
 1394پاییز ، 3ة شمار، 3دورة ، ریزی شهری برنامه یهای جغرافیا پژوهش

 324-309ص 

 

 

  توسعۀ گردشگری در شهرهای ساحلی و امنیت اجتماعی

 شهر تنکابن( :موردی ۀ)مطالع
 

 استادیار مدیری  جهانگردی دانشگاه مازندران - زاده لسبوئی ی رمضانمهد

 ریزی روستایی دانشگاه شیراز استادیار جغرافیا و برنامهـ  سعیدرضا اکبریان رونیزی

 حدیثه رمضانی دانشجوی دکتری جامعه شناسی گرایش بررسی مسائل اجتماعی دانشگاه علوم و تحقیقات

 ریزی روستایی دانشگاه تهران دکتری جغرافیا و برنامهدانشجوی ـ  زهرا حیدری

 

 26/07/1394تأیید مقاله:  18/11/1393 پذیرش مقاله:

 

 

 

 چکیده

های گردشگری است که رواج آن پیامدهای مثبت و منفای فراوانای بارای جامعاۀ      گردشگری ساحلی از جمله گونه

توان به برهم خوردن نظام عماومی و باه دنباال آن      یگونه گردشگری م میزبان دارد. از پیامدهای منفی توسعۀ این

اختالل در امنیت اجتماعی جامعۀ محلی اشاره کرد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی وضاعیت توساعۀ   

گردشگری در شهر ساحلی تنکابن و تأثیر آن بر امنیت جامعه است. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش اجارای  

آوری اطالعات مورد نیاز از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شاده کاه روش    برای جمع آن توصیفی تحلیلی است.

نفار باوده    360نامه است. جامعۀ آماری تحقیق شهر تنکابن با حجم نمونه  میدانی مبتنی بر استفاده از ابزار پرسش

هاای آمااری    هاا، از روش  دهگیری ساده انجام گرفته است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیال دا  که به روش نمونه

 Tهاای   هاا از آزماون   )توصیفی و استنباطی( استفاده شده است. با توجه به ناوع ساؤاالت تحقیاق و ماهیات داده    

بستگی پیرسون و نیز برای میزان اثرگذاری گردشگری بار امنیات اجتمااعی از رگرسایون      ای، ضریب هم نمونه تک

دهد که توسعۀ گردشاگری در شاهر تنکاابن در وضاعیت      ان میخطی ساده استفاده شده است. نتایج پژوهش نش

مطلوبی قرار داشته و جامعۀ میزبان از آیندة گردشاگری حمایات شاایان تاوجهی دارناد. همچناین نتاایج دیگار         

دهندة آن است که توسعۀ گردشگری در شهر تنکابن تأثیر منفی بر امنیت جامعاه گذاشاته و باعاث کااهش      نشان

 ده است.امنیت اجتماعی شهر ش
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 مقدمه

شهرهای ساحلی به دلیل داشتن مناظر زیبا و آب و هوای مناسب هر ساله پذیرای گردشگران زیادی از سراسـر کشـورند.   

هـای آرام و   ت زندگی، محیطبا توجه به مسائل و مشکالت جامع  امروز، افراد برای گذران اوقات فراغ  و فرار از مشکال

کنند. حضـور تعـداد زیـاد گردشـگران در منطقـه       های ساحلی شمال را برای تفریح انتخاب می ویژه شهر هوا به و خوش آب

پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و... فراوانی را به همراه دارد. از جمله مسائل بسیار مهمی که در حـوزۀ مطالعـات و توسـع     

ن ضروری اس ، موضوع امنی  اجتماعی اس . امنیـ  اجتمـاعی از دیربـاز موضـوع توجـه افـراد و       گردشگری توجه به آ

توان آن را عامل توسعه و پیشرف  جامعه دانس . بـر ایـن اسـاس بـا توجـه بـه        ای که می ها بوده اس   به گونه حکوم 

زیرا حضور گردشگران در یك منطقـه   الزامات توسع  گردشگری به بحم امنی  اجتماعی باید بیشتر از گذشته توجه شود 

شـود و از   به عنوان یك عنصر بیگانه و ناآشنا به قوانین و مقررات یك جامعه باعم برهم خوردن ن م و تعادل جامعه مـی 

ریـزان و عوامـل نیـروی     این رو تهدیدی بر امنی  اجتماعی جامعه میزبان اس . این موضـوع نقـش و مسـئولی  برنامـه    

کند، زیرا امنی  در تمامی ابعاد ذهنی و عینی آن از جمله نیازهای اساسـی بشـر اسـ      پیش نمایان می انت امی را بیش از

 که باید تأمین گردد.

ریزان اس . توسع  گردشـگری بـا    امنی  و گردشگری دو موضوع بسیار مهم بوده که موضوع توجه مسئوالن و برنامه

ها و افراد قرار گرفته و ضـرورت بحـم در ایـن     ورد توجه بسیاری از نهادتوجه به پیامدهایی که در جامعه به همراه دارد، م

کند. صنع  گردشگری در جوامع کنونی به مثاب  تولیدکنندۀ ثـروت و ایجـاد اشـتغال شـناخته شـده       زمینه را مشخص می

د، گردشـگری  توان بیان داش  در جوامعی که امکانات صنعتی برای رشـد و توسـعه وجـود نـدار     ای که می اس   به گونه

هـای   تواند بهترین صنع  برای رشد آنها باشد. شهرهای شمالی ایران هم به دلیل نبود امکانات صنعتی و افول فعالی  می

های اخیر، با توجه به موقعی  جغرافیایی و آب و هوای مناسب بهترین مقصد برای گذران اوقات فراغ   کشاورزی در سال

بال افزایش حضور گردشگران در منطقه، تغییراتی را از ن ر اقتصـادی، اجتمـاعی و   و گردشگری شناخته شده اس . به دن

توان آنها را به دو دسته مثب  و منفی تقسیم کرد. از جمله پیامدهای گردشـگری   ایم که می فرهنگی در جامعه شاهد بوده

ش مهمی را در فقرزدایی و رونق های شغلی که نق توان به درآمد اضافی و توسعه و گسترش فرص  در زمین  اقتصادی می

منطقه بر عهده دارد، اشاره کرد. از طرف دیگر، این روند باعم کاهش مهاجرت بـه منـاطق دیگـر بـوده و بـازاری بـرای       

عالوه بر پیامـدهای مثبـ  اقتصـادی، ایـن جریـان       .(145: 1385فروش محصوالت بومی را فراهم آورده اس  )قدیری، 

آوری زباله، خدمات دارویی و مخارج پلیس نیز بوده اس   له افزایش هزین  خدماتی مثل جمعدارای پیامدهای منفی از جم

