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Evaluation the Dimensions of the Security of Religious 
Tourists (Case study: Mehran City)
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market in Sarbisheh South Khorasan) [18] Political geography and geopolitics [19] The
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diversity, case study: Zabol county [20] Assessing national security threats in border
regions of northern Iran [21] Investigation of urban security in frontier cities case study-
Taybad City [22] Geopolitical situation and social insecurity (Case study: Khawaf and
Rashtkhvar towns in eastern Iran [23] Developmental actions and its role in ensuring the
sustainable security of border regions, case study: Green Belt of Khoshb Plain, Southern
Khorasan border with Afghanistan [24] Social capital and sustainable national security [25] 
Bordering capabilities versus borders: Implications for national borders

The present paper seeks to examine factors affecting the sense of security of religious tourists on 
the border of Mehran as a model of border towns. The research method is descriptive-analytic. 
Data was collected through library studies and a questionnaire. Data were analyzed using SPSS 
software and hypotheses. Findings show that there is no meaningful relationship between 
personal characteristics of respondents between their age and their sense of security. There is 
a significant relationship between the sense of security and gender, the sense of security and 
education of the respondents, and the sense of security and the status of the marital status 
of the respondents. In terms of tourists’ safety, the security of a person with T=37.4 is most 
secure. Road safety with a T-value of 97.2 is in the lowest category of security. According to the 
Sperman test, in the study of the relationship between total safety indices and sub-indicators 
of tourism development, the highest correlation coefficient between total security and re-
visit with a correlation value of 5.30 is obtained. In examining boundary measures for border 
city security, the predicted variables predict 0.79% of the safety sensitivity variance, and all 
variables significantly predict safety. The efforts of security officials to secure security on both 
sides of the border with (Beta=0.526; has the highest impact on the variable of security.
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  چکيده
هبی گردشگران مد امنیت احساس بر میزان موثر عوامل آن است تا بر حاضر نوشتار

 مورد بررسی قرار دهد. روش شهرهای مرزی از الگویی عنوانرا در مرز مهران به
 ایانهكتابخ مطالعات طریق از كه بوده تحلیلی -توصیفی پژوهش این در تحقیق

اطالعات  SPSSافزار شده و با استفاده از نرمآوریاطالعات جمع نامه،پرسش و
ت ها بیانگر آن اساست. یافته قرار گرفته آزمون مورد فرضیات و تحلیل و تجزیه
گویان بین سن و احساس امنیت آنها رابطه های شخصی پاسخمیان ویژگی که از
ها و تحلیل واریانس بین براساس آزمون تفاوت میانگینداری وجود ندارد. معنی

گویان و احساس احساس امنیت و جنسیت، احساس امنیت و تحصیالت پاسخ
امنیت  بعد درداری وجود دارد. گویان رابطه معنیامنیت و وضعیت تاهل پاسخ

دارند.  را امنیت احساس بیشترین =۳۷/۴Tمقدار  با گردشگران؛ امنیت جانی
 قرار دارند. در امنیت بعد رده از ترینپاییندر  T=۹۷/۲ای با مقدار امنیت جاده

 توسعه هایزیرشاخص و امنیت احساس هایشاخص کل میان رابطه بررسی
ر بازدید مجدد با مقدا و امنیت کل بین همبستگی ضریب باالترین گردشگری

به دست آمده است. در بررسی اقدامات مرزی برای پایداری  ٥٣٠/٠همبستگی 
را واریانس احساس امنیت  %۷۹/۰ امنیت شهرهای مرزی متغیرهای مورد نظر

را  احساس امنیتداری یصورت معنبه و همه متغیرها دنکنبینی میپیش
 منظور برقراری امنیت در دون امنیتی بهتالش مسئوالکه  کنند.بینی میپیش

) بیشترین میزان تاثیر را بر متغیر احساس امنیت ۵۲۶/۰سوی مرز با (بتا برابر با 
  دارد.
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  مقدمه
 هر توسعه بنیادین مفاهیم از امنیت احساس مفهوم امروزه
 در تنها اقتصادی مختلف هایشود. بخشمی محسوب ایجامعه
. ندباش کرده لمس را امنیت که خواهند بود فعالیت به قادر صورتی
. است کشور مدیریت در مهم لیمسا از یکی آن، کیفیت و مرز

 از نشانی استراتژیک، دلیل اهمیتبه مرزی قلمروهای مدیریت
 ملی مقیاس در هاگذاریسیاست و مدیریت ناکارآمدی یا کارآمدی
 مرزی قلمروهای در امنیت هایشاخص اندازه هر که ایگونهبه. دارد
 در تمدیری کیفیت توانمی باشند، برخوردار تریمطلوب کیفیت از

 مرز، مدیریت در ناکارآمدی. دانست مطلوب نیز را کشوری مقیاس
 سرزمینی فضای در را هاچالش از مندینظام و بافتههمبه مجموعه

 اقتصادی، بخش هایبخش این از یکی. [1]آوردمی پدید کشور یک
 اغلب نسبی امنیت با توجه به سوم هزاره در که است گردشگری
 هایفناوری کمک با حاضر قرن در .[2]است رشد حال در جوامع

 گردشگری بخش داری،سرمایه جامعه ظهور و ارتباطی و اطالعاتی
 طوربه گذشته سال ٦٠ طول در و است رشد حال در گذشته بیش از
 آنجایی تا است یافته افزایش جهانی اقتصاد در آن سهم روزافزون

. [3]است گشته کشوری تبدیل هر اقتصاد در بزرگی بخش به که
 بخواهیم اگر و است کشور داخلی امنیت زمینهپیش مرزی امنیت
 هامرز  امنیت تامین آن ملزومات از یکی شود، تامین کشور امنیت
 تحت کشور هر ورودی مدخل عنوانبه نیز مرزی شهرهای است.
 .هستند نواحی این امنیت بر اثرگذار خارجی و داخلی عوامل تاثیر
 تهدیدات به نزدیکی و جغرافیایی موقعیت دلیلبه مرزی نواحی
 بیشتر زمانی اهمیت این و برخوردارند بیشتر اهمیت از خارجی
 در کالن تاسیسات و منابع دارای مناطق که این شودمی احساس
 جاورتم خاطرهب مناطق این بنابراین، باشند. المللیبین و ملی سطح
 عوامل و نظامی تهاجم خطر معرض در همیشه همجوار کشورهای با

 افراد و تعداد با توجه به ایران در. [4]هستند داخلی امنیت در اخالل
 تاثیرات مرز سوی آن مردمان با آنها تعامل نوع و مرزها در ساکن

 ساماندهی خواهد زد. رقم را ایویژه امنیتی و فرهنگی اقتصادی،
 بودن و مرزنشین مناطق جمعیتی ثبات عدم و طرفی از تعامالت این

 طرف از مرکز و مرزی روستاهای بین فضایی و ایمنطقه هایتعادل
 بر مرزی مناطق در فضایی توسعه روند در عمدهای تاثیرات دیگر
 ار  مرز حاشیه جمعیتی هایمکان ای کهگونهبه است گذاشته جای
. مناطق مرزی [5]است داده قرار ملی و اقتصادی -اجتماعی انزوای در

طور اساسی با به های خاصی بوده ودر هر کشوری دارای ویژگی
ی هایترین چالشهایی دارند. یکی از مهممناطق داخلی کشور تفاوت

که در مناطق مرزی پیش روی مسئوالن امور قرار دارد، مساله امنیت 
مناطق مرزی است. مساله حفظ و گسترش امنیت مناطق مرزی، 

ویژه در کشورهایی که دارای مرزهای مشترک طوالنی با همسایگان به
هستند، همواره مورد توجه و حساسیت مسئوالن امور بوده خود 
. مساله امنیت در مرز، روند توسعه و امنیت کشور را متاثر [6]است
طوری که کشورهای درگیر با مسایل ناامنی در مناطق سازد بهمی

اند که به دالیل مختلف از جمله فقر، تنگدستی و غیره مرزی دریافته
طور مستقیم به کل کشور ن ناامنی بهناامنی گسترش یافته و ای

ترین عوامل در این میان یکی از مهم. [7]منتقل شده است
کننده حضور مردم در مناطق مرزی، ترس یا احساس ناامنی تهیده

ها و فضاهای مرزی، نشاط و سالمتی را در زندگی است. ناامنی مکان
صادی و کند و با ایجاد مانع بر سر راه رشد اقتروزمره مختل می

های زیادی را بر جامعه اجتماعی، فرهنگی و مشارکت عمومی، هزینه
. در این زمینه مناطق غربی کشور مخصوصًا شهر [8]نمایدتحمیل می
دلیل این که دروازه عتبات عالیات است و هر ساله حجم مهران به

