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چکیده
تغيير در همه ابعاد آن اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،محيطی ،سياسی و تکنولوژیکی ،مذهبی و هنری و غيره توأم باا اضاطراو و اساتر
بوده که احسا

امنيت اجتماعی را تحت الشعاع قرار میدهد که در این راستا پدیده گردشگری همانند سایر رخدادهای اخيرا ظهاور و باروز

یافته همانند روباتها ،هوش مصنوعی ،کامپيوتر همهچيزدان ،مهندسی ژنتيکی و خلق ابرانسان عاری از این قاعده نيسات لاذا هادي ایان
مقاله مطالع ه تطبيقی احسا

امنيت اجتماعی جوامع روستایی دارای گردشگر و فاقد گردشگر شهرستان اردبيل میباشد این تحقيق از لحاظ

هدي ،توسعهای و از لحاظ ماهيت ،توصيفی و پيمایشی و نيز از نوع علی -مقایسهای و تحليلی اسات جامعاه آمااری تحقياق شاامل کلياه
ساکنان روستایی دهستان «سردابه» میباشد با استفاده از روش نمونهگيری تصادفی ساده و بر اسا

فرمول کوکران ،تعداد نمونه مناسا

برای این تحقيق  583نفر بدست آمد؛ از سویی ،برای برابری در آزمون و نتيجه 583 ،از ساکنان روستایی دهستان فاقد گردشگری «باالغلو»
به عنوان گروه شاهد انتخاو شدند این تحقيق به روش پيمایشی با استفاده از پرسشنامه انجام گردیده اسات روایای صاوری پرساشنامه
توسط پانل متخصصان مورد تأیيد قرار گرفت مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری باا تعاداد 53پرساشناماه صاورت گرفات و باا
دادههای کس شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار  ،SPSSپایایی بخشهای مختلف پرسشنامه تحقيق  3/83الی 3/85
بدست آمد نتایج آزمون  tدر ارتباط با متغير احسا
احساسی در تمام موارد ذکر شده احسا

امنيت اجتماعی دو گروه نشان میدهد جز امنيت ناوامي ،،امنيات فرهنگای و امنيات

امنيت اجتماعی (از نظر شاخصهای امنيت جانی ،امنيت اخلاقی ،امنيت حقاوقی ،امنيات عاا،فی،

امنيت فکری و امنيت قضایی) دهستان فاقد گردشگر بيشتر از دهستان دارای گردشگر بوده است .در نهایت ،با توجاه باه نتيجاه پاژوهش
پيشنهادات کاربردی ارائه شده است
کلمات کلیدی :امنيت اجتماعی ،توسعه روستایی ،گردشگری روستایی ،توسعه اجتماعی ،شهرستان اردبيل

 -1استاد گروه جغرافيا و برنامهریزی شهری و روستایی ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبيلی
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ریزی شهری و روستایی ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبيلی
(*-نویسنده مسئول)vheidari56@gmail.com :
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چشمگيری ناکام میماند در حالی که شاخصهای امنيت در کل

مقدمه
امنيت از نيازها و ضارورتهای پایادار فارد و جامعاه تلقای

مربوط به جرم و جنایت ،دزدی ،اساتعمال ،خریاد ماواد مخادر و

میشود که فقدان یا اختلال در آن ،پيامدها و بازتاوهای نگاران

مانند اینهاست گردشگری و توسعه آن میتوانند علاوه بر اثرات

کننده و خطرناکی به دنبال دارد (بحریپور و همکااران)1532 ،؛

مثباات در خصااوب بهبااود شاااخصهای اقتصااادی در منااا،ق

به ،وری که انسان مدنی برای زندگی در جمع و دساتیابی باه

روستایی اعم از اشتغالزایی ،کااهش بيکااری ،افازایش درآماد،

مرات بالای رشد نيازمند امنيت و آرامش خاا،ری اسات کاه باا

بهبود الگوی مصري مواد غذایی و غيره اثرات سوء اجتمااعی از

امنياات بااا

جمله مخا،رات امنيتی نيز به همراه داشته باشد که با مطالعاه و

چالشهااایی مواجااه میشااود (ساااروخانی و هاشاامنژاد)1533 ،

بررسی به موقع و ارائه راهکارهای سازنده میتواند در آیندهنگری

بیتردید هيچ عنصری برای پيشارفت ،توساعه و تکامال جامعاه

و پيشبينی و جلوگيری از مخا،رات محتمال اجتمااعی و ساایر

مهمتر از عنصر امنيت و تأمين آرامش در جامعه نيست و توسعه،

مخا،رات کارساز باشد

رشااد و نمااو جاارایم و انحرافااات اجتماااعی احسااا

خلاقيت و تحرک اجتماعی اثار بخاش ،بادون امنيات اجتمااعی

همان،وری که به نوعی گفته شد امروزه امنيت مهمتارین و

امکان پاذیر نخواهاد باود از ایان رو امنيات اجتمااعی یکای از

اساسیترین اصل در تدوین راهبرد توسعه گردشاگری در جهاان

ضروریترین نيازهای فرد ،گروه و جامعه میباشد و ادامه حياات

قلمداد میشود و صنعت گردشگری پ ،از اتمام جنا

جهاانی

و بقای جامعه بدون آن مشکل و غير ممکن خواهد بود (محمدی

دوم ( ،)1333با گسترش شهرنشينی ،کاهش ساعات کار ،توساعه

و همکاران )1535 ،در این ارتباط ،به عقيده برخای از متفکاران،

روزافزون راهها و شبکههای حمل و نقل ،ارتقای سطح فرهنا

امنيت اجتماعی خود از امنيت اجتمااعی مهمتار اسات

عمومی و اصلاس قاوانين و مقاررات تحاولی شاگري یافات ،باه

زیرا در جامعهای ممکن است امنيت اجتماعی وجود داشته باشاد

،وری که امروزه گردشگری به یک پدیده و از نمادهاای عصار

آن ،هزینه بسيار زیادی بایاد صاري

تمدن تبدیل شده است (لانکوار )1581 ،1و امنيت و گردشاگری،

امنيت ،مقدماه لاازم

پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی مستقيم با هم دارند در

برای حيات هر نظام اجتماعی و سياسای اسات و دولات هزیناه،

واقع همان ،ور که یکی از عوامال مهام توساعهی گردشاگری

زمان و امکانات وسيعی را برای تأمين آن صري میکنند مقولاه

وجود امنيت اسات ،روناق گردشاگری در یاک منطقاه و تاردد

امنيت به مثابه یک آرمان و واقعيت باه عناوان یکای از

گردشگران در یک مقصد ،موج به وجود آمدن امنيت میشود

حقوق اساسای ماردم مطارس اسات و در نهایات مجموعاهای از

البته نباید فراموش کرد که این قضيه هميشه هم صادق نيسات

تعاملات و نياز تعااون و ساازگاری باين اجازای مختلاف نظاام

چرا که در برخی مواقع ،وجود پدیدهی گردشاگری و رفات وآماد

اجتماعی است (شربتيان و دانش )1535 ،نيز ،مناا،ق روساتایی

گردشگران باعا نااامنی شاده اسات .باا وجاود ایان ،صانعت

نيازمند یک محيط پایدار و ایمن برای ساکناناش اسات زماانی

گردشگری و مقولاهی امنيات ارتبااط تنگااتنگی باا هام دارناد.

که اا،مينان و اعتماد فرد و اجتماع نسابت باه ایمنای و امنيات

یافتههای علمی نشان میدهد که بين توسعه گردشگری و متغير

احسا

اما در نتيجه فقدان احسا
شود تا احسا

احسا

امنيت بوجود آید و احسا

کاهش یابد ،توانایی شاخص و اجتمااع بارای زنادگی باه ،ارز
1 -lankora
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امنيت اجتماعی ساکنان روساتایی رابطاه وجاود دارد در

