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چکیده
یکی از اهداف اصلی توسعه کشورها در کاهش بیکاری ،ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی است .توسعه گردشگری به صورت یک بخش
فعال اقتصادی می تواند ،موجب باال رفتن سطح اشتغال و به تبع آن با کاهش بزهکاری و در نهایت افزایش امنیت شود .شهرستان بندر
انزلی توانایی جاذبههای گردشگری در جهت تأثیر مثبت بر هر یک از شاخصههای توسعهای اعم از زیرساخت ها ،حفظ ماندگاری جمعیت،
رفع بیکاری و ایجاد اشتغال ،توسعه فرهنگی ،بهبود مناسبات اجتماعی ،توسعه کالبدی ،توسعه مناسبات اقتصادی به تأیید رسیده را دارد
که میتواند موجبات رونق صنعت گردشگری و کسب و کار که منجر به کاهش بزهکاری در نتیجه توسعه شهرستان را فراهم سازد .هدف از
این تحقیق نیز بررسی رابطه ای بین توسعه گردشگری و بهبود نظم و امنیت در شهرستان بندرانزلی است .این تحقیق از نوع کاربردی ـ
توصیفی بوده و دارای حجم نمونه  383نفر میباشد؛ که از کل جامعه شهرستان بندرانزلی ،با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شده است.
دادههای حاصل از این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .فرضیات در زمینه توسعه
گردشگری ،اشتغال و کاهش بزهکاری شهرستان بندرانزلی بیان شده است .در بررسی آزمون دو فرضیه های اول این تحقیق ،از آزمون
پیرسون و با استفاده از نتایج پرسشنامه ،فرضیات به ترتیب با 0/785و 0 /799درصد سطح اطمینان آزمون گردیدند .فرضیه سوم این
تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون با سطح اطمینان  77درصد ،می باشد .برابر نتایج حاصله از ارزیابی های صورت گرفته ،عمال بیان
کنند این موضوع هستند که بین توسعه گردشگری و اشتغال و کاهش بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد و توسعه گردشگری و بهبود
اشتغال موجب کاهش بزهکاری در این شهرستان خواهد شد.
واژگان کلیدی :توسعه گردشگری ،اشتغال ،کاهش بزهکاری ،بندر انزلی.
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بیان مسأله:
امروزه گردشگری جزو بزرگترین و متنوعترین صنایع در دنیا به حساب میآید و بسیاری از بخشهای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و زیست محیطی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است .اگر کشوری بتواند از ظرفیت های خود استفاده کرده و
چرخهای این صنعت را در کشورش به حرکت درآورد شاهد شکوفائی شگرفی در سطح اقتصاد کشور خواهند بود ،زیرا رشد
صنعت گردشگری تأثیرات چند جانبه ای مانند بهبود وضعیت تراز پرداختها ،تنوع اقتصادی ،افزایش درآمدها و ایجاد فرصت-
های شغلی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در کشورها را به دنبال دارد ( Gholipour Soleimani and Rashidi,
 .)1388با توجه به رشد و توسعه صنعت و علوم در جهانی و مسائل و مضالت بیکاری و اشتغالزایی نیروی انسانی در قرن
بیست و یکم ،صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع اشتغالزا مطرح می باشد ( .)Mohammadi, 1389:22از
سوی دیگر گردشگری ،ارائه کنندة الگوهای جدیدی می باشد که این الگو میتواند ویژگیهای شخصیتی و فضای زندگی مردم
را تغییر دهد و ساماندهی نماید ( .)Ringar, 1998:35سازمان جهانی گردشگری ،معتقد است با توجه به رشد  4تا 5
درصدی این صنعت در دهة  ،90درآمد حاصل از صنعت گردشگری درسال 2010بیش از  1/5تریلیون دالر و تعداد گردشگر به
یک میلیارد نفر خواهد رسید ( .)Madhoshi and naserpour, 1382:27به همین دلیل گردشگری یکی از صنایع
پیشروی جهان و ابزار توسعة اقتصادی عمده ای است و امنیت در مقابل جرم و تروریسم تأثیر باالیی بر گردشگری و جه تیابی