عظیمی از گردشگران مذهبی از این مرز عبور و ورود دارد از موقعیت 
ارتباط با این زمینه برخوردار است که لزوم توجه به مساله خاصی در 

  کند.امنیت را دوچندان می
  

  پیشینه پژوهش
ای اعم از تحقیقات اقتصادی های اخیر در تحقیقات توسعهدر دهه

و اجتماعی و اکولوژیک به مناطق مرزی و تاثیرات مرزی توجه 
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 ایدارپ امنیت امنیت، احساس زمینه بسیاری صورت گرفته است و در
 مختلفی هایپژوهش تاکنون مرزی مناطق در اجتماعی امنیت و

 جهتو مورد کمتر گردشگری بخش با آن ارتباط اما است شده انجام
 قرار مطالعه اولویت در مطالعاتی خالء این پژوهش این در که بوده
  شود:هایی از آنها اشاره میکه در ذیل به نمونه است. گرفته
 شهر در گردشگران امنیت احساس ابعاد [2]و همکاران گر کالجیکوزه

 پژوهش اند. نتایجمرزی مریوان را مورد تحلیل و سنجش قرار داده
 وضعیت دارای ٦٧/٣مقدار  با امنیت کل شاخص که است آن گویای
 ینمیانگ ایجاده امنیت فقط در زیرشاخص و است مطلوبی نسبتاً 
 یهمبستگ .است نامطلوب امنیت دهندهنشان که آمد به دست ٧١/٢

 با اردمعنی و مثبت صورتبه گردشگری توسعه و امنیت کل میان
، در پژوهشی با عنوان [1]متقیاست.  شده محاسبه ٤٥٩/٠ ضریب

تحلیل تطبیقی احساس امنیت در قلمروهای مرزی (نمونه موردی: 
کردستان ایران و کردستان عراق)، ابعاد ذهنی امنیت و تاثیر آن بر 

اند. بر پایه نتایج مشخص شد وضعیت را مورد بررسی قرار داده مکان
عنوان نخستین عامل در ناپایداری وضعیت امنیت در اقتصادی به

کردستان ایران شناسایی شده است و پیوستگی ژئوپلیتیکی قومیت 
عنوان دومین عامل تولید احساس امنیت ناپایدار در کردستان به

این، مقایسه ذهنی که مرزنشینان در ایران نقش داشته است. بنابر 
عنوان یک شاخص تهدیدآفرین در دهند، بهدو سوی مرز انجام می

عنوان یک کشور مستقل، شناسایی شده رسمیت کردستان عراق به
نقش احساس امنیت در توسعه  ،[9]و همکاران حیدرنژاد است.

در مجموع اند. را بررسی کرده گردشگری نواحی مرزی شهر چابهار
 ست، همچنینا میزان احساس امنیت گردشگران متوسط رو به باال

نتایج حاصل از آزمون خی دو نشان داد؛ میزان احساس امنیت از 
سنین مختلف متفاوت است؛ در حالی بین  درسفر به این مناطق 

. نشان ندادداری که این میزان در بین زنان و مردان تفاوت معنی
احساس امنیت و گردشگری رابطه  دهد؛ بیننتایج پژوهش نشان می

مستقیمی وجود دارد. به عبارتی ضریب رگرسیون احساس امنیت، 
ازای یک واحد افزایش در احساس امنیت، حاکی از آن است که به

واحد در تمایل به سفر مجدد گردشگران به نواحی مرزی  ٥٧٩/٠
  .افزایش وجود دارد

های ها و فرصت"بررسی چالش عنوان با پژوهشی ، در[10]لکزایی
 امنیت برقراری که رسید نتایج این به شرقی" مرزهای درامنیتی 
 است فراوانی هایمولفه نیازمند شک بدون منطقه یک در پایدار
 و فرهنگ ای،فرامنطقه عوامل امنیت و اقتصاد متقابل تاثیر چون

 به توجه مرزی، مناطق در امنیت افزاریسخت مولفه اعتقادات،
 دادوستد کردنفراهم و مرزی هایبازارچه ایجاد مرزنشینان، معیشت
 در پایدار امنیت ایجاد هایظرفیت از جمله یادشده عوامل .است
سازی ، به امنیت[6]وفاییو  کریمیروند. می به شمار مرزی مناطق

 اند. به این نتایجتوسعه پایدار مناطق مرزی در شهر مریوان پرداخته
منتج شد که توسعه پایدار ارمغان امنیت، و امنیت پایدار ارمغان 
توسعه است؛ و امکانات در منطقه مطابق الگوی مناسب توزیع نشده 
و در جهت تحقق توسعه پایدار نیست. با عنایت به این که نظام 

ه ریزی بصورت بخشی است و این نوع برنامهریزی ایران بهبرنامه
، [11]مقدمهدایتیو  صیداییتوجه است. های مناطق مرزی بیویژگی

اند. نقش امنیت در توسعه گردشگری را مورد بررسی قرار داده
 تامنی امروزه که رسیدند نتیجه این به پژوهش این در پژوهشگران

 هتوسع راهبرد تدوین در اصل ترینیربناییز و ترینمهم عنوانبه
 عهتوس ثبات، گردشگری، میان آید.می به شمار جهان در گردشگری

 و ناامنی بروز هر گونه و دارد وجود شدهتعریف ایرابطه امنیت و
 هب ناپذیریجبران هایزیان مختلف سطوح در خشونت کارگیریبه
 توسعه موانع مقاله این ادامه در همچنین سازد.می وارد صنعت این

 نهاآ ترینمهم از که است گرفته قرار بررسی مورد ایران در جهانگردی
 یرانا چهره کردنمخدوش برای تبلیغاتی نامساعد فضای به توانمی
  کرد. اشاره المللیبین سطح ایران در انزوای و

  
  نظری مبانی و مفاهیم
 تعددم اصول پایه بر که است نسبی و ذهنی مفهومی امنیت امنیت:

 فارسی فرهنگ . در[12]یابدمی استمرار و پدیدار شده جامعه یک در
 بودن،درامان شدن،ایمن بودن،ایمن معانی در امنیت معین،
 در حفاظت شامل امنیت لغوی تعریف است. ترس نبود و بیمیبی

 رهایی ذهنی)، و تایمنی (امنی عینی)، احساس مقابل خطر (امنیت
. سازمان ملل [12]شخصی) است هایدریافت به (اعتمادتردید  از

 احساس گونهکند: این که کشورها هیچامنیت را چنین تعریف می
 زادانهآ بتوانند و نکنند اقتصادی یا سیاسی فشار خارجی، حمله خطر

. واژه امنیت در [13]نمایند تعقیب را خویش توسعه و گسترش
به انجام رسیده، پس از نیازهای  مازلوبندی نیازها که توسط طبقه

ترین نیازها ترین و بنیادیعنوان دومین طبقه از مهمزیستی به
  .[14]معرفی شده است

 مجاورت در که است ایمحدوده مرزی منطقه یا مرزی، ناحیه
 ستا ممکن مرزی منطقه. باشد گرفته قرار کشور یک مرز بالفصل
 تعریفی تعیین، و تشخیص نظر از هم و محدوده لحاظ به هم

 بین یا سرزمینی/ملی سطح در شدهتعیین(قراردادی /قانونی
 ،است نزدیک معنا این به که مفهومی باشد؛ داشته نیز) کشوری
 که است سطحی یا نقطه مبین که است) حدود: جمع(حد  مفهوم
 پهنه یک مرز و حد رود (مانندنمی فراتر و چیزی آن از فراتر

  .[3]شهر)  محدوده مثل گاهیسکونت
  

  مرزی امنیت
 رد قانون منافی اعمال هر گونه از جلوگیری معنای به مرزی امنیت
 نقل و حمل و اشخاص تردد کردنقانونی و کشور یک مرزهای طول
 هایدروازه طریق از قانونی ضوابط رعایت با اهلی حیوانات و کاال
 هایمحیط با تماس دلیلبه مرزی مناطق .[4]است مرزی مجاز

 وجود. برخوردارند خاصی هایویژگی از و خارجی، داخلی گوناگون
 مجاور، کشورهای بین و مرز سوی دو فضایی پیوندهای و مبادالت
 حساسی هایکانون به را مرزها مختلف، تهدیدات و هاپذیریآسیب
 و زمان با متناسب مرزها نقش و کارکرد. [15]است ساخته مبدل
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 فضای دو بین نمایی تفاوت. کندمی تغییر فناوری تحول
 لت،م یک کردنیکپارچه مستقل، حاکمیت دو تفکیک جغرافیایی،

