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چکيده
امروزه امنيت مه ترين و اساسی ترين اصل در تادوين راهبارد توساعه گردشاگری در جهاان قلماداد مایشاود .امنيات و
گردشگری ،پارامترهای يک معادله هستند كه نسبتی مستقي با ه دارند .از اينرو پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزيابی تأثير
امنيت اجتماعی بر توسعه گردشگری روستای هدف گردشگری سرا هرس از توابع شهرستان اسالمآباد غر انجام شده است.
جامعه آماری تحقيق ،اهالی روستای سرا هرس با جمعيت  173نفر است .حج نمونه بر اساس فرمول كوكران  000نفر برآورد
گرديد .شاخصهای در نظر گرفته شده برای تنظي پرسشنامه در چهار زمينه امنيت بهداشت و ساالمت ،امنيات جاانی و ماالی،
امنيت ارتباطی و توسعه گردشگری در قالب  13گويه تنظي گرديد .روايی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان مورد تأيياد
قرار گرفت .محالعه راهنما در منحقه مشابه جامعه آماری با تعداد 31پرسشنامه صورت گرفت و با دادههای كسب شده و اساتفاده
از فرمول ويژه آلفای كرونباخ در نرمافزار  ،SPSSپايايی كل پرسشنامه تحقيق 1/10بدست آمد .جهت تجزيه و تحليل دادهها از
نرمافزار  SPSS20بهره گرفته شد .نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهها بيانگر اين است از بين شاخصهای امنيت اجتمااعی،
شاخص امنيت بهداشت و سالمت بيشترين تأثير را در توسعه گردشگری داشته است و شاخص امنيت ارتباطی كمتارين تاأثير را
دارا بوده است و در مجموع امنيت اجتماعی توانسته است باعث توسعه گردشگری در روستا گردد.
كلمات كليدی :امنيت بهداشت و سالمت ،امنيت جانی و مالی ،امنيت ارتباطی ،توسعه روستايی ،گردشگری روستايی

