رسد ،بین عوامل جمعیتي ،اقتصادی ،آگاهيهای گردشگر ،تجربیات گردشگر ،تبلیغات ،موقعیت سیاسي
ايران ،جاذبههای گردشگری ،ملیت ،مذهب و رضايتمندی گردشگر رابطة مثبت و معناداری وجود
دارد(ملکي.)1833،سینايي در مقاله ای تحت عنوان؛ ناکارآمدی ،رکود و بحران در جهانگردی ايران ،به
بررسي عوامل مؤثر بر بحران گردشگری ايران پرداخته است ،وی يکي از عوامل مؤثر بر ضعف گردشگری
ايران را تبلیغات در زمینة عدم امنیت در ايران دانسته است(سینايي .)1833 ،همچنین زارعي در مطالعه ای
که بر روی تأثیر امنیت رواني بر توسعة صنعت توريسم در استان های بوشهر و فارس داشته ،به بررسي
شناخت عوامل مؤثر بر ايجاد امنیت رواني گردشگران و تعیین درجة اهمیت هر کدام از آنها پرداخته
است(زارعي.)1838،
مطالعات انجام شده نشان ميدهدکه کشورهای پیشرفته در زمینة خدماترساني پلیس در باال بردن امنیت و
جذب گردشگری ،پژوهشهای بیشتر و با سابقه طوالني تری نسبت به ايران انجام داده اند.
.Steiner
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مباني نظري
پلیس ،گردشگري و خطرات احتمالي

به طور کلي نقش پلیس در گردشگری حفظ امنیت گردشگران از خطرات احتمالي است که ممکن است
برای آنها به وجود آيد .گر چه محققان (سونمز 1و گرافه)1113 ،13برای گردشگران  13نوع خطر متفاوت را
تشخیص دادهاند ،ولي ميتوان آنها را به شش گروه کلي تقسیم بندی کرد که عبارتاند از 3خطرات
عملکردی ،خطرات مالي ،خطرات زماني ،خطرات جسماني ،خطرات رواني و خطرات اجتماعي ( & Asli
.)Boylu, 2009: 21

برخي از فعالیت ها و خدمات پلیس که مي تواند به تأمین امنیت گردشگران و حفاظت آنها در برابر
خطرات احتمالي کمک نمايد ،مي توان به مواردی مانند؛ نظارت دقیق بر ورود و خروج گردشگران؛
حفاظت و حراست از آثار تاريخي و فضاهای تفريحي؛ اطالعرساني صحیح و به موقع امنیتي به گردشگران؛
نظارت دقیق بر امنیت سیستمهای حمل و نقل هوايي ،زمیني ،دريايي و غیره؛ نظارت دقیق بر زيرساخت-
های خدماتي گردشگری مانند؛ هتلها و رستورانها؛ به وجود آوردن احساس امنیت در فضاهای
گردشگری؛ ارائة راهنمائي و آگاهي از ارزشها و قوانین و مقررات محلي به گردشگران و همچنین متوجه
ساختن آنها به احترام به اين ارزشها؛ ارائة آگاهيهای الزم در زمینة خطراتي که در برخي از مکانها يا در
زمانهای خاص ممکن است برای گردشگران اتفاق افتد؛ رسیدگي سريع به جرائمي که توسط گردشگران
يا بر علیه آنها صورت گرفته و پیشگیری از هر گونه فعالیت غیر قانوني و غیر اخالقي در صنعت
گردشگری اشاره نمود.
از نظر تارلو ،11پلیس گردشگری چهار نقش اصلي در زمینه تأمین امنیت گردشگران بر عهده دارد که عبارت
اند از3
 -1حمايت از بازديدکنندگان که زمینة الزم را برای حمايت از اقتصاد محلي ،فراهم مينمايند.
 -2خدمات امنیتي مورد نیاز گردشگران را فراهم ميکند و تصوير مثبتي از جامعه در اختیار گردشگران
قرار ميدهد.