 لت،م دو بین تعامل و ارتباط برقراری کشور، دو بین امنیت و نزاع
 حرکت بر نظارت و حکومت قدرت برای سرزمینی گستره تعیین
 شورک به کشور یک سرزمینی محدوده از اندیشه حتی و کاال و انسان
 مرزها اصلی کارکردهای از را شهروندی حقوق قلمرو تعیین و دیگر،
 را کشور امنیت و توسعه روند مرز در امنیت مساله. [16]اندشمرده
 تعل ناامنی مسایل با درگیر کشورهای که طوریبه سازدمی متاثر
 که دداننمی غیره و بیکاری تنگدستی، فقر، در را امنیت فقدان این
 امنیت است بدیهی. [17]شودمی مناطق این توسعه فقدان به منجر
 رد متنوعش ابعاد با انسانی امنیت برای محکم ایپشتوانه مرزها
 هایسیستم در تواندمی مرز در ناامنی هر گونه و است کشور داخل

 اخالل کشور داخل نظامی و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی،
 امنیت در خود حد در تواندمی مطلوب امنیت مقابل کند. در ایجاد
 اختصاص خود به را ایبرجسته بسیار سهم کشور داخلی و مرزی
  .[15]دهد

 دهش باعث اطراف محیط در موجود منابع به انسان طبیعی نیازهای
زندگی  و هاقومیت تشکیل و خود پیدایش ابتدای از انسان تا

 محدوده آن از و کند مشخص خود برای را معینی محدوده گروهی،
 ورتص در و جلوگیری افراد سایر دخالت و نفوذ برداری،بهره مقابل در

گونه . [16]نماید دفاع خود حریم از جمعیدسته طوربه لزوم
ی پایان بخش که است پیرامونی خط یافته این مفهوم،گسترش
 یداپ سیاسی ایجنبه و سازدمی مشخص را ملت یک فعالیت گستره
  .[18]شودمی خوانده مرز که کندمی

 سیاسی واحد دو جداکنندهی که است مشخصی خط یکمرز؛ 
 ایمرزه بلکه نیست، زمین سطح به محدود فقط و شودمی محسوب
 ایفض تا یابدمی گسترش عمودی سطح یک در باال طرف به دولت
 هاولتد حاکمیت تا رودمی پیش پایین طرف به و کند تحدید را ملی
 دیگر تعریف در همچنین. [17]شود اعمال هوا و دریا خشکی، روی
 که شودمی گفته فضایی پدیده هبکه مرز  است آمده مرز

 مطابق و بوده دولت یک سیاسی حاکمیت قلمرو کنندهمنعکس
 عمان افکار نشر یا کاال انتقال انسان، حرکت مقابل در خاص قواعد
 حرکت برابر در مانع ایجاد مرزها کارکرد ترینکند. مهممی ایجاد
  .[19]است تفکرات و کاال انسان،
 و هاشیوه ابزار، جوامع، در امنیت اهمیت افزایش رغمعلی

 رو این از. است شده تحول دستخوش آن حفظ و ایجاد رویکردهای
 تهیه به وادار را هادولت همواره که کشورها مشترک هایدغدغه از

 رانینگ داشتن و ملی امنیت حفظ بحث کند،می دفاعی سازوکارهای
 جیخار  یا داخلی منشا توانندمی تهدیدها این. است امنیت تهدید از

 و سیاسی اقتصادی، فرهنگی، نظامی، هایقالب در و باشند داشته
 پیشرفت، برای عنصری هیچ بدون تردید .[20]گیرند شکل غیره
 ترمهم استعدادها، شکوفایی همچنین و جانبهیک تکامل و توسعه

 اجتماعی، توسعه و نبوده جامعه در آرامش تامین و امنیت عنصر از
. [21]بود نخواهد پذیرامکان امنیت بدون ارزشمند، فعالیت و خالقیت

 وظیفه ترینمقدم و دولت برابر در شهروندان حق اولین امنیت
 و اقتصادی توسعه و تاریخی و فرهنگی هویت حفظ. است حکومت
. نیست ممکن امنیت و آرامش احساس بدون ملت یک اجتماعی
 ترس مفهوم در آن فقدان و است مخفی آزادی در امنیت وجود
  .[22]است گرجلوه
 است. دولت یک سرزمین پایان دهندهنشان مرز مرزی، امنیت در

 نمبی و نموده مشخص را جماعات سیاسی و حقوقی قلمرو سرزمین،
 ضمن خطوط این ها است.دولت صالحیت و حاکمیت نهایی حد

 آن دولت اختیارات کنندهتعیین حکومت، قلمرو حدود تعیین
 در سرزمین از حراست و حفاظت . امروزه[20]هست نیز حکومت
 آید.می حساب به ارزش یک کشورها تمام برای زمین کره سراسر
 مرزهایی داشتن و مرزها مدیریت شک بدون امر این تحقق ضمانت

 سوی از شکل دو به است ممکن مرزها. [21]است کامل امنیت با
 الباً غ که جنگ قالب در عیار تمام تهاجم یکی شوند. تهدید دشمنان

 مقطعی هایهجوم دیگر، و گیردمی صورت رژیم براندازی منظوربه
 یشترب و گیردمی صورت شبیخون یا ناگهانی هاییورش شکل به که
 هایپایه کردنسست و مردمان دل در وحشت و ترس ایجاد برای
. [22]بود خواهد جنگ مقدمه خود گاه که هستند، رژیم
 این امنیت تهدید موجب کشور مرزی مناطق در نیافتگیتوسعه
 عوامل هجوم باعث مرزی، مناطق ناامنی این و شودمی مناطق
 فرآیند در چالش بزرگی ایجاد باعث و شده کشور داخل به تهدید
 برای جلوگیری از این پیامدها، دیدگاه .[23]شودمی کشور توسعه

آمایش مناطق مرزی مطرح شد. آمایش مناطق مرزی نوعی 
ریزی است که توسعه را با امنیت و دفاع، از نیازهای مناطق برنامه

مرزی، در چارچوب شرایطی که مناطق مرزی دارند، به یکدیگر پیوند 
کند که در دهد و راهکاری برای توسعه مناطق مرزی معرفی میمی

بنابراین . [24]شوندزوم یکدیگر میآن امنیت و توسعه، الزم و مل
ریزی است، اما خود گرچه آمایش مناطق مرزی یک نوع فن برنامه

های نظری و متدلوژی علمی خاص متکی است که ضمن بر پایه
های مناطق مرزی، موانع توسعه یا تحلیل و تفسیر شرایط و ویژگی

ای ارچههای یکپامنیت را توامان در نظر گرفته و برای آنها راه حل
دهد تا اهداف توسعه و امنیت در مناطق مرزی را با یکدیگر ارایه می

  .[15]) ١منطبق سازد (شکل 
  

  
  

  [15]های یک جامعه با امنیت کاملویژگی )١شکل 

 مقتدر

 پیوستگی حکومت و مردم جانبهبازدارندگی همه

 مستقل

 جامعه
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  مرزبانی و امنیت مرزی
زنی" برای اطمینان خاطر سادگی به معنای "گشتبهمرزبانی اغلب و 

شود و در عمل، برای حفاظت نسبت به آرامش و امنیت مرز تعبیر می
پذیرد. هدف اصلی از آن، از مناطق مرزی کشورها صورت می

پیشگیری از تردد غیرقانونی، همچنین قاچاق اسلحه و عبور عوامل 
دیگری، مانند "مرزبانی"  در همین ارتباط، مفاهیم. [25]خرابکار است

یا حفاظت از مرزها مطرح است که به لحاظ معنایی مترادف 
رسند. کنترل مرز قاعدتاً مفاهیمی همچون گشت مرزی، به نظر می
ز بخشی و تدبیر امور مرناظر بر قوانین و مقرراتی است که برای نظم

اند. این مجموعه قوانین و مقررات مظهر عینی حاکمیت تدوین شده
و اقتدار یک کشور بر سرزمین خویش است و هدف از آن، ممانعت 
از هر گونه تحرکات مجرمانه در طول مرز و مبارزه با تروریسم 