منافع اقتصادی دارد .عالوه بر این ،هنگامی که مقامات دولتی نسبت به گردشگری اهمیت می دهند و مسائل گردشگری برای
آنها مهم می باشد ،عالقة بیشتری نسبت به تأمین نیازهای مجامع محلی گوناگون از خود نشان می دهند و خدمات بهتری به
عموم مردم ارائه می کنند (.)Hall, 2007:1.
شهرستان بندر انزلی با امکانات فرهنگی ـ اجتماعی بویژه مواهب بدیع تا حدی منحصر به فرد طبیعی یکی از بزرگترین
قطب توریسم ایران محسوب شود ،از این سو ،زمینههای الزم را برای جذب گردشگران خارجی و داخلی را دارد .توسعه
گردشگری به صورت یک بخش فعال اقتصادی میتواند از عامل کسب و کار ،بیشتر از سایر عوامل استفاده کند تا موجب باال
رفتن سطح اشتغال در شهرستان بندر انزلی شود .به همین دلیل در این تحقیق یه دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که چه
رابطه ای بین توسعه گردشگری و بهبود اشتغال و کاهش بزهکاری در شهرستان بندر انزلی وجود دارد؟ از آنجا که موضوع
گردشگری و اشتغال از وسعت زیادی برخوردار است لذا جهت بررسی موضوع و اهداف تحقیق ،فرضیههای زیادی مطرح می-
باشد:
 -1بین توسعه گردشگری و کاهش بزهکاری رابطه وجود دارد.
 -2رشد اشتغال موجب کاهش بزهکاری می شود .
 -3توسعه گردشگری با توجه به اشتغال موجب کاهش بزهکاری می شود.
پیشینه نظری تحقیق:
عیسی زاده و همکار ( )1391در مقاله «محاسبه ضرایب اشتغال زایی بخش گردشگری در اقتصاد ایران ،با استفاده از مدل
داده ـ ستاده» به این نتیجه رسیدند که بخش عمده فروشی و خرده فروشی رتبه های نخست در ایجاد اشتغال کل در اقتصاد
کشور را دارند .غالمی (  )1385تحقیقی را تحت عنوان «جهانگردی ،ایجاد اشتغال و افزایش سرشار درآمد ملی» انجام داده
است .این تحقیق که با هدف استفاده از صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال صورت گرفته است ،نشان میدهد که با توجه به
درصد باالی بیکاری در بین جوانان تحصیل کرده و عادی و جاذبه ی جهانگردی (تاریخی ،فرهنگی ،تمدن کهنسال ،موقعیت
خاص جغرافیایی ،تنوع زیست محیطی و داشتن طبیعی چهار فصل) که از این لحاظ ایران جزء  10کشور مهم و نخست جهان
قرار داده است ،می توان از این صنعت در ایجاد اشتغال و کسب درآمد و حتی جایگزیی صنعت نفت استفاده نمود.
امین بیدختی و همکار ( )1391در«بررسی رابطه رونق گردشگری و سرمایه ی اجتماعی در مناطق ساحلی دریای خزر» به
این نتیجه رسیدند که :سرمایه ی اجتماعی به طور مستقیم و همچنین تأثیر بر امنیت ذهنی و عینی بر جذب گردشگر دارد.
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کیانمهر ( )1385در تحقیقی تحت عنوان «بررسی آثار بیکاری با تأکید بر آسیب های اجتماعی» به این موضوع اشاره می-
کند که بیکاری نه تنها یک پدیده ی اقتصادی است ،بلکه یکی از معضالت اجتماعی نیز قلمداد می شود از آن رو که فرد بیکار،
چون خود را سبب هیچ فایده و انگیزهای نمیداند ،دارای انرژی برای تخریب واکنشهای غیرمعقول در جامعه میباشد.
همچنین نتایج نشان میدهد که خیل عظیم بیکاران در کشورهای جهان سوم نتیجه رشد نا متوازن بخشهای مختلف
اقتصادی -اجتماعی در این کشورها است ،اما نمیتوان این پدیده را فقط مختص کشورهای توسعه نیافته و قشرهای خاصی
دانست؛ چون بیکاری در کشورهای توسعه یافته و در میان قشرهای مختلف اجتماعی وجود دارد.
مهرگان و گرشاسبی فخر ( )1390در مقاله ای با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی مبتنی بر داده های سری زمانی به
تصریح مدل هایی برای متغیر سرقت پرداخته اند .ایشان با تصریح دو مدل مختلف که در اولی از ضریب جینی به عنوان