.Sonmez

1

.Graefe

13

. Tarlo

11
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 -8استانداردی برای زندگي خوب فراهدم ميکندد که به روابدط افسدران با خدانوادة خدود ،رسدوخ مي
کندد.
 -0فرصدت درک افراد از سداير سرزمینها و فرهندگها را فراهدم ميکندد (.)Tarlow, 2005: 2
سازمان جهاني گردشگری )1112( 12دربارة امنیت گردشگر و ايمني او در مقاصد گردشگری معتقد است
که بر اساس اصل پايهای امنیت در يک هتل ،میهمان خود بايستي مسئول امنیت شخصي خود باشد.ولي
هتل نیز مسئوول ايجاد شرايطي برای میهمان است که وی بتواند مسئولیت فردی خود را به بهترين نحو به
انجام برساند و امنیت و ايمني عمومي را برای خود تأمین نمايد ) .(Chiang, 1996: 45حفظ جان میهمانها
و کارمندان ،امالک و سرمايههای تجاری از دستبرد مجرمان بر عهدة پلیس است،که از طريق توجه به
جنبههای امنیتي طراحي و فناوری موجود حاصل ميشود .برخي از اين فعالیتهای امنیتي ،شامل؛ ايجاد
دسترسي مناسب به پلیس در مواقع اضطراری ،روشنايي معابر عمومي و محوطة خارجي ساختمان ،تأمین
امنیت پارکینگها،درب های ورودی هتل و اتاق ها از طريق فناوری های نوين امنیتي و بدون حضور
فیزيکي زياد پلیس ،نظارت بر نگهبانان هتل و کنترل کلید اتاق میهمان ها و غیره.
نقش پلیس در حفظ جاذبههای تاريخي و تفريحي نیز بسیار مهم مي باشد .در ارتباط با حفظ جاذبه های
طبیعي،پلیس بايد با اتخاذ روشهای مناسب ،امنیت الزم را برای گردشگران تأمین کند .يکي از روشهايي
که به طور معمول مورد استفاده قرار ميگیرد ،حضور فیزيکي پلیس در محل به صورت سیار يا کیوسکهای
پلیس موقت مي باشد .هر منطقه با توجه به فصلي که جاذب جمعیت گردشگر است ،امنیت آن از طريق
نیروی انتظامي تأمین ميگردد.
نقش پلیس در حفضا فضاهای تاريخي و فرهنگي نیز از دو جهت قابل بررسي ميباشد .به اين صورت که
اوالً؛ اين گونه از آثار نشان از فرهنگ ،هنر ،تاريخ و تمدن مردمان يک سرزمین مينمايند که سرقت،
تخريب و يا تضعیف اين گونه از آثار باعث تضعیف تمدن انسانهای آن سرزمین مي شود .دوماً ،پلیس
وظیفة دارد گردشگران را از حوادث و خطرات احتمالي در امان گذارد .اطالعرساني و حضور به موقع
پلیس ميتواند نقش عمدهای در کاهش اين گونه از خطرات برای گردشگران داشته باشد.

.World Tourism Organization

2
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هر کشور با توجه به ويژگي های سیاسي ،اقتصادی ،جغرافیايي ،اجتماعي و فرهنگي که دارد دارای
معضالت و چالش های امنیتي خاص خود مي باشند .برخي از اين کشورها و معضالت و چالش های که
در ارتباط با گردشگر و گردشگری دارند در جدول( )1بیان شده است.
جدول .1برخي از چالشهای گردشگری در کشورهای مختلف
کشور

مشکالت امنیتي

نقش و عملکرد پلیس

بحران

گردشگری

آسیب پذيری به
خاطر خشونت

آروبا18

گم شدن دختران

جامائیکا10

جرم و جنايت

کاهش شديد تعداد

خارج از کنترل و

گردشگران در سال های اخیر

رسانههای اياالتمتحده و

بسیار حرفهای در

قوانین ارتباطي مقامات

زمینةکار پلیسي ،اما

آروبايي

ضعیف در روابط عمومي
آموزش ضعیفي ديده
است ،فاسد است و عموم

نژادپرستي

در حد متوسط

زياد

مردم اعتماد اندکي به
نیروی قانون دارند.

کنیا18

جرم ،فساد و

درگیر تروريسم وسیع است

تروريسم

بسیار فاسد است و

خسارت

حقوق و آموزش کافي

اقتصادی ناشي از

دريافت نميکنند.

خشونت بسیار
زياد است

انگلستان(لندن11

تروريسم

مکزيک12

جرم و جنايت

تعداد زياد گردشگران و

فوقالعاده حرفهای است.

در ابتدا بله ،اگر

استفادة گسترده از زبان

دوربینهای مراقبتي به

ادامه يابد ممکن

انگلیسي که تشخیص خودی

صورت گستردهای مورد

است آسیب

را از بیگانه برای پلیس سخت

استفاده قرار ميگیرد

اقتصادی گسترده
باشد

کرده است.
آژانسهای پلیس به کلي

فوقالعاده فاسد است.

خسارت

خراب شدهاند به خصوص در

حقوق کافي دريافت

اقتصادی گسترده

مرز اياالتمتحده و مکزيک و

نميکند.