در کنار پیامدهای اقتصادی نباید پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن را نادیـده گرفـ . ایـن پیامـدها      (76: 1380)شارپلی، 

از طرف دیگر، ورود  های فراموش شده اس . شامل حفظ آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی، احیا شدن آداب و رسوم و آیین

شود و افزایش آگـاهی مـردم منطقـه را بـه همـراه دارد )قـدیری،        گردشگران به یك منطقه باعم گسترش ارتباطات می

عالوه بر پیامدهای مثبتی که در زمین  اجتماعی و فرهنگی دارد، دارای پیامدهای منفی نیز بوده  (. گردشگری145: 1385

گیـری   تـوان بـه شـکل    شناختی اهمی  اساسی دارد. در زمین  پیامدهای منفـی مـی   ه به آنها از دیدگاه جامعهاس  که توج

همچنین آشنایی ساکنان محلی با  .رفتارهای ضداجتماعی فراوان به دلیل هجوم زیاد گردشگران به یك منطقه اشاره کرد
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شـود   در منطقه اس ، باعم وجود تعارن در افـراد مـی  های فرهنگی موجود  عقاید جدید گردشگران که در تقابل با ارزش

توان آن را نادیده گرفـ   چـرا    گردد که نمی (. در همین ارتباط، موضوع امنی  اجتماعی نیز مطرح می78: 1380)شارپلی، 

بستگی وجود دارد و تا امنی  اجتماعی در یك منطقه برقـرار نگـردد، گردشـگری و     که بین ن م، امنی  و گردشگری هم

هـای امنیتـی    تواند از اهمی  مطلوبی برخوردار گردد. اگر توسع  گردشگری به زیرسـاخ   توسع  آن برای یك جامعه نمی

های اجتماعی دنیا سعی در برقراری توازن بین توسع   جامعه آسیب وارد کند، دیگر توسعه معنایی ندارد. بنابراین هم  ن ام

هـای   راستا شهر تنکابن با داشتن سواحل زیبا و اقلیم مناسـب و دیگـر جاذبـه   اند. در این  گردشگری و امنی  جامعه داشته

های بسیار دور به دلیل وجود دریای خزر در  رود. شهر تنکابن از زمان طبیعی یکی از مقاصد گردشگران داخلی به شمار می

م  جنوب دریا و دارا بودن های سر به فلك کشیده در قس شمال و جلگ  حاصلخیز در قسم  میانی و جنگل انبوه در کوه

شرایط آب و هوایی مطلوب و طبیع  زیبا همواره مرکز توجه گردشگران بوده اس . از طرف دیگـر، دسترسـی آسـان بـه     

سواحل تنکابن با وجود برخورداری از تأسیسات اقامتی و تفریحی و نزدیکی به مبدأ گردشگری )تهران(، امـروزه پـذیرای   

االی گردشگر در سواحل این شهر در کنار تأثیرات مثب ، پیامدهای منفی نیـز بـه همـراه    گردشگران زیادی اس . حجم ب

داشته اس . بر این اساس این مقاله سعی دارد تا ابعاد امنی  اجتماعی جامع  میزبان را بر اثر توسـع  گردشـگری بررسـی    

منـدی جامعـ  میزبـان از توسـع       رضـای   گویی به دو سؤال اصلی اس : الف( کند. در این راستا، این تحقیق در پی پاسخ

گردشگری در شهر ساحلی تنکابن به چه میزان اس   ب( توسع  گردشگری چه تأثیری بر امنی  اجتماعی ساکنان محلی 

 «شهر ساحلی تنکابن داشته اس  

 

 مبانی نظری

ها از آغاز  صلی و اساسی انسانگونه تعهد، یکی از نیازهای ا امنی  به مفهوم رهایی از ترس و خطر و احساس دوری از هر

 واژۀ زندگی بوده اس . امنی  به این معنا پیونـد عمیقـی بـا سـاختارهای اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـه دارد.        

Security واژه  التین ریش  از برگرفتهSecures  غه اس . بنابراین معنای دغد و دلهره نداشتن یامعن به لغ  در که اس

 لغوی یامعن و اس  نسبی و ذهنی امری امنی . اس  مخاطرات و اطمینانی بی اضطراب، تشویش، از رهایی امنی ، لغوی

رهایی از تشویش اس . امنی  در فضای اجتماعی قابل تحقق اس  و امنی  مطلق وجود ندارد و هر گونـه رهـایی از    آن

 فراگیـری  و شمولی  حیم از را ماعیاجت (. امنی 115-116: 1381تشویش با سطحی دیگر از آن همراه اس  )نصیری، 

 پردازان ن ریه در میان .دهد پوشش تواند می را گروهی و جمعی امنی  های حوزه که کرد قلمداد نیز امنی  عمومی توان می

 احتمالی تعریـف  و عینی تهدیدات و تغییر شرایط در خود از مراقب  برای جامعه توانمندی اجتماعی امنیتی، امنی  مفاهیم

 را اش هـویتی  امنی  جامعه که کند نشان می خاطر و دارد تأکید امنی  و جامعه هوی  میان نزدیك ارتباط بر و س شده ا

 اسـ   موظف جامعه هر که اس  خاطری آسودگی و آرامش امنی  اجتماعی اساس، این (. بر62: 1385طلبد )نوید نیا،  می

(. 14: 1382پـور،   رجبـی (شود  می تقسیم قضایی و سیاسی تصادی،اق شغلی، امنی  به غالباً و کند خود ایجاد اعضای برای

مالی، اخالقی، روحـی و روانـی فرهنگـی و      توان بیان داش  که امنی  اجتماعی احساس امنی  افراد در زمین بنابراین می

لط بـر طبیعـ ،   ها برای تس انسان بهبود وضعی  اجتماعی اس . راستایاجتماعی و میزان برخورداری از امکانات الزم در 
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بنـابراین بـه    .انـد  زندگی اجتمـاعی را انتخـاب کـرده    ،فرار از ناامنی و تأمین نیازهای اساسی و دستیابی به احساس ایمنی

. ه اس قرار گرفت تأثیرتأمین اجتماعی افراد تح   ،تر شدن روابط و تعامالت اجتماعی موازات گسترش اجتماعات و پیچیده

زودی دریاف  که این بار امنیتش نـه   ولی به ،و دستیابی به احساس امنی ، جامعه را تشکیل داد انسان برای فرار از ناامنی

از  .شود ها و عوامل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نیز تهدید می بلکه از سوی انسان ،تنها از سوی طبیع  و عوامل طبیعی

احساس امنی  اجتماعی ظهور کرد که در پی تأمین   دستیابی به احساس امنی  در مقول برایهمیشگی او   این رو دغدغ

بنابراین با توجه به نقش مهـم امنیـ  اجتمـاعی در     (.74 :1389، و همکاران )نبوی آن علل و اسباب الزم را باید شناخ 

 زندگی افراد الزم اس  هم  عوامل تأثیرگذار بر امنی  اجتماعی در جامعه شناسایی گردد.

