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چکیده
امنیت و گردشگری ،پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی مستقیم با هم دارند .در واقع همان طور
که یکی از عوامل مهم توسعه گردشگری وجود امنیت است ،رونق گردشگری در یک منطقه و تردد
گردشگران در یک مقصد ،موجب به وجود آمدن امنیت میشود .هدف پژوهش حاضر ،شناخت میزان عوامل
موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران (مطالعه موردی:گردشگران بابلسر) است .روش پژوهش این مقاله
توصیفی -تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی میباشد .برای جمع آوری دادهها از روش کتابخانهای و میدانی
استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه گردشگران شهر بابلسر در سال  1331میباشد که با
استفاده از فرمول جامعه نامحدود  383نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید .در تحقیق حاضر متغیرهای مستقل
عبارتند از اعتماد اجتماعی ،عملکرد پلیس ،مصرف رسانهای و تحصیالت و متغیر وابسته احساس امنیت
اجتماعی گردشگران میباشد .نتایج پژوهش نشان میدهد که بین احساس امنیت که خود از دو بعد احساس
امنیت فردی و اجتماعی ساخته شده است ،و اعتمادکل ،اعتماد شخصی ،اعتماد اجتماعی و مصرف رسانهای
رابطهی معناداری وجود دارد .هم چنین بین سن و سطح تحصیالت با احساس امنیت ،رابطهی معنی داری
وجود دارد .ودر نهایت نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون حاکی از آن است که ضریب رگرسیون با سطح
معنی داری  α=0/000برابر با  R= 0/382معنیدار است .یعنی به ازای تغییر در یک واحد انحراف استاندارد
اعتماد اجتماعی ،عملکرد پلیس ،مصرف رسانه ای و تحصیالت میزان احساس امنیت فردی و اجتماعی به
ترتیب به اندازه  0/301 ،0/201 ،0/222 ،0/121قابل پیش بینی میباشد.
کلیدواژهها :احساس امنیت ،گردشگری ،توسعه گردشگری ،شهرستان بابلسر ،اعتماد
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 3عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

bagheriyanmostafa@yahoo.com

 .....51مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال هفتم ،شمارهی بیست و پنجم ،تابستان7931