 - 0دانشيار جغرافيا و برنامه ريزی روستايی ،گروه جغرافيا دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبيلی
 - 0دانشجوی دكتری ،گروه جغرافيا و برنامه ريزی روستايی ،دانشکده جغرافيا ،دانشگاه تبريز
 - 3دانشجوی كارشناس ارشد ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
(* -نويسنده مسئول)vheidari56@gmail.com :
DOI: 10.22048/rdsj.2019.111607.1690
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مقدمه
گردشگری روستايی از نيمه دوم قرن  01در انگلستان ظاهر شد و به علت ويژگی منحصر به فرد آن ،اين صانعت
در سالهای اخير از سوی دانشمندان و صاحبنظران باه صاادرات پنهاان و صانعت بادون دود شاهرت يافتاه اسات
(صيدايی و هدايتی ،)0315 ،و نشاندهنده گزار از اقتصاد توليد به اقتصاد مبتنی بر مصرف در مناطق روستايی است كه
تركيبی از محصوالت مرتبط با محيط ،منابع فرهنگی و امکاناات محايط باا كاركردهاای مربوطاه اعا از اقتصاادی،
زيستمحيحی ،تفريحی و درمانی است (هوانگ و لی .)0100 ،0تشويق گردشگری روستايی ه در كشورهای توسعه-
يافته و ه در كشورهای در حال توسعه به يک استراتژی رايج تبديل شده است چرا كه گساترش توريسا در ناواحی
روستايی پيامدهای مثبتی از جمله ارتقاء رشد اقتصادی ،تنوعسازی و تثبيت نواحی روستايی از طرياق اشاتغالزايای از
كسب و كارهای گردشگری ،ايجاد درآمد مکمل در كنار فعاليت زراعی ،صانعت و خادمات ،بهساازی سااختمانهاای
متروكه و بدون استفاده و خلق فرصت در بازاريابی ميراث ،نمادها و هويت را به همراه دارد (حيدری سااربان و ملکای،
 .)0351از سوی ديگر گردشگری روستايی می تواند با كااهش فقار ،نگهاداری از طبيعات ،محايط ،توساعه فرهنگای
(سوتاوا )0100 ،0با طريق بهرهگيری از منابع طبيعی و انسانی عالوه بر امکان رشد اقتصادی با ترويج بخش كشاورزی
و توليد صنايع دستی محلی گامی در مسير بهبود شرايط محايط ،فرهناگ و آدا و رساوم باومی و محلای باردارد و
موجبات بهبود فزاينده توسعه روستايی را با ايجاد فعاليات مکمال بخاش كشااورزی ،اشاتغالزايای و افازايش درآماد
خانوارهای روستايی در بستر مشاركتسازی روستايی در فرآيند جو گردشگری امکانپوير سازد (اعظمی و همکاران،
 .)0350بنابراين هر كشوری سعی دارد با برنامهريزی ،اتخاذ سياستهای اقتصادی و برقراری روابط با هماه كشاورها،
گسترش امنيت داخلی و بينالمللی و ايجاد زمينههای اقتصادی و فرهنگی در سح ملی جريان سرمايهگواریها را باه
سوی خود هدايت كند ،از اينرو بدون امنيت و سياست مبتنی بر دوستی و صل  ،امکان پويرش گردشگر و داشتن بهره
و سهمی از اين سرمايه و گردش پول محدود خواهد بود (هزارجريبی .)0351 ،لوا امنيت و گردشگری پارامترهای يک
معادله هستند كه نسبت مستقي با ه دارند و اصوالً تا امنيت نباشد سفری شکل نخواهد گرفت و افزايش يا كااهش
امنيت بر رونق يا ركود گردشگری اثر خواهد داشت (لحفیفر و يغفوری )0350 ،بهطوریكه اگار گردشاگران از نااامن
بودن مقصدی اطالع حاصل كنند رغبت كمتری برای سفر به آن مکان از خود باروز مایدهناد (دونالدساون و فرياا،3
 ، )0115بنابراين بروز مسائل گوناگون از جمله مسائل اجتماعی و فرهنگی سبب ايجااد اخاتالل در ايان فراگارد مها
ارتباطی ميان انسانها و در نهايت برجا گواشتن تأثيرات مخر و تهديد امنيت اجتماعی میگردد .لاوا ايجااد امنيات،
تسهيالت و ارائه خدمات و امکانات رفاهی به گردشگران سبب رونق جريان گردشگری میگردد (محک كار و حاالج،
.)0353
ايران يکی از ديدنیترين كشورهای جهان و  01كشور اول از لحاظ جاذبههای گردشگری و  0كشور اول از لحاظ
تنوع گردشگری میباشد (عبدلی و همکاران )0353 ،كه دارای روستاهای گوناگون با پتانسيلهاای طبيعای و چشا -
1- Hwang and Lee
2- Sutawa
3- Donaldson and Ferreira
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اندازهای زيبا در نواحی روستايی بهعنوان جايگاهی است كه میتواند خدمات گردشگری را در كنار توليد فرآوردههاای
دامی و كشاورزی (عنابستانی و همکاران )0351 ،به جمعيت برای گريز از فشاار روانای ناشای از شهرنشاينی كاه باه
طبيعت پناه برند عرضه كند (فرجی سبکبار و همکاران .)0350 ،در اين ميان استان كرمانشاه باا داشاتن  01روساتای
هدف گردشگری و شهرستان اسالمآباد غر با داشتن يک سه از اين تعداد با داشتن جاذبههای طبيعای ،فرهنگای،
تاريخی و باستانی متنوع مورد توجه گردشگران قرار داشته و اين موضوع ،آن را به يکی از قحبهای گردشگری استان
تبديل نموده كه پويرای گردشگران بسياری از داخل و خارج از استان گرديده است .از ايانرو ضارورت ايجااد امنيات
اجتماعی از بنيادیترين مفاهي و اساسیترين مبانی گردشگری در سح منحقه قلداد مایشاود كاه تنهاا باه مفهاوم
حفاظت از شر دزدان و تبهکاران نيست ،زيرا تلفات جادهای ،نحوه برخورد نيروری انتظامی ،نحوه فعاليت ماردم باومی،
محدود بودن ساعات فعاليت مردم در ارتباط با گردشگری به دليل نداشتن امنيت در ساعات مقارر ،جماعآوری و دفاع
زباله ،محل اقامت ،ميزان اعتماد بين مردم و گردشگران و بسياری از مواد ديگر از ضروياتی اسات ايجاا ماینماياد
برای تأمين امنيت گردشگران به تقويت زيرساختها و خدمات حمايتی محابق با معيارهای قابل قباول اقادام نماود و
سحوح باالی امنيت لحاظ گردد؛ زيرا احساس امنيت اجتماعی به عنوان زيربنای رشاد و شاکوفايی انساان در جامعاه،
متأثر از شرايحی است كه فرد در آن به سر میبرد و از سوی ديگر بدون احساس امنيت اجتماعی و سياست مبتای بار
دوستی جامعه ميزبان با گردشگر ،امکان پويرش گردشگر محدود خواهد شد .با توجه به ايان امار پاژوهش حاضار در
راستای بررسی و محالعه اثرات امنيت اجتماعی بر توساعه گردشاگری روساتای هادف گردشاگری سارا هرسا و
دستيابی به اهداف زير انجام گرديده است:
بررسی تأثير امنيت جانی و مالی بر توسعه گردشگری
بررسی تأثير امنيت بهداشت و سالمت بر توسعه گردشگری
بررسی تأثير امنيت ارتباطی بر توسعه گردشگری