بيگانگی ،انزوا و عدم رضاایت از زنادگی را نياز ایجااد کناد در

این راستا باید گفت توسعه گردشگری روستایی علاوه بار اثارات

عرصااه اجتماااعی اثاارات سااوء گردشااگری روسااتایی میتوانااد

مثباات اقتصااادی ،اجتماااعی و فرهنگاای ،روانشااناختی و غيااره

ارتبا،ات عمودی را جایگزین ارتباط افقی کرده و روحيه تعااون،

میتواند تأثيرات سوئی نيز در حوزههای اجتماعی و روانشناختی

همياری ،دیگر یاری و کمک به هم نوع را در مناا،ق روساتایی

و محيطی از خود بر جای گذارد و اگر اثرات مثبت گردشاگری را

تقليل دهد و روستایيانی که قبلا در مشاکلات و ساختیها یاار و

در منا،ق روستایی در نظر بگيریم ،در حوزه اقتصادی گردشگری

یاور هم بودند دیگر به نوعی به فردگرایی کشيده میشوند حتای

میتواند موجبات ارتقای درآمد ،اشتغالزایی ،سهولت دسترسی به

مطالعااات مياادانی فردگرایاای افرا،اای را در بعضاای از منااا،ق

سرمایه و منابع اعتباری ،شناسایی زنجيرههای توليد ،کماک باه

روستایی کشور نشان میدهد افزون بر این ،با ورود گردشاگران

بازاریابی و بازارسانی محصولات کشاورزی به دليل ارتقای آگاهی

ميزان رضایتمندی اجتماعی روساتایيان بناا باه دلایال متعادد از

و دانش و غياره را در مناا،ق روساتایی فاراهم کناد در حاوزه

جمله آسي های زیست محيطی گردشگران به منا،ق روستایی،

روانشناختی رشد و رونق گردشاگری روساتایی؛ ریساکپذیری،

و از بين رفتن فرهن

شرم و حيا به ویژه در بين جوانان و غيره

خوداتکایی ،خلاقيت و ابتکار ،اعتماد به نف ،،مثبت اندیشی ،خود

کاااهش مییابااد و روسااتایيان کمتاار در فعاليتهااای اجتماااعی

مختاری ،مثبت اندیشی و قطعيت در کار ،تحمل شکسات و اراده

مشارکت میکنند و به نوعی هر ک ،سعی میکند گليم خودش

برای شروع مجدد و در کل سارمایه روانشاناختی روساتایيان را

را از آو بيرون بکشد و همان فردگرایی افرا،ی که اشااره رفات

بهبود میبخشد در حوزه اجتماعی ،توسعه گردشگری روستایی با

در منا،ق روستایی تحقق عملی به خود میگيرد و تماامی ایان

تسهيم داناش و ا،لاعاات ،تغييار در الگوهاای رفتااری ،آداو و

موارد ،ميزان احسا

امنيت اجتماعی روستایيان را تحت الشاعاع

سنن ،تسهيل جریان کارآمد ا،لاعات ،اعتماد اجتماعی ،تعارضات

قرار میدهد

و اختلافات ،مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،تقویات تباادل

همسو با موارد فوق ،ضارورت مطالعاه و تحقياق پيراماون

ا،لاعات و دانش ،تقویت ارتبا،ات اجتماعی ،ارتقای شاخصهای

گردشگری و احسا

امنيت اجتماعی از آن جایی ناشی میشاود

رفاه اجتماعی ،توسعه ارتبا،ات فرهنگی ،تجدید حيات اجتمااعی،

که تهدیدات داخلی بالقوه و بالفعل در کشاورهای کمتار توساعه

تقویت زیرساخت آموزشی ،تقویت زیرساختهای اجتماعی ،بهبود

یافته اغل امنيت اجتماعی این جوامع را به خطار میانادازد بار

زیرساختهای ارتبا،ی و توسعه اجتماعی نظاام معرفتای جواماع

همين اسا  ،شناسایی عوامل و عناصر تأمين امنيت اجتماعی و

روستایی را مورد تغيير و تحول قرار میدهاد و تحات گساترش

احسا

ایمنی از پيششرطهای اساسای در جهات برناماهریزی

گردشگری روستایی و افزایش تعاملات اجتماعی ،جوامع روستایی

سکونتگاههای انسانی برای ارتقای ساطح امنيات اجتمااعی باه

با شيوههای نو از زندگی آشنا میشاوند و آشانایی باا شايوههای

شامار مایرود و از نقاش باه سازایی در برناماهریزی راهباردی

امنيت جواماع روساتایی را باا

دولتها برخوردار است علاوه بر این ،جهت مساعدت باه توساعه

چالشهایی مواجه میسازد به عبارتی ،در حوزه اجتمااعی علااوه

پایدار منا،ق روساتایی ،لازوم توجاه باه وضاعيت شااخصهای

بر ،اثرات مثبتی کاه توساعه و شاکوفایی گردشاگری روساتایی

احسا

نوساانات آنهاا

میتوانااد داشااته باشااد ایاان اسااتعداد را نيااز دارد کااه تااأثيرات

ضروری و اجتناوناپذیر است و با توجه به این که احسا

روانشناختی گستردهای ،شامل اضطراو ،بیاعتماادی ،احساا

اجتماعی ساکنان منا،ق روستایی به عنوان یکای از ابعااد مهام

نوین زندگی بعضی اوقات احسا

امنيت اجتماعی و برنامهریزی بر اسا

امنيت
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توسعه همهجانبه روساتایی بارای برناماهریزی مادیریت توساعه

وارد میکند به عبارت دیگر ،روستایيان تر

پایدار روستایی مطرس است ،لذا سهم به سزایی در توساعه پایادار

توسعه گردشگری تعاملات اجتماعی نسلهای جدید با بزرگسالان

منا،ق روستایی خواهد داشت ،هام چناين ،در ،ای چناد ساال

دچار تغييرات و تحولاتی بشود به این معنی که ،جوانان دیگر باه

گذشته ،در نواحی روستایی شهرستان اردبيل ميزان شااخصهای

خواستههای بزرگسالان در مناا،ق روساتایی شهرساتان اردبيال

امنيت اجتماعی منا،ق روستایی از منظر امنيات جاانی،

(دهستان سردابه) تره خرد نکنند ،نوع پوشاش و سابک زنادگی

امنيت مالی ،امنيت اقتصادی ،امنيت شغلی ،امنيت اخلاقی ،امنيت

جوانان روستایی عوض بشود ،افزون بر این ،روستایيان بيم آن را

حقااوقی ،امنياات نااوامي ،،امنياات فرهنگاای ،امنياات عااا،فی،

دارند که با ورود گردشگران ميزان جرم و جنایت و بزهکااری در

احساسی ،امنيت فکری و امنيت قضایی و غيره تحت شعاع یک

منا،ق روستایی سير صعودی به خود گيرد ،حتی دل نگران ایان

سری متغيرهای بيرونی قرار گرفته اسات کاه باه نظار میرساد

هستند که با توسعه گردشگری روستایی و جذاو باودن مناا،ق

بخشی از این مشکلات به دليل عدم توجه به متغيرهاای بيرونای

روستایی برای سارمایهگذاری ،سارمایهگذاران سااکن شاهرهای

امنياات

ا،راي به منا،ق روستایی هجوم آورده و زمينهای زراعی آناان

اجتماعی میباشد لذا همچناان کاه فرویاد در کتااو «تمادن و

را به قيمت نازل و اندک از دست آنان خاار کارده و اقادام باه

و

سرمایهگذاری نمایند و متعاق آن در ،ل نيروی کااری باشاند

دلهره انسان مدرن را از آزادی به دليل تکامل روحای و روانای و

که دارای مهارت و دانش باشد و از آنجایی که جوانان روستایی

شخصيت انسان در  333333سال تجربه زیست در عصار سانت

از منظر مهارت و قابليت و کارایی در حد و اندازه جوانان شاهری

به تصویر میکشاند و لاذا توساعه گردشاگری هام در مقياا

نيستند در نتيجه نه تنها شغل سابق خود را که از قبل دامداری و

کوچک و در سطح منا،ق روستایی شهرستان اردبيل باه ناوعی

کشاورزی بوده از دست میدهند بلکه در نيل به شغلهای جدید

یک نوع ناامنی روانای در روساتایيان شهرساتان اردبيال ایجااد

هم ناکام میمانند در نتيجه روستایيان دهساتان ساردابه امنيات

میکند و نياز رساوبات فکاری کاه در ،اول تااریر در تکامال

شغلی خاود را از دسات میدهناد ،و نياز ،روساتایيان سااکن در

شخصيت و روس و روان آنها موثر بوه است لذا با نگرش ،رفتاار

دهستان سردابه از این امار دلهاره و هارا

دارناد کاه توساعه

و سلوک گردشگران خودشان را در تضااد میبينناد و از ایان رو،

گردشگری به پيوندهای عا،فی که در منا،ق روستایی هميشاه

یک نوع ح ،نوستالژیک باه روساتایيان منطقاه ماورد مطالعاه

جاری و ساری بوده آسي برساند به این خا،ر که روستایيان باا

امنيت ساابق

گردشگران و وارد کردن هزینه و منفعات

احسا

تأثير گااذار از جملااه گردشااگری روسااتایی باار احسااا

نارضاییهای آن» و فاروم در کتااو «گریاز از آزادی» تار

دست میدهد و متعاق آن روستایيان آن احسا
را دیگر تجربه نمیکنند و دچار نوعی احساا

تأثيرپذیری از فرهن

این را دارند که باا

نااامنی روحای و

به مناسبات اجتماعی روابط عا،فی را در پيونادهای اجتمااعی از

روانی و ذهنی میشوند با توجه به آن چه گفته شاد مطالعاات و

کف بدهند ،مشاهدات نگارنده نشان داد کاه روساتایيان باا ورود

مشاهدات اوليه نگارنده گویای این مهم است که جوامع روستایی

گردشگران به منا،ق روستایی دچار اضطراو میشوند باه ،اور

دارای گردشگر از هجوم گردشاگران یاک ناوع واهماه و تار

کلی ناخشنودی کلی بر ذهن و ضمير و روس و روان آناان نقاش

دارند به این معنی که ،توساعه گردشاگری روساتایی فرهنا ،

میبندد که ناشی از آسي پذیری از پدیده توساعه گردشاگری در

رسومات ،سنت ،ارزشها و باورهای آنان را تحت تأثير قارار داده

منا،ق روستایی دهستان سردابه است یعنی به قول مازلو افاراد

و آسي جدی را از این منظر بر زیست فاردی و اجتمااعی آناان

روساتایی منااا،ق روساتایی خااود را خطرخياز و دیگااران یعناای

مطالعه تطبیقی احساس امنیت اجتماعی جوامع روستایی دارای گردشگر
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را