مقدمه
فضای شهری ،بستر زندگی و فعالیت شهروندان است و با توجه به ویژگیهای افراد و گروههای
اجتماعی ،سنی و جنسی باید بتواند محیط امن و سالم و پایدار فراهم کند و به شیوهی مناسبی به
نیازهای مختلف تمام گروههای اجتماعی پاسخ دهد .فضای شهری بیشترین ارتباط را با مردم و
محیط زندگی برقرار میکند و در نتیجه در هویت بخشی و دادن احساس آرامش (و امنیت) به
شهروندان نقش بسزایی دارد (گلی .)133 : 1330،با رشد و توسعه ی شهرنشینی و گسترش
کالنشهرها و پیچیده تر شدن روابط اجتماعی شهروندان در شهرها ،مفهوم امنیت در شهرها ،از حالت
اولیه و جنبههای فیزیکی محسوس خارج شده و ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی را در بر گرفته است؛ رشد و گسترش نا امنی در شهرها با مطرح شدن پیچیدگی فنآوری و
تقسیم کار اجتماعی بیش از توسعه ی فیزیکی شهرها بوده و این امر احساس امنیت و آسایش و رفاه
شهروندان را مورد تهدید قرار داده است (بهیان و فیروزآبادی )122:1332،فراغت دارای معانی و
تعاریف مختلفی است که معرف ابعاد یک پدیده ای پیچیده ی اجتماعی ،فرهنگی ،عینی و ذهنی
است .گذران فراغت ،مجموعهی فعالیتهایی را در برمی گیرد که شخص به میل خود برای استراحت
و تفریح و گسترش اطالعات ،آموزش شخصی و یا مشارکت اجتماعی (در زمان فراغت) تعهدات
شخصی و خانوادگی اجتماعی انجام میدهد .این فضاها ابزاری هستد که در کسب تعادل روحی
شهروندان بسیار مهم است (سعیدنیا و همکاران .)1331:21 ،لغت گردشگری  tourismاز کلمهی
tourبه معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت التین  turnsبه معنای دور زدن ،رفت و برگشت
بین مبدأ و مقصد چرخش دارد .گردشگری به مجموعهی مسافرتهایی گفته میشود که با انگیزهی
استراحتی و فراغتی ،مذهبی ،فرهنگی ،ورزشی ،بازاری ،همایشی انجام میگیرد .تغییر جمعیت ،به
هم خوردن ترکیب آن و رشد و تراکم جمعیت از عواملی هستند که میتوانند روی گردشگاهها از
نظر تعداد ،تنوع و عرضه ی امکانات تأثیر زیادی داشته باشند؛ حتی مواردی از قبیل جمعیت
گروههای مختلف سنی و جنسی یعنی نوجوانان ،جوانان ،سالمندان و نیز مردان و زنان و غیره توجه
به نیازهای گردشگاهی الزامات خاصی را برای برنامه ریزی و سیاستگذاری گردشگاهها به برنامهریزان
تحمیل مینمایند .امنیت همیشه یکی از مسائل اساسی و حیاتی بشر بوده و مباحث علمی زیادی را
به خود اختصاص داده است؛ اما احساس امنیت مهمتر از وجود امنیت است (شایگان و رستمی،
.)112:1330
امروزه گردشگری با مقوله امنیت رابطه تنگاتنگی دارد .امنیت :به معنای فراغت ازهرگونه
تهدید -تعرض به حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی شهروندان است و از دو الیهی متکامل تشکیل
شده که عبارتند از :احساس امنیت فردی و اجتماعی .احساس امنیت در گردشگران دارای
کارکردهای فردی و اجتماعی مهمی است که در صورت اختالل در این کارکردها ،در گردشگاهها
احساس ناامنی ایجاد میشود .در فضاهای شهری ،گردشگاهها موقعیت و مقام ویژهای دارند؛ به
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طوری که هرچه کمیت و کیفیت این فضاهای اجتماعی -فرهنگی بیشتر باشد ،شهروندان فرصتهای
بیشتری برای گذران فراغت و تفریح به دست میآورند .هدف اصلی گردشگاهها ،دستیابی شهروندان
به آرامش و گذران ایامی خوش همراه با تفریح و تفرج است .وجود امنیت در گردشگاهها و فضاهای
عمومی شهر مان ند پارکها دارای کارکردهای مختلف فردی و اجتماعی است .باید بدانیم موانع زیادی
بر سر راه تأمین نیازهای فردی و اجتماعی شهروندان به وجود آمده که این موانع به کاهش شدید
احساس امنیت و آرامش و آسایش شهروندان به ویژه گردشگران انجامیده است .این پدیده به نوبهی
خود به گسترش روحیه ی نارضایتی ،عدم امنیت ،احساس تنهایی ،غم ،ترس ،تنش اجتماعی ،جدایی
از طبیعت و عدم اعتماد و آسیبهای اجتماعی دامن زده است .رفتارهای آزاردهندهی بعضی افراد،
اغلب همه ی کسانی را که از این فضاها استفاده نموده یا تمایل به استفاده از آنها را دارند تحت تأثیر
قرار می دهد( .ممکن است گردشگران) از رفتن و استفاده از این مکانها صرفنظر کنند؛ چون
می ترسند که مورد آزار قرار گیرند .پارکها در تمام فصول سال پذیرای اقشار مختلف مانند کودکان،
نوجوانان و سالمندان و گردشگران و مسافران هستند؛ بنابراین بحث امنیت از مباحث بسیار مهم
گردشگران است که مشارکت جمعی پلیس و شهرداری و سازمانهای مرتبط را میطلبد (فرماندهی
انتظامی استان گلستان .)2 :1383 ،همچنین نقش شهروندان وگردشگران در برقراری امنیت مهم
است؛ زیرا امنیت چیزی جدا از مردم نیست؛ به این دلیل نیز هرکس به سهم خویش در تحقق
امنیت باید احساس مسؤلیت کند؛ بنابراین آسیب زدایی از سیمای پارکها و گردشگاهها گام مؤثری
در جهت سالم سازی فضای فراغتی مردم شهر و حرکت در راستای غنی سازی اوقات فراغت
شهروندان به شمار میرود .این تحقیق به دنبال دستیابی و شناسایی احساس امنیت فردی و امنیت
اجتماعی در شهر بابلسر با تأکید برمطالعهی تجربی در میان گردشگران است؛ بنابراین سؤال اصلی
تحقیق این است که گردشگران تا چه اندازه از احساس امنیت فردی و احساس امنیت اجتماعی بهره
مندند؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در چند دههی اخیر ،جامعهی شهری رشد چشمگیری داشته است؛ بنابراین امنیت یکی از
شاخصهای کیفی زندگی به شمار میآید و در اجتماعات انسانی از جایگاه خاصی برخوردار است.
انجمن تخصصی معماری و شهرسازی ( )1332در مقالهای با عنوان "افزایش احساس امنیت
فضاهای عمومی به خصوص پارکها "با استفاده از اصول " ،"CPTEDمطرح مینماید که عواملی از
قبیل گذر از جامعهی سنتی به جامعه ی صنعتی بر اثر مقتضیات شرایط بیرونی و جهانی ،نه بر
مبنای نیازها و سیر درونی جامعه ،نرخ باالی رشد جامعه و جوان بودن جامعهی ایرانی ،مشکالت
سنگین اقتصادی ،شیوع بیکاری و از همه مهمتر روحیه افسردهی جامعه سبب آن شده است و با
استفاده از روش انتخاب روشهای کنترل غیر طراحی مثل استفاده از سیستم مداربسته ،حضور
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نیروهای امنیتی و سایر روشهای مشابه اگرچه موجب بیرون راندن گروههای خاص با رفتارهای
ناهنجار از پارك میشود؛ ولی این امر بر استفادهی عمومی تأثیر سوء داشته و نارضایتی عمومی را
در پی دارد .کلید حل مسئله حضور گروههای مختلف مردمی در فضای پارکها است .این امر ممکن
نیست مگر با خلق فضاهایی که دارای خصوصیت سازگاری و انعطاف پذیری باشند.
خوشفر و همکاران ( )1331در مقالهای به تبیین و بررسی نقش امنیت اجتماعی در توسعه
گردشگری با مطالعه موردی تفرجگاههای استان خراسان جنوبی پرداختهاند .نتایج حاصل از تبیین
دادهها نشان داد که میزان احساس امنیت اجتماعی گردشگران در سطح زیاد( 3431از  )1قرار دارد.
نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد یافتههای حاصل از تحلیل داده ها نشان میدهد که
رابطه معنیداری بین رضایت گردشگران از نقش نیروی انتظامی احساس امنیت اجتماعی وجود دارد
و به دنبال آن بین احساس امنیت اجتماعی گردشگران بازدیدکننده از مقاصد گردشگری و تفرجگاهی
استان خراسان جنوبی با تمایل به سفر مجدد به این استان رابطه معنی داری وجود دارد .همچین
رضایت از نقش نیروی انتظامی نیز در تمایل به سفر مجدد به این منطقه نقش معنیداری دارد .این
در حالی است که از نظر گردشگران حضور فیزیکی پلیس در میزان احساس امنیت اجتماعی آنها اثر
معنی داری ندارد شاه آبادی و ترکان ( ،)1330تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر احساس
امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد» انجام دادند .هدف پژوهش حاضر ،بررسی عوامل مؤثر
بر احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد است .این پژوهش با روش پیمایش و به
صورت مقطعی انجام شده است .جامعه ی مورد مطالعه ،شهروندان (افراد متأهل) شهر یزد در
سال 1330بودهاند و دادههای پژوهش از  362نفر که با روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای
انتخاب شده بودند ،گردآوری شدد .ابزار مطالعهی پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن از
طریق اعتبار محتوا و پایایی از طریق محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد .تحلیل دادهها
با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون تی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره
به روش گام به گام انجام شد .یافتههای آزمونهای آماری نشان داد که بین احساس امنیت با
متغیرهای زمینهای جنس ،تحصیالت ،شغل و درآمد رابطهی معناداری وجود دارد؛ همچنین ضرایب
همبستگی پیرسون بین متغیرهای اساسی تحقیق نشان داد که بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی،
احساس نظارت نهادی ،اعتماد بین شخصی ،هنجار اجتماعی و سرمایهی اجتماعی رابطه ی مستقیم
و معنادار و بین متغیر احساس آنومی و احساس امنیت رابطهی معکوس و معنی داری وجود دارد.
تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که به ترتیب متغیرهای جنسیت و اعتماد بین شخصی در
مجموع  26درصد از واریانس متغیر وابسته (احساس امنیت) را تبیین میکنند.
هزارجریبی ( ،)1330درمقالهای با عنوان «احساس امنیت از منظر توسعهی گردشگری» به
بررسی توسعهی گردشگری میپردازد که هدف شناخت میزان احساس امنیت و تعامالت مردم با
گردشگران بوده است و نتایج حاکی از آن است که بین احساس امنیت و گردشگری رابطهی مثبت و