بررسی ميزان تأثيرات امنيت اجتماعی بر گردشگری
مرور پيشينه نشان میدهد در رابحه با دو متغير اصالی پاژوهش يعنای امنيات اجتمااعی و گردشاگری محالعاات
متعددی صورت گرفته است ،اما به ندرت تحقيقی به محالعه اثرات امنيت اجتمااعی بار توساعه گردشاگری روساتايی
پرداخته است .از اين رو اين پژوهش با الهام از تحقيقات ساير پژوهشگران و با هدف بررسی و محالعاه اثارات امنيات
اجتماعی در توسعه گردشگری روستايی ،در روستای هدف گردشگری سرا هرس انجام گرديده است.
از جمله محققانی كه به بررسی نقش امنيت در توسعه گردشاگری پرداختناد صايدايی و هادايتی مقادم ()0315
هستند كه پس از تحقيقات انجام شده ،دريافتند امنيت به عنوان مهمترين و زيربنايیترين اصل در تادوين اساتراتژی
توسعه گردشگری محسو میگردد و ميان گردشگری ،ثبات ،توسعه و امنيت رابحه تعري شدهای وجود دارد .كرمای
دهکردی و همکاران ( )0350نيز در پژوهشی كه با عنوان اولويتبندی موانع توساعه گردشاگری روساتايی در حاوزه
امنيت انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه امنيت سرمايهگوار با بيشترين ميانگين به منظور سرمايهگاواری در توساعه
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گردشگری به حد كافی فراه نگرديده است و دارای بيشترين اهميت است ،همچنين بروز درگيری بين گردشاگران و
جامعه ميزبان به دليل وجود فضای فکری و فرهنگی حاك در بين افراد باومی باا كمتارين مياانگين ،دارای كمتارين
اهميت است .محک كار و حالج ( )0353در پژوهشی كه به قصد تحليل حضور گردشگران بر امنيت اجتمااعی جامعاه
ميزبان انجام دادند دريافتند كه نيروی كار مورد نياز صنعت گردشگری از ساير مناطق تأمين میشود و درآمدی در اين
خصوص عايد ساكنان بومی نمیگردد و ميزان مدت اقامت گردشگران تأثير مستقيمی بر احساس امنيت اجتماعی دارد
به گونهای كه اقامت بلند مدت معموالً سبب ايجاد ناآرامی در جامعاه ميزباان مایگاردد .در پژوهشای كاه گلشايری
اصفهانی و همکاران ( )0351با هدف تحليل فضايی امنيت گردشگری سالمت در مناطق روستايی ايران انجاام دادناد
اين نتيجه حاصل شد كه گردشگران در طول سفر امنيت داشتند اما ميزان آن در بين مناطق مختل يکسان نبود باه-
طوریكه امنيت در جنو  -غر و جنو  -شرق نسبت به ساير مناطق كمتر بود .وانگ )0115( 0نيز در پژوهشای باا
عنوان منظور بررسی اثرات حوادث بحرانی و فعاليتهای بازرگ اقتصاادی در صانعت گردشاگری تاايوان انجاام داد،
دريافت كه هر گونه تأثير بر ايمنی گردشگر اع از داخلی و خارجی بر تقاضاای گردشاگری تاأثير دارد و اطميناان از
امنيت و سالمت گردشگران نکتهای مه جهت حفظ تقاضا برای ورود گردشگران است .پژوهشی نياز باا عناوان باه
سوی يک نظريه امنيت گردشگری توسط پيزام و يوال )0103( 0انجام گرديد و نتايج آن بيانگر اين است كه با وجاود
خحرهای موجود ،نياز ضروری به گسترش گردشگری بينالمللی وجود دارد و بر ايمنی گردشگران ،ايجااد شابکههاای
محلی جهت تأمين امنيت جامعه ميزبان و گردشگران تأكيد كردند .وسنام و همکاران )0100( 3در تحقيق خاود هادف
بررسی اثرات گردشگری ايمن و احساس همبستگی بين ساكنان در دو ايالت مکزيکو انجام دادند دريافتند همبستگی و
پيوند عاطفی دارای تأثير مثبت در احساس امنيت گردشگران است.
در اين ميان آنچه كه تأثير شگرفی بر گردشگری و اتخاذ تصمي از جانب گردشگران برای سفر و بازديد از مکان-
های تاريخی و طبيعی به همراه دارد امنيت است ،زيرا گردشگران خواهان سفری بدون خحر و بدون دغدغه هستند و
احتياط آنها موجب میگردد آسايش ،آرامش ،اعتماد و امنيت بيشاتر را خواساتار باشاند (حااجی اساماعيلی و كياانپور،
 .)0353بنابراين امنيت به عنوان مهمترين و زيربنايیترين اصل در تدوين استراتژی توسعه گردشاگری در جهاان باه
شمار میرود و می توان بيان كرد ميان گردشگری ،ثبات ،توسعه و امنيت رابحه تعريا شاده وجاود دارد زيارا توساعه
زيرساختهای گردشگری به ميزان زيادی به ساير فعاليتهای جاری و عمرانی منحقه ،عوامل حمايتكننده ،قاوانين و
مقررات (امنيت) ،اطالعرسانی و غيره وابسته است و هرگونه بروز ناامنی و بکارگيری خشونت در سحوح مختل زيان-
های جبرانناپويری به اين صنعت وارد میكند (صيدايی و هدايتی.)0315 ،
در رابحه با امنيت سه رويکرد عمده وجود دارد -0 :رويکرد سنتی :اين رويکرد به بقای اعضای جامعه توجه دارد و
آن دسته از عوامل فيزيکی ،مادی كه بقی جامعه را تهديد میكند به عنوان تهديدی برای امنيت اجتماعی تلقی شده و
بايد از طريق زور و قدرت در جهت مقابله با آن اقدام شود (كاانونی و همکااران -0 ،)0351 ،رويکارد اجتمااعی :ايان
1- Wang
2- Pizam and Yoel
3- Woosnam et al
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رويکرد با تأكيد بر بسترهای اجتماعی و درونی امنيت هر گونه تفکيک بين جامعه و دولت را عامل نااامنی مایداناد و
همه افراد جامعه به تناسب در توليد امنيت نقش دارند و  -3رويکرد فلسفی -سياسی كه در آن حاكمان از ميان طبقاه
برگزيده جامعه انتخا میشوند و رفاه عمومی و تناسب قوای درونی فرد و درون جامعه مبنای مناسبات اجتماعی قرار
میگيرد و امنيت ذهنی و عينی در جامعه پايدار میگردد (هزارجريبی .)0351 ،يکی از حسااستارين و مهمتارين ناوع
امنيت ،امنيت اجتماعی است چرا كه اگر امنيت اجتماعی در جامعه به صورتی باشد كه انسانهاا نتوانناد نماودار آيناده
خود را بر اساس گوشته خويش ترسي كنند ،رشد و توسعه امکانپوير نخواهد شد و تحت تأثير اميال افراد قارار مای-
گيرد (نيازی و همکاران .)0351 ،بوزان از مکتب كپنهاک برای نخستين بار اصحالح امنيت اجتماعی را به كاار بارد و
آن را حفظ ويژگیهايی بيان میكند كه بر اساس آن ،افراد خود را به عنوان عضو يک گروه اجتماعی قلمداد میكنناد
(احمدی و كلدی .)0353 ،امنيت اجتماعی دارای دو بعد ذهنی و عينی است ،كه در بعد عينی به معنای ايجااد شارايط
موقعيت ايمن برای افراد جامعه است و از بعد ذهنی به معنای احساس امنيت میباشد كه ارتباط مستقيمی با ذهنيت و