تواند نقش مهمی در ایجاد ن م یا برهم خوردن ن م عمـومی   س  که در جامع  امروز میگردشگری از جمله عواملی ا

هـای عینـی و    تواند باعم بروز تغییرات عمیق در بسیاری از شاخص های گردشگری می داشته باشد. رشد و توسع  فعالی 

(. Williams & Shaw, 1988های کالن اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی جوامـع مقصـد شـود )    ذهنی و ویژگی

ها و آداب و رسوم مختلف و آشنا نبودن آنها بـا فرهنـ  و قـوانین     هجوم تعداد زیاد گردشگران در یك منطقه با فرهن 

آورد که در صورت مدیری  نشـدن صـحیح، پیامـدهای     وجود می جامع  میزبان مشکالت فراوانی را برای جامع  میزبان به

ز پیامدهای مثب  آن خواهد بود. از طرفی، همچنین نبود مدیری  امنی  اجتماعی را بـا  منفی حاصل از این صنع  بیشتر ا

دهند و ادام  رونـد توسـع     کند و به تبع آن افراد دیگر رغبتی به حضور گردشگران در منطقه نشان نمی مشکل مواجه می

ن اخذ شـده اسـ . در فرهنـ     به معنای گشت Tour  از کلم Tourismلغ  گردشگری آن با مشکل مواجه خواهد شد. 

آن مسافرتی به مقصد انجام گیرد و سپس بازگشتی به محل سـکون  را در بـر    وبستر گردشگری به عنوان سفری که در

ای از گردشـگری،   مفهوم گردشگری ساحلی استقبال طیف گسـترده  (.18 :1385)پاپلی یزدی،  شود داشته باشد اطال  می

  هـای سـاحلی قـرار دارد    یـا آب  ،سـاحلی و فراسـاحلی    گیـرد کـه در منطقـ    در بر می اوقات فراغ ، تفریح و سرگرمی را

(Hall, 2001: 602)هنگامی کـه بـرای اولـین بـار ویالیـی در        گردد های گردشگری ساحلی به دوران روم برمی . ریشه

به خواص درمانی از دریا و  گردشگری ساحلی عموماً ،18بعدها در اواسط قرن  .اپینیه ساخته شد ۀجزیر ساحلی شبه  منطق

های اصلی گردشـگری بـه    خورشید در ساحل محدود شد و امروزه دریا، ماسه و خورشید در ساحل به عنوان یکی از جاذبه

 (.UNEP, 2009: 10) آید شمار می

توجـه  (. با Tralow, 2014: 169کنند ) های فراغتی انتخاب می  امروزه گردشگران مناطق امن را برای گذران فعالی 

هایی که از حضور گردشگران در مقاصد گردشگری مبتنی بر نبود امنی  منتشر شد، در ادبیـات دانشـگاهی بـر     به گزارش

اصطالحی با عنوان امنی  در گردشگری تأکید جدی شده اس . هر چند امنی  در گردشگری به لحاد مفهـومی از نبـود   

ابل درک این اس  که سطوح باالی امنیـ  وقتـی در گردشـگری    (، اما نکت  قTralow, 2014: 26برد ) یکسانی رنج می

دق  در فرایند  ونقل و خدمات سالمتی همه به ها، تسهیالت حمل شود که کیفی  غذا، بهداش ، اقامتگاه، فعالی  ایجاد می

شـود   (. وقـوع جـرم در گردشـگری نـه تنهـا موجـب مـی       47: 1393ریزی لحاد شوند )حاجی اسماعیلی و کیانپور،  برنامه

تواند آیندۀ پیامدهای مثب  گردشگری برای ساکنان محلی را هم با  خیز را انتخاب نکنند، بلکه می گردشگران مناطق جرم

تواند برعکس هم باشـد  یعنـی گردشـگران     (. این شرایط میManfered and Pizam, 2006: 100رو کند ) چالش روبه
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اجتماعی اس  و یکی از اشکال زندگی اجتماعی  ای ردشگری پدیدهد. گآورن وجود  مشکالت ناامنی را برای جوامع محلی به

هـا در ارتبـاط بـا     های اجتماعی و فرهنگی آن ماننـد رفتـار افـراد و گـروه     به همین دلیل توجه به جنبه .شود محسوب می

عمیقی  هایثیرها تأ گردشگری و تأثیرات گردشگری بر جامعه بسیار مهم اس . گردشگری بر روابط بین جوامع و فرهن 

ـ  گردشـگری مثب   هایتأثیر .(230 :1384)زکی،  های گوناگون اس  تغییر و تحوالت و الگوبرداری أدارد و منش   در زمین

همچنـین   .اجتماعی و فرهنگی حفاظ  از میراث فرهنگی سنتی، تشریفات، آداب و رسوم، موسیقی محلـی و هنـر اسـ    

 :Angsana, 1996) ممکن اس  در جهان مدرن مفقود شوند بیـان کـرد  توان تکرار سریع فرهن  و مفاهیمی را که  می

 اند. بسیار حساس گردشگری  کشورها نسب  به تأثیرات فرهنگی ـ اجتماعی توسع  توان بیان کرد که از طرفی هم می (.9

ـ   زندگی کامالً ۀیافته که فرهن  و شیو خارجی از کشورهای صنعتی توسعه گردشگرانحضور    کشـور  متفاوتی بـا فرهن

تأثیرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری مربوط به تغییراتـی   .خواهد شد گردشگرانموجب تنش بین مردم و  ،نددارمقصد 

 Mathieson) کند اس  که گردشگری در ن ام ارزشی رفتار افراد، سبك زندگی و روابط خانوادگی و مراسم آنها ایجاد می

and Wall, 1982: 113 .)شـوند  ای می محلی  های زندگی متفاوتی وارد جامع ی فرهنگی و سبكها با ارزش گردشگران 

  ها و سبك زندگی گردشگران و جامعـ  ها و فرهن  این شکاف بین ارزش فردی دارد. های منحصربه ها و سبك که ارزش

ایـن درگیـری    میزبان را به خطـر انـدازد.    تواند هم امنی  گردشگران و هم امنی  جامع می ،درستی پر نشود محلی اگر به

 17) شود که بین گردشگران و مردم بومی از ن ر اقتصادی و اجتماعی تفاوت فراوانی وجود داشـته باشـد   زمانی بیشتر می

 (Marjavaara, 2008:شود و ناامنی و آسیب  های بین افراد باعم بروز شرایط آشفته و ناهنجار در جامعه می . این تفاوت