شاخصی از توزیع درآمد استفاده شده است و در دومی از نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول به عنوان شاخصی از توزیع
درآمد استفاده نمودهاند .نتایج حاکی از این است که بین توزیع درآمد و سرقت رابطه معناداری وجود دارد ،به این صورت که با
تشدید نابرابری درآمدی تعداد جرایم از نوع سرقت نیز افزایش داشته است .از دیگر نتایجی که این مقاله به آن دست یافته
میتوان به ارتباط مستقیم نرخ جرم سرقت با نسبت شهرنشینی ،نرخ طالق ،نرخ بیکاری و همچنین رابطه معکوس آن با درآمد
ماهانه خانوارهای ایرانی اشاره نمود.
حسینی نژاد ( )1384بر اساس یک مدل داده های تلفیقی بین استانی جرم سرقت را با استفاده از متغیرهای اقتصادی
تبیین نموده است .در این مقاله ،رابطه بین نابرابری و سرقت مثبت ،رابطه بین رشد اقتصادی و سرقت منفی و رابطه بین
نسبت جمعیت جوان جامعه و سرقت مثبت می باشد .صادقی و همکاران ( )1384در مقاله ای با استفاده از یک روش
اقتصادسنجی داده های تلفیقی دو متغیر سرقت و قتل را مورد بررسی قرار داده و در مورد سرقت نرخ بیکاری و نابرابری
درآمدی را تقوی تکننده و نرخ صنعتی شدن را تضعیف کننده افزایش سرقت معرفی میکند .در مورد قتل ،نرخ بیکاری ،فقر
نسبی و نابرابری درآمدی هر سه را عوامل تقویت کننده قتل معرفی می نماید ،این کار پژوهشی به دلیل استفاده از مدل داده
های تلفیقی نتایج نسبتاً سازگارتری با تئوری دارد و می توانست با گسترده تر نمودن دامنه تحقیق جرایم بیشتری را نیز تحت
پوشش قرار دهد .هزار جریبی ( )1390در «بررسی احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری» به این نتیجه رسید
که افزایش شمار گردشگران موجب رونق گرفتن کسب و کار و افزایش درآمد شرکت ها و مؤسساتی می شود که ،در این عرصه
فعالیت می کنند .توسعه گردشگردی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته ،عامل مؤثری برای مقابله با فقر است و موجب
افزایش درآمد قشرهای مختلف ،کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و اجتماعی می شود .هدف مقاله حاضر ،شناخت میزان
احساس امنیت اجتماعی و تعامالت مردم با گردشگران خارجی در سال  89است ،نتایج به دست آمده حاکی از آن است که؛
بین احساس امنیت اجتماعی و گردشگری رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد .به عبارتی هر مقدار احساس امنیت اجتماعی
گردشگران افزایش یابد به همان اندازه تمایل آنان به اقامت در ایران و حتی سفرهای مجدد ،بیشتر است .مقایسه احساس
امنیت اجتماعی از منظر گردشگران خارجی برای سفر به ایران حاکی از آن است که؛ گردشگران افریقایی بیشترین احساس
امنیت و گردشگران اروپایی کمترین احساس امنیت را داشته اند.
امینی ( )1381در تحقیق خود ظرفیت های اشتغالزایی توریسم را به عنوان راهکاری برای حل مشکل بیکاری دانسته و
بیان می کند که توریسم به عنوان عمده ترین ،پرکاربردترین و در نهایت اشتغالزاترین صنعت ،یکی از اساسی ترین راه های
رویارویی با بیکاری است و همچنین به عنوان فعالیتی است که در بررسی هر نوع فعالیت دیگر اشتغالزاتر میباشد .مداح
( )1390در تحقیقی به بررسی «بیکاری و بزهکاری در ایران» پرداخته است .وی در این نوشتار بر پایهی شواهد تجربی و نظری
از رابطهی بین بیکاری و بزهکاری ،یک مدل اقتصاد سنجی جرم به دست داده شده و با بهرهگیری از اطالعات تفاضل اول
متغیرهای مدل ،در سال های  1376و  1385برای استان های کشور برآورد شده است .نتایج نشان میدهد که یکی از عوامل
اثرگذار بر افزایش بزهکاری گسترش بیکاری است .به طوریکه با افزایش یک درصدی نرخ بیکاری ،دزدی عادی در گسترهی