گسترش هوش مصنوعی ،روباتها ،سایبورگها ،کاامپيوتر هماه

دارند که ،رد شدهاند و به امان خدا رها از وضعيت بوجود آماده

چيزدان در یک کلام انقلاو ا،لاعاتی مبرا از این قاعده نيسات از

بدبين و ناراحت هستند ،در خود نشانههایی از تنش و کشامکش

این رو ،توساعه گردشاگری روساتایی آساي جادی باه امنيات

گنااه

اجتماعی روستایيان وارد میکند کاه ایان مطالعاات در راساتای

دست و پنجه نرم میکنند ،با اختلال در اعتماد باه نفا ،مواجاه

پاسر به این خلا صورت گرفته است و به عبارتی ،این تحقيق به

هستند ،یعنی این افراد ارزش و تواناییهاای خاود را دسات کام

دنبال آن است که این سؤال را مورد بررسی و کاوش قرار دهد:

میگيرند ،باه خاودش و یاا دیگاران اعتمااد ندارناد ،میترساند

که آیا بين گردشگری روستایی و احسا

امنيات اجتمااعی در

وضعيت فعلی موقتی بوده و در آینده ضربه سهمگين از قبال آن

منا،ق روستایی رابطه وجود دارد؟

دارند ،علاقه دارند به درون خود رجوع کنناد و باا احساا

بخورند و نيز ،ورود گردشگران به دهستان سردابه امنيت عا،فی
آنان را نيز تهدید میکند از این منظر کاه ،روساتایيان احساا
خوو بودن و ارزشمند بودن خود را با دیدن سبک زندگی به زعم

مبانی نظری

پ ،از پایان جن

سرد ،باری بوزان باه هماراه ال ویاور در

خود پبشرفته گردشگران شهری به تدریج از کف میدهند و این

مکت کپنهااگ در پای گساترش مفااهيم امنيات ،تحليلهاای

تنهایی کرده و از آن

ظریفاای ارائااه داده و ایااده امنياات اجتماااعی را مطاارس کردنااد

عميق

موضوعی که نخستين بار در آن جا مطرس شد این باود کاه اولاا

دردمندی است که فرد را به یافتن حمایت و امنيات وا مایدارد

امنيت /ناامنی تنها به عوامل نظامی بستگی ندارد ،بلکاه اماروزه

این احساسات دروغ میگویند یعنی روستایيان به خاا،ر تنهاایی

عوامل اجتماعی فراتر از عوامل نظامی نقش ایفا میکنناد ثانياا

سعی و مساعی از خود به خر میدهناد بارای فارار از تنهاایی

متصدی امنيت تنها دولتها نيساتند ،بلکاه نيروهاای اجتمااعی

امنيت روانی و عا،فی خود را از دیگران بگيرند نيز باید گفت که

نقش برجستهای دارند

حالت سب می شود که روستایيان احسا
به هرا

بيفتند به این دليل که ،تر

از تنهایی احسا

روستایيان با ورود گردشگران به منا،ق روستایی امينت قضاایی

واژه امنيت در زبان انگليسی از واژه

امن1

گرفته شده که این

میکنند کاه دیگار

واژه نيز از واژه لاتينی گرفته شده که به معناای «آساوده خاا،ر،

ادامه زندگی بدون دغدغه برای آنان ميسر و مقدور نيست نظم و

بی خيال و سبکبار» بوده است امنيت به معنای نداشتن دلهره و

امنيت فردی و اجتماعی آنان به مخا،ره میافتد یعنی حاکميات

دغدغه ،رهایی از خطر ،تهدید ،آسي و نگرانی یا وجود آراماش،

قانون تضعيف میگردد ،ثبات اجتماعی متزلزل و اميد به آینده از

ا،مينان ،آسایش و اعتماد اسات (،ااهری و همکااران)1531 ،

بين میرود و اعتماد متقابل سست میشود و مسائل و مشاکلات

امنيت دارای دو بعد عينی و ذهنی اسات کاه امنيات در مفهاوم

و اختلافات و تعارضها و کشامکشها و درگيریهاا و منازعااتی

عينی آن فاقد تهدید عليه ارزشهاسات و در مفهاوم ذهنای باه

که قبلاً کدخدامنشی و ریشسفيدی حل و فصل میشد از این به

از این است کاه چناين ارزشهاایی

خود را نيز دست داده میبينند یعنی احسا

معنای فقدان احسا

تر

از ایان

مورد حمله قارار گيارد (عبادی و همکااران )1588 ،و احساا

دارند که این شايوه و سابک حال اختلافاات و تعارضاات چقادر

امنيت به زعم متفکران ،از خود امنيت مهمتار اسات و احساا

میتواند احقاق حق آنان را در پی داشته باشد در کل ،تغيير از هر

امنيت اجتماعی را میتوان ناوعی ذهنيات و جهاتگيری روانای

نوع آن اضطراوآور و تشویشزاست که پدیده گردشگری مانناد

1-Secure

بعد باید توسط مراجع قضایی حل و فصل گردد و تار

633

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 8931

مثبت (رضایت بخش ،قانع کننده و آرامبخش) افاراد نسابت باه

و کال بارای نظااام دارای کاارکردی اساات و ایان هماااهنگی و

عدم تأثيرگذاری حضور و باروز رویادادها و وقاایع ضاد امنيتای

انسجام کارکردی امنيات اجتمااعی را بارای جامعاه باه ارمغاان

(تهدیدها) در شرایط فعلی و آتی در حوزه امنيت اجتماعی ،ثابات

میآورد (هزارجریبی ) 1533 ،مکت کنش متقابل نمادی ،امنيت

سياسی ،انسجام هویتی ،یکپاارچگی و امنيات سارزمين دانسات

امنيت) افراد از شرایط حاکم بر جامعه

(حاجيانی )1581 ،و نيز احسا

را با تفسير ذهنی (احسا

امنيت حالتی است آحااد جامعاه

که از یک سو بر رفتار افراد چارچوو مشخص ساازد و از ساوی

و بيمی نسبت به حقوق و آزادیهای مشروع خود نداشاته

دیگر به نوعی تحت تاأثير کانش افاراد برسااخته میشاود ،بناا

و به هيچ وجه حقوق آنهاا باه مخاا،ره نيافتاد و نياز ،بررسای

میسازد در این تعامل متقابل است که بنيانهای نظم و امنيات

ادبيات امنيت اجتماعی حاکی از این واقعيت اسات کاه پيراماون

که بر رفتار اجتماعی افاراد اساتوار اسات سااخته و تاداوم پيادا

هرا

احسا

امنيت اجتماعی سه رویکرد (سنتی ،اجتماعی و فلسفی-

میکند در این دیدگاه احسا

امنيات تبياين میشاود مکتا

سياسی) مطرس است که در رویکرد سنتی نقش و جایگاه جامعاه

روششناسی مردمی ،برای مقاررات در زنادگی روزماره اهميات

(افراد) به پایينترین حد آن تنزل مییابد از این رو زمينه باالقوه

زیادی قائل است و نظم و امنيات اجتمااعی را در ساایه پياروی

نااامنی ایجااد میگاردد در مقابال ،معتقادان باه

مردم از مقررات روزمره بين آنها قابل تبيين میداند این دیادگاه

رویکرد اجتماعی اصرار دارناد کاه در شارایط مناسا دو ساویه

نظم و امنيت را با تأکيد بر اهميت محوری زبان و ساخن در ک

دولت و مردم است که امنيت توليد و مبنای توسعه همه جانباه و

میکند (بيات )1588 ،در قال رویکردها و مکاتا فاوق الاذکر،

پایدار قرار میگيرد در این رویکرد همه افراد جامعه به تناس در

اندیشمندان چندی از

برای احسا

توليد امنيت نقش دارند و مبنای آن هم رضایتمندی افراد جامعاه

زوایای متعددی به تبيين امنيت اجتمااعی پرداختهاناد کاه از

است بخش دیگار از نظریاهپردازان امنيات از منظار فلسافی -

نظر بوزان )2333( 1امنيت اجتماعی آرامش و آساودگی خاا،ری

سياسی نگریسته و جامعه را زمانی دارای امنيت قلماداد کردهاناد

است که جامعه برای اعضای خود ایجااد میکناد و از وظاایف و

که در آن از یک ساو حاکماان از مياان ،بقاه برگزیاده جامعاه

اهداي هر جامعه محسوو میشود بوزان با الهام از عقایاد جاان

انتخاو میشوند و از سوی دیگر رفااه عماومی و تناسا قاوای

لاک به تحليل ابعاد امنيت پرداختهاند بوزان در جملهای از جاان

درونی فاردی و درون جامعاه مبناای مناسابات اجتمااعی قارار

لاک نقل میکند که :هدي اصلی انسانها از این کاه خاود را در

امنيات)