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مستقیمی وجود دارد؛ به عبارتی هرچه مقدار احساس امنیت گردشگران افزایش یابد ،به همان اندازه
تمایل آنها به اقامت در ایران و حتی سفرهای مجدد بیشتر است .مقایسهی احساس امنیت از منظر
گردشگران خارجی برای سفر به ایران حاکی از آن است که گردشگران آفریقایی بیشترین احساس
امنیت و گردشگران اروپایی کمترین احساس امنیت را داشتهاند؛ به طور کلی احساس امنیت
گردشگ ران تقریباً در سطح باالیی قرار دارد؛ لذا تمایل به سفر مجدد در بین گردشگران نیز باال بوده
است؛ ازاینرو مشارکت مردم و متصدیان مربوطهی کشور در امر حفاظت محیط زیست جهانی،
میراث فرهنگی و طبیعت به عنوان عامل مؤثری در توسعهی صنعت جهانگردی کشور کمک نماید.
صدایی و همکار ( ،)1383به بررسی گردشگری پایدار پرداخته شده و موقعیت و رشد پایدار
گردشگری در گرو عملکرد مناسب و هماهنگ عناصر و فاکتورهای متعددی است که با هم ارتباط
تنگاتنگی دارند .یکی از مهمترین این فاکتورها امنیت گردشگران و مقصدهای گردشگری است.
نبوی و همکاران ( )1383در مقاله ای با عنوان بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس
امنیت اجتماعی ،به بررسی احساس امنیت پرداخته اند؛ در این مقاله احساس امنیت ،از موقعیت و
جایگاه برجستهای در برنامه ریزیهای کشوری برخوردار است که دستیابی و پایدارسازی آن نیازمند
مقدمات و زمینههای پیچیدهای بوده و آسیب پذیری و زوال آن نیز ،معلول زمینه ها و عوامل
متفاوتی است .نتایج نشاندهندهی آن است که متغیرهای گرایش به مشارکت در تأمین امنیت ،تلقی
از عملکرد پلیس و پایگاه اجتماعی -اقتصادی به صورت مستقیم و متغیر احساس محرومیت نسبی
به طور معکوس بر احساس امنیت اجتماعی افراد تأثیرگذار هستند .احمد شاهیوندی و همکارانش
( )1383در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر امنیت روانی و اجتماعی بر جذب گردشگران خارجی وارد
شده به شهر اصفهان» به این نتیجه رسیدهاند که درصد باالیی از گردشگران خارجی از وضعیت
امنیت اجتماعی و روانی در شهر اصفهان رضایت داشته وتمایل دارند به این شهر مسافرت
کنند.نتایج این مطالعه نشان میدهد که بین امنیت اجتماعی و روانی و انگیزه مسافرت به شهر
اصفهان رابطه معناداری وجود دارد .حدود  21درصد از انگیزه گردشگران در مسافرت به شهر
اصفهان مربوط به وجود امنیت روانی واجتماعی و  23درصد دیگر مربوط به وجود جاذبههای
تاریخی و توریستی در این شهر است.
رفیعیان و همکاران ( )1388به تبیین امنیت شهری به تعامل فضای فیزیکی و فرآیندهای
اجتماعی که محیط را میسازد و بر فعال بودن فضا به عنوان عاملی در ایجاد محیطی امن و موفق،
توجه و تأکید دارد .صالحی فرد ( ،)1383به تحقیقی با عنوان تحلیلی بر ابعاد اجتماعی فضاهای سبز
شهری با تأکید بر دیدگاه شهروندان (مطالعهی موردی :کالن شهر مشهد) پرداخت .در این مقاله با
استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و بر اساس پیمایش میدانی (پرسشنامه از شهروندان) ،سعی شد
تا آثار اجتماعی و فرهنگی فضاهای سبزشهری ،بخصوص پارکها از ابعاد و زوایای گوناگون مورد
بررسی و کنکاش قرارگیرد .نتایج حاصله مبین آن بود که آثار اجتماعی و فرهنگی فضاهای سبز
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عالوه برکارکردهای مطلوب (برقراری تعامالت اجتماعی ،گسترش فرهنگ شهری و شهروندسازی،
پرکردن اوقات فراغت و غیره) دارای تبعات نامطلوب (مانند شکلگیری انواع جرایم شهری ،گسترش
فرهنگ ابتذال ،دوستیهای نامشروع) بسیاری است.
بیگودی از سال  1332درگیر توریسم بوده است .هدف ایـن تحقیـق بررسـی اثـرات توریسـم
در بیگودی از طریق تجزیـه و تحلیـل گفتگوهـا ی مـردم محل بوده است .سوال اصلی تحقیق این
بوده که ،چـه اندازه توریسم افراد ساکن بیگودی در نظر مـیگیـرد؟ در این تحقیق از روش بررسی
کیفی استفاده شده کـه در آن محقق ده سال را در اوگانـدا از  2002تـا  2003صـرف کـرده و
شـش مـاه از آن را در بیگودی بـوده است .محقق از طریق مصاحبههای رسمی ( 10نفـر ازفراد
مقیم و  11نفر از مقامـات در سـطح بـاالی ملـی توریسم) ،مصاحبههـای غیـررسـمی و مشـاهدات
بـه جمعآوری دادهها پرداخته است .دادههای ایـن تحقیـق در درون یک چارچوب "تئوری زمینهای
یا بنیـادی" تجزیه و تحلیـل شـده و از روش مقایسـه پایـدار نیـز استفاده شده است .نتیجه تجزیه
و تحلیل مقصود محلی از توسعه توریسم را نشان میدهـد کـه توسـط خـود مردم بیان شده است.
براك پاتر و جرمی میلر وی پژوهشی در مـورد توریسـم آبهـای ایســلند بــا هــدف دســتیابی
توریسم پایـدار در آبهـای سـرد ایسـلند کـه اخیـراً گردشگران زیادی را به خود جلب کـرده ،انجـام
دادنـد .در پیشینه این پژوهش چنین آمده «فعالیتهای اخیـر پیرامون مفهوم (توریسـم پایــدار) از
دو پدیـده مـرتبط سرچشمه مـیگیـرد» )1 :انتشـار جهـانی و افـزایش زیانها و خسـارات حاصـل از
توریسـم بـین المللـی در سرتاسر اطراف ایسلند به ویژه از سال  1360به بعـد و  )2فشار و افـزایش
تحقیقات تاریخی توریسم پیرامـون این نـوع گردشـگری» .در ایـن پـژوهش محققــان عــالوه بــر
برشـمردن منـافع اقتصـادی توریسـم بـر مضـرات توریسم و تخریب محیط تاکیـد زیـادی دارنـد .از
جملـه به ترکیب شبکه راهها ،بدشـکلی و فرسـایش کـوههـا ،آلودگی مردابها و مشکالت تپههـای
دریـایی اشـاره ننمودهاند .در ادامه نیز برای درك پایـداری ایـن گونـه مطرح مـیکننـد کــه :یــک
روش کوتـاه بـرای فهمیـدن توریسم پایدار این است که تغییـرات و چـالشهـا و قوتهـا را خالصـه
کنیم که ایـن امـر بــه منظــور رفــع نیازهــای همــه پذیرنــدگان توریســم اعــم از میزبانــان،
میهمانان ،آنتروپرونرها و داراییهای فرهنگـی زیسـتی است در ایـن پـژوهش چهـار عنصـر کلیــدی
پایـدار گردشگری در ایسـلند اینگونـه عنـوان مـیشـود1 :طبیعت پایــدار و ســرمایه فرهنگــی 2
بهبـود کیفیـت زندگی میزبان 3تداوم خوشی و لذت بردن گردشگر و  3مبـادرت بـه امـور طـوالنی
مدت سودمند (نقل از هزار جیبی)123،1330،
مبانی نظری
انسانها برای گذراندن اوقات فراغت و تفریح و برآوردن نیازهای روحی و فردی خود نیاز به
محیطی دارند که شرایط آرامش و آسایش آنها را فراهم کند و پارکها به عنوان یکی از عناصر
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فضاهای شهری در برآوردن نیازهای انسانها نقش بسیار مهمی دارند .امنیت همیشه یکی ازمسائل
اساس ی و حیاتی بشر بوده و مباحث علمی زیادی را به خود اختصاص داده است .امنیت برای زندگی
اجتماعی ،از دورانی که انسانها زندگی جمعی را آغاز نموده اند تا به امروز به عنوان اساسی ترین نیاز
بشری محسوب می شود .امنیت عبارت است از تضمین رفاه آتی (هزارجریبی .)123 :1330 ،امنیت
یعنی رهایی نسبی از تهدیدات زیانبخش (همان منبع .)123 ،امنیت ابعاد مختلفی دارد که در این
تحقیق از بعد فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد .امنیت در هر جامعهای با دیگر جوامع
کامالً متفاوت است .این ویژگی امنیت مبین نسبی بودن آن است .احساس امنیت فردی از حالتی
که جسم و روح فرد در آن فارغ از ترس و آسیب رسیدن به جان و مال و یا آبروی خود زندگی
میکند.
به اعتقاد باریبوزان احساس امنیت فردی به شبکهی روابط و تناقضات بین امنیت شخصی و
دولت مرتبط می شود .احساس امنیت اجتماعی را اولین بار باریبوزان در کتاب «مردم ،دولتها و
هراس» به کار برد .در آرای بوزان حوزه هایی از زندگی که فرد خود را به واسطهی مفهوم «ما» بدان
متعلق میداند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف میکند موردنظر است؛ بنابراین هر عامل و
پدیدههای ی که باعث ایجاد اختالل در احساس تعلق و همبستگی اعضای یک گروه شود ،در واقع
هویت آن گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماعی آن قلمداد میشود در این
دیدگاه ،همبستگی افراد یک جامعه ،عالوه بر حفظ و بقاء ،نیازمند حمایت و تقویت نیز است که این
امر در سایهی برخورداری از امکانات صورت میگیرد .به میزانی که افراد جامعه از امکانات مختلفی
چون آموزش ،بهداشت ،رفاه ،آزادی و غیره بهرهمند شوند ،احساس خشنودی از تعلق به چنین
جامعهای داشته و دلبستگی میان آنها تقویت میشود (نبوی و همکاران1383 ،؛ نویدنیا،
 .) 123:1382در نتیجه احساس امنیت اجتماعی آنها افزایش خواهد یافت .از منظر رویکردهای
جدید ،رویکرد انتقادی کپنهاك و به ویژه جامعه شناسان و باریبوزان و تیلور و تایر و غیره امنیت
مقولهای کامالً اجتماعی است .در بهترین حالت احساس امنیت انعکاسی از تجربهی فرد از جامعه
است (ورنانن 1وهمکاران .) 2003 ،چلبی معتقد است :امنیت یکی از اخیار جمعی است که جامعه
برای شهروندان خود و هرکس دیگری که در آن زندگی میکند ،فراهم مینماید .در بعد عینی،
امنیت را میتوان به عنوان فراغت از تهدیدی تعریف کرد .در بعد ذهنی مراد از امنیت ،احساس
آرامش و یا عدم احساس تهدید و عدم احساس ترس ناشی از آن از سوی محیطهای دور و نزدیک
فرد است (چلبی .)102 :1381،در مجموع امنیت در جامعه زمانی حاصل میشود که گروهها و
خرده فرهنگها بتوانند در تعامل با یکدیگر ،خواستهها و ارزشهای خود را به راحتی مطرح کنند .در
این رویکرد ،احساس امنیت یک گروه خاص درون جامعه با سطح کالن پیوند دارند؛ بنابراین
احساس امنیت زمانی مطرح خواهد بود که نیروی بالقوه یا بالفعلی هویت افراد را در جامعه تهدید
Vertanen