204

بررسی رابطه ی توسعه گردشگری ،رشد اشتغال و کاهش بزهکاری در .....

استانهای کشور در سال های  76و  85با کمابیش  8.6درصد باال رفته است .در واقع این تحقیق نشان دهنده ی همبستگی
مثبت و معنی دار بین بیکاری و بزهکاری است.
موسایی و گرشابی فخر ( )1389در تحقیق خود با عنوان «بررسی رابطه ی بین بیکاری و قاچاق مواد مخدر در ایران» با
استفاده از روش تحلیل توصیفی و با استفاده از آمار و اطالعات موجود و بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی بر روش ، ols
رابطه ی بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر را تبیین می کند .یافته ها نشانگر رابطه ای مثبت بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد
مخدر و رابطه ای منفی بین درآمد ماهانهی خانوار و نرخ طالق با قاچاق مواد مخدر است .بختیاری و یزدانی ( )1389در
تحقیق «بررسی آثار مستقیم و غیر مستقیم گردشگری بر اشتغال» به این نتیجه رسیدند که صنعت گردشگری جزو بزرگترین
و متنوع ترین صنایع دنیا است .و با توجه به آثار این صنعت ،اگر کشوری که جاذبه های فرهنگی ،طبیعی یا تاریخی مناسبی
دارد ،بتواند از ظرفیت های خود استفاده کرده و چرخ های این صنعت را به نحو صحیحی به حرکت در آورد ،شاهد رشد و
شکوفایی بزرگی در سطح اقتصاد خود خواهد بود .با توجه به ظرفیت فراوان کشورمان در جذب گردشگری بین المللی و تأثیر
مستقیم و غیرمستقیم این صنعت بر بخش های اقتصادی ،رشد و توسعه صنعت گردشگری میتواند به عنوان یکی از
راهکارهای رهایی از اقتصاد تک محصولی و دستیابی به رشد و توسعه پایدار مورد استفاده قرار بگیرد.
همچنین ،در تحقیقات خارجی ،لیپر ( )1999 , Leiperبراین باور است که در بسیاری از کشورها ،مردم گردشگری را
صنعتی بسیار بزرگ با فرصت های شغلی فراوان می دانند .چوی (  )1999,Choyنیز در مقاله ای با عنوان " کیفیت اشتغال
گردشگری "معتقد است که خاستگاه اصلی حرفه های خدماتی گردشگری مواد غذایی و مشروباتی است که در بیشتر مؤسسه
ها ،به مشتریان ارائه می شود .البته این مسئله تنها به گردشگری مربوط نمی شود .اساساً با وجود دستمزدهای مختلف ،سطح
رضایت شغلی در مشاغل مربوط به گردشگری خیلی باالست؛ و کیفیت اشتغال گردشگری نیز بهتر از سایر مشاغل است.
کوکییر و همکارانش (  )2002,Cukier and et alیک مطالعة موردی با عنوان ،اشتعال غیررسمی گردشگری:
فروشندگان در بالی اندونزی ،با استفاده از روش کیفی (مصاحبه) به بررسی اهمیت اشتغال غیررسمی گردشگری در دو منطقة
بالی اندونزی پرداخته اند .یافته های تحقیق حاکی از آن است که بیشتر فروشندگان را نوجوان  13تا  19ساله و جوانان مجرد
تشکیل می دهند .جیک ) )2007, Djekicدر تحقیق به این نتیجه رسید گردشگری موجب توسعه اقتصادی جامعه محلی و
بهبود کیفیت زندگی می گردد ،و بهبودکیفیت زندگی جامعه میزبان ،تأمین تجارب کیفی برای گردشگران و حفظ کیفیت
محیط زیست ،ازآثار گردشگری است .مارین ( )1992, Marinمعتقد است که اثرات غیر مستقیم گردشگری عموما بصورت
اثرات جانبی و سر ریز رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و به پویایی اقتصاد کمک می نماید .واتکینز ()1998,Uatkynz
در تحقیق خود تحت عنوان «بیکاری ،فقر و ناهنجاری های روانی» نشان می دهد که بیکاری ،فقر و تنگدستی را به دنبال دارد
و فقر نیز به دنبال خود عامل بسیاری از بیماری های روانی و ناهنجاری های روحی به شمار می آید .در واقع بیکاری که مقدمه
ی فقر و محرومیت است ،با مختل ساختن عوامل روانی عمده مثل خود شناسی ،وقت شناسی و احساس اتکای نفس ،مشکالت
روحی و روانی به باز می آورد.
مواد و روش تحقیق:
این تحقیق از نظر هدف کاربردی میباشد و برای شناسایی و تهیه اطالعات پایه ای (مبانی نظری و  )...از روش «توصیفی-
تحلیلی» بوده و جهت استخراج و بررسی های اطالعاتی میدانی از روش پرسشنامه استفاده شده است .از آنجا که هدف پژوهش
بررسی نقش توسعه گردشگری و رشد اشتغال و رابطه آن با کاهش بزهکاری در شهرستان بندر انزلی می باشد و مردم این
شهرستان مهمترین داوران برای آن به نظر می رسند ،بدین جهت حجم نمونه از بین مردم این شهرستان انتخاب گردید .در
شرایط کنونی جمعیت این شهرستان  138004نفر طبق سالنامه آماری 1390می باشد .جامعه آماری نمونه کل شهرستان
بندرانزلی است .حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران  383نفر از شهروندان شهرستان بندر انزلی می باشد.
محیط تحقیق ،شهرستان بندرانزلی می باشد که در قسمت شمالی استان گیالن با وسعتی معادل  275کیلومتر مربع قرار
گرفته و در مجاورت دریاچه خزر (بخش جلگه ای استان) استقرار داشته و از جنوب به شهرستان صومعه سرا از شرق به
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شهرستان رشت و از غرب به شهرستان رضوانشهر متصل می باشد .و از سطحی هموار برخورداراست .دریای خزر در شمال و
تاالب بندرانزلی در جنوب از شاخصه های طبیعی و مهم در این محدوده بشمار می روند .این شهر در پایین ترین نقطه استان
گیالن یعنی در ارتفاع -26متر از سطح آبهای آزاد قرار گرفته است.شهرستان بندر انزلی در ناحیه ای کامالَ جلگه ای به صورت
طولی قرارگرفته است.