 منافی اعمال هر گونه از جلوگیری معنای به مرزی . امنیت[3]است
 و اشخاص تردد کردنقانونی و کشور یک مرزهای طول در قانون
 طریق از قانونی ضوابط رعایت با اهلی حیوانات و کاال نقل و حمل
 هایپشتوانه مرزها امنیت است بدیهی. است مرزی مجاز هایدروازه
 و است کشور داخل در متنوعش ابعاد با انسانی امنیت برای محکم
 فرهنگی، اقتصادی، هایسیستم در تواندمی مرز در ناامنی هرگونه
 مقابل در. کند ایجاد اخالل کشور داخل نظامی و اجتماعی سیاسی،
 کشور داخلی و مرزی امنیت در خود حد در تواندمی مطلوب امنیت
سازمان ملل دهد.  اختصاص خود به را ایبرجسته بسیار سهم

مفاهیم کنترل مرز یا مرزبانی و تدبیر امور مرز را بر اصطالح "امنیت 
دهد، زیرا مفهوم امنیت مرزی پیوسته با مفاهیم مرزی" ترجیح می

 زنی و حضور نظامی در مرزها همراه است وهمچون گشتدیگری، 
بسیاری از کارشناسان بر این باور هستندکه حضور نظامی در مرزها 

آرامش در مرزها منجر شود؛  تواند عمالً به امنیت وو تشدید آن نمی
زنی و حضور نظامی اند، گشتنشان داده ویلسونو  اولسونچنان چه 

، نسبت به دو اوبامادر مرزهای ایاالت متحده در دوره ریاست جمهور 
دهه پیش از آن، پنج برابر شده است، اما وضعیت امنیت مرزها در 

  .[4]این کشور اصوالً بهبود نیافته است
  واالت تحقیقئس
ت تحصیالگویان (جنس، سن، های شخصی پاسخبین ویژگی) آیا ۱

  و تاهل) و احساس امنیت آنها رابطه وجود دارد؟
) عوامل داخلی و خارجی تا چه اندازه بر امنیت گردشگران ٢

  تاثیرگذارند؟
  ترین موانع امنیتی در منطقه کدامند؟) مهم٣
 گردشگری صنعت توسعه ) آیا بین احساس امنیت گردشگران و٤
 به توصیه و صدمق در ماندگاری افزایش سفر، از مجدد بازدید(

  دیگران) رابطه وجود دارد؟
 هایگاهسکونت امنیت برقراری برای مرزی اقدامات ترین) مهم٥

  مرزی کدامند؟
  

  تحقیق روش
 پیمایشی اجرا، شیوه نظر از و کاربردی هدف، نظر از پژوهش این

که قصد  بوده گردشگرانی میان در است. جامعه آماری پژوهش
 شهرستان از خارج از خروج از مرز را داشتند و نیز گردشگرانی که

 در ساعت٢٤حداقل  و کرده مراجعه شهر این به (کشور عراق)مهران 
 تمامی شامل آماری اند و جمعیتداشته ماندگاری مقصد

 شهر در ١٣٩٦ آذرماه اواخر تا ماهاوایل آبان در که است گردشگرانی
نفر  ۳۸۴، مورگانو  کرجسیبراساس جدول  اند.داشته حضور مهران

 و زمانی دسترسی این که با توجه بهو  مورد پرسش قرار گرفتند
 آنها اسامی و فهرست و نبود مقدور گردشگران تمامی به مکانی
 در دسترس -غیرتصادفی شیوه نبود، موجود کامل صورتبه

از  شدهگردآوری هایداده شد. داده تشخیص شیوه ترینمناسب
 رتحلیل؛ د استنباطی و توصیفی صورت دو به نامهپرسش طریق
ای هآزمون از استنباطی شیوه و نمودار و هاجدول از توصیفی شیوه

تست، تی، (ANOVA)طرفه یک تحلیل واریانس پیرسون،
است  دهش گرفته بهره و رگرسیون اسپیرمن همبستگی اسکوئر،کای

)، ۷۰/۰روا و پایا (آلفای کرونباخ باالتر از  هاینامهو با کمک پرسش
  تحلیل شدند.

  محدوده مورد مطالعه
کیلومتر مربع و ۲۵۵۶با مساحت  منطقه مهران در غرب استان ایالم

از نظر  .کیلومتری جنوب غربی کرمانشاه واقع شده است۳۵۰در 
درجه ۴۶دقیقه تا ۲درجه و ۴۶وضعیت ریاضی شهرستان مهران بین 

دقیقه ۷درجه و ۳۳دقیقه تا ۵۴درجه و ۳۲دقیقه طول شرقی و ۵۰و 
مساحت کل  %۱۳این شهرستان از نظر مساحت  .واقع شده است

شود و از سمت شمال با شهرستان ایالم از سمت استان را شامل می
شهر و از جنوب و ان دهلران و درهشرق و شمال شرقی با شهرست

این شهر حد فاصل دو شهر ایالم است غرب با کشور عراق همجوار 
. این استشده خوزستان واقع  -و دهلران بر سر راه اصلی ایالم

نفر در  ۱۶۹۰۵نفر جمعیت داشته که از این تعداد  ۲۷۵۰۶شهرستان 
 کنند (شکلنفر در مراکز روستایی زندگی می ۱۰۶۰۱مرکز شهرستان و 

۲.(  
  

  
  موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه (شهر مهران)) ۲شکل 

  

  های پژوهشیافته

  های توصیفییافته
را  %۶/۳۹را مردان و  %۴/۶۰براساس نتایج از میان اعضای نمونه 
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سال قرار  ۲۵ - ۴۰دهند. بیشترین گروه سنی بین زنان تشکیل می
شود و کمترین میزان مربوط گردشگران را شامل می %۲/۳۹دارد که 
شوندگان مجرد و پرسش %٨/٤٥سال به باال بوده است.  ۵۵به سن 

 شوندگان دیپلمبیشترین درصد پرسش هم متاهل هستند. %٢/٥٤
شوندگان و کمترین درصد پرسش ۹/۴۱و  ۶/۲۱ترتیب با و لیسانس به

نتایج بررسی وضعیت  گیرد.را در بر می %۴/۴لیسانس و باالتر با فوق
دهنده این است که بیشترین درصد از شوندگان نشانفاصله پرسش

و کمترین آن مربوط به فاصله  ۶/۳۰کیلومتر به باال با ۷۰۰فاصله 
اند. به شهر مهران مراجعه نموده %۷/۱۲کیلومتر با ۱۰۰کمتر از 

اعضای خانواده  همراهبه %۳/۳۸شوندگان با بیشترین درصد پرسش
گردشگران برای بار دوم از شهر مهران  %۴۷اند. بیش از سفر کرده
دهنده تمایل گردشگران به تجربه مجدد سفر اند که نشانعبور کرده

گویان هدف خود از را گردشگری پاسخ %۶۹از این شهر است. بیش از 
آنها نیز دلیل انتخاب شهر  ۵۹اند. و بیش از مذهبی عنوان کرده

 اند.عنوان دروازه عتبات امنیت بیشتر این مرز عنوان نمودههران بهم
 نآشنایا و دوستان توصیه بنابر گردشگران %٥٢بیش از  همچنین،
 هرش دهدمی نشان که کنند سفر از مرز مهران که اندگرفته تصمیم
  .)۱(جدول  است گردشگران قابل اعتماد برای مهران

  

  های استنباطییافته
گویان (سن، جنس، های شخصی پاسخبین ویژگیرابطه آزمون ) ١

  تحصیالت و تاهل) و احساس امنیت آنها
در این قسمت از فرضیه برای متغیر سن؛ با توجه به این که مقیاس 

 نسبی است به -ایهر دو متغیر سن و احساس امنیت از نوع فاصله
همین دلیل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است، 

ین ضریب شدت رابطه و نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) بین دو ا
بررسی متغیر است.  -١تا  ١دهد و مقدار آن بین متغیر را نشان می

 ضریب با توجه بهدهد دهندگان نشان میهای سنی پاسخویژگی
رابطه  )p=١١٢/٠داری (سطح معنیو ) =۰۸۵/۰Rهمبستگی (

تفاوت محل سکونت داری بین دو متغیر وجود ندارد. معنی
دهندگان که از نقاط مختلف کشور بودند سبب شده است با پاسخ

وجود تاثیرپذیری احساس امنیت از افزایش سن (نبود رابطه 
دهندگان به دار آماری)، نزدیکی محل سکونت برخی از پاسخمعنی

عنوان قلمرو ثانویه این شهر مهران سبب شده است که این شهر به
ف های مختلهای پهنهدلیل آشنایی با ویژگیید و بهگروه به شمار آ

سطح شهر و مرز و استقرار در آن با آگاهی قبلی، از احساس امنیت 
  ).۲باالتری برخوردار باشند (جدول 

  

  جنسیت و امنیت احساس بین هامیانگین تفاوت آزمون) ۲
ه از آزمون مقایسمنظور تحلیل وضعیت احساس امنیت و جنسیت به