ادراک مردم دارد (نبوی .)0311 ،ليندستروم )0111( 0معتقد است تنوع محيط پيراماون سابب گردياده افاراد از مقولاه
امنيت اجتماعی رويکردهای متفاوتی داشته باشند و احساس امنيت را با توجاه باه نظاام اقتصاادی ،نظاام ساالمت و
تجربههای فردی قابل تغيير بدانند .ويور امنيت اجتماعی را شامل توانايی جامعه برای حفظ ويژگیهاای اساسای خاود
تحت شرايط تغيير و تهديدات واقعی و محتمل تعري میكند (نويدنيا 0313 ،و حاتمی و همکااران .)0351 ،باه زعا
باندورا آنچه امنيت اجتماعی را تبيين میكند مفهوم جامعهپويری از طريق فرآيند يادگيری اجتماعی اسات .وی نقاش
جامعهپويری را پراهميت میداند كه طی آن افراد هنجارها و قواعد جامعه را برای خود درونی مایكناد و آن را شاامل
عموميت داشتن ،گسترده بودن و مشترک بودن فرآيند جامعهپويری افراد يک جامعاه مایداناد (نگپاال و همکااران،0
 0100و حيدری ساربان .)0351 ،از ديدگاه لی امنيت اجتماعی يکی از مفاهي وابسته به اعتماد است و معياری كليدی
جهت سنجش سرمايه اجتماعی محسو میگردد (لی .)0111 ،3سازمان ملل امنيت اجتماعی را جزئی از حقاوق بشار
می داند كه به موجب آن هر كسی به عنوان عضوی از جامعه جهت دستيابی به حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگای
برای رشد منزلت و رشد آزادانه شخصيت ،حق امنيت اجتماعی دارد (سازمان ملل .)0100 ،1احمدی مقدم ( )0315نياز
آن را توانايی جامعه برای حفظ هويت ،منافع و ويژگیهای اساسی خود در برابر شرايط متحول و تهديدها و نيز توانايی
ارتقای وضعيت اجتماعی به سمت ارزشها و آرمانهای جامعه بيان میكند .از عوامل مؤثر بر امنيت اجتماعی را مای-
توان پايگاه اقتصادی -اجتماعی فرد ،جنسيت ،سن و محروميتها را نام برد (رادر و همکارن.)0100 ،0
مواد و روشها
شهرستان اسالم آباد غر دومين شهرستان استان كرمانشاه است كه وسعتی بيش از  0111كيلومتر مرباع دارد و
در طول جغرافيايی  11درجه و  00دقيقه و در عارض جغرافياايی  31درجاه و  1دقيقاه قارار دارد .دارای  0بخاش7 ،
1- Lindstrom
2- Negpal et al
3- Lee
4- UN
5- Rader et al
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دهستان و  073روستا است .بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  0351جمعيت اين شهرستان 000173
نفر بود كه از اين تعداد  51110نفر در شهرها و  00100نفر در روستا سکونت داشاتند .روساتای سارا هرسا تنهاا
روستاهای هدف گردشگری شهرستان اسالم آباد غر است .فاصله اين روستا تا كانون شهری اسالم آبااد غار 11
كيلومتر و در مسير جاده ارتباطی خوزستان -كرمانشاه واقع شده است.
پژ وهش حاضر به قصد بررسی نقش امنيت اجتماعی در توسعه گردشگری روستايی از ديدگاه جامعه محلی انجاام
شده است .اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردی و بر اساس ماهيت توصيفی -تحليلی است و از نظر نحاوه گاردآوری
دادهها ،ميدانی و به لحاظ قابليت تعمي يافتهها از نوع پيمايشی محسو میگاردد .جامعاه آمااری پاژوهش روساتای
هدف گردشگری سرا هرس از توابع شهرستان اسالم آباد غر با جمعيت  173نفر است كه باا اساتفاده از فرماول
كوكران تعداد  000نفر از جامعه روستايی به عنوان نمونه انتخا شدند.
جهت گردآوری دادهها از دو شيوه كتابخانهای (فايشبارداری جهات تادوين پيشاينه و مباانی نظاری) و ميادانی
(مصاحبه و پرسشنامه) بهره گرفته شد .برای انتخا شاخصها از محالعاات سااير پژوهشاگران بهاره گرفتاه شاد .در
مجموع در بخش متغير مستقل امنيت اجتماعی از سه شاخص امنيت سالمت و بهداشت ،امنيت جانی و مالی و امنيت
ارتباطی در قالب  01گويه و در بخش متغير وابسته گردشگری از  05گويه استفاده گرديد (جدول  .)0ابزار مورد استفاده
در اين پژوهش پرسشنامه با پاسخهای بسته و در قالب طي پنج گزينه ليکرت (خيلای خاو  ،خاو  ،متوساط ،باد و
خيلی بد) طراحی گرديد.
روايی صوری پرسشنامه به وسيله اساتيد متخصص دانشگاه محقق اردبيلی در اين زمينه مورد تأيياد قارار گرفات.
جهت تعيين پايايی پرسشنامه تعداد  31پرسشنامه به صورت پيشآزمون در بين جامعه ميزبان و گردشگران در منحقاه
توزيع گرديد و ميزان پايايی آن در بخش امنيت اجتماعی  1/10و در بخاش گردشاگری  1/11بارآورد گردياد و ايان
بيانگر اين است كه پرسشنامه موكور از قابليت اعتماد بااليی برخوردار است .جهت تجزيه و تحليال دادههاا در بخاش
آمار توصيفی از ميانگين و انحراف معيار استفاده گرديد و در بخش آمار اساتنباطی باا اساتفاده از نارمافازار  SPSSاز
آزمون همبستگی پيرسون جهت بررسی رابحه بين متغيرها استفاده گرديد كاه بارای تعياين ضاريب همبساتگی باين
متغيرهای دارای اندازههای مقياس فاصلهای و نسبی به كار میرود و ميزان آن بين  0تا  -0است .همچنين از آزماون
رگرسيون چند متغيره جهت پيشبينی تأثير متغير مستقل در متغير وابسته استفاده گرديد .در تحليال رگرسايون هادف
پيش بينی تغييرات متغير وابسته با توجه به تغييرات متغيرهای مستقل است كه با استفاده از آن محقق میتواند رابحاه
خحی موجود بين مجموعهای از متغيرهای مسقل و با متغير وابساته را باه شايوهای محالعاه نماياد .در نهايات جهات
سنجش ديدگاه روستائيان درباره امنيت اجتماعی از آزمون  tتک نمونهای بهره گرفته شد .از اين آزمون زمانی كه قصد
بر آن باشد ميانگين يک متغير در پژوهش را با ميانگين تعيين شده مقايسه كني  ،بهره گرفته میشود و در آن ميانگين
نمونه با مقدار عددی  3كه مقدار متوسط است و شامل  11درصد پاسخگويان است ماورد مقايساه قارار مایگيارد .از
سوی ديگر بايد بررسی شود كه اين ميانگين معنادار است يا خير ،آزمون فرضيه در سح خحای  %0انجاام مایشاود.
برای تفسير نتايج میتوان از مقدار معناداری ،مقدار آماره ( tمقدار بحرانی  )0/51و فاصله اطمينان استفاده كرد.
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جدول  .شاخصها و گويههای مورد استفاده در پژوهش
متغير