شکل  -1نقشه موقعیت شهرستان بندرانزلی

یافته های تحقیق:
یافته های توصیفی تحقیق شامل ویژگیهای فردی و عمومی پاسخگویان (شهروندان شهرستان انزلی) ،از قبیل :سن،
جنس ،وضعیت تأهل و میزان تحصیالت می باشد .نتایج به دست آمده در این زمینه نشان می دهد 55 ،درصد پاسخگویان
مردان و  45درصد زنان بوده اند .کمترین میزان پاسخ گویان با  9درصد در گروه سنی بیش از  65سال و بیشترین آن در گروه
سنی  20-40سال با  49درصد توزیع شده اند .از مجموع پاسخگویان  29درصد مجرد و  61درصد متاهل بوده اند .همچنین 4
درصد زیر دیپلم 15 ،درصد دیپلم 23 ،درصد کاردانی و  58درصد کارشناسی و باالتر بوده اند 38 .درصد از شغل آزاد25 ،
درصد کارمند 21 ،درصد از شهروندان دانشجو و  16درصد از پاسخگویان بیکار می باشند.
جاذبه های طبیعی:
آب و هوای مطلوب مناطق کوهستانی و غارهای طبیعی تنوع ناهمواری ا و نواحی ییالقی ،رودخانه های بزرگ ،چشمههای
آب معدنی نواحی جنگلی ،پارک های حفاظت شده ،حیات وحش و زیبایی پوشش گیاهی از جمله پدیده های طبیعی محسوب
می شود که است فاده بهینه و بهره جویی از چنین جاذبه هایی برای جذب گردشگر نه تنها رضایت خاطر آنان را فراهم می سازد
بلکه به توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی میزبان می افزاید .در واقع اساس فعالیت گردشگری این استان را جاذبه های
طبیعی آن تشکیل می دهند .اکوتوریسم که در استان گیالن انگیزه اصلی و شکل غالب دارد ،بر مبنای همین نهاده های
طبیعی شکل می گیرد .شهرستان انزلی یکی از مناطق جاذب گردشگر در استان گیالن بشمار میرود وجود منابع و جاذبههای
گردشگری شاخص مانند :تاالب  1800هکتاری انزلی که عملکردی در سطح فرامنطقهای و بینالمللی دارد .همچنین پارک
ساحلی  3.5هکتاری ،اسکله و موج شکن ،بنای شهرداری ،موزه نیروی دریایی ،بازارهای محلی ،سواحل و مراکز طرح سالم
سازی ،ساحل جفرود ،پناهگاه حیات وحش  360هکتاری و منطقه ویژه اقتصادی انزلی از نقاط مهم گردشگری شهرستان
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هستند . .براساس جدول زیر تعداد  28جاذبه در این شهرستان وجود دارد که مشخصات آنها آورده شده است( .جدول
شماره ،)1ضمن آنکه جدول شماره ( )2عملکردهای جاذبهرا در سطح شهرستان نشان میدهد.
جدول  -1جاذبه های شهرستان بندرانزلی بر حسب نوع جاذبه
شرح

انسان ساخت

طبیعی

جمع

تاریخی  -فرهنگی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

8

28/6

9

32/1

11

39/3

28

100

بندر انزلی

جدول  -2عملکرد جاذبه های گردشگری در شهرستان بندرانزلی
شرح

منطقه ای

ملی

فراملی

جمع

بندر انزلی

12

11

5

28

در شهرستان انزلی  4منطقه نمونه گردشگری وجود دارد که جدول شماره ( )3مشخصات مناطق نمونه گردشگری
شهرستان انزلی را نشان می دهد .مناطق نمونه شهرستان اغلب ساحلی بوده و در نوار ساحلی استان قرار دارند و تنها منطقه
نمونه گردشگری تاالبی آبکنار در اطراف تاالب بزرگ انزلی قرار دارد.
جدول -3مشخصات مناطق نمونه گردشگری شهرستان بندرانزلی