  ).٣شده است (جدول دو جامعه استفاده  میانگین
 سطح و هامیانگین تفاوت آزمون به توجه و با ٣ راساس جدولب

داری بین متغیر احساس امنیت معنی رابطه )p=١١٢/٠(داری معنی
ت یـامن احساس رهـنم میانگین وری کهـطسیت وجود دارد. بهـو جن

  .) است٣٤/٦٦) بیشتر از زنان (٧٢/٩٣مردان (
  

  های اعضای نمونهویژگی )۱جدول 
  جنس
  ٤/٦٠  مرد
  ٦/٣٩  زن
  سن
٨/٢٩  ١٥-٢٥	
٢/٣٩  ٢٥-٤٠	
٣/١٧  ٤٠-٥٥	
	٧/١٣  به باال ٥٥

  وضعیت تاهل
	٨/٤٥  مجرد
	٢/٥٤  متاهل

  تحصیالت
  ٧/٤	بیسواد
	٥/١٢	زیردیپلم
	٦/٢١	دیپلم
  ٨/١٤  دیپلمفوق

  ٩/٤١	لیسانس
	٤/٤	لیسانس و باالترفوق
  فاصله

	٧/١٢	کیلومتر١٠٠کمتر از 
	٦/١٧	کیلومتر٣٠٠تا  ١٠٠
	٧/٢٥	کیلومتر٥٠٠تا  ٣٠٠
	٥/١٣	کیلومتر٧٠٠تا  ٥٠٠

  ٦/٣٠  کیلومتر٧٠٠بیشتر از 
  برنامه تفریحی

	٧/١٩	تنهاییبه
	٣/٣٨	همراه اعضای خانوادهبه
	٢/٣٤	همراه دوستان و آشنایانبه

  ٨/٧  سایر
  تعداد دفعات سفر به مقصد

  ٤/٣٣  باراولین
  ١/٤٧  باردومین

  ٥/١٩  بیش از دو بار
  هدف از سفر

  ٤/٣  گردیطبیعت
  ٣/٦٩  گردشگری مذهبی
  ٢/١٠  گردشگری تجاری
  ١/١٧  گردشگری تاریخی

  ٢/٠  سایر
  عنوان دروازه عتباتدلیل انتخاب شهر مهران به

  ٣/٥١  امنیت بیشتر
  ٦/٣٦  فاصله کمتر
  ١/١٢  سایر دالیل

  آشنایی با مقصدشیوه 
  ٣/٥٢  دوستان و آشنایان
  ٧/٣٥  ایتبلیغات رسانه

  ٢/٨  اتفاقی
  ٨/٣  سایر
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  آزمون همبستگی پیرسون بین احساس امنیت و میزان سن) ٢جدول 

  متغیر وابسته: احساس امنیت
  آزمون پیرسون

	داریسطح معنی	شدت رابطه
	١١٢/٠	٠٨٥/٠	سن افراد

  
  جنسیت و امنیت احساس آزمون تفاوت میانگین بین )٣جدول 
  داریسطح معنیtمقدار   میانگین  میانگین  تعداد  جنسیت

  ٢٣٢۷۲/۹۳  مرد
۴۸۹/۰±۳۹۵/۱۸۶۰/۵۵۰۰۰/۰	

  ٣٤/٦٥  ۱۵۲  زن

  
  تحصیالت میزان و امنیت احساس بین واریانس تحلیل آزمون

خش بتاثیر سطح تحصیالت بر میزان احساس امنیت گردشگران، 
سوم از سئوال "عوامل شخصی موثر بر احساس امنیت گردشگران" 

دهد بین افزایش نامه نشان میهای حاصل از پرسشاست. داده
 دار آماری وجوداحساس امنیت گردشگران و تحصیالت ارتباط معنی

  ).۴دارد (جدول 
  

  تحصیالت میزان و امنیت احساس بین واریانس تحلیل آزمون )۴جدول 
 داریسطح معنی  F  میانگین df تعداد تحصیالت/احساس امنیتمیزان 
  ١٨  بیسواد

۵  
۴۵۹/۳۸
۱  

۶۳۲/۱ ۰۰۸/۰  

  ٤٨  زیردیپلم
  ٨٣  دیپلم
  ٥٧  دیپلمفوق

  ١٦١  لیسانس
  ١٧	لیسانس و باالترفوق

  
 ننشا تحصیالت میزان براساس را امنیت احساس نمره فوق جدول
 میزان بین داریمعنی تفاوت F و pبه مقدار  توجه دهد. بامی

 یتوصیف آمار راساسدارد. ب وجود احساس امنیت رابطه و تحصیالت
بقیه  زا بیشتری امنیت احساس دیپلم از باالتر تحصیالت دارای افراد
  دارند. افراد
  وضعیت تاهل و امنیت احساس بین واریانس تحلیل آزمون
 نشان تاهل وضعیت براساس را امنیت احساس نمره ٥ جدول
 تاهل وضعیت بین داریمعنی تفاوت Fو  pتوجه مقدار  با دهد.می
 متاهل افراد و وجود دارد رابطه گردشگران امنیت احساس میزان و

  هستند. افراد بقیه از بیشتری امنیت احساس دارای
  

  وضعیت تاهل و امنیت احساس بین واریانس تحلیل آزمون )۵جدول 
  داریسطح معنی  F میانگین df تعداد  تاهل/احساس امنیتوضعیت 
١٧٦  مجرد

۱  ۸۷/۳۶۰۷۸۰/۱ ۰۰۷/۰  
  ٢٠٨  متاهل

  )۱۳۹۶های پژوهش، (ماخذ: یافته
  

  گردشگران امنیت احساس سنجش
 Tگردشگران از آزمون  امنیت احساس میزان منظور سنجشبه

این آزمون قادر است که میزان تفاوت  مستقل استفاده شده است.
شده از یک مقدار خاص را نشان داده و یگردآور اطالعات 

را نشان دهد. در  شدهمشاهدهداربودن یا نبودن اختالفات یمعن

داری تفاوت میانگین یمعنبیشتر موارد از این آزمون برای سنجش 
ان که در جریبا توجه این  شود.یمنمونه از میانگین جامعه استفاده 

های ای لیکرت استفاده شده و رتبهدرجهها از طیف پنجگردآوری داده
ها اختصاص داده شده است، امتیاز یک به پاسخ ٥یک تا 
دهنده بیشترین امتیاز نشان ٥دهنده میزان بسیار کم و گزینه نشان

ها عنوان میانه نظری پاسخرا به ٣توان عدد است. بنابراین می
 ٣های منتخب را با عدد د و میانگین امتیاز شاخصانتخاب کر 

  ).٦مقایسه نمود (جدول 
  

های امنیت بر مبنای سنجش احساس امنیت گردشگران در شاخص) ٦جدول 
  تستآزمون تی

  هاشاخص  مولفه
درجه 
 آزادی

مقدار 
T	

اختالف با 
  میانگین

مقدار 
  خطا

  وضعیت  رتبه

احساس 
  امنیت

امنیت 
 و روحی
  روانی

  نسبتًا مطلوب  ٤  ٠٤٨/٠  ١٣/١ ١٧/٣  ٣٨٣

امنیت 
 شخصیتی

  فرهنگی و
  نامطلوب  ٥  ٠٥٧/٠  ٥٦/٠  ٩٠/٢  ٣٨٣

امنیت 
  ایجاده

  نامطلوب  ٣  ٠٦٢/٠  ٣٨/٠ ٩٧/٢  ٣٨٣

امنیت 
  سالمت

  مطلوب  ٢  ٠٣٧/٠  ٢١/١  ١١/٤  ٣٨٣

امنیت 
  جانی

  مطلوب  ١  ۰۲۱/۰  ٤٤/١ ٣٧/٤  ٣٨٣

  نسبتًامطلوب  -  ٠٤٥/٠  ٩٤/٠  ٥٠/٣  ٣٨٣  کل امنیت

  
ار مقد با امنیت، امنیت جانی بعد در که دهدمی نشان آزمون نتایج
۳۷/۴T= دارند که را امنیت احساس بیشترین گردشگران 
 رگیرید مرگ، به تهدید نبود و گردشگران فیزیکی امنیت دهندهنشان
 معنا این به =١١/٤Tبعد از آن امنیت سالمت با مقدار  .است دعوا و
 سالمت غیربهداشتی آلودگی و خطر هیچ مبدا و مقصد شهر در که

کند. پس از آن امنیت روحی و روانی با نمی تهدید را آنها جسمانی
و امنیت شخصیتی  T=۹۷/۲ای با مقدار ، امنیت جادهT=۱۷/۳مقدار 

قرار دارند  امنیت بعد رده از ترینپاییندر  ٩٠/٢و فرهنگی با مقدار 
و استانداردنبودن  ایجاده ونقلحمل مربوطه هایناامنی که

 آورده وجود به گردشگران میان در را خطر احساس مسیرهای تردد
بودن امنیت شخصیتی و فرهنگی نیز تجاوز به علت پاییناست. 