 شـود.  مـی  تشدید اجتماعی سازمانی بی آنومی و چون شرایطی در اجتماعی های آسیب و نیکند. ناام اجتماعی را تشدید می

 قواعد از ن ام یك نیستند بر اساس قادر افراد آن در ناهنجار اس  که یا قاعده بی وضعی  یك اجتماعی یا آشفتگی آنومی

 پاشـیده  هـم  از اجتمـاعی  فرهنگـی و  ن ـم  ،نتیجـه  در که کنند ارضا را خود نیازهای و کنند برقرار متقابل ارتباط مشترک

تـوان تـا    (. این وضعی  ناامنی و ناهنجـاری در جامعـ  گردشـگرپذیر را مـی    6: 1388پور به نقل از قاسمی،  شود )رفیع می

  میزبان و از دس  رفتن آسایش مردم بومی به عنوان یکی از تأثیرات منفی توسـع   ازدحام و شلوغی در جامعحدودی به 

میزبـان و    مدیری  نشدن گردشگری در منطقه منجر به تنش بین جامعـ نسب  داد.  (98: 1387 زاده، علیقلیگردشگری )

صنع  گردشگری در یك جامعه باعـم    ها حاکی از آن اس  که توسع برخی نگرانیاز طرفی هم  گردشگران خواهد شد.

ها و آداب و رسوم سنتی   فتن بسیاری از فرهن و از بین ر شود میهای موجود در جامعه  از دس  دادن بسیاری از فرهن 

 در جامع  میزبان را به همراه دارد.

تـوان بیـان کـرد کـه امنیـ        شده دربارۀ نقش گردشگری و تأثیر آن بر جامعـ  میزبـان مـی    با توجه به مباحم مطرح

لذا این امر نیاز به بررسـی   شود. اجتماعی جامع  میزبان از جمله مواردی اس  که با توسع  گردشگری با چالش مواجه می

 کند. بیشتر در این زمینه را گوشزد می

هایی اس  تا محقـق را بـه سـم  درسـ       در همین رابطه باید توجه داش  بررسی هر پدیدۀ اجتماعی نیازمند ن ریه
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اند.  گون منتسبهای گونا داند که به هوی  های مختلفی می امنی  اجتماعی را تأمین امنی  برای گروه 1هدای  کند. بوزان

بوزان بحم خود را در باب امنی  اجتماعی با بیان معنای ارگانیك مطرح کرده اس . به این صورت که نیـروی بـالقوه یـا    

هایی ارجـاع دارد   بالفعلی به عنوان تهدید برای هوی  افراد جامعه وجود دارد. امنی  اجتماعی از ن ر بوزان به حفظ ویژگی

هایی از زندگی فرد اس  که  کنند یا معطوف به جنبه دشان را به عنوان عضو یك گروه قلمداد میکه بر مبنای آن افراد خو

شود گروه اجتماعی سامان گیرد، وابسـتگی   (. در واقع آنچه باعم می1384بخشد )نوید نیا،  هوی  گروهی او را سامان می

بخشد که مبنـای تعریـف اعضـا از هسـتی      ای می و تعلقی اس  که میان اعضای گروه وجود دارد و به آنها کلی  یکپارچه

خویش و شناسایی دیگران به عنوان بیگانه و خارجی خواهد بود. پس گـروه اجتمـاعی آن کلیـ  خاصـی اسـ  کـه بـه        

« مـا »وجود آمده اس  و از آن به عنوان  اشتراک اعضای گروه در اندیشه و باورها، احساسات و عواطف، کردار و اعمال به

ای که باعم اختالل در احساس تعلق و پیوسـتگی اعضـای گـروه گـردد، در واقـع       بنابراین هر عامل و پدیده کنند. یاد می

شود. بدین جهـ  بـوزان مفهـوم ارگانیـك      هوی  گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنی  اجتماعی قلمداد می

دربارۀ امنیـ    2ن ری  میتار (.65: 1382داند. )نوید نیا،  امنی  را هوی  دانسته و امنی  اجتماع را مترادف امنی  هوی  می

مند اس . او در این کار به ن ری  آنارشی اجتماعی بایلی اشاره کرده و مسائل را بـر اسـاس    اجتماعی بر اساس مدلی ن ام

رج( بـه عنـوان   ها، سازمان، اجتماع( تحلیل کرده اس  و به جای تعادل از آنارشـی )هـرج و مـ    سطوح متفاوت )افراد، گروه

بـرد کـه    کند. او در تئوری آنارشی اجتماعی از شش متغیر کالن اجتماعی نـام مـی   گیری استفاده می ای برای اندازه وسیله

عبارتند از جمعی ، اطالعات، فضا، تکنولوژی، سازمان و سطح کیفی منی . بر این اساس هر گروه اجتماعی که از میـزان  

دهی بیشتری برخوردار باشد، از امنی  اجتمـاعی بیشـتری برخـوردار اسـ .      و سازمان جمعی ، اطالعات، فضا، تکنولوژی

کنـد و از آن بـا    های کالن در تعیین امنی  اجتماعی از تئوری آنارشی استفاده می طرف دیگر میتار به جای توجه به متغیر

ن می و هرج و مرج در  انگر سطحی از بین ر از سطح تحلیل آن بی برد. در واقع آنارشی صرف عنوان متغیر انحراف نام می

هـای   کنـد. متغیـر انحـراف شـامل همـ  پدیـده       روابط و الگوهای رفتاری اس  که به دلیل فقدان قدرت مرکزی بروز می

المللی و حـوادث   های داخلی و بین های اجتماعی، جن  اجتماعی و فردی ناخواسته و مضر مانند اشکال متنوع جرم، آسیب

ناگون اس . بنابراین موضوع مهم این اس  که ن ام اجتماعی به جای اینکه با معیار تعادل و ن م قابـل  فنی و طبیعی گو

تـوان بـر امنیـ  اجتمـاعی تـأثیر       ای که با حداقل رساندن انحراف مـی  تحلیل باشد، با انحراف قابل تحلیل اس . به گونه

سایی متغیرهای نیازمندیم که بـر انحـراف تـأثیر دارنـد     گذاش . پس برای دستیابی به سطح قابل قبولی از امنی ، به شنا

با الهام از ن رهای بوزان و ویو در باب امنی  اجتماعی آن را از بـاب هـدف و مرجـع     3(. موالر71 - 73: 1382)نوید نیا، 

منی  اس (، هایی که مبارزه با آنها هدف ا امنی  )یعنی تأمین امنی  برای چه کسانی اس ( و نوع تهدید )خطرها و آسیب

بررسی کرده اس . وی امنی  را در سه شکل ملی، اجتماعی و انسانی در ن ر گرفته اس  و به تعیین حد و مرز هـر یـك   