بوده است

شهر مکزيکو ()DF
(.)Tarlow, 2005: 6

.Aruba

18

. Jamaica

10

3

.Kenya

18

.London

11

. Mexico
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-

فعالیت هاي نیروي انتظامي شهر اصفهان جهت خدمات رساني به گردشگران خارجي

نیروی انتظامي شهر اصفهان برای خدمات رساني بهتر به گردشگران خارجي ،در سال های اخیر فعالیت
هايي به شرح زير انجام داده است3
 . 1تأسیس ايستگاه پلیس ويژه اتباع خارجي؛ برخي از اهداف مهم تأسیس اين ايستگاه مي توان به؛ الف)
راهنمايي گردشگران خارجي و توجیه آموزشي آنان از نظر نحوه تردد و انجام اقدامات ايمني جهت
جلوگیری از وقوع جرم ،ب) تشکیل پرونده اولیه در رابطه با جرائم مختلف علیه گردشگران خارجي بويژه
سرقت و پیگیری آن ،ج) شناسايي سارقین و يا مزاحمین خیاباني گردشگران خارجي و پیگیری موضوع.
 .2راه اندازی گشتهای ويژه گردشگری خارجي.
 .8تهیة هشدارهای پلیسي؛
.0آموزش بخش خدمات گردشگری؛
 .8سرکشي از مراکز اقامتي گردشگران خارجي؛
 .1جلب مساعدت و همکاری ساير واحدهای انتظامي در حفاظت از محلهای اقامت ،مسیرهای تردد و
ادامه رسیدگي و پیگیری پرونده های قضايي گردشگران خارجي.
علیرغم تالش و فعالیت شبانه روزی نیروی انتظامي ،جهت تامین امنیت گردشگران خارجي ،وقوع جرائم
بر علیه آنان اجتناب ناپذير بوده است .ايجاد مزاحمت،سرقت ،فقدان ( گم شدن گردشگر به دلیل ناآشنايي با
مسیرها) ،کالهبرداری و ضرب و شتم  ،بیشترين جرائم بر علیه آنان را تشکیل مي دهد .بیشترين جرم علیه
گردشگران خارجي به صورت سرقت بوده است  .الزم به ذکر است بسیاری از سرقت های صورت گرفته
از گردشگران خارجي با پیگیری پلیس در همان زمان وقوع کشف گرديده است( صفائي.)1830382،

-

مدل تحلیلي

مدل در واقع شامل نشانه ها و عاليم هستند .يعني خصوصیات بعضي از پديده های تجربي(شامل اجزا و
ارتباط آنها) به طور منطقي از طريق مفاهیم مرتبط با يکديگر بیان مي شود .بنابراين مدل منعکس کننده
واقعیت است ،جنبه های معیني از دنیای واقعي را که با مسأله تحت بررسي ارتباط دارند را مجسم مي
1
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سازد ،روابط عمده را در میان جنبه های مزبور روشن مي کند ،سرانجام امکان آزمايش تجربي تئوری را با
توجه به ماهیت اين روابط فراهم مي سازد .بعد از آزمايش مدل،درک بهتری از بعضي قسمت های دنیای
واقعي حاصل مي شود(ايران نژاد پاريزی.)0831833،
با توجه به موارد مطرح شده فرضیاتي به شرح زير ارائه شده است3
 .1بین خدمات رساني پلیس و باال رفتن انگیزة مسافرت مجدد به شهر اصفهان رابطة وجود دارد.
 .2بین امنیت جاني و مالي گردشگران خارجي و انگیزه مسافرت مجدد آنها به شهر اصفهان رابطة معناداری
وجود دارد.
 .8بین خدمات رساني پلیس به گردشگران خارجي در شهر اصفهان و امنیت اجتماعي آنها رابطة معناداری
وجود دارد.
 .0بین حضور فیزيکي زياد پلیس در فضاهای گردشگری و میزان امنیت اجتماعي گردشگران خارجي
رابطة معناداری وجود دارد.
 .8بین حضور فیزيکي زياد پلیس در فضاهای گردشگری و میزان امنیت جاني و مالي گردشگران خارجي
رابطة معناداری وجود دارد.
 .1بین خدمات رساني پلیس در فضاهای گردشگری و میزان امنیت جاني و مالي گردشگران خارجي رابطة
معناداری وجود دارد.
 .2بین خدمات رساني پلیس به گردشگران خارجي در شهر اصفهان و امنیت رواني آنها رابطة معناداری
وجود دارد.
 .3بین حضور فیزيکي زياد نیروهای امنیتي و انتظامي در فضاهای گردشگری و میزان احساس امنیت رواني
گردشگران خارجي رابطة معناداری وجود دارد.
مدل تحلیلي ذيل بر مبنای روابط بین فرضیه ها و تأثیر نهايي آنها بر روی متغیرهای وابسته تهیه شده است.

13
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حضور فیزيکي زياد نیروهای انتظامي و امنیتي

امنیت رواني

امنیت جاني و مالي

امنیت اجتماعي

خدمات رساني پلیس به گردشگران
خارجي
انگیزه مسافرت مجدد به شهر
اصفهان
شکل .1ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته

مدل مزبور نشان مي دهد که چه اطالعاتي بايد برای آزمون فرضیةها جمع آوری شود.بعد از جمع آوری
اطالعات و طبقه بندی و تجزيه و تحلیل آنها مشخص خواهد شد که آيا آنچه در تئوری بیان گرديده است
با دنیای واقعي منطبق است يا خیر.
روش تحقیق:

ندوع تحقیدق از نظر هدف کاربردی است .روش آن به صورت توصیفي -تحلیلي و همبستگي و مبتني بر
آمار وضع موجود ميباشد .اطالعات مورد نیاز از طريق روشهای میداني (پرسشنامه) و کتابخانهای به
دست آمده است .جامعة آماری اين پژوهش کلیة گردشگران خارجي ميباشند که در سال  1831وارد شهر
اصفهان شده اند و در اماکن گردشگری ،تفريحي و رفاهي حضور داشتهاند .با توجه به جامعة آمداری مد
نظر ،حجم نمونة آماری  823نفر برآورد شده است .روش نمونه گیری از جامعة آماری مد نظر ،نمونه گیری
غیر احتمالي (در دسترس) ميباشد که برای برآورد حجم نمونة مورد نظر ،از روش کوکران استفاده شده
است .برای تحلیل دادهها از روشهای (ضريب رگرسیون گام 13به گام ،و فراواني ساده) استفاده شده است.
برای سنجش پايايي گويه ها ،روشهای مختلفي وجود دارد .يکي از رايج ترين و ساده ترين شیوه های
محاسبه پايايي ،محاسبه ضريب آلفای کرونباخ مي باشد .اين روش به عنوان يکي از ضرايب پايايي يا
قابلیت اعتماد شناخته مي شود.با توجه به ضريب آلفايي کرونباخ 3/32نشان مي دهد که همبستگي دروني

. stepwise
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گويه ها زياد مي باشد .همچنین برای سنجش روايي تحقیق از نظرات اساتید علوم اجتماعي دانشگاه
اصفهان استفاده شده ،نظرات آنها نشان از روايي گويه ها مي نمايد.
یافته ها

با توجه به جدول ()2که نظرات گردشگران خارجي در ارتباط با متغیرهای امنیت و گردشگری را نشان
داده ،مشخص شده است که حدود  13درصد از آنها از امنیت مالي شان در اين شهر رضايت زياد1/0 ،
درصد متوسط و  18/8درصد رضايت کمي داشته اند.
در بسیاری از کشورهای گردشگر پذير (مانند کشور ترکیه) ،پلیس گردشگری ،اطالعات کافي را نسبت به
حوادث و اتفاقاتي که ممکن است برای گردشگران رخ دهد ارائه مي دهد و به عبارتي هشدارهای امنیتي را
به گردشگران اطالع رساني ميکند با توجه به جدول( ،)2حدود  88درصد از گردشگران خارجي از اطالع
رساني پلیس شهر اصفهان رضايت زياد 08 ،درصد متوسط و  2درصد رضايت کمي داشته اند .همچنین
نظرات گردشگران نسبت به نظارت پلیس بر هتل ها و رستوران ها نیز نشان مي دهد که  82درصد از آنها
از عملکرد پلیس شهر اصفهان رضايت زياد 02 ،درصد رضايت متوسط و يک درصد رضايت کمي داشته
اند.
میزان رضايت مندی گردشگران از ايمني وسايل حمل و نقل و شبکه های ارتباطي در اصفهان نیز نشان مي
دهد 38/1 ،درصد از وضعیت شبکه های ارتباطي و عدم بروز سوانح رانندگي در اين شهر رضايت
کامل 11/1،درصد متوسط و  2/8درصد نیز رضايت نداشته اند .همچنین  33/0درصد از وضعیت امنیت
جاني و نبود آشوب در شهر اصفهان رضايت کامل  11 ،درصد رضايت متوسط و فقط  3/1درصد از اين
وضعیت رضايت نداشته اند که در مقايسه با درصدی از گردشگران که رضايت داشته اند ،بسیار محدود و
کم مي باشد.
با توجه به اينکه شهر اصفهان به عنوان يک شهر تاريخي با جاذبه های تفريحي و گردشگری فراوان
محسوب مي شود ،رضايت مندی گردشگران از امنیت در اين مکان ها بسیار حائز اهمیت است .نتايج نشان
مي دهد که  21درصد از گردشگران از امنیت در اين فضاها رضايت زياد  11 ،درصد متوسط و تعداد
معدودی از امنیت در اين مکان ها رضايت نداشته اند که اين تعداد بسیار اندک مي باشند.همچنین درصد
بااليي از گردشگران خارجي بیان داشته اند که هیچ وقت احساس نکرده اند که ممکن است امنیت جاني و
يا مالي آنها در اين شهر به خطر بیافتد.
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در ارتباط با حضور فیزيکي زياد پلیس و امنیت گردشگران ،دو نظريه مهم مطرح است ،برخي معتقدند
حضور فیزيکي زياد پلیس باعث افزايش امنیت و عدم احساس ترس ،در نزد گردشگران خارجي مي شود و
برخي نیز بر اين اعتقادند که حضور فیزيکي زياد پلیس ،باعث باال رفتن دلهره و احساس ترس در نزد
گردشگران خارجي خواهد شد ،چون تعداد زياد پلیس متحدالشکل را ناشي از وجود جرم و جنايت در آن
محل مي دانند.11نظر گردشگران خارجي در شهر اصفهان نشان مي دهد ،حدود  21درصد از آنها معتقدند
که حضور فیزيکي زياد پلیس ،باعث افزايش امنیت و عدم احساس ترس خواهد شد 13،درصد اين تأثیر را
متوسط و  22درصدکم دانسته اند .بنابراين گردشگران چندان به حضور فیزيکي پلیس در فضاهای
گردشگری اعتقادی ندارند و معتقدند که امنیت بايستي از طريق ابزارهای الکترونیکي و از راه دور تأمین
شود.
میزان عالقه مندی به شهر اصفهان و رضايت مندی از اين شهر تأثیر عمده ای بر روی گردشگران در به
مسافرت مجدد و معرفي اين شهر به ساير دوستان برای گردش و تفريح خواهد داشت .میزان انگیزه
گردشگران نسبت به مسافرت مجدد به شهر اصفهان نشان مي دهد ،حدود  23درصد از آنها ،انگیزه و عالقه
زياد  11 ،درصد متوسط و  8درصد انگیزه کمي داشته اند که مجدداً به شهر اصفهان مسافرت نمايند.
همچنین میزان عالقه مندی گردشگران به معرفي شهر اصفهان به عنوان يک شهر توريستي و تفريحي نشان
مي دهد که حدود  38درصد از آنها عالقه زياد 18 ،درصد متوسط و  2درصد عالقه کمي داشته اند که شهر
اصفهان را به ساير دوستانشان برای تفريح و گردش معرفي نمايند.
جدول  .2نظرات گردشگران خارجي در ارتباط با متغیرهای امنیت و گردشگری
نام شاخص