1
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کند .این دیدگاه اعتقاد دارد رفتارهای انحرافی نتیجه ی فشارهایی است که بعضی از مردم را به
کجروی و بروز ناامنی وادار میکند .تأثیر شرایط محیطی بر ابعاد احساس امنیت یعنی امنیت جانی،
مالی و غیره یکسان و یک جهت نیست .دراین زمینه ،مرتون استدالل میکند که ساکنان مناطق
محروم اغلب به دلیل نوع تربیت ،یادگیری و تجربهی زیاد ناکامی ،رفتارهای خشونتآمیز بیشتری از
خود نشان میدهند (بدار و همکاران .)222: 1380،به همین دلیل در معرض زدوخورد و درگیری
بیشتری هستند و با خطرها و آسیبهای جانی بیشتری روبرو هستند (گلی1330،؛ ستوده،
 )213:1381جین جیکوبز 1از نظریه پردازان شهرسازی است که در تبیین امنیت شهری به تعامـل
فضـای فیزیکی و فزآیندهای اجتماعی که محیط را میسازد و بر فعال بودن فضا بـه عنـوان عـاملی
در ایجاد محیطی امن و موفـق ،توجـه و تأکیـد دارد (رفیعیـان و همکـاران )11 :1381،جیکـوبز
میگوید :آرامش فضای شهری ابتدا به وسیلهی پلیس تأمین نمیشـود؛ ولـی بـا حضـور پلـیس
ضروری میشود .آرامش فضای شهری ابتدا به وسیلهی شبکهی ناخودآگاه و پیچیدهی اجتماعی و
استانداردهای موجود میان مردم حفظ میشود .او در مورد خودانتظـامی بـودن یـک خیابـان چنین
توضیح میدهد :میبایست چشمهایی همواره خیابان را بنگرند؛ چشمهای کسانی که مـا آنها را
مالکین طبیعی و حقیقی خیابان مینامیم ،پیاده روهای خیابان میباید به صـورت مـداوم مورد
استفاده قرار گیرد تا بر نگاههای مؤثر بر خیابان افزوده شود و به مردم سـاکن در خیابـان ،نگریستن
به خیابان به آنها آموزش داده شود .جیکوبز بر اساس مباحث نظری گفته شده ،احساس امنیت
فردی و اجتماعی بـه شـرح زیـر تعریـف میشود :احساس امنیت فردی ،حالتی است که به موجب
آن فرد در پناه قانون و برخورداری ازحقوق شهروندان از هرگونه تهدید ،تعرض دیگران میتواند از
مجاری قانونی و در محاکم صالحه احقاق حق کند (گلی )2: 1330،احساس امنیت اجتماعی ،حالت
فراغت همگانی از تهدیدی است که رفتار غیرقانونی یک فرد ،یک سازمان و یا دولت ممکن است در
تمامی یا در بخشی از جامعه پدید آورد .انواع امنیت :امنیت به سه نوع جانی ،مالی و حیثیتی تقسیم
میشود (کارگر)2: 1383،همچنین احساس امنیت اجتماعی میتواند به معنی فقدان هراس از تهدید
شدن یا به مخاطره افتادن ویژگیهای اساسی و ارزشهای انسانی و نبود ترس از تهدید حقوق و
آزادیهای مشروع ،تلقی شود (افشار1381 ،؛ به نقل از بهیان و فیروزآبادی)102 :1332 ،
به طور کلی نقش پلیس در گردشگری حفظ امنیت گردشگران از خطرات احتمالی است ،که
ممکن اســت برای آنها به وجــود آید گرچه محققان( .سمونز ،و گرفه 10 )2010 ،نوع خطرمتفاوت
را تشــخیص دادهاند،ولی میتوان آنهارا به شــش گروه کلی تقســیم بندی کرد که عبارتاند از:
خطرات عملکردی ،خطرات مالی ،خطرات زمانی ،خطرات جسمانی ،خطرات روانی و خطرات
3
2
اجتماعی (بوی لو و اصلی (21 :2003،
1