نام منطقه نمونه

فاصله تا
مرکز
استان به
کیلومتر

سطحبندی
مناطق
نمونه

مساحت
تقریبی
به
هکتار

حوزه طبیعی
کوهپایهای

کوهستانی

جاذبههای
طبیعی

فاصله تا
مرکز
شهرستان به
کیلومتر
بندرانزلی 13

ساحلی

جلگهای

منطقه ساحلی
تاالبی آبکنار

62

استانی

50

*

*

تاالب بینالمللی
انزلی-دریا

منطقه جلگهای
تاالب بینالمللی

38

بینالمللی

300

*

*

دریا -تاالب
بینالمللی انزلی

بندر انزلی
38

منطقه ساحلی
جفرود

30

ملی

100

*

*

دریا -منطقه
ویژه اقتصادی

بندر انزلی
20

منطقه ساحلی
سنگاچین و کپور
چال

48

ملی

100

*

*

دریا -تاالب
انزلی

بندر انزلی
11

ماخذ :مطالعات میدانی نگارنده.1393،

نقش توسعه صنایع دستی بومی در توسعه گردشگری:
جدول  -4توزیع تعداد و درصد توسعه صنایع دستی بومی در توسعه گردشگری
شرح

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

تعداد

80

153

80

35

35

درصد

21

40

21

9

9

ماخذ :مطالعات میدانی نگارنده.1393،

نقش ایجاد و توسعه مکان های ورزشی دریایی در توسعه گردشگری:
جدول -5توزیع تعداد و درصد ایجاد و توسعه مکان های ورزشی دریایی در توسعه گردشگری
شرح

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

تعداد

95

169

55

47

17

درصد

25

44

14

12

5

ماخذ :مطالعات میدانی نگارنده.1393،
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براساس نظر اکثر پاسخگویان و تحقیقات انجام شده ،شهرستان بندرانزلی از قابلیتهای طبیعی و فرهنگی در خوری
برخوردار بوده که توانایی جذب گردشگران داخلی و خارجی را داراست و بر همین اساس می تواند موجبات توسعه و رونق
شهرستان را فراهم سازد( .جداول شماره 4و.)5
نقش افزایش گردشگری در بهبود کسب و کار:
جدول  -6توزیع تعداد و درصد نقش افزایش گردشگری در بهبود کسب و کار
شرح

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

تعداد

196

108

75

4

0

درصد

51

28

20

1

0

ماخذ :مطالعات میدانی نگارنده.1393،

جهت ارزیاب ی اثرات افزایش گردشگری بر روند بهبود کسب و کار نتایج مطالعات نشان می دهد که تاثیر افزایش گردشگر
در سطح شهرستان با  51درصد مثبت به تایید رسیده است .لذا می توان نتیجه گرفت که افزایش گردشگری می تواند موجبات
بهبود کسب و کار را در سطح باالیی فراهم نماید( .جدول شماره .)6
نقش جلب سرمایه گذاری گردشگری در بهبود کسب و کار
جدول  -7توزیع تعداد و درصد نقش جلب سرمایه گذاری گردشگری در بهبود کسب و کار
شرح

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

تعداد

209

129

45

0

0

درصد

54

34

12

0

0

مأخذ :مطالعات میدانی نگارنده.1393،

نقش توسعه گردشگری بر افزایش اشتغال در تأمین نیازها:
جدول  -8توزیع تعداد و درصد نقش توسعه گردشگری بر افزایش اشتغال در تأمین نیازها
شرح

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

تعداد

168

118

70

25

2

درصد

44

31

18

7

0

ماخذ :مطالعات میدانی نگارنده.1393،

نقش توجه دولت به زیرساخت ها در توسعه گردشگری:
جدول -9توزیع تعداد و درصد توجه دولت به زیرساخت ها در توسعه گردشگری
شرح

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

تعداد

265

80

35

3

0

درصد

69

21

9

3

0

ماخذ :مطالعات میدانی نگارنده.1393،

بنابراین طبق دادهای جداول شماره 8و 9تأثیر جاذبهها بر توسعه زیرساخت ها ،جذب جمعیت ،تثبیت و ماندگاری جمعیت،
اشتغال و رفع بیکاری ،توسعه فرهنگی  ،بهبود مناسبات اجتماعی فرهنگی و اقتصادی ،توسعه کالبدی نشان می دهد؛ که تأثیر
بسیار مثبت و در سطح باالیی می باشد.
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نقش کاهش مشکالت اشتغال بر بهبود نظم و امنیت:
جدول  -10توزیع تعداد و درصد نقش رقابت شرکت های گردشگری در بهبود اشتغال
شرح