تـوان بـه عنـوان یـك      (. وی تأکید دارد که امنی  اجتماعی را مـی  48: 1389روی آورده اس  )موالر به نقل از کامران، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bozan 

2. Mitar 

3. Molar 
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برد و آن عبارت اس  از قابلی  پذیرش داخلی بـرای تکامـل الگوهـای سـنتی     کار  مفهوم فرضی برای هر جمع انسانی به

های نبود امنیـ    توان شاخص شده، می های مطرح با توجه به ن ریه ها، مذهب، هوی  ملی و رسوم. زبان، فرهن ، انجمن

فرهنـ  مصـرف   اجتماعی را در قالب مواردی همچون افزایش افراد شرور، افزایش عامالن پخش مواد مخدر، گسـترش  

مواد مخدر، افزایش اعتیاد در بین جوانان، رواج مدها و الگوهای غربی، افزایش دلبستگی جوانان به م اهر فرهن  غربی، 

بنـدوباری، افـزایش    اعتمادی مردم به همـدیگر، افـزایش خشـون ، کـاهش عـدال  اجتمـاعی، افـزایش بـی         گسترش بی

گویی برای نیل به اهداف، کاهش توجه به ناراحتی دیگران، افـزایش   کالهبرداری، افزایش سرق ، گسترش فرهن  دروغ

هـای خیابـانی، افـزایش     عالقه به امور شخصی،کاهش تفاهم نسل قدیم و جدید، افزایش فساد اخالقی، افزایش مزاحم 

هش میزان اعتمـاد  های مردم برای مسائل امنیتی و حفاظتی ) ن یر قفل، آژیر، دزدگیر(، افزایش افراد کالهبردار، کا هزینه

شـده و   های مطرح ( برشمرد. در مجموع با توجه به ن ریه161 - 162: 1386مردم به همسایگان، اقوام و آشنایان )دالور، 

های مطرح در زمین  امنی  اجتماعی، در این پژوهش با ترکیـب ایـن سـه ن ریـه، تـأثیر گردشـگری بـر امنیـ           شاخص

 شود. اجتماعی شهر تنکابن تجزیه و تحلیل می

 

 روش تحقیق

ای در زمینـ    تحقیق حاضر توصیفی ـ تحلیلی و به روش پیمایش میدانی انجـام گرفتـه اسـ ، ابتـدا مطالعـات کتابخانـه       

آوری و بر اسـاس آن مفهـوم امنیـ  و توسـع  گردشـگری بـه عنـوان         موضوع صورت گرف  تا اطالعات مورد نیاز جمع

هـای الزم   نامـه( دیگـر داده   با اسـتفاده از روش میـدانی )ابـزار پرسـش     های اصلی تحقیق عملیاتی شوند. همچنین متغیر

محاسبه  76/0آوری شده اس . برای سنجش پایایی تحقیق از آلفای کرونبا  استفاده شد که عدد آلفا در این تحقیق  جمع

متغیـر مسـتقل    نامه اس . سطح توسع  گردشگری بـه عنـوان   شده اس . این مقدار بیانگر پایایی مناسب سؤاالت پرسش

پژوهش و با استفاده از متغیرهایی مانند تعداد گردشگران ورودی، وابستگی اقتصـادی منطقـه بـه گردشـگری، وابسـتگی      

هـا و امکانـات گردشـگری     های بخش خصوصی در راستای ایجاد زیرسـاخ   گذاری شغلی منطقه به گردشگری و سرمایه

های اعتماد، امنی  محیط زیس     اجتماعی در جامع  میزبان مؤلفهتعریف عملیاتی شده اس . همچنین برای بررسی امنی

ـ انـد.   های اخالقی، کنترل نیروی انتطامی، ازدحام جمعی  و آلودگی، انتخاب شـده  انسانی، تغییرات فرهنگی، ارزش   جامع

ای تعیـین حجـم   بـر آماری   با توجه به حجم زیاد جامع اس . از شهروندان شهر تنکابن نفر 68163 آماری تحقیق شامل

هـای   همچنـین داده  .محاسـبه گردیـد  نفـر   360حجم نمونه شـامل   ،و بر این اساسنمونه از فرمول کوکران استفاده شد 

و بر حسب سطوح سنجش متغیرها و نیز اهداف تحقیق از  شدپردازش  SPSSافزار آماری  با استفاده از نرمشده  آوری جمع

 بستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. هم و Tهای مقایس  میانگین، آزمون   آزمون

 

 معرفی شهر تحت مطالعه

آبـاد   های رامسـر و عبـاس   محدودۀ تح  مطالعه شهر ساحلی تنکابن اس  که در غرب استان مازندران در بین شهرستان

قلـیم مناسـب(،   هـا، ا  های طبیعی )دریا، ساحل، آبشارها، جنگـل، کـوه   (. تنکابن با برخورداری از ظرفی 1قرار دارد )شکل 
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رود. قـرار گـرفتن بـر سـر راه      ترین مقاصد گردشگری داخلی به شمار می تاریخی و فرهنگی امروزه به عنوان یکی از مهم

مکانی اس  که باعم شده ایـن شـهر در    -ترین عوامل فضایی گردشگری ساحلی دریای خزر و نزدیکی به تهران از مهم

ی گردشگری قرار گیرد. بر اساس آخرین اطالعات منتشرشـده از سـوی مرکـز    ها مرکز توجه مسافران برای انجام فعالی 

نفر در  70523خانوار با جمعی   22688خانوار اس  که  48875نفر و  153940آمار ایران، کل جمعی  شهرستان تنکابن 

 (.1390کنند )مرکز آمار ایران،  ها زندگی می شهر

 

 

 . موقعیت محدودة تحت مطالعه1شکل 

 (1390مرکز آمار ایران، )منبع: 

 

 های پژوهش و تجزیه وتحلیل یافته

های  مرد در رده نفر 180آن معادل  درصد 50زن و  نفر 180آن معادل  درصد 50 آماری تحقیق  نموناز مجموع حجم  -

 دهند. هل تشکیل میأدرصد را افراد مت 1/54درصد مجرد و  9/43. در این میان بودند سال 65تا  17سنی 

مندی شهروندان از توسع  گردشگری بیانگر آن اس  که این شاخص بـاالتر از حـد    سی و تحلیل میزان رضای برر -

مندی از گردشگری در این شهر را در حد متوسط و  گویان رضای  درصد پاسخ 7/55( قرار دارد. در همین رابطه 3متوسط )

 p valueاند. در مجمـوع بـا توجـه بـه مقـدار       بی کردهدرصد در حد زیاد ارزیا 5/17درصد در حد کم و خیلی کم و  8/26

گویـان وجـود دارد    مندی از توسع  گردشگری در شهر تنکابن بین پاسخ شود توافق معناداری در زمین  رضای  مالح ه می