اختيار دولت قرار میدهند ،حفظ داراییهای آنهاست منظاور از

در جامعه پایدار میگردد مضاي بر این ،بررسای ادبياات امنيات

دارایی در این جا« ،حياات» (امنيات جاانی و جمعای)« ،آزادی»

اجتماعی موید این واقعيت است که سوای از رویکردهای امنيات

(امنيت سياسی) و «مایملک» (امنيت مالی و اقتصادی) است که

اجتماعی ،مکات مرتبط با امنيات شاامل کاارکردگرایی ،کانش

در حالت عادی فاقد امنيت هستند به بااور مکساوئينی امنيات

متقابل نمادی و روششناسی مردمی در تبيين امنيات اجتمااعی

اجتماعی آن است که چگونه جوامع ،منافع و هویتشان را خلاق

کارساز است مکت کارکردگرایی با تاکيد بار توافاق حااکم بار

و بازتوليد میکنند (صالحیامياری و افشااریناادری )1533 ،باه

رواباط اجتمااعی در نظاام اجتمااعی وجاود امنيات را در ساایه

زعم ،لارونی مارتين امنيت عبارتست از تضمين رفاه آتی هماين

میگيرد از این رو امنيت عينی و امنيت ذهنی (احسا

هماهنگی ساختاری و یکپارچگی و انسجام اجتماعی قابل تحقق
میبيند کليت نظام اجتماعی منسجم از اعضایی است که هر جزء

1 -Buzan
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،ور به باور جانی مورز امنيت یعنای رهاایی نسابی از تهدیادات

شيوه زندگی خود است» ایشان معتقد است کاه شادت خطار در

زیان بخش با توجه به تعریفی که در ماده هشتم اعلاميه حقاوق

ارتباط با جهانی شدن ،دو برابر اسات مفااهيمی کاه باک از آن

بشار و شاهروند  1932فرانساه آمااده کاه امنيات عبارتساات از،

برای تحليل وضعيت استفاده میکند ،فردی شادن اسات باک،

حمایتی که جامعه به هر یک از افراد و اعضای خود بارای حفاظ

فردی شدن را نتيجه فرآیندهای مدرنيزاسيون میداند که مستلزم

جان ،حقوق و دارایی آنها ااعطا کرده است (ناصری)1591 ،

کاااهش تااأثير نهادهااای ساااختمندکننده ساانتی جامعااه در

ال ویور امينت ساخته و پرداختاه شاده در اجتمااع را مطارس

شکلگيری هویت شخصای اسات و در نتيجاه بيمهاای فاردی

میکند مدعای وی آن است که باید از رویکردی جامعهشناساانه

جدیدی ایجاد شده که متضمن ناامنیهاسات و بناابراین فاردی

به امنيت نگریسته شود و پا ،از تحليال مباانی جامعهشاناختی

شدن آکنده از بيم است (واتازر )1593 ،3گيادنز ( ،)1598امنيات

امنيت ،به تعریف آن همت گمارد (ویور )1585 ،بار ایان اساا

هستیشناسانه در سطح فردی را به صورت نياز اساسای و اولياه

ویور حوزه امنيت را بر حسا ناوعی دوگاانگی امنيات دولات و

افراد تعریف میکند وی در نظریه ساختیابی و نظریاه مدرنيتاه

ميتاار2

ادعا میکند که رفتاار انساان هميشاه در معارض یاک انگيازه

( ،)1331برای ارزیاابی امنيات اجتمااعی از مادل سيساتماتيک

پرقدرت ناخودآگاهانه یعنی نياز به تأمين امنيات وجاودی اسات

استفاده میکند وی تلاش میکند مساائل جامعاه را بار اساا

امنيت وجود به وضعيت ذهنی راحت و مناسبی اشاره دارد که فرد

سطوس متفاوت (فرد ،گروه ،ساازمان ،اجتمااع ،جامعاه و سيساتم

در آن به فعاليتهای بدیهی در محيطی آَشنا باه هماراه افارادی

فراملی) تحليل کند و از آنارشی (هر و مر ) به جای تعادل باه

دیگر که تهدید برای او بوجود نمیآورند مشاغول اسات مکتا

عنوان وسيلهای برای اندازهگيری حالات نظام اساتفاده کناد وی

کپنهاک با توجه به رهيافتی نوین در مطالعاات امنيتای و تلااش

معتقد است هر گروه اجتماعی اگر از ميازان جمعيات ،ا،لاعاات،

برای خار شدن از دایره تن

نظامی ،به نقطه نظارات کساانی

فضا یا سرزمين ،تکنولوژی و سازماندهی بيشتری برخوردار باشد

که امنيت را تک بعدی و در بعد نظامی میدانستند نقد وارد کرده

از امنيت اجتماعی بيشتری نسبت باه ساایر گروههاا کاه بهاره

و امنيت را فراگيار و چناد بعادی معرفای مینمایاد (ابراهيمای،

کمتری از متغيرهای فوق دارند برخوردار است دورکيم 5بار ایان

 )1581هم چنين این مکت  ،نقطه نظر کسانی را کاه امنيات را

باور است در جوامع صنعتی در اثار فردگرایای ،زميناه گسايختن

در فقط در چارچوو عينی و جدا از ذهن و افکار تعریف میکنند،

همبستگی جمعی فراهم شد و این در عمل آناومی زاسات و باه

رد کرده و آن را به عنوان موضوعی بين ذهنی تعریف میکند

امنيت اجتماعی در نظار میگيارد (روی )1331 ،1مياران

این ترتي فرد دچاار بای اعتماادی میشاود و خاود را در حاال

واکاوی اسناد و مدارک حااکی از آن اسات در صاورتی کاه

شکست میبيند به زعام کاوهن و مارتن افارادی کاه خاود را

ابعاد اجتماعی-فرهنگی نظام اجتماعی در جامعهای ضعيف شاود،

بيشتر آسي پذیر میدانند به مرات بايشتار از بقياه احساا

یعنی ضعف در اجتماع عام یا وفاق اجتماعی عام باشد ،به هماان

ناامنی میکنند بک 1اعتقاد دارد «امروزه هار کسای باه ناوعی

نسبت نيز روابط باين کنشگاران در تماام ساطوس ،بار اساا

گرفتار پيکارهای تدافعی گوناگون و در انتظار نوعی خصاومت در

سوگيری عا،فی و خابگرا به صورت دوست و دشامن تعریاف

1 -Roe
2 -Mitar
5 -Durkim
1 -Beck

میشود و هماين ،اور ميازان اعتمااد اجتمااعی تعمايم یافتاه،

3- Watzer
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تضعيف گشته و علقه امنيتی آناان گسساته میشاود در چناين