Jane Jacobs
Boylu
3
Asli
2
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ازنظــرتارلو پلیس گردشــگری چهارنقش اصلی درزمینه تأمین امنیـت گردشـــگران بـر عهـده
دارد که عبارتاند از -1حمایــت ازبازدیدکننــدگان که زمینـــ الزم را بـرای حمایـت از اقتصـــاد
محلی ،فراهم مینمایند -2خدمــات امنیتی مورد نیاز گردشـــگران را فـراهم مـیکنـد و تصویـــر
مثبتی از جامعه در اختیار گردشگران قرار میدهد  -3اســتانداردی بــرای زندگی خـوب فراهــــم
میکنـد که به روابـط افســـران با خـا نواده خود کمک میکند  -3همچنیـن فرصـت درك افـراداز
ســـایر ســرزمینها و فرهنـگهــا را فراهـم میکنـد( .تارلو)2،2011، 1
گیدنز تاکید می کند که برای درك ضرورت توجه به امنیت ،نخست باید به سیمای مخاطرهآمیـز
خاص مدرنیته نگاه دقیقتری انداخت ،همان سیمایی که او جهانی شدن مخاطرها نامیـده اسـت .بـه
خطرهایی که تعداد انبوهی از انسانها را درکره زمین تحت تاثیر قرار میدهد ،هماننـد دگرگـونی در
تقسیم کارجهانی یا آلودگی زیستمحیطی یا تولید غذاها با آلودگیهای شیمیایی کـه در سرنوشـت
میلیون ها انسان موثر میباشد (نویدنیا .)33-33 :1388 ،به زعم گیدنز ،هرگاه مخاطرهـا بـه حـداقل
کاهش یابد و تعادل و اعتماد در جامعه پدیدار شود ،امنیت نمایان می شود .امنیت از نظـر گیـدنز در
فضای واقعی و تجربی خلق میشود و مستلزم داشتن تعامل های اجتماعی چه در سطح جهانی و چه
در سطح خانوادگی است (گیدنز .)33 :1322 ،به زعم گیدنز امنیتفردی یا اجتماعی زمانی مخدوش
میشود که خطری فرد یا جامعه را تهدیدکند .وی معتقد است که امنیت به مثابه مصونیت در مقابل
خطر می باشد و این دو مولفه در واقع دو روی یک سکه میباشند .گیدنز به بررسی امنیـت وجـودی
به عنوان صوری ازامنیت درمقابله با مخاطرهای نهادهای مدرنیته میپردازد.
امنیت وجودی از نظر گیدنز توان پاسخگویی خودآگاه و ناخودآگاه برای پرسشهـایی اسـت کـه
درطول زندگی برایهمه انسانها همواره مطرح میشود ،میباشد ،به عبارتی اطمینانیکه افراد بـرای
تکوین شخصیت و هویت با توجه به دوام محیطهای اجتماعی و مادی پیرامون خود دارنـد (نویـدنیا،
 .)33-33 :1388با توجه به اینکه زمان و مکان دارای اهمیت هستند (ریتزر .)113 :1323،به زعـم
گیدنز برقراری روابط دوستانه و توانایی پذیرش نظرهای دیگران و مباحثه و دراین راستا چانهزنی بـر
سر مسائلیکه سبب حل اختالفات شده و تصمیمگیری متناسبی صورت گیرد اولویـت دارد (گیـدنز،
 .) 131 :1328زیرا اعتماد به دیگران نیاز روانی هر انسانی است که با نوعی عاطفه روانـی در محـیط
آشنای اجتماعی و مادی با نمایان ساختن محبت و سعهصدر تلفیق میشود (گیدنز )113 :1322 ،و
این مستلزم وجود صداقت در کنشهای متداوم است .بدون تردید وجود صمیمیت در روابط با افـراد
دلسوز و پشتیبان ،ناکامیها را کاهش می دهد و زمینه دستیابی به مفـاهم و سـهیم شـدن افـراد در
عواطف و تجربههای دیگران را فراهم میسازد .زیرا همکاری صمیمانه ،تعهد را به وجود میآورد و در
نقطه مقابل عدم وجود روابط صمیمانه ،کشمکشی متداوم و موجهای ویـرانکننـده ایجـاد مـیکنـد
(نویدنیا )32 :1388 ،که اینگونه رفتارها عامل کاهش امنیت در جامعه است.
Tarlow
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فرضیههای تحقیق
-1
-2
-3
-3
-1