فراواني

درصد تجمعي

درصد

زياد

متوسط

کم

زياد

متوسط

کم

زياد

متوسط

کم

رضايت از در امان بودن پول و وسايل همراه از دستبرد سارقان

231

83

0

31/0

1/0

1/8

31/0

13/3

133

رضايت از نحوه اطالع رساني پلیس نسبت به مسائل امنیتي

123

108

8

88/1

08/8

1/1

88/1

13/0

133

111

181

8

81/1

02/2

3/1

81/1

11/1

133

رضايت از سالمت در سفر و عدم بروز سوانح رانندگي

220

83

رضايت گردشگران از امنیت جاني و نبود آشوب و درگیری

238

88

احساس آرامش رواني در مراکز تفريحي ،تاريخي و اقامتگاهي

288

13

رضايت از نحوه نظارت پلیس بر عملکرد هتل ها  ،رستوران ها
و آژانس های مسافرتي

3
2
2

38/1

11/1

2/8

38/1

12/8

133

33/0

13/1

3/1

33/0

11/0

133

21/1

13/3

2/2

21/1

12/3

.Bilie,1982
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رضايت از عدم احساس ترس جاني يا سرقت اموال

233

23

12

%13

1/2

8/2

13

11/2

133

میزان اعتقاد گردشگران خارجي به حضور فیزيکي زياد پلیس

23

121

21

21/8

88/1

22/2

21/8

22/3

133

میزان انگیزه مسافرت مجدد گردشگران خارجي به شهر اصفهان

281

13

1

23/0

13/3

2/3

23/0

12/2

133

218

01

1

32/3

18/8

1/1

32/3

13/1

133

میزان عالقه مندی معرفي شهر اصفهان به ساير دوستان برای
سفر و گردش

برای بررسي رابطة بین خدمات رساني پلیس و امنیت به عنوان متغیرهای مستقل و باال رفتن انگیزة
مسافرت مجدد به شهر اصفهان به عنوان متغیر وابسته از روش رگرسیون گام به گام استفاده شده است .با
توجه به مقادير ضريب تعیین  R2 =3/28و ضريب تعیین تعديل شده  ،R2AD= 3/28نشان مي دهد ،حدود
 28درصد از انگیزه مسافرت مجدد گردشگران به شهر اصفهان مربوط به خدمات رساني پلیس و وجود
امنیت جاني و مالي در اين شهر مي باشد و بقیه  22درصد ديگر به عوامل ديگری به غیر از خدمات رساني
پلیس شهر اصفهان مربوط مي شود ،همچنین ضريب همبستگي چندگانه  R =3/03شدت همبستگي بین
متغیرهای مستقل( )xو وابسته( )Yرا در حد متوسط مي داند .با توجه به مقدار  F=03/8و سطح معناداری
آن ( ، )sig=30333با  11درصد اطمینان رابطة بین اين متغیر ها معناداری ميباشد.
جدول  .8ضرائب همبستگي ،تعیین ،تعیین تعديل شده و سطح معناداری متغیرهای  ،خدمات رساني پلیس و
امنیت با متغیر انگیزه مسافرت مجدد به شهر اصفهان
سطح