روستایی به همراه داشته است و به اعتقاد صاح نظران تغيير در

امنيات ماالی ،جاانی و فکاری

روابط اجتماعی جامعۀ ميزبان و دگرگاونی در شابکههای رواباط

نمیکنند (سافيری )1589 ،اماروزه باا توجاه باه جهاانی شادن

اجتماعی از جمله تحولاتی است که همگام با ایجااد و گساترش

ارزشهای مرتبط با امنيت اجتماعی مورد تهدید قرار گرفته است

این نوع گردشاگری قابال پيشبينای اسات (حيادریسااربان و

و به قول راجرز ،)1581( 1افازون بار تهدیاد سانتی کاه عمادتاً

ملکی )1535 ،گساترش گردشاگری روساتایی مایتواناد نقاش

ماهيت نظامی داشات ،تهدیادهای اقتصاادی ،زیسات محيطای،

مهمی در تنوعسازی اقتصاد و پایداری معيشت جواماع روساتایی

منابع سياسای ،اجتمااعی و فرهنگای گساترش یافتاه اسات در

ایفا کند و زمينهساز ایجاد فرصتهای جدید بازسااخت و توساعه

مجموع امنيت در جامعه زماانی حاصال میشاود کاه گروههاا و

در نواحی روستایی از جمله :افزایش درآمد ،ایجاد اشتغال و رشاد

خارده فرهن هاا بتوانناد در تعاماال باا یاکدیگر ،خواساتهها و

پایدار اقتصادی ،روا کس و کارهای کوچک (ساتيک)1333 ،2

ارزشهای خود را به راحتی مطرس کنند در این رویکرد ،احسا

 ،بهبود سطح معيشت ،بقه فقير روستایی ،ارتقای سطح ارتباط با

امنيت یک گروه خاب درون جامعه با سطح کلان پيوناد دارناد؛

دنياای خاار و سااطح تکنولاوژی ،افاازایش ساطح آگاهیهااای

امنيت زمانی مطرس خواهد بود که نيروی بالقوه

اجتماعی (وایت و بلکساتاک )2331 ،5تاأمين هزیناههای ایجااد

یا بالفعلی هویت افراد را در جامعه تهدید کند این دیدگاه اعتقااد

زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی ،تحرک بخشايدن باه ساایر

دارد رفتارهای انحرافی نتيجهی فشاارهایی اسات کاه بعضای از

بخشهااای اقتصاااد روسااتا ،حافظاات از منااابع ،بيعاای ،مياارا

مردم را به کجروی و بروز نااامنی وادار میکناد تاأثير شارایط

فرهنگاای روسااتا ،آسااایش ساااکنين محلاای و تقویاات امنياات و

امنيت یعنی امنيت جانی ،ماالی و غياره

امنيت اجتماعی گردد (کوستا  )2332 ،1در ساالهای

وضعی ،افراد و گروهها احساا

بنابراین احسا

محيطی بر ابعاد احسا

احسا

یکسان و یک جهت نيست دراین زمينه ،مرتون استدلال میکند

اخير و به موازات توسعۀ گردشگری در نواحی روساتایی ،مطالعاۀ

که ساکنان منا،ق محروم اغل به دليل نوع تربيت ،یاادگيری و

اثر و عملکرد گردشگری روستایی ،حوزهای پربار برای تحقيقاات

تجربهی زیاد ناکامی ،رفتارهای خشاونتآميز بيشتاری از خاود

بينرشتهای بوده است در همين راستا ،تاکنون دربارة موضاوعی

نشان میدهند (بدار )1589 ،به همين ترتي درگيری و تعارضات

که صرفاً به بررسی رابطه گردشگری و احسا

امنيت اجتمااعی

در این منا،ق بيشتر مشاهده میشود در نتيجه تقليل احساا

روستایيان پرداخته باشد ،پژوهشی صورت نگرفته اسات ولای در

میشود و همان ،وری که باه

زمينۀ زمينه گردشگری روستایی و امنيت اجتمااعی باه صاورت

امنيت اجتماعی به شدت احسا

نوعی گفته شد امروزه امنيت مهمترین و اساسیتارین اصال در

مجزا و منفک مطالعات مختلفی انجام گرفته است کاه در اداماه

تدوین راهبرد توسعه گردشگری در جهان در قلماداد مایشاود و

به برخی از آنها اشاره خواهد شد

بين احسا

امنيت اجتماعی و توسعه گردشاگری رابطاه وجاود

دارد و مطالعات مرتبط با امنيت اجتماعی نشان میدهاد صانعت
گردشگری از ،ریق ترکي و به کارگيری همزمان منابع داخلای

مواد و روشها
پژوهش حاضر به مقایسه تطبيقی احسا

امنيات اجتمااعی

و خارجی ،مناافع اجتمااعی -فرهنگای زیاادی را بارای جواماع

1- Rogers

2 -Steck
5 -White and Blackstock
1 -Kostas

مطالعه تطبیقی احساس امنیت اجتماعی جوامع روستایی دارای گردشگر
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دو دهستان دارای گردشگر و فاقاد گردشاگر ،در ساال  1531و

ملتی خاب دانست ملتی که نمادها ،سنتها ،مکانهای مقد ،

1533پرداخته است ایان تحقياق از لحااظ ماهيات ،توصايفی و

و سرزمين معين دارد

آداو و رسوم ،قهرمانان تاریخی و فرهن

پيمایشی و نيز از نوع علی-مقایساهای و تحليلای اسات جامعاه

هویت ملّی یعنی احسا

آماری تحقيق شامل کلياه افاراد روساتایی سااکن در دهساتان

اشتراک داشتن در برخی عناصر فرهنگی و شبه فرهنگی بر این

گردشااگری «سااردابه» و دهسااتان فاقااد گردشااگری «بااالغلو»

ملی (به

میباشد باا اساتفاده از روش نموناهگيری تصاادفی سااده و بار
اسا

فرمول کوکران ،تعداد نمونه مناسا بارای ایان تحقياق

تعلق به گروهی از انسانها ،به واساطه

اسا  ،هویت ملی در پژوهش حاضر با سه بعد فرهن

علاقه باه فرهنا

معنای تعهد؛ تعلق و ارزیابی مثبت و احسا
ایران) ،سياست ملی (وفااداری ملای و احساا

تعهاد ،تعلاق و

 583نفر بدست آمد؛ از سویی ،برای برابری در آزماون و نتيجاه،

احسا

 583نفاار از روسااتایيان ساااکن در دهسااتان فاقااد گردشااگری

عضویت در اجتماع ملی (به معنی نوع نگرش و کيفيت رابطه باا

«بالغلو» به عنوان گروه شاهد انتخااو شادند ایان تحقياق باه

سایر کنشگران در سطح ملی) مورد سنجش قارار گرفتاه اسات.

روش پيمایشی با استفاده از پرسشنامه انجام گردیده است ابزار

هویت خانوادگی :هویت خاانوادگی یاک فارد باه خصوصايات،

صاوری1

مشخصات و به تفکراتی که یک شخص درماورد خاانواده خاود

پرسشنامه توسط پانل متخصصاان 2ماورد تأیياد قارار گرفات

دارد ،ا،لاق ميگردد این نوع هویت با شاخصهایی مانند ميازان

مطالعااه راهنمااا در منطقااه مشااابه جامعااه آماااری بااا تعااداد53

توجه به اصالت خانوادگی ،تمایل برای کمک به خانواده ،توجه به

پرسشنامه صورت گرفت و با دادههای کسا شاده و ضاری

مصالح خاانوادگی و علاقاه باه زنادگی و ازدوا درون فااميلی و

اندازهگيری پرسشنامه محقق ساخته میباشاد روایای

تکليف در برابر کشور ایران یا همگامی ملای) و تعهاد و

اصلی آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرساشنامه 3/83

همچنين توجه به رسوم خانوادگی ،بر اسا

الی 3/85محاسابه شاد همچناين از ،ریاق ابازار پرساشنامه،

قال ،يف ليکرت تنظيم شدهاند ،سانجيده شاده اسات هویات

متغيرهای تحقيق حاضر به کمک  92سئوال بسته مورد سنجش

مذهبی :تعریف شخص از خود ،براسا

داشتن تعلق نسابت باه

قرار گرفت و برای امتيازدهی آن از ،يف پانج قسامتی ليکارت

دینی خاب ،به همراه ملاحظات ارزشی و احساسی مترت بار آن

استفاده گردید در مرحله امتياازدهی ،از آن جاا کاه دساتهای از

هویت مذهبی با شاخصهایی از قبيل ميازان افتخاار باه دیان،

سئوالات در جهت منفی مطرس شدهاند ،باا اساتفاده از نارم افازار

ميزان رعایت دستورهای دینی ،ميزان تأثير اعتقاادات بار رواباط

 ،SPSSکدگذاری مجدد برای این دسته از ساؤالات انجاام شاد

ميزان شناخت از دین ،ميزان انجام دادن اعماال دینای و ميازان

بنابر این ،امتياز پاسرها در سئوالات با جهت مثبت به صورت=3 :

اعتقاد به مؤلفههای ماورایی مذه اندازهگيری شده است .هویت

کاملا موافقم=1 ،موافقم =5 ،نظری ندارم =2 ،مخالفم و  =1کاملا

گروهای :هویات گروهای یاک شاخص از ،ریاق سانجش

مخالفم و در مورد سئوالات منفی عک ،این حالت میباشد پ،

خصوصيات ،ویژگیهاا و تفکراتای کاه یاک شاخص در ماورد

از آن فضای مفهومی تبيين کننده هویت اجتماعی به شرحی که

گروههایی که عضو آنها است ،حاصل میگردد این متغير در این

در ادامه میآید سنجش و تعریف عملياتی شدهاند

تحقيق از ،ریق ساؤالات پانج گزیناهای و باا اساتفاده از ،ياف

هویت ملی :هویت ملّی را میتوان نوعی احسا

تعلاق باه

ليکرت و مقيا

تعدادی گویه که در

ترتيبی سنجيده میشود هویت فاردی :هویات

فردی به صورت رفتارهایی جلوهگر میشود که به،ور بازتابی به
1 -Face Validity
2 -Panel of Expert

وجود میآیند این تصویر بازتابی از خویشتن ،که بار روایتهاای
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زندگينامههای منسجم و همواره قابل تجدید نظر ،اساتوار اسات