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

تعداد

119

209

35

20

0

درصد

21

55

9

5

0

مأخذ :مطالعات میدانی نگارنده.1393،

جهت ارزیابی کاهش مشکالت اشتغال بر بهبود نظم و امنیت ،نتایج مطالعات نشان میدهد که تأثیر کاهش مشکالت
اشتغال بر روند نظم و امنیت در سطح شهرستان 55درصد مثبت به تایید رسیده است .لذا میتوان نتیجه گرفت کاهش
مشکالت اشتغال موجبات نظم و امنیت شهرستان بندرانزلی را در باالیی را فراهم می نماید( .جدول شماره .)10
یافتههای تحلیلی تحقیق:
شهرستان بندرانزلی از مواهب طبیعی و فرهنگی و اقتصادی برخوردار بوده که میتواند در جهت جذب گردشگر نقش
آفرین و تأثیرگذار باشند و بدین طریق در توسعه و رونق گردشگری و کاهش بزهکاری این شهرستان نیز مؤثر واقع گردند .اما
به منظور اثبات شدت اثرات قابلیت های طبیعی و فرهنگی آن در هر یک از شاخصه های توسعه شهرستان ،مراتب طی تعدادی
سؤ ال از شهروندان این شهرستان مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس نتایج حاصله به شرح ذیل به آزمون هر یک پرداخته
شده است ،الزم به ذکر است ،با توجه به سطح سنجش دو متغیر مستقل (فاصله ای) و وابسته (فاصله ای) ،بهترین آزمون جهت
سنجش رابطه ،آزمون همبستگی پیرسون است .از ادغام چند گویه مربوط به متغیرهای توسعه گردشگری ،رشد اشتغال و
بزهکاری ،متغیری حاصل شد که که به صورت آماری می باشد و این متغیر بدست آمده در فرمول پیرسون و رگرسیون مورد
استفاده قرار گرفت در واقع به صورت آماری می باشد (توصیفی به آماری) که همان متغیر فاصله بدست آمده است.
فرضیه ها ی تحقیق :
فرضیه :1بین توسعه گردشگری و کاهش بزهکاری رابطه وجود دارد.
جدول  -11بررسی رابطه بین توسعه گردشگری و کاهش بزهکاری
متغیر مستقل

متغیر وابسته

نوع آزمون

توسعه گردشگری

کاهش بزهکاری

پیرسون

r
0/785

سطح معنی داری
0/001

جدول فوق به بررسی رابطه بین توسعه گردشگری و کاهش بزهکاری میپردازد .جهت بررسی رابطه از آزمون پیرسون
استفاده گردیده است.سطح معنی داری حاصل از آزمون  0/001و کوچکتر از  0/05میباشد بنابر این میتوان نتیجه گرفت
فرضیه محقق تایید می گردد و بین دومتغیر رابطه معنی دار وجود دارد و با توجه به مقدار پیرسون که مثبت میباشد ،میتوان
گفت بین دو متغیر رابطه مستقیم وجود دارد ،بدین معنی که هر چه گردشگری درشهرستان بندر انزلی توسعه یابد بزهکاری
نیز در این شهرستان کاهش می یابد و از آنجا که در ضریب همبستگی میزان همبستگی را با توجه به نزدیکی به عدد 1
سنجیده میشود ،در این آزمون با توجه به اینکه ضریب  0/785میباشد بنابراین میتوان گفت بین دو متغیر (توسعه
گردشگری ،کاهش بزهکاری) همبستگی شدید وجود دارد و رابطه کامال معنادار میباشد.
فرضیه  :2رشد اشتغال موجب کاهش بزهکاری می شود.
جدول  -12بررسی رابطه رشد اشتغال و کاهش بزهکاری
متغیر مستقل

متغیر وابسته

نوع آزمون

رشد اشتغال

کاهش بزهکاری

پیرسون

r
0/799

سطح معنی داری
0/001
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جدول فوق به بررسی رابطه بین رشد اشتغال و کاهش بزهکاری میپردازد .جهت بررسی رابطه از آزمون پیرسون استفاده
گردیده است .سطح معنی داری حاصل از آزمون  0/001و کوچکتر از  0/05میباشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت :فرضیه
محقق تأیید میگردد و بین دو متغیر رابط ه معنی دار وجود دارد و با توجه به مقدار پیرسون که مثبت میباشد میتوان گفت
بین دومتغیر رابطه مستقیم وجود دارد ،بدین معنی که با رشد اشتغال در این شهرستان بزهکاری نیز کاهش مییابد و از آنجا
که در ضریب همبستگی میزان همبستگی را با توجه به نزدیکی به عدد  1سنجیده میشود ،در این آزمون با توجه به اینکه
ضریب  0/799میباشد بنابراین میتوان گفت بین دو متغیر (اشتغال ،کاهش بزهکاری) همبستگی شدید وجود دارد و رابطه
ال معنادار میباشد.
کام ً
فرضیه  :3توسعه گردشگری با توجه به اشتغال موجب کاهش بزهکاری می شود.
جدول  -13بررسی رابطه توسعه گردشکری ،اشتغال و کاهش بزهکاری
متغیر وابسته