شاخص
امنيت
بهداشت و
سالمت

امنيت اجتماعی

امنيت
جانی و
مالی

امنيت
ارتباطی

توسعه گردشگری

گويه
-0فقدان بيماریهای واگير  -0بهداشتی بودن غوا  -3توسعه امکانات
بهداشتی و درمانی  -1بهبود و تجهيز كاملتر سرويسهای بهداشتی -0
جمعآوری و دفع زباله از سح روستا
 -1ك بودن تصادفهای جادهای  -7ميزان انحرافات اجتماعی و اخالقی -1
عدم گسترش ناهنجاری از قيبل اعتياد  -5حضور نداشتن افراد شرور در منحقه
 -01ميزان جرائ به وقوع پيوسته در اثر ورود گردشگران  -00فقدان جرم و
جنايت  -00آتشسوزی در منحقه  -03خحر سرقت اموال  -01اطمينان از
محل اقامت ،هتل و مسافرخانه  -00ميزان احساس به حضور پليس در منحقه
 -01جلوگيری از تنش و درگيری بين مردم و گردشگران  -07تعامل بهتر
اهالی روستاو گردشگران  -01جلوگيری از ورود افراد مختل و سکونت دائمی
آنها  -05ساخت ،ترمي و ايجاد معابر ،پيادهرو و ميادين مناسب در روستا -01
افزايش نشاط روستائيان به واسحه گردشگری  -00محل ساخت و اقامت
گردشگران در خارج از روستا  -00واكنش ساكنان محلی به گردشگر و
گردشگری  -03ميزان اعتماد بين اهالی و گردشگران  -01دسترسی به
زيرساختهای مناسب آموزشی
 -0افزايش درآمدهای حاصل از گردشگری  -0جو نيروی مازاد در بخش
كشاورزی در فعاليتهای وابسته به گردشگر  -3بهبود خدمات و زيرساخت-
های جديد ناشی از گردشگری  -1افزايش سح توسعه رفاه اجتماعی از لحاظ
بهداشت ،آموزش و  -0 ...افزايش سح آگاهی و دانش عمومی مردم نسبت
به محيط  -1افزايش سرمايه گواری دولت در بخش گردشگری  -7افزايش
سرمايه گواری بخش خصوصی در زمينه گردشگری  -1افزايش حمايت از
صنايع دستی و موسيقیهای محلی  -5حفظ آدا و رسوم و مراس سنتی
منحصر به فرد روستايی  -01ميزان تغيير در ارزشها و فرهنگ مردم محلی
در اثر ورود گردشگران  -00فعاليتهای تبليغاتی برای جو گردشگر -00
مشاركت مردم در اجرای طرحها و برنامههای توسعه گردشگری -03
مشاركت مردم در معرفی جاذبههای گردشگری به گردشگران  -01مشاركت
زنان و دختران در ارائه خدمات گردشگری  -00ارتباط مردم روستا با
گردشگران  -01شركت در دورههای آموزشی جهت خدماتدهی به
گردشگران  -07مرمت و بازسازی آثار تاريخی و جاذبههای طبيعی  -01ارائه
خدمات مناسب و با استاندارد باال به گردشگران  -05افزايش انگيزه در مردم
برای مسافرت و تفري به روستا

منبع
مؤيدفر و همکاران (،)0353
عبدلی و همکاران (.)0353
گلشيری اصفهانی و همکاران
( ،)0351عبدلی و همکاران
( ،)0353مؤيدفر و همکاران
(.)0353

نجفی و همکاران (،)0350
مؤيدفر و همکاران (،)0353
كرمی دهکردی و همکاران
(.)0350

ياری حصار و همکاران (،)0351
جمعهپور و همکاران (،)0351
ياری حصار و باختر ( ،)0350ركن
الدين افتخاری و همکاران
( ،)0350سجاسی قيداری و
همکاران ( ،)0353قدمی و
عليقلی فيروزجايی (.)0350

نتایج و بحث
نتايج حاصل از يافتههای توصيفی پژوهش بيانگر اين است كه بيشترين درصد مشاركت در پاساخگويی را ماردان
به خود اختصاص دادند كه  %70/10را شامل میشد .همچنين از بين چهار گروه سنی در نظر گرفتاه شاده ،بيشاترين
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فراوانی را گروه سنی  31-30سال با  %01/35به خود اختصاص داده بودند .بيشترين ميزان تحصيالت پاسخگويان در
روستای مورد محالعه در مقحع ديپل قرار داشت كه دارای فراوانی  %37/10بود .از لحاظ وضعيت تأهال نياز %70/11
متأهل و  %00/01بقيه مجرد بودند .با توجه به اطالعات شاخصهاای در نظار گرفتاه شاده بارای پاژوهش ،پاس از
محاسبه و سنجش گويههای هر شاخص ،از بين شاخصهای امنيت اجتمااعی ،شااخص امنيات بهداشات و ساالمت
دارای ميانگين  ،3/175شاخص امنيت جانی و مالی دارای ميانگين  3/300و امنيت ارتبااطی نياز باا مياانگين 3/111
برآورد گرديد .در رابحه با متغير وابسته يعنی توسعه گردشاگری نياز مياانگين آن  3/031و انحاراف معياار آن 1/110
ارزيابی گرديد (جدول .)0
جدول  .ميانگين و انحراف معيار سح امنيت اجتماعی و توسعه گردشگری
شاخص

امنيت بهداشت و سالمت

امنيت جانی و مالی

امنيت ارتباطی

امنيت اجتماعی

توسعه گردشگری

ميانگين
انحراف از
ميانگين

3/471

3/359

3/448

3/493

3/933

9/951

0/819

0/831

0/173

0/849

منبع :يافتههای پژوهش

در اين پژوهش جهت سنجش اثرات امنيت اجتماعی بر توسعه گردشگری از  01گويه در قالب سه شاخص امنيت
بهداشت و سالمت ،امنيت جانی و مالی و امنيت ارتباطی استفاده گرديد .برای تعيين رابحه بين متغيرهاای تحقياق از
ضريب همبستگی پيرسون استفاده گرديد .همانگونه كه جدول  3نشان میدهد سح معنیدارای مشاهده شده بارای
تمام شاخصها برابر با  1/111میباشد ،میتوان گفت بين امنيت اجتماعی و گردشگری ارتباط وجود دارد .به گوناهای
كه در بين شاخصهای امنيت اجتماعی زير شاخص امنيت جانی و مالی ( )1/70دارای بيشاترين ميازان همبساتگی و
امنيت بهداشت و سالمت با ميزان  1/110دارای كمترين همبستگی با گردشگری است.
جدول  .نتايج ضريب همبستگی پيرسون
متغير مستقل
امنيت بهداشت و سالمت
امنيت جانی و مالی
امنيت ارتباطی