آزمون F

متغیر وابستهY

معنادار

متغیرهای

ضريب تعیین

ضريب

ضريب

استاندارد

مستقل()x

تعديل شده

تعیین R2

همبستگي

B

2

)(R AD

ی

3/333

03/8

انگیزه

خدمات

مسافرت

رساني

مجدد به شهر

پلیس()X1

اصفهان

امنیت جاني و

(درصد)R

3/228
3/28

3/28

3/030
3/211

مالي()X2
(Y=1/2+ )0/22X1( + )0/22 X2

با توجه به مقادير جدول ()0که به بررسي رابطة بین خدمات رساني و حضور فیزيکي زياد پلیس در
فضاهای گردشگری با میزان امنیت اجتماعي گردشگران خارجي در شهر اصفهان پرداخته ،مشخص مي-
نمايد که حدود  81درصد از امنیت اجتماعي گردشگران خارجي در شهر اصفهان مربوط به خدمات رساني
پلیس و حضور فیزيکي آنها مي باشد و مابقي امنیت اجتماعي مربوط به ساير عوامل مي باشد .ضريب
10
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همبستگي چندگانه  R =3/113شدت همبستگي بین متغیرهای مستقل( )xو وابسته( )Yرا در حد باال مي
داند.همچنین مقدار  F=13/1محاسبه شده نشان مي دهد که در سطح  11درصد ( )sig=30333رابطة بین
خدمات رساني و حضور فیزيکي پلیس به عنوان متغیر های مستقل و امنیت اجتماعي به عنوان متغیر
وابسته به صورت معناداری مي باشد.
جدول  .0ضرائب همبستگي ،تعیین ،تعیین تعديل شده و سطح معناداری متغیرهای  ،خدمات رساني وحضور فیزيکي
پلیس با متغیر امنیت اجتماعي گردشگران در شهر اصفهان
سطح

آزمون F

معناداری

متغیر

متغیرهای

ضريب تعیین

ضريب

ضريب همبستگي

استاندارد

وابستهY

مستقل()x

تعديل شده

تعیین R2

(درصد)R

B

2

)(R AD
خدمات رساني
پلیس()X1

امنیت
3/333

13/1

3/813

اجتماعي

3/81

3/83

حضور فیزيکي زياد

3/113

3/100

پلیس ()X2
(Y=2/0+ )3/883X1( + )3/100 X2

با توجه به مقادير ضريب تعیین  R2=3/833و ضريب تعیین تعديل شده  R2AD= 3/823مشخص مي
نمايد که حدود  83درصد از امنیت گردشگران مربوط به خدمات رساني و حضور فیزيکي پلیس مي باشد،
همچنین ضريب همبستگي چندگانه  R =3/111شدت همبستگي بین متغیرهای مستقل( )xو وابسته( )Yرا
در حد باال مي داند .با توجه به مقدار  F=10/2محاسبه شده است که در سطح  11درصد ()sig=30333

رابطة بین خدمات رساني و حضور فیزيکي پلیس به عنوان متغیر های مستقل و امنیت جاني و مالي به
عنوان متغیر وابسته به صورت معنادارمي باشد(جدول .)8
جدول .8ضرائب همبستگي ،تعیین ،تعیین تعديل شده و سطح معناداری متغیرهای  ،خدمات رساني پلیس وحضور
فیزيکي پلیس با متغیر امنیت گردشگران در شهر اصفهان
سطح

آزمون F

متغیر

متغیرهای مستقل()x

وابستهY

معنادار
ی

ضريب

ضريب

ضريب

استاندارد

تعیین تعديل

تعیین

همبستگي

B

شده

2

R

2

)(R AD
3/333

1002

امنیت جاني

خدمات رساني

و مالي

پلیس()X1

(درصد)
R
3/818

3/823
18
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حضور فیزيکي

گردشگران

پلیس ()X2

3/123

(Y=2/1+ )3/083X1( + )3/11 X2

در مرحله آخر به بررسي رابطة بین خدمات رساني پلیس و حضور فیزيکي زياد پلیس به عنوان متغیر
مستقل و امنیت رواني به عنوان متغیر وابسته پرداخته شده است.با توجه به اين که برای تحلیل روابط بین
متغیرهای مستقل و وابسته از روش رگرسیون گام به گام استفاده شده ،تحلیل رگرسیون تنها يک گام پیش
رفته است.در گام اول متغیر خدمات رساني پلیس( )X1وارد معادله شده است که میزان ضريب همبستگي
آن ( )Rبا متغیر وابسته  3/133به دست آمده است در اين مرحله میزان ضريب تعیین  R2=3/80و ضريب
تعیین تعديل شده برابر با R2AD= 3/88به دست آمده که نشان ميدهد بین اين دو متغیر همبستگي قوی
وجود دارد و همچنین رابطة معناداری بین خدمات رساني پلیس و امنیت رواني وجود دارد.
ضريب تعیین تعديل شده نیز نشان مي دهد 3/88از امنیت رواني گردشگران خارجي در شهر اصفهان
مربوط به خدمات رساني پلیس مي باشد .اين در صورتي است که حضور فیزيکي زياد پلیس ،از معادله
خارج شده است و نمي تواند متغیر وابسته را تبیین نمايد.بنابراين رابطة بین حضور فیزيکي زياد پلیس و
امنیت رواني گردشگران خارجي در شهر اصفهان معنادار نمي باشد.
جدول .1ضرائب همبستگي ،تعیین ،تعیین تعديل شده و سطح معناداری متغیرهای ،خدمات
رساني پلیس با متغیر امنیت رواني گردشگران خارجي در شهر اصفهان
سطح