اجتماعی گردشگران رابطه وجود دارد.

بین سن با احساس امنیت فردی و
بین اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی گردشگران رابطه وجود دارد
بین عملکرد پلیس با احساس امنیت فردی و اجتماعی گردشگران رابطه وجود دارد
بین مصرف رسانه ای با احساس امنیت فردی و اجتماعی گردشگران رابطه وجود دارد.
بین تحصیالت با احساس امنیت فردی و اجتماعی گردشگران رابطه وجود دارد.

روش شناسی تحقیق
جامعه آمـاری ،حجـم نمونـه و شیوه نمونه گیری روش تحقیق این پژوهش پیمایشی است کــه
در آن همبستگی متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته سنجیده میشـود .جامعـه آمـاری تحقیـق
شامل تمامی گردشگرانی (شامل گردشگرن داخلی و خارجی )میشود که در سال  1331به مقاصـد
مختلف تفریحـی ،علمی ،ورزشی وارد شهر بابلسـر مـیشـود.کــه بـر طبــق آمــار موجــود ســال
1333حـدود  26004000گردشگر وارد ایران شدهاند و همـین نســبت را بــرای سـال  31در نظـر
گرفته شده است د ر مورد انتخاب حجم نمونــه در بــین هــر یــک از گـروههـای مختلـف (نظیـر
تفریحی ،درمـانی ،فرهنگـی ،آموزشـی ،ورزشـی ،اجتمـاعی ،مـذهبی ،بازرگـانی و سیاسـی) از روش
نسبت استفاده شده است .الزم بـه توضـیح اسـت کـه انتخـاب افـراد نمونـه ،گردشگران) به صـورت
تصـادفی انجـام شـد ،بـدین صورت که با مراجعه به هتلها ،و از هر کدام از گردشگرانی کـه تمایــل
بـه پاسـخ دادن بودند ،از آنها نظرسنجی شده است و برای اطمینــان از صـحت ،صـراحت و اعتبـار
سئواالت ،آزمـون مقـدماتی 1پرسشنامه انجام شد و پس از رفع اشکاالت و نواقص پرسشـنامه ،اقـدام
به تکمیل آن در میان جامع نمونه شده استسوالهای پرسشنامه عمـدتاً محقـقسـاخته و براسـاس
طیف لیکرت و بعضاً ازتحقیقهای مشابه استفاده شـده اسـت .شـیوه اجـرای پرسشـنامه در تحقیـق
حاضر از نوع حضوری و واحد تحلیل فرد و محل اجرای آن شهر بابلسر میباشد.
اعتماد احساسی است که فرد یا افراد درباره چیزی دارند که تاییـد شـده اسـت و در واقـع یـک
نگرش مثبت به فرد یا امری خارجی است ،و آن بیانگر میزان ارزیـابی از پدیـدهای اسـت کـه بـا آن
مواجه هستیم (عباسزاده1383 ،به نقل از معید فر  .)121: 1388اعتماد به منزله داشتن حسن ظن
به دیگران در روابط بینا بین است که بر سه نوع است:
 .1اعتماد بین فردی  .2اعتماد اجتماعی(تعمیم یافته)  .3اعتماد نهادی (پاتنام )232 -132-1383،
برای سنجش میزان اعتماد اجتماعی افراد ،ابتدا سه نوع اعتماد از هم تفکیـک شـد ،و سـپس بـا
استفاده از این سه نوع ،متغیر اعتماد اجتماعی با استفاده از طیف لیکرت مورد سنجش قـرار گرفـت،
این سه نوع اعتماد عبارتند از:
Pre test
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الف -اعتماد بین فردی شامل اعتماد به افراد خانواده ،خویشـاوندان ،دوسـتان و همکـاران اسـت کـه
اعتماد شخصی نیز نامیده میشود.
ب -اعتماد اجتماعی (تعمیم یافته) ،اعتماد بـه بیگانگـان یـا افـراد کمتـر آشـنای اجتمـاع را شـامل
میشود
ج -اعتماد نهادی ،اعتماد به سازمانها ،نهادها و گروهها در حوزه حکومت را شامل میشود (موسـوی
خامنه.)10 :1383 ،
احساس به معنای درك چیزی است با یکی از حواس و امنیت به معنای بیخوفی ،بیبیمی است
احساس امنیت،تلقی انسانها از وضعیتی است که در آن تصور میشود تهدیدی متوجه جان ،مـال و
ارزش های آنها نیست و یا حداقل اگر هم چنین تهدیدی وجود دارد ،قابل کنتـرل اسـت (حسـینی،
 .)1382سوالهای پرسشنامه عمدتاً محققساخته و براسـاس طیـف لیکـرت و بعضـاً ازتحقیـقهـای
مشابه استفاده شده است .شیوه اجرای پرسشنامه در تحقیق حاضر از نوع حضـوری و واحـد تحلیـل
فرد و محل اجرای آن شهر بابلسر میباشد.
یافتهها
جدول زیر بیانگر ویژگیهای نمونه با توجه به متغیرهای زمینه است.
جدول ( :)7توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی
درصد
فراوانی
گروه سنی
13/8
12
20-21
18/1
21
26-30
22/1
103
31-31
26
100
36-30
گروه سنی
11/2
33
باالتر از 30
2/3
3
بی پاسخ
100
383
کل
23/3
302
مرد
12/3
62
زن
جنسیت
2/6
10
بی پاسخ
100
383
کل
11/1
18
مجرد
21
288
متاهل
تاهل
3/3
38
بی پاسخ
100
383
کل
33
132
دیپلم
31
113
فوق دیپلم
33
122
لیسانس
تحصیالت
2
6
بی پاسخ
100
383
کل
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ادامه جدول ( :)7توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی
درصد
فراوانی
گروه سنی
2/3
3
زیر  300هزار تومان
1/6
6
100-301هزار
8/3
33
101-600هزار
32/6
121
601-200هزار
درآمد
10/1
133
 200هزار به باال
3/2
16
بی پاسخ
100
383
کل