ضريب همبستگی
متغير وابسته
1/110
1/701
گردشگری
1/001
منبع :يافتههای پژوهش

سطح معنیداری
1/111

در ادامه پژوهش برای تعيين سه يک يا چند متغير مستقل در متغير وابساته از رگرسايون چناد متغياره اساتفاده
گرديد كه پس از جايگزينی هر يک از شاخصهای امنيت اجتماعی به عنوان متغير مساتقل و گردشاگری باه عناوان
متغير وابسته میتوان بيان كرد با توجه به سح معنیداری آزمون برای سح اطمينان  %50از بين شاخصهای امنيت
اجتماعی ،شاخص امنيت بهداشت و سالمت با ضريب  1/110بيشترين تأثير را بر متغير مساتقل داشاتهاناد و  1/10از
واريانس گردشگری را تبيين میكند يعنی  1/10از تغييرات متغير وابسته به وسيله امنيات بهداشات و ساالمت تبياين
میگردد و امنيت ارتباطی با كمترين ميزان بتا ( ،)1/311حدود  1/000از واريانس گردشگری را تبيين میكند (جادول
.)1
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جدول  .4نتايج ضريب رگرسيون چند متغيره
ضرايب غير
متغير پيشبين

استاندارد
B

عدد ثابت
امنيت بهداشت و سالمت
امنيت جانی و مالی
امنيت ارتباطی

1/105
1/330
1/005
1/111

Beta

t

p

1/01
5/11
0/700
3/710

1/111
1/111
1/111
1/111

SE

-1/700
1/110
1/131
1/000
1/130
1/311
1/115
منبع :يافتههای پژوهش

ضريب

ضريب

تعيين

رگرسيون

1/101
1/011
1/000

1/730
1/037
1/000

جهت بررسی ديدگاه روستائيان سرا هرس پيرامون بررسی تأثيرات امنيت اجتمااعی بار توساعه گردشاگری از
آزمون  tتک نمونهای استفاده گرديد .يافتهها نشان میدهد شاخصهای سه گانه امنيت بهداشات و ساالمت (،)1/11
امنيت جانی و مالی ( )3/50و امنيت ارتباطی ( )1/10دارای مقدار ميانگينی باالتر از حد محلو باودهاناد (حادمحلو :
عدد 3معادل 11درصد پاسخگويان) .از سوی ديگر مقدار  tنيز برای تمام شاخصها بيشتر از مقدار بحرانی  0/51برآورد
گرديد .همچنين سح اطمينان در كرانه باال و پائين مثبت ارزيابی گرديد .از اين رو میتوان بيان كرد بر اسااس نظار
روستائيان ،شاخصهای امنيت اجتماعی با ميانگين كلی  1/30در حد محلو قرار دارد (جدول .)0
جدول  .5نتايج آزمون  tتک نمونهای جهت بررسی ديدگاه روستائيان
ميانگين