عنف و فساد اخالقی است که چند نمونه گزارش شده است که 
اند یا با بیشتر در بین زنان صورت گرفته که سفر به تنهایی داشته

  اند.نداشتهمقصد آشنایی 
  ارزیابی گردشگران از متغیرهای موثر بر امنیت

 ۱۴برای درک رابطه بین جامعه نمونه و کل جامعه آماری ابتدا 
اسکوئر مورد سنجش ) با استفاده از آزمون کای۵زیرشاخص (جدول 
رضایت از امنیت  دهد که جامعه نمونهها نشان میقرار گرفت. یافته
خطرافتادن امنیت مالی در احساس ترس در مورد به آن سوی مرز و
رتبه  ها میانگینبودن پاسخایکند. با توجه به رتبهمحل را تایید می



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یملک دیسعی و ر یفاطمه پ ۲۳۴
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اختالف  ۸۲/۲و  ۱۷/۲ترتیب ها بهآمده در این شاخصدستبه
دهند که مقدار (میانه نظری) نشان می ۳داری را با عدد معنی

)۰۰۰/۰p=تگو با مسئولین نیز این مطلب های میدانی و گف) و یافته
دهد گردشگران کمترین میزان رضایت کند که نشان میرا تایید می

از لحاظ امنیت در کشور مقصد یعنی (عراق) دارند. که بیشتر شامل 
متغیر رضایت از این خطرافتادن امنیت مالی است. ترس از لحاظ به

ه گویان داشتسخباالترین امتیاز از نظر پا ۵۱/۴سوی مرز با میانگین 
حفظ حریم شخصی  امنیت محل اقامت، است. پس از آن متغیرهای

آورنبودن نبود آشوب و احترام پلیس در محل، ترس و خصوصی،
، ۳۵/۴، ۳۹/۴، ۵۱/۴ترتیب با امتیازهای نحوه نگاه مردم در محل، به

که  انددارای میانگینی باالتر از دیگر متغیرها بوده ۱۱و  ۱۲/۴، ۳۳/۴
کند. دیگر نیز این مطلب را تایید می ۵داری در جدول معنیسطح 

 ترس محل، در جانی امنیت خطرافتادنترس در مورد بهمتغیرهای 
 در مالی و جانی حادثه بروز عدم معابر، و خیابان از عبور هنگام
جرم و جنایت و امنیت غذا،  نظر، مورد مکان در حضور زمانمدت

شخصی، عدم سالمت در سفر و عدم بروز بودن وسایل دراماندزدی، 
های بعدی از لحاظ امنیت قرار ترتیب در در ردهبه سوانح رانندگی

توان گفت که در گردشگران از لحاظ متغیرهای مورد اند و میگرفته
  ).۷نظر در سطح متوسطی از امنیت قرار دارند (جدول 

  
  موثر بر امنیتداری ارزیابی ساکنین از متغیرهای سطح معنی) ٧جدول 
 داریسطح معنی  اسکوئرمقدار کای میانگین  متغیرها

  ۳۴۷/۰  ۱۴۸/۴  ۱۴/۳  جرم، جنایت و دزدی
  ٠١٠/٠  ٢٥٧/١٣  ۳۹/۴  امنیت محل اقامت

  ٠٠٣/٠  ٨١٩/١٤  ۲۰/۳  امنیت غذا
نبود آشوب و احترام پلیس 

  در محل
۳۳/۴  ۵۷۲/۱۵  ۰۰۰/۰  

حفظ حریم شخصی و 
  خصوصی

۳۵/۴  ۰۹۳/۱۰  ۰۲۸/۰  

  ۰۷۳/۰  ۷۳۲/۸  ۰۷/۳  بودن وسایل شخصیدرامان
عدم بروز حادثه جانی و مالی 

زمان حضور در مکان در مدت
  مورد نظر

۲۳/۳  ۵۸۰/۸  ۰۷۶/۰  

عدم سالمت در سفر و بروز 
  سوانح رانندگی

۰۶/۳  ۴۳۵/۵  ۲۴۵/۰  

ترس هنگام عبور از خیابان و 
  معابر

۲۸/۳  ۴۶۳/۱۴  ۰۰۲/۰  

احساس ترس در مورد 
خطرافتادن امنیت مالی در به

  محل
۸۲/۲  ۹۶۷/۱۸  ۰۰۰/۰  

آورنبودن نحوه نگاه ترس
  مردم در محل

۱۲/۴  ۶۲۱/۶  ۱۵۷/۰  

خطرافتادن ترس در مورد به
  امنیت جانی در محل

۷۶/۳  ۱۴۳/۷  ۱۰۹/۰  

  ۰۰۰/۰  ۵۶۶/۱۷  ۶۷/۲  رضایت از آن سوی مرز
  ۰۲۱/۰  ۱۱۹/۱۱  ۵۱/۴  رضایت از این سوی مرز

  

نیت خطرافتادن اماحساس ترس در مورد بهبر پایه نتایج این تحقیق، 
عنوان نخستین عامل در احساس امنیت گردشگران مالی در محل به

در کشور مقصد (عراق) و عدم سالمت در سفر و بروز سوانح رانندگی 
عنوان دومین عامل در احساس امنیت گردشگران در کشور مبدا به

  است.(ایران) شناسایی شده 
  گردشگری صنعت توسعه و امنیت احساس
 ریگردشگ صنعت توسعه و امنیت احساس میان رابطه بررسی برای
 هاپرسش این که به با توجه است. شده استفاده اسپرمن آزمون از

 انددهش طراحی ترتیبی و ایصورت رتبهبه و لیکرت طیف براساس
 طهراب بررسی در .بود اسپرمن آزمون از استفاده شیوه ترینمناسب
 توسعه هایزیرشاخص و امنیت احساس هایشاخص کل میان

ید مجدد و بازد امنیت کل بین همبستگی ضریب باالترین گردشگری
و بعد از آن توصیه به دیگران با ضریب  ٥٣٠/٠با مقدار همبستگی 

در مرتبه بعد قرار دارد. و پایین ضریب همبستگی  ٤١٠/٠همبستگی 
به دست آمده  ٣٣٣/٠ماندگاری در سفر با مقدار میان امنیت و 

ها ) تمامی میانگین=۰۰۰/۰pداری (معنی است. که با توجه به مقدار
  ).۹و  ۸های داری هستند (جدولدارای ارتباط مثبت و معنی

  
  گردشگری توسعه هایزیرشاخص و امنیت احساس میان رابطه )٨جدول 

  متغیر مستقل
  متغیرهای وابسته

  توصیه به دیگران  ماندگاری در مقصد  مجددبازدید 
  احساس امنیت

  ٤١٠/٠  ٣٣٣/٠  ٥٣٠/٠  همبستگی
  ٠٠٠/٠  ٠٠٠/٠  ٠٠٠/٠  داریمعنی

  
  گردشگری صنعت توسعه و امنیت احساس هایشاخص کل میان رابطه) ٩جدول 

  آزمون اسپیرمن
  توسعه صنعت گردشگری

  داریسطح معنی  همبستگی
  ٠٠٠/٠  ٨٣١/٠  کل احساس امنیت

  
 کل و امنیت احساس هایشاخص کل میان ارتباط درنهایت،
و دارای ضریب  ٨٣١/٠مقدار  با گردشگری توسعه هایشاخص
 دارمعنی و مثبت ارتباط دهندهنشان) بود که =۰۰۰/۰p(داری معنی

 یابد ارتقا گردشگران امنیت احساس هر چه که معنااست، بدین
مهران و متعاقبًا شهرهای زیارتی شهر  مقصد به بیشتری گردشگران

 ترتیب، ریشه بسیاریبدین .خواهند کرد از جمله کربال و نجف سفر
اقتصادی و معضالت واپس ماندگی مناطق  -از مسایل اجتماعی

های ویژه بسیاری از مسایل امنیتی را بایستی در نارساییمرزی، به
ر، سخن دیگنیافتگی این نواحی به شمار آورد؛ به عمومی و توسعه