در تابستان و سرد و برفی در زمستان ،نقش در خور توجهی را در

در تار و پود انتخاوهای متعدد و برآمده از نظامهای مجرد جاای

جذو گردشگری دارد در نهایت نقشه  1محدوده مورد مطالعه را

میگيرد برای بررسای ایان مفهاوم در ایان پاژوهش ،از ،ياف

در سااطح کشااور و توزیااع جغرافيااایی روسااتاها را در محاادوده

ليکرت با سؤالات چند گزینهای و مقيا

ترتيبای اساتفاده شاده

شهرستان نشان میدهد

است .در نهایت ،در مطالعه حاضر باا عنایات باه مباانی نظاری
تحقيق و نيز ا،لاعات جماعآوری شاده از ،ریاق پرساشنامه و
بررسی اثرات گردشگری در خصوب احساا

امنيات اجتمااعی

ساکنان روستایی دو دهستان دارای گردشگر و فاقد گردشگر ،باه
تجزیه و تحليل متغيرها با استفاده از آزمون آماری  tپردخته شده
است و بالاخره ،در این تحقيق فرضيات زیر ماورد آزماون قارار
گرفته است:
بين روستاهای دارای گردشگر و فاقاد گردشاگر باه لحااظ
امنيت امنيت جانی ،امنيت مالی ،امنيت شاغلی ،امنيات اخلااقی،
امنيت حقوقی ،امنيت نوامي ،،امنيت فرهنگی ،امنيات عاا،فی،
امنيت احساسی ،امنيت فکری و امنيت قضایی تفاوت وجود دارد
منطقه مورد مطالعه

نتایج
يافتههای توصيفی تحقيق؛ ويژگیهای فردی نمونه آمااری
مورد مطالعه

نتایج حاصل از یافتههای توصيفی در جدول  1نشان میدهد
وضااعيت امنياات جااانی پاساارگویان ساااکن در دهسااتان دارای
گردشگر  23/33درصد در ساطح خيلای کام و  9/38درصاد در
سطح خيلی زیاد برآورد گردید در مقابل ،وضاعيت امنيات جاانی
 8/13درصد پاسرگویان سااکن در دهساتان فاقاد گردشاگر در
سطح خيلی کم و  52/31درصاد در ساطح خيلای زیااد بارآورد
گردید در مورد متغير امنيت مالی ميانگين روساتاهای برخاوردار
 1/33برآورد گردید و ميانگين روستاهای نابرخودار پيرامون متغير
امنيت مالی  1/11برآورد گردیاد در ماورد متغيار امنيات شاغلی

شهرستان اردبيل یکای از شهرساتانهای اساتان اردبيال در

ميانگين روساتاهای برخاوردار  5/33بارآورد گردیاد و مياانگين

کشور ایران است مرکز این شهرستان شهر اردبيال اسات ایان

روستاهای نابرخودار پيرامون متغيار امنيات شاغلی  5/83بارآورد

شهرستان از  5بخش و  13دهستان و  33آباادی تشاکيل شاده

گردید وضعيت امنيت اخلاقی  15/83درصد پاسرگویان سااکن

اساات شهرسااتان اردبياال بااا داشااتن فاکتورهااای مختلااف از

در روستاهای برخوردار در سطح خيلی کم و  29درصد در ساطح

شهرسااتانهای مهاام در جااذو گردشااگری اساات بااه عبااارتی

خيلی زیاد برآورد گردید در مقابل ،وضعيت امنيت اخلاقی 51/59

شهرستان اردبيل از منا،ق مستعد برای گردشگری است منطقه

درصد پاسرگویان ساکن در روستاهای نابرخوردار در سطح خيلی

گردشگری سردابه با مختصات جغرافيایی  58درجه و  13دقيقاه

کم و 1/15در سطح خيلی زیااد بارآورد گردیاد در ماورد متغيار

تا  58درجه و  51دقيقه عرض شمالی و  18درجه و  11دقيقه تا

امنيت اخلاقی مياانگين پاسارگویان روساتاهای برخاوردار 2/89

 18درجااه و  33دقيقااه ،ااول شاارقی در  22کيلااومتری غاارو

باارآورد گردیااد و ميااانگين پاساارگویااان روسااتاهای نااابرخوردار

شهرستان اردبيل واقع شده است منطقه گردشگری ساردابه نياز

پيرامون متغير امنيت اخلاقی  1/31برآورد گردید

به علت قرار گرفتن در دامنه شرقی کاوه سابلان و برخاوداری از
محيط ،بيعی بکر و کوهستانی ،داشتن مراتع سرسبز ،آبگرمهای
متعدد ،آبشار معروي سردابه و به خصوب هوای پرنشاط و خنک
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نقشه  .1موقعیت جغرافیایی دهستان سردابه در ایران و استان اردبیل (نگارنده)1931 ،

در مورد متغير امنيت حقوقی مياانگين روساتاهای برخاوردار

 2/19برآورد گردیاد در مقابال ،وضاعيت امنيات عاا،فی 3/92

 5/85برآورد گردید و ميانگين روستاهای نابرخودار پيرامون متغير

درصد پاسرگویان ساکن در روستاهای برخوردار در سطح خيلای

امنيت حقوقی  5/12برآورد گردید در مورد متغير امنيت ناوامي،

کم و  25/11درصد در سطح خيلی زیاد برآورد گردید در مقابال،

ميانگين پاسرگویان روستاهای برخوردار  2/18بارآورد گردیاد و

وضاعيت امنياات عااا،فی  28/15درصاد پاساارگویان ساااکن در

ميانگين پاسرگویان روستاهای نابرخوردار پيرامون متغير امنيات

روستاهای ناابرخوردار در ساطح خيلای کام و  11/53درصاد در

نوامي 2/13 ،برآورد گردید در مقابل ،وضعيت امنيات فرهنگای

سطح خيلی زیاد برآورد گردیاد در ماورد متغيار امنيات عاا،فی

 1/23درصد پاسرگویان ساکن در روستاهای برخوردار در ساطح

ميانگين پاسرگویان روستاهای برخوردار  1/11بارآورد گردیاد و

خيلی کم و  53/81در سطح خيلی زیاد برآورد گردید در مقابال،

ميانگين پاسرگویان روستاهای نابرخوردار پيرامون متغير امنيات

وضعيت امنيت فرهنگای  55/91درصاد پاسارگویان سااکن در

عا،فی به ترتي  5/98بارآورد گردیاد در ماورد متغيار امنيات

روستاهای نابرخوردار در سطح خيلی کم و  1/59درصد در سطح

احساسی ميانگين پاسرگویان روستاهای برخاوردار  2/98بارآورد

خيلی زیاد برآورد گردید در مورد متغير امنيت فرهنگی مياانگين

گردید و ميانگين پاسرگویان روستاهای نابرخوردار پيرامون متغير

پاسرگویان روستاهای برخوردار  2/33برآورد گردیاد و مياانگين

امنيت احساسی  2/39برآورد گردید در مورد متغير امنيت فکری

پاسرگویان روستاهای نابرخوردار پيرامون متغير امنيت فرهنگای

روستاهای برخوردار کمترین فراوانی با  3/31در سطح خيلی زیاد
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و بيشترین فراوانی با  53/13در سطح خيلی کم ارزیاابی شادند

در روستاهای برخاوردار در ساطح خيلای کام و  8/38درصاد در

ولی در روستاهای ناابرخوردار کمتارین فراوانای متغيار امنيات

سطح خيلی زیاد برآورد گردید در مقابل ،وضعيت امنيت قضاایی

فکری با  8/12درصد در سطح خيلی کم و بيشترین فراوانای باا

 1/11درصد پاسرگویان ساکن در روستاهای نابرخوردار در سطح

 55/15در سطح خيلی زیاد ارزیابی شدند در مورد متغيار امنيات

خيلی کم و  29/13درصد در سطح خيلی زیاد بارآورد گردیاد در

فکری ميانگين پاسارگویان روساتاهای برخاوردار  1/31بارآورد

مااورد متغياار امنياات قضااایی ميااانگين پاساارگویان روسااتاهای

گردیااد و ميااانگين و انحااراي معيااار پاساارگویان روسااتاهای

برخوردار  5/35برآورد گردید و ميانگين پاسارگویان روساتاهای

نابرخوردار پيرامون متغير امنيت فکری  1/11بارآورد گردیاد در

نابرخوردار پيرامون متغير امنيت قضایی  5/21برآورد گردد

مقابل ،وضعيت امنيت قضایی  51/13درصد پاسرگویان سااکن
جدول  .1درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای احساس امنیت اجتماعی دهستانهای دارای گردشگر و فاقد گردشگر (نگارنده،
)1931
متغیر

امنيت جانی
امنيت مالی
امنيت شغلی
امنيت اخلاقی
امنيت حقوقی
امنيت نوامي،
امنيت فرهنگی
امنيت عا،فی
امنيت احساسی
امنيت فکری
امنيت قضایی

دهستان
دارای گردشگر
فاقد گردشگر
دارای گردشگر
فاقد گردشگر
دارای گردشگر
فاقد گردشگر
دارای گردشگر
فاقد گردشگر
دارای گردشگر
فاقد گردشگر
دارای گردشگر
فاقد گردشگر
دارای گردشگر
فاقد گردشگر
دارای گردشگر
فاقد گردشگر
دارای گردشگر
فاقد گردشگر
دارای گردشگر
فاقد گردشگر
دارای گردشگر
فاقد گردشگر