(001/0p=1( )جدول.) 
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 مندی شهروندان منطقۀ تحت مطالعه از گردشگری . میزان رضایت1جدول 

 درصد 

 8/26 کم و خیلی کم

 7/55 متوسط

 5/17 زیاد و خیلی زیاد

 1/3 مندی شهروندان از گردشگری میانگین رضای 

 74/10 انحراف معیار

Chi- square 41/34 

 001/0 سطح معناداری

 1393های میدانی،  منبع: یافته      

 

دهـد کـه    نشـان مـی   ای نمونه تك Tنتایج بررسی وضعی  توسع  گردشگری در شهر تح  مطالعه بر اساس روش  -

ـ    99در سطح  (Test Value=3) 3/3ها با  میانگین پاسخ توسـع    نشـان از آن دارد کـه  دار اسـ  و  ادرصـد اطمینـان معن

در  (.2)جـدول   اسـ   شدهییدأآماری ت  نمون  و جایگاه آن در اقتصاد و معیش  محلی از ن ر جامع های گردشگری فعالی 

از آن دارد کـه در چهـرۀ شـهر تنکـابن )وجـود و رونـق خـدمات و تسـهیالت         این زمینه، مشاهدات میدانی هم حکایـ   

آیـد. همچنـین مصـاحبه بـا      وجود مـی  ویژه در ایام تعطیل و فصول گرم سال تغییرات و تحوالت فراوانی به گردشگری( به

 های خدماتی، کارکرد گردشگری اس . مسئوالن شهر مبین این اس  که کارکرد اصلی شهر در کنار فعالی 

 . وضعیت توسعۀ گردشگری در منطقۀ تحت مطالعه از دیدگاه جامعۀ میزبان2جدول 

 آزمون  نتیج سطح معناداری Test Value تعداد جامع  نمونه ها میانگین پاسخ 

در  توسع  گردشگری

 منطق  تح  مطالعه
 تأیید فرضیه 001/0 25 360 3/3

 1393های میدانی،  منبع: یافته

 

های امنی  اجتمـاعی در مقصـد تحـ  مطالعـه بـر جـای        ردشگری، تأثیرات مشخصی بر مؤلفههای گ رشد فعالی  -

های مربوط به متغیر وابسـت  ایـن    گذاشته اس  که مجموعاً در قالب تأثیرات مطلوب و نامطلوب قابل بررسی اس . معرف

مندی از عملکرد نیروی  ، رضای های اخالقی، وضعی  فرهنگی تحقیق ترکیبی از اعتماد، ازدحام جمعی  و ترافیك، ارزش

های اخالقی  ها بیانگر آن اس  ارزش مندی از وضعی  محیط زیس  انسانی اس . در این رابطه، بررسی انت امی و رضای 

هـای زیـاد و    گویـان گزینـه   درصد پاسخ 50طوری که بیش از  از دیدگاه جامع  نمونه در سطح باالیی تغییر کرده اس . به

های فرهن  و آداب و رسوم بـا شـدت بیشـتر هـم صـاد  اسـ .        اند. این وضعی  دربارۀ گویه خاب کردهخیلی زیاد را انت

هایی که این متغیر  اند. با توجه به گویه درصد افراد به میزان زیاد و خیلی زیاد معتقد به تغییر بوده 4/69طوری که حدود  به

بندوباری و شمار معتادان با توسع  گردشگری در  های خیابانی، بی را بررسی کرده، باید بیان کرد که افراد معتقدند مزاحم 

جامعه افزایش یافته اس . با توجه به آنچه در قسم  مبانی بیان گردید، تغییر در فرهن  و آداب و رسوم بیشـتر از دیگـر   
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شـود   باعم میهای مختلف در یك منطقه  موارد تح  تأثیر توسع  گردشگری اس   چرا که حضور گردشگران با فرهن 

 کنندۀ این وضع اس . های این تحقیق نیز بیان که جامع  میزبان هم تح  تأثیر قرار گیرد. داده

 8/68ای کـه   از دیگر موارد، تأثیرگذاری توسع  گردشگری بر وضعی  امنی  محیط انسانی شهر بوده اس . بـه گونـه  

ی در اثر توسع  گردشگری اشاره دارند. در این منطقه نیز دیدگی زیاد و خیلی زیاد محیط زیس  انسان درصد افراد به آسیب

هـای   تواند ناشی از عملکرد نامناسـب دسـتگاه   بیند. این می همانند دیگر مقاصد گردشگری محیط زیس  بیشتر آسیب می

ش ریزی دقیق دربارۀ توسع  گردشگری باشد. همچنین در زمین  تأثیرات توسع  گردشـگری بـر کـاه    مرتبط و عدم برنامه

درصد افراد )به میزان زیاد و خیلی زیاد( معتقدند که اعتماد بین افراد کاهش یافتـه و دیگـران    2/44دهد  اعتماد نشان می

توانند در حل مشکالتشان به آنها کمك کنند. با توجه به افزایش توسع  گردشگری و پیامدهای مثب  و منفی آن بـر   نمی

سازمانی که مسئولی  برقراری امنی  را بر عهده دارد، نیز وارد عمـل و بـیش از   ترین  شهر، نیروی انت امی به عنوان مهم

درصـد افـراد    4/36های موجود،  کند در افزایش امنی  منطقه تالش کند. در همین رابطه و با توجه به داده پیش سعی می

 (.3اند )جدول  ری امنی  بودهمندی از عملکرد نیروی انتطامی در برقرا به میزان زیاد و خیلی زیاد معتقد به رضای 

 گویان از امنیت اجتماعی در شهر تنکابن مندی پاسخ . رضایت3جدول 

 ها مؤلفه بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد

 های اخالقی ارزش 3/8 7/17 8/20 5/35 7/17

 اعتماد 2/2 2/31 6/22 3/32 9/11

 ازدحام جمعی  و ترافیك 2/6 2/30 5/38 7/16 3/8

 فرهن  و آداب و رسوم 2/3 2/3 2/42 5/30 9/38

 امنی  محیط زیس  انسانی 2/5 5/11 6/14 7/41 1/27

 مندی از عملکرد نیروی انت امی رضای  5/12 7/17 3/33 2/30 2/6

 1393های میدانی،  منبع: یافته
 

وضعی  امنی  در شهر تنکابن توان بیان کرد که بین توسع  گردشگری و تغییر در  می 4های جدول  با توجه به داده -

 10درصد اطمینان تأیید شده اس . از طرفی، شدت این رابطـه   95و  04/0رابطه وجود دارد و این ادعا با سطح معناداری 

متغیر رابط  ضعیف و معکوسی وجود دارد  یعنی با افزایش میـزان   2درصد و جه  آن منفی اس . بر این اساس بین این 