تنها با یکدیگر در ارتباطی تنگاتنگ قرار توسعه و امنیت در مرزها نه
افزا قرار داشته وجود یکی دارند، بلکه این دو مقوله در پیوندی هم

  درستی قابل تصور و تحقق نخواهد بود.بدون دیگری به
بندی اقدامات مرزی برای پایداری امنیت شهرهای سنجش و رتبه

  مرزی
منظور هایی بههای منطقه مورد مطالعه شاخصبه ویژگیبا توجه 

بندی اقدامات نظامی و غیرنظامی برای پایداری شهرهای مرزی رتبه
در برقراری امنیت در نظر گرفته شده است که در این بخش با 
استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیری مورد بررسی قرار 
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ات آورد که تغییر ا فراهم میتحلیل رگرسیون این امکان ر اند. گرفته
نی شود بیمتغیر وابسته از طریق متغیر یا متغیرهای مستقل پیش

و سهم هر یک از متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته تعیین 
ما  آمدهدستشود. مقدار رگرسیون بین صفر تا یک است. مقدار به

 2R اب شود که آن راشده نامیده میواریانس تبیین یک تا بین صفر
کمتر از یک باشد مقدار  2Rدهند. در صورتی که مقدار نشان می

 دهنده میزان تاثیرآید که نشاننشده به دست میواریانس تبیین
حلیل های موثر در تسایر متغیرها بر متغیر مستقل است. سایر گزینه

بینی مقادیر رگرسیون است که در پیش (B)رگرسیون شامل بتا 
 توان به اهمیتبایستی از آن استفاده شود. بنابراین از روی آن می

 دهنده اهمیت نقش آنبودن بتا نشاننسبی متغیرها پی برد. بزرگ
  ).۱۰گویی متغیر وابسته است (جدول در پیش

  
از  بینی احساس امنیتنتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری برای پیش )١٠جدول 

  طریق اقدامات مرزی
	P	SE  Beta  T	B  بینمتغیرهای پیش

  ۲۵۱/۳۷۰۰۰/۰	-  ۸۵۳/۱  ۰۲۲/۶۹  مقدار ثابت
۱۸۱/۰۴۳۰/۳۰۰۱/۰  ۱۸۰/۰۰۵۳/۰  وآمدهای غیرقانونیکنترل رفت

۰۰۵/۰	۱۵۱/۰۸۱۴/۲  ۱۵۴/۰۰۵۵/۰  کنترل تعرض قاچاقچیان
رسالت نیروی انتظامی در 

  برقراری امنیت
۵۳۴/۲  ۲۲۲/۰  ۳۱۸/۰  ۴۲۸/۱۱  ۰۰۰/۰  

های مرزی در رسالت پاسگاه
  برقراری امنیت

۳۸۳/۰  ۰۲۶/۰  ۴۰۳/۰  ۵۸۳/۱۴  ۰۰۰/۰  

ور منظتالش مسئوالن امنیتی به
  برقراری امنیت در دو سوی مرز

۶۳۱/۲  ۱۳۹/۰  ۵۲۶/۰  ۹۶۷/۱۸  ۰۰۰/۰  

  ۰۰۰/۰  ۵۳۷/۱۰  ۲۸۶/۰  ۱۷۹/۰  ۸۵۲/۱  اعتماد به مرزنشینان
تردد اشخاص از مرزهای رسمی و 

  هانامهغیررسمی مطابق با آیین
۲۷۷/۰  ۰۳۰/۰  ۲۷۹/۰  ۱۲۰/۹  ۰۰۰/۰  

نخوردن آرامش مرزی و نبود برهم
  ها و اختالفات مرزیدرگیری

۳۱۲/۰  ۰۲۰/۰  ۴۳۲/۰  ۷۷۷/۱۵  ۰۰۰/۰  

فقدان حمل مواد مخدر و سایر 
مرزهای کاالهای غیرمجاز از 

  غیرمجاز
۲۸۲/۰۰۶۸/۰  ۲۳۵/۰۱۶۱/۴	۰۰۰/۰  

R= ۸۹۴/۰ 	;	ADJ:R2= ۷۹۷/۰ ;	R2= ۷۹۹/۰ 	

  

شود. توجه می 2ADJ.Rر تفسیر جدول فوق، در گام اول به میزان د
مذکور چند درصد از واریانس  متغیرهایدهد که این میزان نشان می
 متغیر؛ ٩کند. به این معنی که بینی میرا پیش احساس امنیت
 رسالت، کنترل تعرض قاچاقچیان، وآمدهای غیرقانونیکنترل رفت

های مرزی، تالش مسئوالن امنیتی، نیروی انتظامی، رسالت پاسگاه
اعتماد به مرزنشینان، تردد اشخاص از مرزهای رسمی و غیررسمی، 

 %۷۹/۰فقدان حمل مواد مخدر و نخوردن آرامش مرزی برهم
 2ADJ.Rزیرا میزان  ،دنکنمی بینیرا پیشواریانس احساس امنیت 

هر متغیر  (Beta)شاخص بعدی میزان بتای است.  ۷۹۷/۰برابر با 
شود یک از متغیرها دیده می هر pگونه که از مقادیر است. همان
بینی را پیش احساس امنیتداری یصورت معنبه همه متغیرها

تالش مسئوالن امنیتی جهت برقراری امنیت در دو که  کنند.می
) بیشترین میزان تاثیر را بر ۵۲۶/۰برابر با  بتای ی مرز با (میزانسو

نخوردن متغیر احساس امنیت دارد. پس از آن متغیرهای برهم
ر براب بتای ها و اختالفات مرزی (میزانآرامش مرزی و نبود درگیری

 بتای های مرزی در برقراری امنیت (میزانرسالت پاسگاه، )۴۳۲/۰با 
 رسالت نیروی انتظامی در برقراری امنیت (میزان ،)۴۰۳/۰برابر با 
برابر با  بتای اعتماد به مرزنشینان (میزان، )۳۱۸/۰برابر با  بتای
تردد اشخاص از مرزهای رسمی و غیررسمی مطابق با ، )۲۸۶/۰
فقدان حمل مواد مخدر و ، )۲۷۹/۰برابر با  بتای ها (میزاننامهآیین

برابر با  بتای غیرمجاز (میزان سایر کاالهای غیرمجاز از مرزهای
) ۲۷۹/۰برابر با  بتای وآمدهای غیرقانونی (میزانکنترل رفت، )۲۳۵/۰

های در رتبه ،)۱۵۱/۰برابر با  بتای کنترل تعرض قاچاقچیان (میزانو 
فسیر در ت گیرند.بعدی از لحاظ تاثیرگذاری بر احساس امنیت قرار می

ه با افزایش یک انحراف شود کگونه مطرح میها ایناین یافته
منظور برقراری امنیت تالش مسئوالن امنیتی به استاندارد در نمره
 ۵۲۶/۰ را به میزان احساس امنیت، نمره در دو سوی مرز

و برعکس کاهش یک  یابدمیاستاندارد افزایش انحراف
 ٥٢٦/٠استاندارد در متغیر مذکور موجب کاهش انحراف
شود. در خصوص تاثیر احساس امنیت میاستاندارد در متغیر انحراف

  توانیم به همین نحو قضاوت کنیم.سایر متغیرها نیز می
  

  ریگینتیجه
نیافتگی و عدم وجود امنیت در مناطق مرزی کشور باعث توسعه

ناامنی مناطق مرزی، هجوم عوامل تهدید به داخل کشور و ایجاد 
تی مسایل امنی شود. امروزهچالش بزرگی در فرآیند توسعه کشور می
ر تواند دزند. مسایل امنیتی میاساس توسعه هر کشوری را رقم می

ابعاد مختلف بررسی شود. یکی از این ابعاد، مرزهای سیاسی هر 
کشور است که در راستایی حفظ تمامیت ارضی کشور نقش کلیدی 

کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل بازی می
ت گردشگران مذهبی و در راستای تحقق امنیت ابعاد احساس امنی

ها بیانگر آن است در مناطق مرزی شهر مهران انجام شده است. یافته
گویان بین سن و احساس های شخصی پاسخبین ویژگی از که

تفاوت محل سکونت داری وجود ندارد. امنیت آنها رابطه معنی
با  است دهندگان که از نقاط مختلف کشور بودند سبب شدهپاسخ

وجود تاثیرپذیری احساس امنیت از افزایش سن (نبود رابطه 
دهندگان به دار آماری)، نزدیکی محل سکونت برخی از پاسخمعنی