اطالعات جدول باال نشان میدهد که بیشـترین درصـد پاسـخگویان22/1درصـد (103نفر)گـروه
سنی خود را 31-31سال وکمترین درصد پاسـخگویان 11/2درصـد (33نفـر) نیـز 21سـال بـه بـاال
گزارش کرده اند به لحاظ جنسیت نیز بیشترین درصـد پاسـخگویان23/3درصـد (302نفر)جنسـیت
خود را مرد وکمترین درصد پاسخگویان12/3درصـد33نفـر) نیـز زن گـزارش کـردهانـد هـم چنـین
بیشترین درصد پاسخگویان 21درصد ( 288نفر) وضـعیت تاهـل خـود را متاهـل وکمتـرین درصـد
پاسخگویان  11/1درصد ( 18نفر)نیز وضعیت خود را مجرد گزارش کردهاند .بر حسب تحصیالت نیز
بیشترین درصد پاسخگویان 33درصد (132نفر) میزان تحصـیالت خـود را دیـپلم وکمتـرین درصـد
پاسخگویان  31درصد (113نفر)نیزوتحصیالت خود را فوق دیپلم گزارش کـردهانـد .هـم چنـین بـه
لحاظ درآمد نیز بیشترین درصد پاسخگویان10/1درصد (133نفر) درآمدخود را  200هزارتومـان بـه
باال وکمترین درصد پاسخگویان  1/6درصد (6نفر)نیز درآمد خود را  100-301هزار تومان کردهاند.
آزمون فرضیات
بررسی نرمال بودن توزیع دادهها
جدول (:)7خروجی آزمون کالموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها
آماره کالموگروف
نتیجه
سطح معنی داری
اسمیرنف
احساس امنیت فردی
احساس امنیت اجتماعی
اعتماد اجتماعی
عملکرد پلیس
مصرف رسانه ای
تحصیالت
سن
درآمد
منبع :یافتههای محقق

0/122
0/310
0/638
0/238
0/212
0/116
0/163
0/832

0/358

0/193
0/831
1423
0/363
0/363
0/130
0/123

نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
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نتایج بررسـی مقـادیر آزمـون کـالموگروف اسـمیرنف ارائـه شـده در جـدول  1نشـان مـیدهـد
که توزیع متغیرهای پژوهش ،نرمـال اسـت .بـه عبـارت دیگـر مـیتـوان نتیجـه گرفـت کـه توزیـع
دادههــا در ایــن متغیرهــا نرمــال اســت .بــر ایــن اســاس مــیتــوانیم از آزمــونهــای پــارامتری ،بــه
عنوان آزمونهای مناسب برای بررسی فرضیات این پژوهش استفاده کنیم.
در این تحقیق ابتدا فرضیات از طریق کاربست آزمون همبستگی بصورت دو متغیره مورد بررسی
قرار گرفت .در ادامه با بکارگیری رگرسیون چند متغیره به بررسی روابـط چندگانـه بـین متغیرهـای
مستقل و احساس امنیت گردشگران پرداختیم.
جدول (:)5آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و احساس امنیت گردشگران

احساس
امنیت
اجتماعی
احساس
امنیت
فردی

درآمد

سن

اعتماد
اجتماعی

عملکرد
پلیس

مصرف
رسانهای

تحصیالت

ضریب همبستگی

)**(0/160

)**(0/113

)**(0/121

)**(0/282

)**(0/230

)**(0/332

سطح معنی داری
تعداد
ضریب همبستگی
سطح معنی داری
تعداد

0/00
383
)**(0/332
0/00
383

0/00
383
)**(0/130
0/00
383

0/00
383
)**(0/311
0/00
383

0/00
383
)**(0/228
0/00
383

0/00
383
)**(0/228
0/00
383

0/00
383
)**(0/186
0/00
383

طبق نتایج حاصل از همبستگی پیرسون بین احساس امنیت اجتماعی و فردی .مولفههای درآمد
سن اعتماد اجتماعی و عمکلرد پلیس مصرف رسانهای رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شده است
میتوان دریافت که آنچه از طریق گردشگران و به عنـوان «احسـاس امنیـت» مطـرح مـیشـود ،بـا
احساس امنیت فردی و اجتمـاعی رابطـه دارد .مـیتـوان گفـت احسـاس امنیـت ،نـوعی ذهنیـت و
جهتگیری روانی مثبت شهروندان نسبت به عدم تأثیرگذاری حضور و بروز رویـداد و وقـایع ظرفیتـی
است .فضای شهری بیشترین ارتباط را با مردم و مکان های تفریحی و گردشگاهی برقرار مـیکنـد و
در نتیجه در هویت بخشی و دادن احساس آرامش و امنیت به گردشگران نقش بسـزایی دارد .موانـع
زیادی بر سر راه تأمین نیازهای فردی و اجتماعی گردشگران به وجود آمده که این موانع به کـاهش
شدید احساس امنیت و آرامش و آسایش گردشگران انجامیده است .این پدیده بـه نوبـهی خـود بـه
گسترش روحیه نارضایتی ،عدم امنیـت ،احسـاس تنهـایی ،غـم ،تـرس ،تـنش اجتمـاعی ،جـدایی از
طبیعت دامن زده است .وجود امکانات از جمله عوامـل مهمـی اسـت کـه گردشـگر را بـه گردشـگاه
می کشاند و حضور گردشگران و شهروندان در مکانهای تفریحی خود سبب افزایش امنیت مـیشـود.
معموالً مجرمان مکانهای خلوت و ساکت را برای اعمال خود در نظر میگیرند .اینک به شاخصهـا و
مؤلفههای احساس امنیت اشاره مـیکنـیم -1 :برخـورداری از امکانـات (آمـوزش ،بهداشـت ،رفـاه و
آزادی)  -2فقدان جرم و بزهکاری در اماکن توریستی و  -3کاهش موانع بر سر راه احسـاس امنیـت
فردی و اجتماعی
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جدول (:)9نتایج آزمون رگرسیون درباره تاثیر شاخصهای درآمد ،سن ،اعتماد اجتماعی ،عملکرد پلیس
،مصرف رسانهای ،تحصیالت بر احساس امنیت فردی و اجتماعی
روش ورود متغیرهاهمزمان
Method=inter
ضریب همبستگی چند گانه
(a)1/525
ضریب تعیین
1/595
ضریب تعین تعدیل یافته
1/551
خطای معیار
1/552
تحلیل واریانس
72/31
سطح معنی داری
1/11
جدول ( :)5ضریب آزمون رگرسیون پیرامون تاثیرشاخصهای درآمد ،سن ،اعتماد اجتماعی ،عملکرد پلیس
،مصرف رسانهای ،تحصیالت بر احساس امنیت فردی و اجتماعی
مقدار ثابت
تحصیالت
اعتماداجتماعی
عملکرد پلیس
مصرف رسانه ای
درآمد
سن