یابد. از آنجا که گردشگران به عنوان یك عنصر بیگانه وارد یـك   طقه، امنی  اجتماعی کاهش میتوسع  گردشگری در من

العمل جامع  میزبـان را نسـب  بـه     گردند و عکس شوند، تا حدودی باعم برهم خوردن ن م و تعادل منطقه می منطقه می

شاهد مشکالت بیشتر در جامعه هستیم و ایـن  انگیزند. در نتیجه، با افزایش بیشتر حضور گردشگران در منطقه،  خود برمی

تر اس . البته با توجه به اینکه شهرهای ساحلی پراکندگی زیادی دارند، لـذا کنتـرل کامـل     ریزی دقیق روند نیازمند برنامه

ل آنها برای مسئوالن دشوار و از طرفی نیز با توجه به افزایش حضور گردشگران در منطقه در ایام مختلف سال، این مسائ

 کند. به تبع مشکالت فراوانی را به همراه خواهد داش . نتایج نیز این مسئله را ثاب  می
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 . تحلیل رابطۀ توسعۀ گردشگری و امنیت اجتماعی4جدول 

 وضعی  آزمون شدت رابطه سطح معناداری نوع آزمون

 تأیید فرضیه -103/0 04/0 پیرسون

 تأیید فرضیه -108/0 04/0 کندال

 1393ای میدانی، ه منبع: یافته

 

برای درک بهتر وضعی  توسع  گردشگری و تـأثیر آن بـر امنیـ  اجتمـاعی جامعـ  میزبـان، بـا اسـتفاده از روش          -

، مشـاهده  5های جـدول   گردد. با توجه به داده تك متغیرهای امنی  اجتماعی بررسی می رگرسیون میزان تأثیر آن بر تك

تـوان   ای کـه مـی   درصد بر فساد اخالقی شهر تنکابن داشته اس . به گونـه  73شود که گردشگری بیشترین تأثیر را با  می

های خیابانی( افزایش یافته  بندوباری و مزاحم  بیان داش  با افزایش توسع  گردشگری در شهر، فساد اخالقی )دزدی، بی

وسع  گردشگری مأموران نیروی درصد اشاره کرد. یعنی با ت 41توان به کنترل نیروی انتطامی با  اس . در مرتب  بعدی می

درصد در مرتب  بعدی قـرار دارد.   37اعتمادی با  کنند. همچنین بی انت امی بیشتر از گذشته در حفظ امنی  شهر تالش می

اند و اعتمادی کـه   توان بیان کرد که افراد جامع  میزبان با توسع  گردشگری در منطقه با یکدیگر بیگانه شده به نوعی می

 ین مردم وجود داشته، اکنون کاهش یافته اس .در گذشته ب

 . تأثیر گردشگری بر متغیرهای امنیت اجتماعی5جدول 

 T Sigمقدار  B Betaمقدار  

 000/0 77/25 734/0 34/1 فساد اخالقی )دزدی و فحشا و...(

 011/0 87/10 259/0 18/1 از بین رفتن فرهن  بومی

 000/0 84/15 370/0 01/1 اعتمادی بی

 036/0 71/11 259/0 15/1 نی  محیط زیس  انسانیام

 016/0 41/2 054/0 23/0 ازدحام جمعی 

 000/0 06/17 415/0 72/1 امنی  پلیسی و کنترل نیروی انتطامی

 1393های میدانی،  منبع: یافته

 

شـود.   سـوب مـی  ای مح میزان حمای  شهروندان و جامع  محلی از رشد و توسع  گردشگری همواره از الزامات پایه -

دهد که در مجموع میـزان   این موضوع در پژوهش حاضر واکاوی شده اس . در این رابطه نتایج آزمون فریدمن نشان می

تـوان   حمای  جامع  نمونه )شهروندان تنکابن( از آیندۀ توسعه گردشگری مطلوب اس ، اما بر اساس آزمون فریـدمن مـی  

تعامل بـا  »در رتب  اول قرار دارد و نیز نماگر  24/3با میانگین « ز گردشگراناستقبال شهروندان ا»اذعان داش  که نماگر 

( هم وجود توافق ذهنی معنادار در 001/0شده ) قرار دارد. سطح معناداری محاسبه 5در رتب   74/2با میانگین « گردشگران

ع  محلـی از آینـدۀ گردشـگری حمایـ      دهد که هرچند جام کند. در واقع این نتایج نشان می بین جامع  نمونه را تأیید می
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توان به سبب آثار منفی حاصل از توسـع  گردشـگری مـرتبط دانسـ . در      کند، پایین بودن میزان تعامل سازنده را می می

دهد در ایـام تعطیـل کـه رشـد کمـی گردشـگری را بـه همـراه دارد، بـا رفتـار            همین رابطه، مشاهدات میدانی نشان می

منـدی شـهروندان کـاهش پیـدا      ان و انباش  زباله و نیز مشکالت ترافیکی، میزان رضای محیطی مخرب گردشگر زیس 

 (.6یابد )جدول  فرهنگی، تعامل سازندۀ جامع  محلی با گردشگران کاهش می -کند و نیز به دلیل مشکالت اجتماعی می

هـا کـه    برای تحلیل رابط  دو مؤلف  امنی  اجتماعی و میزان حمای  از توسع  گردشـگری بـا توجـه بـه ماهیـ  داده     

و سـطح معنـاداری    545/0آمده  دس  بستگی به بستگی پیرسن استفاده شده اس . میزان هم ای اس ، از ضریب هم فاصله

تـوان اذعـان    اسـ ، مـی   05/0آمده کمتـر از   دس  اس . با توجه به این که خطای سطح معناداری به 001/0آمده  دس  به

داش  که بین دو مؤلفه رابطه وجود دارد. یعنی به میزان افزایش امنی ، میزان حمایـ  شـهروندان از آینـدۀ گردشـگری     

 (.7شود )جدول  تبع آن، توسع  گردشگری با روند صعودی همراه می یابد و به افزایش می

 

 توسعۀ گردشگری های مؤلفۀ میزان حمایت جامعۀ میزبان از . نتایج آزمون فریدمن برای متغیر6جدول 

 سطح معناداری کای اسکوئر رتبه میانگین طبقات 

 1 24/3 استقبال از ورود گردشگران

983/18 

 
001/0 

 5 74/2 تعامل سازنده با گردشگران

 4 90/2 فعالی  در بخش گردشگری

 2 13/3 های دول  در راستای توسع  گردشگری در شهر حمای  از برنامه

شگری روزانه در مقابل توسع  گردشگری تمایل به رشد گرد

 های دوم خانه
3 3 
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 و میزان حمایت از توسعۀ گردشگری . تحلیل رابطۀ امنیت اجتماعی7جدول 