شاخصها

t

sig

امنيت بهداشت و سالمت
امنيت جانی و مالی
امنيت ارتباطی

3/011
3/117
3/101

1/11
1/111
3/50
1/111
1/10
1/111
منبع :يافتههای پژوهش

 95درصد اطمينان
كران پايين
1/301
1/113
/310

كران باال
1/000
1/700
1/113

نتیجهگیری
امنيت از مهمترين و بنيادیترين اصول در تدوين گردشگری به شمار میرود چرا كه دوام اين صانعت در مقاصاد
گردشگری در گرو وجود امنيت است و اختالل در سازوكار آن موجب ناامنی مقصد میشود (صيدايی و هدايتی مقادم،
 .)0315بين توسعه گردشگری و امنيت اجتماعی ارتباط مستقيمی وجاود دارد زيارا يکای از اصاول تعياينكنناده دوام
گردشگری و جو گردشگران وجود امنيت در يک منحقه است .بنابراين با توجه به اهميت موضوع ،پژوهش حاضر به
قصد بررسی و محالعه تأثير امنيت اجتماعی بر توسعه گردشگری انجام شده است ،محدوده مورد محالعه روستای هدف
گردشگری سرا هرس از توابع شهرستان اسالمآباد غر است .جهت انجام اين امر از سه شاخص امنيات اجتمااعی
در قالب  01گويه و توسعه گردشگری در قالب  05گويه بهره گرفته شد .نتايج حاصل از يافتههای توصيفی بيانگر اين
است كه بر اساس نظر پاسخگويان توسعه گردشگری دارای ميانگين  3/111بوده است كه اين مياانگين بياانگر ايان
است مردم روستا از توسعه گردشگری حمايت میكنند و موافق آن هستند ،و امنيت اجتماعی نيز باا توجاه باه ميازان
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شاخصهای آن دارای ميانگين  3/101بوده است .نتايج بدست آمده نشان داد كه امنيت اجتماعی در روساتای سارا
هرس اثرات مثبتی بر توسعه گردشگری به جا گواشته است .نتايج حاصل از رگرسيون چندمتغيره نشانگر اين است كه
از عوامل سه گانه امنيت اجتماعی ،شاخص امنيت بهداشت و سالمت به دليل وجود گويههای مثبتای مانناد فقادان و
كمبود بيماریهای واگير ،بهداشتی بودن غوا ،جمعآوری و دفع زباله در سح روساتا در مرتباه دوم تأثيرگاواری قارار
داشت .لوا با تجهيز و بهبود سرويسهای بهداشتی و توسعه خدمات و مراكز درمانی و همچناين تربيات و اساتفاده از
نيروی متخصص در اين زمينه به ارتقاء بهداشت و به دنبال آن افازايش حضاور گردشاگران در ساح روساتا همات
گماشت .شاخص امنيت جانی و مالی نيز نقش مثبتی را در توسعه گردشگری دارا بوده است كه میتوان علت آن را ك
بودن تصادفات جادهای ،عدم گسترش ناهنجاری ،حضور نداشتن افراد شرور در منحقه و عدم و كمی سارقت اماوال را
بر شمرد .در اين راستا جهت ارتقای امنيت جانی و مالی اختصااص بخشای از نياروی انتظاامی جهات تاأمين امنيات
گردشگران و همکاری ارگانها و سازمانهای محلی مستقر در روستا جهات ايجااد امنيات در منحقاه و جنگالهاای
اطراف ضروری است .يکی ديگر از شاخصهای امنيت اجتماعی كه در اين پژوهش مورد بررسی قارار گرفات امنيات
ارتباطی بود كه كمترين تأثير را بر توسعه گردشگری دارا بود .عوامال چاون دسترسای نامناساب باه زيرسااختهاای
آموزشی و خدماتی ،كمبود اعتماد بين اهالی روستا با گردشگران ،وجود معابر و ميادانهاا و شابکهبنادی نامناساب در
سح روستا دارای تأثير منفی بوده است .از اينرو جهت تقويت امنيت ارتباطی بين جامعه محلی و گردشگران میتوان
با دخالت دادن مردم و مشاركت آنها در فعاليتهای گردشگری جهت تعامل بهتر اهالی روستا با گردشاگران ،ارتقاای
سح امکانات و خدمات اقامتی ،پويرايی و تفريحی ،سنگفرش پيادهروها ،بهبود معابر و شبکه عبور و مرور به ارتقااء و
بهبود اين بعد كمک نمود ،تا از اين طريق زمينه توسعه گردشگری و ورود گردشگران بيشتری به روستا فراه گردد و
زمينه جهت گسترش فعاليتهای اقتصادی و كارآفرينانه افزايش يابد كه اين امر خود سبب جو نيروی ماازاد بخاش
كشاورزی روستا در فعاليتهای وابسته به گردشگری و افزايش ساح رفااه اجتمااعی مایگاردد .مایتاوان دريافات
برخورداری از امنيت اجتماعی باعث داشتن آرامش و تعادل و كاهش فشارهای روحی ناشی از خحرات اجتماعی بارای
مردم می شود؛ زيرا وقتی امنيت در فضاهای گردشگری طبيعی و تاريخی فراه باشد زمينه ورود گردشاگران بيشاتری
به سمت منحقه و روستا فراه میگردد .لوا جهت امنيت گردشگری بايد به تمام زواياا از نقاش تباادالت فرهنگای و
تفکرات اقتصادی تا نقش نيروی انتظامی ،نهادهای محلی ،كاركنان عرصه گردشگری و صنايع دستی و ماردم محلای
توجه نمود .نتايج حاصل از يافتههای اين پژوهش با يافتههای صيدايی و هدايتی مقادم ( ،)0315هزارجريبای (،)0351
كرمی دهکردی و همکاران ( ،)0350محک كار و حالج ( ،)0353گلشيری اصفهانی و همکاران ( ،)0351پيزام و ياوال
( )0103و وسنام و همکاران ( )0100همخوانی دارد.
منابع
احمدی مقدم ،ا .0315 .امنيت اجتماعی و هويت ،محالعات امنيت اجتماعی.0-30 :1)3( ،
احمدی ،م .و كلدی ،ع .0353 .احساس امنيت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی ماؤثر بار آن ،محالعاه ماوردی :شاهر
سنندج ،رفاه اجتماعی.310-300 :05)03( ،
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اعظمی ،ا ،.حشمتی جديد ،م ،.سليمانی ،ع .و علیبيگی ،ا.ح .0350 .تبيين اثرات گردشگری بر توسعه پايدار روساتايی،
محالعه موردی :روستای ريجا از توابع شهرستان داالهو ،ميراث و گردشگری.03-10 :0)0( ،
جمعهپور ،م .و احمدی ،ش .0351.تأثير گردشگری بر معيشت پايدار روساتايی ،محالعاه ماوردی ،روساتای برغاان،
شهرستان سالوجبالغ .پژوهشهای روستايی.33-11 :0)0( ،
حاتمی ،ع ،.احمدی . ،و اسمعيلی ،ع .0351 .بررسی عوامل مرتبط با ميازان احسااس امنيات اجتمااعی شاهروندان،
محالعه موردی :زنان شهر كرمانشاه .پژوهشهای راهبردی امنيت و نظ اجتماعی.013-000 :3)3( ،
حاجی اسماعيلی ،ل .و كيانپور ،م .0353 .امنيت گردشگری و مشکالت آن از ديدگاه مديران دفاتر خدمات جهانگردی
در استان اصفهان .پژوهشهای راهبردی امنيت و نظ اجتماعی.10-11 :0)3( ،
حيدری ساربان ،و .0351 .بررسی اثرات گردشگری در ارتقاای توانمنادیهاای اجتمااعی و روانشاناختی روساتائيان،
محالعه موردی :شهرستان مشکينشهر .برنامهريزی و توسعه گردشگری.011-010 :00)1( ،
حيدری ساربان ،و .و ملکی ،ا .0351 .بررسی اثرات اقتصادی ،اجتماعی و روانشناختی گردشگری بار توساعه منااطق