 ینا ثانویه قلمرو عنوانشهر مهران سبب شده است که این شهر به
 لفمخت هایپهنه هایویژگی با آشنایی دلیلبه و آید شمار به گروه
 امنیت احساس از قبلی، آگاهی با آن در استقرار و مرز و شهر سطح
لیل ها و تحمیانگین تفاوت آزمون براساس. باشند برخوردار باالتری

واریانس بین احساس امنیت و جنسیت، احساس امنیت و 
گویان و احساس امنیت و وضعیت تاهل تحصیالت پاسخ

 رهنم میانگین طوری کهبهداری وجود دارد. گویان رابطه معنیپاسخ
 افراد. ) است٣٤/٦٦) بیشتر از زنان (٧٢/٩٣امنیت مردان ( احساس
 قیه افرادب از بیشتری امنیت احساس دیپلم از باالتر تحصیالت دارای

 از بیشتری امنیت احساس دارای متاهل طور افراددارند و همین
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قدار م با امنیت، گردشگران امنیت جانی در بعد .هستند افراد بقیه
۳۷/۴T= امنیت دهندهنشان دارند که را امنیت احساس ترینبیش 

 .است دعوا و درگیری مرگ، به تهدید نبود و گردشگران فیزیکی
و امنیت شخصیتی و فرهنگی با  T=۹۷/۲ای با مقدار امنیت جاده

 ایهناامنی قرار دارند که امنیت بعد رده از ترینپاییندر  ٩٠/٢مقدار 
 احساس استانداردنبودن مسیرهای ترددای و جاده ونقلحمل مربوطه
بودن علت پاییناست.  آورده وجود به گردشگران میان در را خطر

امنیت شخصیتی و فرهنگی نیز تجاوز به عنف و فساد اخالقی است 
اسکوئر نشان نتایج آزمون کای که چند نمونه گزارش شده است.

حساس ا رضایت از امنیت آن سوی مرز و دهد که جامعه نمونهمی
کند. خطرافتادن امنیت مالی در محل را تایید میترس در مورد به
 ۸۲/۲و  ۱۷/۲ترتیب ها بهآمده در این شاخصدستمیانگین رتبه به
هند که مقدار (میانه نظری) نشان می ۳داری را با عدد اختالف معنی

)۰۰۰/۰p=های میدانی و گفتگو با مسئولین نیز این مطلب ) و یافته
دهد گردشگران کمترین میزان رضایت کند که نشان میید میرا تای

که بیشتر شامل  از لحاظ امنیت در کشور مقصد یعنی (عراق) دارند
متغیر رضایت از این خطرافتادن امنیت مالی است. ترس از لحاظ به

ه گویان داشتباالترین امتیاز از نظر پاسخ ۵۱/۴سوی مرز با میانگین 
تادن خطرافاحساس ترس در مورد بهین تحقیق، بر پایه نتایج ا است.

عنوان نخستین عامل در احساس امنیت امنیت مالی در محل به
گردشگران در کشور مقصد (عراق) و عدم سالمت در سفر و بروز 

عنوان دومین عامل در احساس امنیت گردشگران سوانح رانندگی به
با توجه به نتایج  در کشور مبدا (ایران) شناسایی شده است.

امنیت مناطق مرزی تنها به اقدامات توان گفت که آمده میدستبه
 هایشود، بلکه بایست در کنار برنامهسرزمینی محدود نمیدرون

های بین مرتبط با توسعه و امنیت مناطق مرزی نقش همکاری
ن اسپرم آزمون براساسنحوی برجسته مد نظر داشت. کشوری را به

 و امنیت احساس هایشاخص کل میان ابطهر  بررسی در
 ینب همبستگی ضریب باالترین گردشگری توسعه هایزیرشاخص

و پایین ضریب  ٥٣٠/٠بازدید مجدد با مقدار همبستگی  و امنیت کل
به  ٣٣٣/٠همبستگی میان امنیت و ماندگاری در سفر با مقدار 

تمامی ) =۰۰۰/۰pداری (معنی دست آمده است که با توجه به مقدار
 درنهایت، داری هستند.ها دارای ارتباط مثبت و معنیمیانگین
 هایشاخص کل و امنیت احساس هایشاخص کل میان ارتباط
 است دارمعنی و مثبت ارتباط دهندهگردشگری نشان توسعه
 رانگردشگ یابد ارتقا گردشگران امنیت احساس هر چه که معنابدین

قباً شهرهای زیارتی از جمله شهر مهران و متعا مقصد به بیشتری
 رابطه این در شدهانجام مطالعات .خواهند کرد کربال و نجف سفر

 و الزم مرزی مناطق آمایش در توسعه و امنیت که دهدمی نشان
 مرزی مناطق در را توسعه دیگر، عبارت به است. یکدیگر ملزوم
 رد وک برقرار آنجا در را امنیت این که مگر بخشید، تحقق تواننمی

ن ای مگر ساخت، محقق مرزی مناطق در تواننمی را امنیت بالعکس
در بررسی اقدامات مرزی برای  کند. پیدا توسعه مناطق این که

واریانس  %۷۹/۰ پایداری امنیت شهرهای مرزی متغیرهای مورد نظر

صورت به و همه متغیرها دنکنبینی میرا پیشاحساس امنیت 
الن تالش مسئوکه  کنندبینی میرا پیش احساس امنیتداری یمعن

) ۵۲۶/۰منظور برقراری امنیت در دو سوی مرز با (بتا برابر با امنیتی به
 براساسبیشترین میزان تاثیر را بر متغیر احساس امنیت دارد. 

 و تنوع که ایران مانند کشورهایی در تجربی و نظری مطالعات
 مناطق میان ایمنطقه تعادل عدم دارند، مرزی مناطق در پیچیدگی
 یامنطقه تعادل عدم این است. آشکار بسیار مرکزی مناطق و مرزی
 توسعه روند بر منفی تاثیر دو مرکزی مناطق و مرزی مناطق میان
 تعادل، عدم این سو، یک گذارد. ازمی جای بر خود از مناطق آن

 همواج مشکل با آن، کلی مفهوم در را، مرزی مناطق در توسعه حرکت
 دیگر، سوی از و دهدمی قرار آن راه سر بسیاری موانع و سازدمی

 عدم دلیلبه هم و مرزی مناطق موقعیت دلیلبه هم را ناامنی
 و توسعه متقابل تاثیرات این دهد.می عمومی گسترش توسعه،
 نشک از ایمجموعه و مرتبط یکدیگر به ای،زنجیره صورتبه امنیت

 مرزی مناطق پایدار توسعه جوهره که کنندمی ایجاد هاییواکنش و
 اعم ریزیبرنامه نوع هر در رو، این از دهد.می قرار خود تاثیر تحت را
 و توسعه مرزی؛ مناطق آمایش ویژهبه و مرزی مناطق توسعه از

 .آیندمی حساب به مرزی مناطق آمایش هایستون عنوانبه امنیت
 رنامهب و توسعه فرآیند کل در یکدیگر بر دو این تاثیرات همچنین
 ردهبرشم مرزی مناطق آمایش فقرات ستون عنوانبه سرزمین آمایش
  .شودمی

های امنیتی تواند از دامنه نابرابریبنابراین رهنمودهای زیر می
طور جدی تعدیل موجود کاسته و تمایل گوناگون نواحی مرزی را به

  نماید:
ها و ذاریگجویی مرزنشینان در سیاست) ترغیب مشارکت١

  های مرتبط با مناطق مرزیسازیتصمیم
 مسیرهای در گردشگران جان از حفاظت و ایجاده امنیت ) ارتقای٢

ها مخصوصًا مسیر ایالم به جاده سازیایمن بر با تاکید شهریبرون
  مهران

  مهران شهر جامع طرح تهیه در امنیت احساس هایمولفه ) توجه به١
دولت در شهرهای مرزی که این خود باعث گذاری بیشتر ) سرمایه٢

پذیری و ماندگاری بیشتر جمعیت در این شهرها شده و جمعیت
حفاظت مرزی و درونی افزایش یافته و در نتیجه احساس امنیت 

  یابد.در گردشگران و شهروندان افزایش می
ویژه مرزهای که ) توجه ویژه نیروی انتظامی به مرزهای غربی به٣

 هایعالیات است مثل شهر مهران و استفاده از رسانه دروازه عتبات
های فرهنگی و آموزشی برای تقویت احساس جمعی و تهیه برنامه
  امنیت گردشگران

) پیشنهاد مشخص این پژوهش برای تامین امنیت مناطق مرزی، ٤
جانبه مرزها در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی است، توسعه همه

ای ارتباطات متقابل بوده و مالزم و مکمل چون توسعه و امنیت دار 
  .یکدیگر هستند
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