 میزان حمای  از توسع  گردشگری    

 امنی  اجتماعی

  

 (**)545/0 مقدار پیرسن

 001/0 سطح معناداری

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 گیری نتیجه

اند که به دلیل برخورداری از آب و هـوای مناسـب هـر سـاله پـذیرای تعـداد زیـادی از         شهرهای ساحلی از جمله مناطقی

  آن کمـك  دهـد کـه بـه رشـد و توسـع      اند. با توسع  گردشگری در هر منطقه تغییر و تحوالت اساسی ر  می گردشگران
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ریزی شود، برای رشد و توسع  منـاطقی کـه امکانـات صـنعتی کمـی دارنـد        خواهد کرد. گردشگری اگر به درستی برنامه

های اشتغال، بازار برای  اهمی  زیادی دارد. توسع  گردشگری عالوه بر اینکه سود اقتصادی فراوان از جمله افزایش زمینه

ریزی دقیق دربارۀ آنها  به همراه دارد، پیامدهای منفی نیز داشته که اگر برنامهفروش محصوالت بومی و... را برای جوامع 

ناپذیری را به همراه خواهـد داشـ . تغییـر در وضـعی  امنیتـی جامعـه از جملـه         صورت نگیرد، مشکالت فراوان و جبران

ی و بـر هـم خـوردن ن ـم     وجود خواهد آمد. با توسع  گردشـگر  مشکالتی اس  که در اثر توسع  گردشگری در منطقه به

شرط توسـعه در هـر    عمومی در جامعه طبیعتاً امنی  اجتماعی نیز با مشکل مواجه خواهد شد. از آنجا که حفظ امنی  پیش

شود، بلکه مشکالت دیگری را نیـز بـه    ای اس ، با برهم خوردن امنی  نه تنها گردشگری باعم توسع  منطقه نمی منطقه

های موجود در زمین  امنی ، همچون ن ری  مـوالر، میتـار و    در این تحقیق با توجه به ن ریه همراه خواهد داش . بنابراین

بری بوزان تأثیر گردشگری بر امنی  اجتماعی جامع  میزبان بررسی شده اس . نتـایج تحقیـق نشـان داد کـه از دیـدگاه      

ن داد کـه توسـع  گردشـگری در شـهر     جامع  محلی، رشد گردشگری در سطح باالیی قرار دارد. نتایج دیگر تحقیق نشـا 

تنکابن تأثیر منفی بر امنی  جامعه گذاشته و باعم کاهش امنی  اجتماعی شهر شده اس . در همین زمینه مشخص شـد  

های اخالقی )دزدی، سرق  و...( جامعه بـوده اسـ .    ترین تأثیر گردشگری در منطق  تح  مطالعه تغییر در ارزش که مهم

اعتمادی، آلودگی سواحل و ازدحام جمعی  اسـ .   رین تأثیر از بین رفتن فرهن  و آداب و رسوم، بیت در مرتب  بعدی، مهم

های فوجی و  ( و یافته1387زاده ) (، علیقلی1987(، پیزام )1987(، روثمان )1990های الن  و همکاران ) این نتایج با یافته

، مبنی بر اینکه گردشگری منجـر بـه افـزایش نـاامنی و     (1390ماک در منطق  هاوایی به نقل از شاهیوندی و همکاران )

گردد، مطابق  دارد. همچنین نتایج نشان داد با توسع  گردشگری، نیروی انت امی به عنوان نهاد برقراری ن ـم   جرایم می

ر و امنی  در جامعه کنترل خود را بیشتر کرده اس  تا از این طریق بر مشکالت ناشـی از افـزایش حضـور گردشـگران د    

ای معکـوس   منطقه بکاهد. نتایج بررسی رابط  توسع  گردشگری با امنی  اجتماعی شهر بیانگر آن بود که بین آنها رابطه

یابـد. در همـین رابطـه     وجود دارد. به عبارتی، هر چه رشد گردشگری افزایش یابد، به همان میـزان امنیـ  کـاهش مـی    

ن با توجه به نزدیکی به پایگاه جمعیتی مهم کشور در ایام تعطیل و مشاهدات میدانی بیانگر آن اس  که چهرۀ شهر تنکاب

هـای گردشـگری    شـود. امـا اوج فعالیـ     حتی در حال  عادی در روزهای آخر هفته به دلیل حضور گردشگران عون می

دیـدگاه   شـود و از  مندی از وضعی  امنی  اجتماعی شهر کم می بیشتر در ایام گرم سال اس . در این زمان میزان رضای 

هـای   یابـد )همخـوانی بـا یافتـه     جامع  نمونه، فساد اخالقی و دزدی در ایامی که اوج حضور گردشگران اس ، افزایش می

(. این وضع بایـد مـورد توجـه    1387زاده،    مك پیترز و استران  در میامی فلوریدا به نقل از علیقلی1988میلمان و پیزام، 

توانـد شـدت    های آتی مـی  دشگری استان و شهر قرار گیرد، زیرا ادام  این روند در سالریزان و مدیران مرتبط با گر برنامه

این رابط  معکوس را افزایش دهد. همچنین نتایج نشـان از آن داشـ  کـه بـین دو مؤلفـ  امنیـ  و حمایـ  از توسـع          

 مطابق  دارد.(، 1388های هزار جریبی ) بستگی باالیی وجود دارد که این نتیجه با یافته گردشگری، هم

هـای   هـا و برنامـه   در مجموع با توجه به نتایج پژوهش، ایجاد و تقوی  نهادهای محلی به من ـور همکـاری در طـرح   

های جامع و هدفمند گردشگری )با رویکرد محلی(، تعیین دقیق تعداد گردشگران واردشده  گردشگری، تهیه و اجرای طرح

ریـزی و توسـع  پایـدار     در اوج شلوغی و نیـز اسـتفاده از آن در برنامـه    دهی گردشگران خصوصاً به شهر به من ور سامان
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های توسع  گردشگری و  های انت امی در تهیه و تصویب طرح نماید. همچنین، مشارک  دستگاه گردشگری شهر الزم می

ارد، به من ور کاهش ویژه در مناطقی مانند سواحل که تجمع گردشگران وجود د های ن ارتی بیشتر به نهایتاً اتخاذ سیاس 

شود. چرا که ادام  چنـین رفتارهـایی از هـر دو گـروه      گردد، پیشنهاد می آثار منفی مخصوصاً آثاری که منجر به ناامنی می

های منفی را به همراه داشته باشـد. در ایـن بـاره     ثباتی امنی  شود و واکنش تواند منجر به بی گردشگران و شهروندان می

های منفی برای جامع  گردشگر منتج به عدم حضور مجدد آنان خواهد شد و برای جامع  محلی  کنشباید متذکر شد که وا

 گردد. هم منجر به عدم حمای  آنها می
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