B

SE

beta

0/1110/312
0/313
0/323
0/133
0/011
-0/030

0/203
0/061
0/022
0/080
0/031
0/031
0/033

0/301
0/211
0/222
0/201
0/061
-0/011

t

sig

-0/232
6/38
0/322
3/016
3/263
1/212
-0/306

0/313
0/00
0/00
0/00
0/00
0/211
0/361

نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون بین این حاکی از آن است که ضریب رگرسیون با سطح
معنی داری  α=0/000برابر با  R=04382محاسبه شده است .از آنجا که این سطح معنی داری از
سطح معنی داری مورد نظر ما  α=0/01کوچکتراست مدرك کافی برای رد فرض صفر خود داریم،
درنتیجه فرضیه صفر مارد وفرضیه اصلی ما تائید میشود .بنابراین نتیجه میگیریم که به ازای تغییر
در یک واحد انحراف استاندارد اعتماد اجتماعی ،عملکرد پلیس ،مصرف رسانهای و تحصیالت میزان
احساس امنیت فردی و اجتماعی به ترتیب به اندازه  0/301 ،0/201 ،0/222 ،0/121قابل پیش
بینی میباشد در مجموع 38/2درصد از تغییرات احساس امنیت فردی و اجتماعی بهو سیله
مولفههای اعتماد ،اجتماعی ،عملکرد پلیس ،مصرف رسانهای و تحصیالت میشود
بحث و نتیجهگیری
در تحقیـق حاضـر مشـخص شـده اسـت کـه وجـود متغیرهـای مربـوط بـه سـرمایه اجتمـاعی
(مثـل اعتماد گردشگران بـه ایرانیـان ،احسـاس امنیـت ،از جنبـههـای مهم روابـط انسـانی اسـت و
زمینه ساز مشـارکت و همکاری گسـترده بـین المللـی خواهـد شـد .در مجمـوع مـیتــوان گفــت
کـه چـرخهـای زنـدگی اجتماعی بر محـور اعتمـاد و همکـاری در حـال حرکت میباشد و اهمیـت
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اعتمـاد و همکـاری در روابط و پیوندهای اجتماعی به گونهـای اسـت کــه مـیتـوان آنهـا را عنصـر
اساسی زندگی اجتمـاعی در عرصه بین المللی در دنیای نوین تلقی نمـود کــه زمینـــه تعامـــل را
در ابعــاد مختلــف را گســترش می دهند .در مقابـل ،کـاهش هـر یـک از ابعـاد سـرمایه اجتمـاعی
موجب میگردد کـه در گـام اول افـراد خود آن جامعه احساس ناامنی کـرده و بـه دلیـل تـــرس و
نگرانــیهــا ،از همکــاری و گســترش تعامالت در ابعـاد مختلـف جامعـه کنـاره گیـری نماینــد .و
در چنـین حـالتی روابـط اجتمـاعی در داخل و خـارج از کشـور بصـورت تصـاعدی کـاهش خواهـد
یافت .و از این رو صنعت گردشگری نیـز به لحاظ عرصـه اجتمــاعی (پــذیرش گردشــگر از سـوی
مردم) دچار چالش میگردد .بنابراین ،یکی از اصــول اولیـــه در توســـعه گردشـــگری داشـــتن
اعتماد ،احساس امنیت و همکاری افراد جامعه بـا یکدیگر است و در چنین شرایطی اگـر جامعــهای
از سرمایه اجتماعی باالتری برخوردار باشد ،میزان اعتماد ،رضایت و امنیت گردشگران خـارجی نیــز
در آن کشـور بـاال خواهـد بـود و مجموعـه ایـن عوامل نرم افـزاری در تمایـل گردشـگر بــه ســفر
مجدد بسیار تـأثیر گـذار مـیباشـد.
با توجه به نتایج به دست آمده با نتایج پژوهش شاهیوند ( )1330همخوانی دارد و گردشگران در
موضوع سفر به مقوله امنیت و احساس امنیت توجه بیشتری دارند .اشتاینر ( )2006در پژوهش خود
در کشور های عربی امنیت را مهم ترین تهدید برای گردشگری عنوان کرده اسـت .لـذا بـا توجـه بـه
نتیجه پژوهش حاضر این تهدید برای شهر تبریز وجود ندارد و برنامه ریزی بـرای تبلیغـات امنیـت و
احساس امنیت در شهر تبریز بایستی توسط رسانه در اولویت قرار گیرد تا به تعبیر سینایی ()1380
جلوی تبلیغ عدم امنیت گرفته شود .هزارجریبی ( )1330در مطالعه خود به این نتیجه رسیده است
که در بین گردشگران با توجه به ویژگیهای فردی و میزان احساس امنیت آنهـا تفـاوت معنـیداری
مشاهده نشد .سن گردشگران و احساس امنیت آنهـا تفـاوت معنـیداری مشـاهده نشـد شـاهیوندی
( )1330در مطالعه خود با عنوان «تاثیرامنیت روانی بر جذب گردشـگران خـارجی مطالعـه مـوردی
اصفهان» به این نتیجه رسیده اسـت کـه درصـد بـاالیی از گردشـگران خـارجی از وضـعیت امنیـت
اجتماعی و روانی شهر اص فهان رضایت دارند و برای سفر به این شهر تمایل نشان دادهاند .در مطالعه
ما گردشگران خارجی در شهر تبریز نیز احساس امنیت بیشتری داشته و از وضعیت امنیت در شـهر
تبریز راضی بودند .یافته تحقیق ما با نتایج شاهیوند مطابقت دارد .یکی از نتایج مـورد توجـه در ایـن
تحقیق این بود که :بین عملکرد پلیس و احساس امنیت گردشگران رابطه معنی داری وجـود نتیجـه
به دست آمده با نتایج پژوهش ربانی و همکارانش ( )1330با عنوان «نقش پلیس در تامین امنیـت و
جذب گردشگری (نمونه موردی شهر اصفهان)» همخوانی نداردیشان در تحقیق خود به ایـن نتیجـه
رسیدهاند که :میزان رضایت گردشگران از امنیت شهر اصفهان زیاد است امـا گردشـگران از عملکـرد
پلیس در شهر تبریز رضایت ندارند .یکی از نتایج مورد توجه در این تحقیق این بود که :بین عملکرد
رسانه و احساس امنیت گردشگران رابطه معنیداری وجود ندارد .نتیجـه بـه دسـت آمـده بـا نتـایج
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پژوهش شکربیگی و همکارانش ( )1330با عنوان « بررسی تاثیر رسانههای جمعی بر احساس امنیت
اجتماعی» همخوانی دارد.
نتیجـه رگرسیون چند متغیره در این تحقیق نشان داد کـه  22درصد از عوامل تبیـین کننــده
تمایـل بـه سفر مجدد در بـین گردشـگران وابسـته بـه چنـد متغیر مذکور است .بنابراین ،بـا توجـه
بـه نتـایج پـژوهش حاضـر ،احساس امنیت گردشگران تقریبـاً در سـطح بــاالیی قـــرار دارد لـــذا
تمایــل بــه ســفر مجــدد در بــین گردشگران نیز باال بوده ،از این رو مشارکت مردم و متصـدیان
مربوطه کشور در امر حفاظت محـیط زیست جهانی ،میراث فرهنگی و طبیعـت بعنـوان یـک عامـل
مـؤثری مـی توانــد بــه توســعه صــنعت جهـانگردی کشـور کمـک نمایـد .بـــرای بررســـی راه
حــلهــای ممکــن بایــد از دیدگاههای مختلفی به صنعت جهـانگردی توجـه کرد و برای هر کدام
از آنها چاره اندیشی نمـود و موانع را از سر راه برداشت بـدین ترتیــب بایــد خاطرنشــان ســاخت
کـه فعالیتهای صنعت توریسم تا حد زیادی به سایر فعالیتهای جاری و عمرانی یک کشــور وابســته
بوده و همچنین متکی به ایجاد تاسیسات زیربنایی گونـاگون و سـایر عوامـل حمایـت کننــده از آن
است .بنـابراین بـه منظـور ایجـاد همـاهنگی در تنظیم پروژههای مربوط به توسع منـابع توریســم
بایستی همـاهنگیهـای الزم بـین وزارت خانـه هـا ،سازمانها ،ادارات و نهادهایی که فعالیـتهایشــان
به نحوی در جهت رشـد و توسـع ایـن صـنعت موثر میباشد ،به عمـل آیــد .در هــر صــورت،آن
دسته از عواملی کـه در توسـع توریسـم داخلـی موثر واقع شده و نقـش عمـدهای دارنـد بــه ســه
دسته ،عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعی ،فرهنگی و تسهیالت جهانگردی تقسـیم مـیشـوند .ایجـاد
تاسیسات پذیرایی کـه در گذشـته بـه احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشـگری علـــت
کمبــود یــا فقــدان جهــانگردی درســطح محدودی انجام میگرفـت ،در حـالی کـه امـروزه بــه
صورت یکی از مهمترین عوامل مـوثر در توسـع جهانگردی درآمده است .به علــت وجــود تعــداد
بیشماری از جهانگردان کـه اقامـت در هتـلهـای ارزان قیمـت و اردوگـاههـا را بــه لحــاظ درآمــد
محدودشان به اقامت در هتلهـای گـران قیمـت ترجیح میدهند ،اهمیت تاسیسات پــذیرایی ارزان
قیمـت از قبیـل اردوگـاه ،کلبـههـای کنـار دریـا ،خانههای جوانـان و مهمـان خانـههـای کوچــک
مـورد توجه قرار میگیرد.
پیشنهادات
احساس امنیت اجتماعی درهر جامعه از اساسیترین نیازهای اجتماعی استکه افراد جامعه بایـد
از آن برخوردار باشند .احساس امنیت ،مشمول احساس آرامش و اطمینان همهجانبه در زمان حال و
آینده در امور زندگی میباشد ،به نحوی که نگرانی نسبت به امور اساسی زندگی وجود نداشته باشـد.
بدون تردید تحقق احساس امنیت اجتماعی ،مایه افزایش کیفیت زندگی است و بایستی به این نکته
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توجه داشت که با تدبیر و رویکرد دانشمحور و با تـدوین برنامـههـای عملیـاتی معقوالنـه مـیتـوان
احساس امنیت اجتماعی را قوتبخشید
پدیده جهانگردی که بـه بزرگتـرین تحـرك و جابجایی انسانها در زمان صلح اطالق مــیشــود
خود به صورت یک پدیـده اجتمـاعی  -فرهنگــی مطـــرح اســـت .صـــنعت گردشـــگری کـــه
جــزو بزرگترین صنعت در دنیـا اسـت موقعیــت ممتــازی در اقتصـــاد جهـــانی داشـــته ،بـــر
ظرفیــتهــا و بخشهای واقعی به ویژه بخش خدمات که بـرای رشد دراز مدت مناسب بوده اسـتوار
است .از ایـن رو رواج و گسترش فعالیتهای جهـانگردی سـهم عمدهای در توسـعه اقتصـادی کشـور
خواهد داشت .امروزه این صنعت مبتنـی بـر سـرمایه گـذاری در زمان حال بـه منظـور افــزایش در
آمـد بیشـتر در آینده است و بهترین کوشش هـر کشــور و ملــت بـرای بسـط و توسـعه اقتصـادی
حجم سرمایه گذاری آن اسـت به ایـن لحـاظ بایـد گفـت هزینــههــای آمـوزش ،پـژوهش و اداری
بـرای توسـعه صـنعت جهانگردی ،جنبه سـرمایهگـذاری ،کـه حاصــل و بهـره آن در آینـده آشـکار
خواهد شد ،دارد .اما با توجـه بــه اینکــه جهــانگردی بــه عنــوان صـنعتی سـودآور و اشـتغال زا
شناخته شده اسـت و در موازنه پرداختهای ارزی کشورها نقـش مهمـی را ایفا میکنـد ،گردشـگری
در ایران هنوز بـا وجــود موقعیـت مناسـب و مســاعد جغرافیــایی و عنایــت مسـئولین بــه امــر
گردشـگری وجـود بسـیاری از مواهب طبیعـی تـاکنون جایگـاه واقعـی خـود را بدست نیاورده است
بـرای بررسـی راه حـلهـای ممکن بایـد از دیـدگاههای مختلفـی بـه صـنعت جهانگردی توجه کـرد
و بـرای هـر کـدام از آنهـا چاره اندیشی نمود و موانع را از سر راه برداشـت به ایـن ترتیـــب بایـــد
خاطرنشــان ســاخت کــه فعالیتهای صنعت توریسم تا حـد زیـادی بـه سـایر فعالیتهـای جـاری و
عمرانی یک کشـور وابسـته بوده و همچنین متکی به ایجاد تاسیسات زیربنـایی گونــاگون و ســایر
عوامـل حمایـت کننـده از آن میباشد.بنابراین بـه منظـور ایجـاد همـاهنگی در تنظـیم پـروژههـای
مربوط به توسع منـابع توریسـم بایستی همـاهنگیهـای الزم بـین وزارتخانـههـا ،سـازمانها ،ادارات
و نهادهایی که فعالیـتهایشـان به نحوی در جهت رشـد و توسـع ایـن صـنعت موثر است ،بـه عمـل
آید به طور خالصه مهمترین پیشنهادات تحقیق حاضر عبارتند از:
 توسعه پلیسهای گردشگری در اماکن تاریخی و توریستی؛ تقویت فرهنگ بومی از طریـق مـدارس و دانشــگاهها و  ...جهــت همکــاری بــا گردشــگرانداخلی و خارجی؛
 گسترش فرهنگ گردشگری ازطریق توسعه مراکز علمی گردشگری؛ توسعه تبلیغات از طریق رسانه سنتی و رسانههای الکترونیکی جدید مثل ماهواره و اینترنت؛ برگزاری دورههای آموزشی رایگان در زمینه گردشگری برای عموم شهروندان و بازاریان؛ توسعه خدمات پذیرایی و اقامتی؛ -اجرای طرح ویژه ترافیکی برای گردشگران در پیرامون آثار تاریخی علی الخصوص مرکز شهر؛
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