آزمون

متغیر

متغیرهای

ضريب

ضري

ضريب

استاندار

معناداری

F

وابستهY

مستقل()x

تعیین

ب

همبستگ

دB

تعديل

تعیین

ی

شده

R2

(درصد)

3/333

183/8

امنیت

خدمات

رواني

رساني

)(R2AD
3/88

3/80

R
3/133

3/113

پلیس()X1
(Y=1/2+ )3/123X1
نتیجه گیري و ارائة راهکارها

امروزه با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در بین جوامع مختلف و ارزش درآمد زايي که اين صنعت
برای کشورهای گردشگر پذير دارد ،توجه به امنیت گردشگران خارجي بسیار حائز اهمیت است .بر اين
11

سال هفتم _ شماره بیست و ششم _ زمستان 5300

فصلنامه علمی دانش انتظامی اصفهان

 نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگري (نمونه موردي شهر اصفهان)

اساس بسیاری از کشورهای توريستي به تأسیس پلیس گردشگری با ساز وکارهای معین دست زده اند .به
طوری که اين ارگان امنیتي نقش بسیار مهمي در جهت رضايت مندی و ارائة خدمات به گردشگران ايفا
مي کند.
نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد که میزان رضايت مندی گردشگران خارجي از وضعیت امنیت در
شهر اصفهان و مراکز تفريحي ،اقامتگاهي مناسب بوده است .اين وضعیت مي تواند برای نیروی انتظامي
شهر اصفهان موفقیت بسیار خوبي باشد .در اين میان گردشگران خارجي از نحوه اطالع رساني پلیس نسبت
به مسائل امنیتي ،نحوه نظارت پلیس بر عملکرد(هتل ها ،رستوران ها و آژانس های مسافرتي) ،رضايت
بااليي نداشته اند .نکته قابل توجه اينکه گردشگران خارجي از حضور فیزيکي زياد پلیس در برخي از مکان
های گردشگری راضي نبوده و چندان اعتقادی به حضور فیزيکي پلیس نداشته اند.
بررسي فرضیات تحقیق نیز نشان مي دهد که3
 رابطة معناداری بین خدمات رساني پلیس و باال رفتن انگیزه مسافرت مجدد به شهر اصفهان وجود
دارد .منظور از خدمات رساني ،همه فعالیت هايي است که پلیس جهت آسايش خاطر و امنیت مسافران
ارائه مي دهد ،مانند 3اطالع رساني نسبت به خطرات احتمالي ،راهنمايي در نحوه استفاده از سیستم های
حمل و نقل ،نحوه خريد و آگاهي نسبت به فسادهای اقتصادی و پولشويي در برخي از مراکز تجاری،
نحوه حفاظت از کودکان و سالمندان از خطرات احتمالي ،نحوه استفاده از عابر بانک و دريافت پول کشور
میزبان ،استفاده از کارت شناسايي ،آگاهي در زمینه استفاده از مواد غذايي و نوشیدني مناسب و غیره.
بنابراين هر اندازه که اين خدمات بیشتر باشد تمايل گردشگر خارجي به مسافرت ،بیشتر خواهد بود.
 رابطة معناداری بین امنیت جاني و مالي گردشگران خارجي و مسافرت مجدد آنها به شهر اصفهان
وجود دارد .به اين مفهوم که پايین بودن خطرات جاني و مالي در نزد گردشگران خارجي ،انگیزه مسافرت
مجدد به شهر اصفهان را باال خواهد برد.
 رابطة معناداری بین خدمات رساني پلیس به گردشگران خارجي و امنیت اجتماعي و رواني آنها وجود
دارد .به اين مفهوم که هر میزان خدمات رساني پلیس مناسب تر باشد ،گردشگران از نظر رواني احساس
ترس نمي کنند و از نظر اجتماعي حريم شخصي و آزادی های فردی و اجتماعي خود را حفظ شده مي
دانند.
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 ر ابطة بین حضور فیزيکي زياد پلیس در فضاهای گردشگری و امنیت جاني و مالي گردشگران خارجي
به صورت معنادار مي باشد .به عبارت ديگر گردشگران خارجي با ديدن تعداد زياد پلیس ،از حفظ جان و
اموال خود مطمئن بوده اند.
 رابطة بین خدمات رساني پلیس در فضاهای گردشگری و امنیت جاني و مالي گردشگران خارجي
معنادار ميباشد.
 رابطة بین حضور فیزيکي زياد نیروهای امنیتي و انتظامي با امنیت اجتماعي به صورت معنادار مي
باشد .به اين مفهوم که هر چه نیروهای انتظامي در محیط های گردشگری و فضاهای شهری بیشتر باشند
حريم شخصي ،آزادی های اجتماعي و در مجموع امنیت اجتماعي گردشگران بیشتر تأمین مي گردد.
 رابطة بین حضور فیزيکي زياد نیروهای امنیتي و انتظامي با امنیت رواني به صورت معنادار نمي باشد.
به اين معنا که هر چه تعداد نیروی انتظامي و امنیتي بیشتر باشند ،گردشگر خارجي احساس نا امني بیشتری
مي نمايد به اين خاطر که وجود نیروی انتظامي زياد را دلیل بر وجود نا امني در آن مکان مي دانند.بنابراين
فرضیة مذکور تأيید نمي گردد .نتايج اين فرضیه با مطالعات بیلي( )1132يکسان مي باشد.
بررسي نتايج پژوهش نشان مي دهد که گردشگران خارجي از وضعیت امنیت در شهر اصفهان رضايت
داشته اند .در بین اين متغیرها نسبت به نحوه اطالع رساني پلیس و نحوه نظارت پلیس بر عملکرد( هتل ها،
رستوران ها و آژانس ها) ،رضايت زيادی نداشته اند.همچنین گردشگران خارجي از حضور فیزيکي زياد
پلیس در برخي از مکان ها رضايت نداشته اند چون حضور فیزيکي زياد پلیس را دلیل بر نا امني دانسته اند.
با توجه به موارد مطرح شده پیشنهاداتي جهت بهبود وضعیت امنیت گردشگری و خدمات رساني بهتر
پلیس شهر اصفهان به گردشگران خارجي ارائه خواهد شد.
-