خیلی کم

23/33
8/13
9/11
28/32
13/15
51/95
15/83
51/59
13/39
59/51
11/83
23/21
1/23
55/91
3/92
28/15
13/19
55/32
53/13
8/12
51/13
1/11

کم

متوسط

زیاد

درصد پاسخ گویان ()%
13/13
22/13
23/13
21/35
13/28
12/91
29/31
23/83
11/53
11/81
22/13
23/55
21/19
11/33
19/81
3/13
11/19
53/33
19/92
25/31
18/12
13/19
13/39
23/21
25/19
23/82
19/51
8/92
11/13
53/31
22/11
22/35
19/51
13/29
23/82
23/35
53/92
18/93
8/12
3/18
21/33
28/13
23/19
22/22
13/28
13/19
13/85
21/18
21/33
25/59
3/33
12/91
13/33
28/51
8/19
11/38
53/92
21/58
13/52
12/93
11/31
19/25
29/83
29/32
11/58
25/33

يافتههای استنباطی تحقيق

در این قسمت به منظور مقایسه اختلاي باين ميانگينهاای

خیلی
زیاد
9/38
52/31
53/13
1/93
28/59
9/31
29
1/15
28/5
9/13
21/13
3/11
53/81
1/59
25/11
11/53
53/82
3/35
3/31
55/15
8/38
29/13

میانگین
5/23
1/11
1/33
1/11
5/33
5/83
2/89
2/13
5/85
5/12
2/18
2/13
2/33
2/19
1/11
5/98
2/98
2/39
1/31
1/11
5/35
5/21

انحراف

دامنه

معیار

امتیاز

5/33
2/11
2/11
2/31
5/55
2/13
1/33
1/31
2/11
5/33
5/39
1/31
3/33
5/19
1/83
1/99
2/89
2/31
5/91
5/52
2/11
5/11

3-23
3-22
3-21
3-22
3-19
3-23
3-52
3-53
3-13
3-11
3-21
3-15
3-11
3-29
3-23
3-11
3-13
3-55
3-53
3-21
3-25
3-51

تحقيق از آزمون  tاستفاده گردیده است که نتایج آن در زیر ارائه
میگردد.
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نتايج حاصل از آزمون t

اختلاي معنایداری در ساطح  3درصاد خطاا وجاود دارد و باين

در این قسمت ،جهت سنجيدن برابری ميانگين نمونه برآورد

دهستانهای دارای گردشگر و فاقد گردشگر از نظر امنيت جانی،

شده با ميانگين جامعه از آزمون  tاستفاده شده است یعنای ایان

امنيت مالی ،امنيت اخلاقی ،امنيت حقوقی ،امنيت عا،فی ،امنيت

آزمون برای آزماودن فرضايه براباری مياانگين یاک نموناه باا

فکری و امنيت قضایی اختلاي معنیداری وجود ندارد با توجه به

ميانگين جامعهای که دارای توزیع نرمال است به کار میرود باا

ميانگينهای بدست آمده از دو گروه میتوان اظهار نمود کاه باه

توجااه بااه جاادول  ،2نتااایج آزمااون  tنشااان میدهااد کااه بااين

جز امنيت نوامي ،،امنيت فرهنگی و امنيات احساسای در تماام

دهسااتانهای دارای گردشااگر و فاقااد گردشااگر از نظاار امنياات

موارد ذکر شده احسا

امنيات اجتمااعی (از نظار شااخصهای

نوامي ،و امنيت احساسی اختلاي معنیداری در ساطح  1درصاد

امنيت جانی ،امنيت مالی ،امنيت شغلی ،امنيات اخلااقی ،امنيات

خطا وجود دارد همچناين باين دهساتانهای دارای گردشاگر و

حقوقی ،امنيت عا،فی ،امنيت فکری و امنيت قضاایی) دهساتان

فاقد گردشگر از نظر امنيت فرهنگی ،امنيت شغلی ،امنيات ماالی

فاقد گردشگر بيشتر از دهستان دارای گردشگر بوده است.

جدول  .2نتایج حاصل از آزمون  tدر خصوص اختلاف میانگین روستاییان دارای گردشگر و فاقد گردشگر (نگارنده)1931 ،
ردیف

خصوصیات

1
2
5
1
3
1
9
8
3
13
11

امنيت جانی
امنيت مالی
امنيت شغلی
امنيت اخلاقی
امنيت حقوقی
امنيت نوامي،
امنيت فرهنگی
امنيت عا،فی
امنيت احساسی
امنيت فکری
امنيت قضایی

روستاهای دارای گردشگر
میانگین
5/23
1/33
5/33
2/13
5/12
2/18
2/33
5/98
2/98
1/31
5/35

SD

5/33
2/11
5/55
1/33
2/11
5/39
3/33
1/83
2/89
5/91
2/11

روستاهای فاقد گردشگر
میانگین
1/11
1/11
5/83
2/89
5/85
2/13
2/19
1/11
2/39
1/11
5/21

SD

2/11
2/31
2/13
1/31
5/33
1/31
5/19
1/99
2/31
5/52
5/11

مقدار)(T

مقدار)(P

3/12
1/32
5/88
3/11
3/22
1/13
2/13
5/98
3/32
2/83
5/53

3/33
3/31
3/32
3/128
3/213
3/332
3/31
3/528
3/335
3/112
3/235

منابع مصروي تأمين امنيت شده و دلنگرانی ،اضطراو ،استر ،

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادات
امنيت از مقوله و نيازهای اساسی انسان است که با زوال آن
آرامش خا،ر انسان مختل شده و نگرانی و اضطراو جای آن را

تشویش ،نااميدی شاهروندان در قباال آیناده ميازان خلاقيات و
ابتکار آنان را به شدت تحت الشعاع قرار میدهد و حتی احسا

امنيات را

ناامنی ثبات سياسی نظام را با چالشهایی مواجاه مایساازد کاه

بلافاصله بعد از ارضای نيازهای اوليه انسانی مطارس مایکناد از

بررسی متون توسعه نشان میدهد اگار فرهنا

ریشاه درخات

ایاان لحاااظ هاار جامعااهای میبایساات در جهاات برخااورداری از

توسعه اقتصادی و آموزش غذای درخت توساعه اقتصاادی باشاد

فرصتها و منابع اجتماعی و فرهنگی به تأمين امنيت بپردازد تاا

ثبات سياسی نظام تنه این درخت محساوو مایشاود باه ایان

در سایه آن زمينه رونق ،شکوفایی و توساعه فاراهم مهياا گاردد

خا،ر باید آگاهی از ميزان احسا

آساایش ،آراماش ،عادالت و

چون در جامعه نابرخوردار از امنيت اجتمااعی تماامی انرژیهاا و

امنيت از سوی شهروندان یک جامعه و فراهم آوردن زمينههاای

میگيرد مازلو در سلسله مراتا نيازهاایش ،احساا
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امنيت و آراماش خاا،ر در آنهاا از

گردشگر بيشتر از دهستان دارای گردشگر بوده است .در نهایت

شکلگيری و بسط احسا

اولویتهای برنامهریزان پيشرفت فرهنگای و اجتمااعی خواهاد

بااا اسااتناد بااه نتااایج تحقيااق پيشاانهاد میگااردد از امکانااات و

بود همان،ور که بح شد نوشتار حاضار باه مطالعاه تطبيقای

فرصتهای موجود تبليغی و فرهن ساازی از ،ریاق فيلمهاای

امنيت اجتماعی جوامع روستایی دارای گردشاگر و فاقاد

سينمایی و تلویزیونی و فضای مجازی برای تبليا در خصاوب

احسا

گردشگر پرداخته است تحليلهای آماری نشاان داد گساترش و
توسعه گردشگری روستایی در تغييار احساا