روستايی شهرستان مشگينشهر .محالعه موردی دهستان الهرود ،فضای گردشگری.30-01 :01)1( ،
ركنالدين افتخاری ،ع ،.مهدوی ،د .و اكبری سامانی ،ن .0350 .ارائه الگوی برنامهريزی راهبردی توساعه گردشاگری
پايدار روستايی ،محالعه موردی :دهستان لواسان كوچک .پژوهشهای جغرافيای انسانی.003-011 :0)0( ،
سجاسی قيداری ،ح ،.روميانی ،ا .و جعفری ،ن .0353 .سنجش و ارزيابی پايداری مقصادهای گردشاگری روساتايی از
ديدگاه اجتماعات محلی ،محالعه موردی :دهستان در گنبد -شهرستان كوهدشات .برناماهريازی فضاايی:0)1( ،
.013-001
صيدايی ،س .ا .و هدايتی مقدم ،ز .0315 .نقش امنيات در توساعه گردشاگری .فصالنامه تخصصای علاوم اجتمااعی
دانشگاه آزاد اسالمی -واحد شوشتر.57-001 :1)1( ،
عبدلی ،ا ،.محمدی ،ج .و ابراهيمی ،ر .0353 .تحليلی بر ميزان احساس امنيت اجتماعی گردشاگران ،محالعاه ماوردی:
گردشگران داخلی شهر اصفهان .جغرافيا و برنامهريزی.030-007 :01)01( ،
عنابستانی ،ع .ا ،.سعيدی ،ع .و درويشی ،ح .0350 .بررسی آثار اقتصادی ،اجتماعی ،كالبدی و زيساتمحيحای توساعه
گردشگری در سکونتگاههای روستايی از ديدگاه گردشاگران و روساتائيان ،محالعاه ماوردی :دشات ارژن فاارس.
برنامهريزی فضايی.0-01 :0)0( ،
فرجی سبکبار ،ح.س ،.محيعی لنگرودی ،س.ح ،.يدالهی فارسی ،ج .و كري زاده ،ح .0350 .رتبهبندی زمينههای توسعه
گردشگری در نواحی روستايی بااستفاده از تاپسيس خاكستری ،محالعه موردی :نواحی روستايی شهرستان ورزقان.
پژوهشهای روستايی.0-01 :0)3( ،
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قدمی ،م .و عليقلی زاده فيروزجايی ،ن .0350 .ارزيابی توسعه گردشگری مقصد در چارچو پايداری ،نموناه ماوردی:
دهستان تمشکل -شهرستان تنکابن .تحقيقات جغرافيايی.75-011 :0)07( ،
كانونی ،ر ،.ايمانی ،. ،حبيبزاده ،ع .و مسلمی ،آ .0351 .سنجش احساس امنيت اجتماعی در مناطق شهری ،محالعاه
موردی :اردبيل .پژوهشنامه جغرافيای انتظامی.0-31 :01)3( ،
كرمیدهکردی ،م ،.كالنتری ،خ .و باباجانی ،آ .0350 .شناسايی و اولويتبندی موانع توساعه گردشاگری روساتايی در
حوزه امنيت با استفاده از تکنيک دلفی ،محالعه موردی :استان چهارمحال و بختياری .پژوهشهای راهبردی امنيت
و نظ اجتماعی.05-71 :1)0( ،
گلشيری اصفهانی ،ز ،.ركنالدين افتخاری ،ع .و پورطاهری ،م .0351 .تحليل فضايی امنيات گردشاگران ساالمت در
مناطق روستايی ايران .فصلنامه ژئوپليتيک.071-057 :0)00( ،
لحفیفر ،م .و يغفوری ،ح .0350 .نقش امنيت در توسعه گردشگری ،محالعه موردی :چابهار ،اولين همايش ملی توسعه
سواحل مکران و اقتدار دريايی جمهوری اسالمی ايران ،كنارک ،كد مقاله .0100
محک كار ،ا .و حالج ،م.م .0353 .بررسی تحليلی تأثير حضور گردشگران بر امنيت اجتماعی جامعه ميزبان .محالعات و
امنيت انتظامی.13-11 :0)3( ،
مؤيدفر ،س ،.تقوايی ،م .و زنگیآبادی ،ع .0353 .تبيين امنيت گردشگران با تأكياد بار مؤلفاههاای ماديريت بحاران
گردشگری ،مورد محالعه :فضاهای گردشگری شهر يزد .پژوهشنامه جغرافيای انتظامی.0-01 :)7(0 ،
نبوی ،س .ع .0311 .بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنيت اجتمااعی .جامعاهشناسای كااربردی،
(.73-51 :11)00
نجفی ،س ،.ميکائيلی ،ج .و خواجهای ،ف .0350 .بررسی آثار توسعه گردشگری بار بهباود جواماع روساتايی ،محالعاه
موردی :شهرستان چناران .فضای گردشگری.10-55 :00)1( ،
نويدنيا ،م .0313 .درآمدی بر امنيت اجتماعی .محالعات راهبردی.00-71 :05)1( ،
نيازی ،م ،.شفايیمقدم ،ال .و شادفر ،ی .0351 .بررسی رابحه بين ميزان سرمايه اجتماعی و احساس امنيت اجتمااعی
در بين زنان مناطق شمال ( 0و  )0و جنو شهر ( 05و  )01تهران .جامعهشناسی محالعاات جواناان-011 :3)0( ،
.030
هزارجريبی ،ج .0351 .احساس امنيت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری .جغرافياا و برناماهريازی محيحای:0)00( ،
.000-013
ياری حصار ،ا .و باختر ،س .0350 .ارزيابی شاخصهای گردشگری پايدار روستايی از منظر جامعه محلی و گردشگران،
محالعه موردی :شهرستان نير .برنامهريزی منحقهای مرودشت.000-031 :00)1( ،
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Abstract
Nowadays, security is considered as the most important principle in developing
a strategy for tourism development in the world. Security and tourism are
parameters of an equation that have a direct relationship with one another. The
purpose of this study is to investigate and evaluate the impact of social security on
the development of tourism in the village of Sarab Harsam that is located on West
Islamabad. Inhabitants of Sarab-e- Harsam's village with a population of 473
people are the statistical community According to the Cochran formula the sample
size was 112. The indicators were designed for preparing the questionnaire were
health security, safety and financial security, communications security and tourism
development in the form of 43 variables. The formal validity of the questionnaire
was confirmed by a panel of experts. The study was conducted in the same area
with the population of 30 and the questionnaire and the data were analyzed using
the special formula of Cronbach’s alpha in the SPSS software. The reliability of the
questionnaire was 0.82. To analyze the data, the SPSS20 software was used. The
results of the analysis of data indicated among social security indicators, the Health
security index has the greatest impact on tourism development and the
communications security index has had the least impact. And in general, social
security has been able to promote tourism in the village.
Keywords: Communications security, Health security, Rural development,
Rural tourism, Safety and financial security.
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