با توجه به خدمات رساني پلیس گردشگری در برخي از کشورهای گردشگر پذير ،در ايران و شهر

اصفهان نیز نیاز مي باشد يک ارگاني که دارای توان ها و ابزاری مانند تسلط نیروهای آن به زبان بین
المللي ،داشتن فرم و لباسي مخصوص پلیس گردشگری ،داشتن ابزار و وسايل الزم جهت حفاظت از
گردشگران ،شناخت و تسلط به همه نقاط شهر اعم از جاذبه های گردشگری ،اقامتگاهها و رستوران ها،
مر اکز درماني ،تجاری و غیره ،داشته باشد تا بتوانند نیازهای امنیتي و اطالع رساني گردشگران را تأمین
نمايد.
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-

ايجاد پلیس گردشگری در مکان های مهم گردشگری شهر اصفهان مانند؛ پايانه های مسافربری و

ترمینال های شهر اصفهان ،فرودگاه بین المللي ،محورهای تاريخي و بخش تجاری شهر اصفهان و همچنین
گشت های پلیس در محورهای طبیعي گردشگری مي تواند به تأمین امنیت و اطالع رساني مناسب به
گردشگران کمک نمايد.
 تأکید بیشتر بر استفاده از ابزارهای الکترونیکي و دوربین های مدار بسته در فضاهای گردشگری بهجای حضور فیزيکي زياد نیروهای انتظامي و امنیتي؛ با توجه به اينکه درصد باالی از گردشگران از حضور
فیزيکي زياد پلیس در مکان های گردشگری رضايت نداشته اند ،بنابراين الزم است که پلیس از ابزارهای
الکترونیکي مانند دوربین های مدار بسته ،ردياب ها ،و سیستم های نظارت و کنترل از راه دور استفاده
نمايد.
 تنوع بخشیدن به خدمات نیروی انتظامي جهت باال بردن رضايت مندی گردشگران خارجي؛ پلیسشهر اصفهان با توجه به خدمات رساني که پلیس گردشگری کشورهای مهم گردشگر پذير ارائه مي دهد و
با توجه به مواردی که در اين پژوهش به آنها اشاره شد ،بايستي در نحوه و نوع خدمات رساني تغییراتي را
به وجود آورد تا باعث رضايت مندی بیشتر گردشگران خارجي شود.
 سرمايه گذاری و توجه به تبلیغات نسبت به وجود امنیت در ايران و شهر اصفهان؛ با توجه به تبلیغاتمنفي که نسبت به عدم امنیت در ايران شده ،نیاز مي باشد که از طريق رسانه ها ،سمینارهای بین المللي،
شبک ه های الکترونیکي ،سفارت خانه ها ،پلیس اينترپل و شرکت های بین المللي ،اين پیش داوری منفي را
از بین برد ،و با تبلیغات مثبت نسبت به وجود امنیت در ايران ،زمینه را برای پذيرش تعداد بیشتری از
گردشگران خارجي فراهم کرد.
 رسیدگي فوری نیروی انتظامي به شکايات گردشگران خارجي در جهت جلب رضايت مندی آنهانسبت به خدمات رساني مناسب نیروی انتظامي در شهر اصفهان.
 نظارت دقیق و کنترل شده نیروی انتظامي بر عملکرد هتل ها  ،سیستم های حمل و نقل،آژانس هایگردشگری ،مراکز تجاری و غیره از طريق پلیس گردشگری.
 تقويت فرهنگ مردم بومي از طريق مدارس ،دانشگاهها ،رسانه ها و غیره ،جهت حفظ حريمخصوصي ،اجتماعي و رواني گردشگران خارجي و احترام به آنها.
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