اثرات مثبت گردشگری بر توساعه اجتمااعی و تقویات احساا

امنيات اجتمااعی

امنيت اجتماعی جوامع روستایی منطقه مورد مطالعاه بهاره لاازم

منااا،ق روسااتایی شهرسااتان اردبياال تأثيرگااذار بااوده اساات

گرفته شود تا روستایيان نه تنها توساعه گردشاگری را تهدیادی

همان،وری که نتایج آزمون  tنشان داد باا توجاه باه جادول ،3

برای محيط اجتماعی خود ندانند بلکه رونق گردشگری روستایی

نتااایج آزمااون  tنشااان میدهااد کااه بااين دهسااتانهای دارای

را فرصتی در راستای تحکيم سرمایه فرهنگی ،سرمایه اجتمااعی

گردشگر و فاقد گردشگر از نظر امنيت نوامي ،و امنيت احساسی

و سرمایه اقتصادی خود بدانند که یافتههای متعددی نشاان داده

اختلاي معنیداری در سطح  1درصد خطاا وجاود دارد همچناين

است که بين توسعه اقتصادی ،اجتمااعی و فرهنگای باا تقویات

بين دهستانهای دارای گردشگر و فاقد گردشگر از نظار امنيات

احسا

امنيت اجتماعی رابطه مساتقيم و معنااداری وجاود دارد

فرهنگی ،امنيت مالی و امنيت شغلی اختلاي معنیداری در سطح

افزون بر ایان توصايه مایشاود بارای برقاراری ارتبااط مياان

 3درصد خطا وجود دارد و باين دهساتانهای دارای گردشاگر و

گردشگران و افراد روستایی به تعيين نمادها ،الگوهاا و مصاادیق

فاقد گردشگر از نظر امنيت جانی ،امنيت اخلاقی ،امنيت حقاوقی،

نظم اجتماعی و فرهن ساازی آن مباادرت گاردد در غيار ایان

امنيت عا،فی ،امنيت فکری و امنيت قضایی اختلاي معنایداری

صورت افراد روستایی قادرت برقاراری ارتبااط باا گردشاگران و

وجود ندارد با که این مطالعه با یافتاه هاای حاصال از باارکين

انجام کانش متقابال را از دسات میدهناد و فقادان آن باعا

()2332

میشود افراد روستایی قدرت انطباق خاود را در برابار محايط از

( ،)2333کاااالی ( ،)2338ایگااال ( )2313و کوساااتا

همخوان است با توجه به ميانگينهای بدست آماده از دو گاروه

دست بدهند و این خود فرآیند جامعه پاذیری افاراد روساتایی را

میتوان اظهار نمود که به جز امنيت نوامي ،،امنيت فرهنگای و

دچار خدشه کرده و باعا میشاود کاه هنجارهاا و ارزشهاای

امنيت اجتمااعی

اجتماعی به درستی و کامل به آنها منتقل نشود و زمينه ایجااد

امنيت احساسی در تمام موارد ذکر شده احسا

(از نظر شاخصهای امنيت جانی ،امنيت اخلاقی ،امنيت حقاوقی،

هر نوع سردرگمی و احسا

ناامنی در آنها فراهم میشود

امنيت عا،فی ،امنيت فکاری و امنيات قضاایی) دهساتان فاقاد
منابع
ابراهيمی ،ن  1581تأملی بر مبانی و فرهن

مکتا کپنهااگ،

فصلنامه سياست خارجی153-138 :)2( 21 ،

موردی :شهرستان کاشان) ،پژوهش امنيت و نظم اجتمااعی،
83 -133 :)1( 1

بحریپور ،ع ذوالفقاری ،ا رستگارخالد ،ا  1532بررسای رابطاه

گنجی ،س (ترجمه)  1589روانشناسی اجتمااعی ،کاوک بادار،

امنيات اجتمااعی (مطالعاه

ژوزه دزیل و لوک لامارش ،انتشارات سااوالان ،تهاران592 ،

بين سرمایه اجتماعی و احساا

مطالعه تطبیقی احساس امنیت اجتماعی جوامع روستایی دارای گردشگر

ب
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راهبردی مادیریت ارتقاای امنيات اجتمااعی و فرهنگای در

مهاادیزاده ،م ر (ترجمااه)  1588جامعااه در مخااا،ره جهااانی،
اولریش بک ،تهران ،انتشارت کویر ،تهران 288 ،ب
پژوهشکدهمطالعاتراهبردی (ترجمه)  1598ماردم ،دولتهاا و
هرا  ،باری بوزان ،پژوهشکده مطالعات راهباردی تهاران،
 152ب

تهران ،فصلنامه راهبرد ،د13 -91 :)33( 2
،اهری ،ز  1531رابطه نقش پلي ،و احساا

امنيات در شاهر

اصفهان ،پژوهشهای راهبردی امنيت و نظم اجتمااعی23 ،
(21-58 :)1
عبدی ،ت صارمی ،ا ساعدی ،ع م  1533تاأثير اجارای ،ارس

بيات ،و  1588تحليل آسي ها و جارایم مناا،ق حاشيهنشاينی
شهر تهران ،مطالعات امنيت اجتماعی1-23 :)1( 5 ،
حاجيانی ،ا  1581چارچوو روششناختی برای بررسی احساا
امنيت ،فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعی1 -13 :)2( 1 ،
حيدریساااربان ،و ملکاای ،ا  1535ارریااابی نقااش گردشااگری

ارتقای امنيت اجتماعی بر اعتماد مردم به پلي ،در محادوده
مرکزی کر  ،فصالنامه مطالعاات مادیریت انتظاامی:)5( 5 ،
211-281
ثلاثی ،م (ترجماه)  1589پيامادهای مدرنيتاه ،آنتاونی گيادنز،
تهران ،نشر مرکز 118 ،ب

روستایی در توانمندسازی اجتماعی روستایی (مطالعه موردی:

محلاااتی ،ب (ترجمااه)  1581جامعهشناساای جهااانگردی و

روستای ده زیارت ،شهرستان بوانات ،استان فار ) ،فصلنامه

مسافرت ،روبر لانکوار ،ژرژ کازه ،ایو رینوآر ،انتشارات دانشگاه

توسعه روستایی293-238 :)2( 1 ،

شهيد بهشتی تهران 193 ،ب

سااالارزاده اميااری ،ن (متاارجم)  1535خودکشاای ،داویااداميل
دورکم ،انتشارات دانشگاه علامه ،با،بایی 323 ،ب

محمدی ،ع اميری ،ی جاوبر ،م  1535اولویتبنادی وضاعيت
شاخصهای امنيت اجتماعی و رتبهبندی استانهای کشور از

جبلی ،م و یوسافی ،ا م (ترجماه)  1581زوال کنتارل :امنيات

نظاار سااطح امنياات اجتماااعی بااا اسااتفاده از روش تحلياال

جهانی در قرن بيست یکم ،پل راجرز ،پژوهشاکده مطالعاات

رابطهای خاکستری ( ،)GRAفصالنامه انتظاام اجتمااعی1 ،

راهبردی ،تهران 218 ،ب

(1-55 :)5

ساروخانی ،و هاشم نژاد ،ي  1533بررسی رابطه باين سارمایه
اجتماعی (مولفههای آن) و احسا

امنيت اجتماعی در باين

جوانااان شااهر ساااری ،فصاالنامه جامعااه شناساای ،مطالعااات
جوانان81-31:)2(2 ،

پژوهکشده مطالعات راهبردی ،تهران 283 ،ب
ناصری ،م  1591جمعيت و امنيت اجتماعی ،انتشارات ساازمان
عقيدتی سياسی نيروی انتظامی ،چاپ اول

سفيری ،خ  1589نقش نهادهای غيردولتی محلاهای در تاأمين
امنيت اجتماعی ،مجله مطالعات علمای ایاران-111 :)2( 2 ،
115

مردانی گيوی ،ا و مریادی واتازر،

(متارجم)  1593جهاانی

شدن ،مالکوم واترز ،سازمان مدیریت صنعتی 293 ،ب
ویور ،ال  1585منا،ق و قدرتها :ساختار بين المللای ،ترجماه

شربتيان ،م س دانش ،پ  1535احسا

امنيت و عوامل ماؤثر

بر آن (مطالعه موردی شهر مشهد) ،دو فصلنامه پلي ،زن8 ،
(3-11 :)21
صالحیاميری،

فرهادی ،ا ( ترجمه)  1583امنيت جهانی :رویکردها و نظریاهها،

قدیر نصيری ،مطالعات راهبردی1-31 :)2( 1 ،
هزارجریبی،

 1533احسا

امنيت اجتماعی از منظار توساعه

گردشگری ،مجله علمی و پژوهشای جغرافياا و برناماهریزی
ر افشاارینادری ،ا  1533مباانی نظاری و

محيطی99 -33:)2( 23 ،

8931  زمستان،4  شماره،6  جلد،فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی
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Abstract
This paper aims to investigate the role of rural tourism on social security sense in rural Areas in
the Ardabil County. This study is descriptive-analytical in terms of research methods, practical in
terms of nature and a library and field research in terms of type of data collection. The tool used in
measuring the questionnaire was made by the researcher. It can be said that the studied population
in this study consists of all villagers living in Sardabeh village, by using simple random sampling
based Cochran’s formula. The appropriate amount for this research was selected to be 385 persons.
In addition, opposite of this sample, for making equality at test and results, 385 residents of the
villagers of Sardabeh which lacks the ‘Baleglou’ tourist attraction were selected to serve as control
group. The tool of measurement was researcher made questionnaire. The content and face validity
of the instrument was specified after several times of review and correction by the faculty members
at the university and several expertise of administrative offices. Reliability analysis was conducted
and Cranach’s alpha values for the various sections of the instrument were estimated to be between
0.80 and 0.83. The results of research by using the T-test showed that there was a statistically
significant positive relationship between variables of financial security, job security, ethical security,
civic security, reputation security, cultural security and emotional security and independent variable.
Finally, based on the analysis of the results, some applied recommendations have been provided.
Keywords: Social Security, Rural Development. Rual Tourim, Social Development, Ardabil
County.
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