متغیر مستقل
مقدار ثابت
توسعه رشد اشتغال
کاهش بزهکاری

0/ 775

=R2

کاهش بزهکاری

B

Beta

T

سطح معنی-
داری

0/261

-

4/26

0/001

0/7

0/668

16/5

0/001

0/26

0/251

6/2

0/001

Rsquar = 0/777

F

606/5

R = 0/881

جدول فوق به بررسی رابطه بین توسعه گردشکری ،اشتغال و کاهش بزهکاری میپردازد .جهت بررسی رابطه از آزمون
رگرسیون استفاده گردیده است .با توجه به سطح معنی داری حاصل از آزمون  0/001در هر دو متغیر رشد اشتغال ،کاهش
بزهکاری آزمون معنی دار میباشد و با توجه به مقدار بتا که مثبت میباشد ،میتوان گفت این متغیرها تأثیر مستقیم بر روی
توسعه گردشکری دارند .و نیز با توجه به مقدار  R2میتوان گفت این متغیرها (توسعه گردشگری ،اشتغال ،کاهش بزهکاری)
تنها توانایی  77درصد از تبیین را دارند.
نتیجه گیری:
با وجود موقعیت ب القوه و ممتاز ایران از نظر گردشگری بصورت عام و موقعیت ویژه نواحی ساحلی و استانهای شمالی واقع
در کرانه دریای مازندران بصورت خاص ،هنوز کشور و منطقه دریای خزر نتوانسته از جایگاه شایسته توسعه گردشگری در
جهان و یا منطقه خاورمیانه برخوردار باشد .مزیتهای گردشگری در این نوار ساحلی بویژه در استان گیالن و ویژگیهای طبیعی
آن از جایگاه منحصر به فردی در مقایسه با سایر نقاط کشور و حتی آسیای مرکزی ،خاورمیانه و شمال آفریقا برخوردار است
که عالوه بر جذابیت برای گردشگران داخلی میتواند نیازهای گوناگون گردشگران خارجی بویژه مسلمانان منطقه را نیز مرتفع
نماید .به نظر میرسد با توجه به قابلیتها و جاذبه های استان گیالن در زمینه توسعه گردشگری میتوان در یک برنامهریزی
مدون و کار آمد توسعه این صنعت را در منطقه ایجاد نمود .شهرستان انزلی موقعیت ممتازی در منابع طبیعی (تاالب و ساحل
دریا) دراستان گیالن دارا می باشد همچنین این شهرستان باالترین میزان متوسط بارندگی در استان و کشور و وجود منابع
غنی در زمینه آب های سطحی و زیرزمینی را دارد .ضمن آنکه وجود منطقه ویژه آزاد اقتصادی و قرار داشتن در کریدور
ارتباطی و باری کشور بلحاظ وجود بندر انزلی اهمیت خاصی به این منطقه داده است .وجود بسترهای مناسب جهت ورزشهای
آبی ،بهرهمندی از تاالب با انواع پوششهای گیاهی و جزایر متعدد و امکان بهرهبرداری از طبیعت و حیاتوحش آن برای اجرای
تورهای علمی ،گردشگری و شکار ،وجود آثار تاریخی ،فرهنگی مانند :بناهای ارزشمند ثبت شده در فهرست آثار ملی و
جاذبههای طبیعی ،وجود چهارمنطقه ویژه به عنوان زیستگاههای طبیعی و حفاظت شده در شهرستان (منطقه حفاظت سیاه
کشیم ،پناهگاه حیات وحش سرخانگل و دو منطقه شکار ممنوع چوکام و حسین بکنده) ،وجود زیستگاههای عمومی در سرتاسر
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تاالب انزلی ،اراضی حاشیه تاالب و کرانههای دریای خزر و همچنین زیستگاه ویژه قرقاول (جزیره قلم گوده) ،وجود گونههای
مختلف گیاهی و جانوری همه و همه از جمله نقاط قوت شهرستان در زمینه گردشگری است و با منابع و جاذبههای فراوان این
شهرستان توسعه صنعت گردشگ ری در این شهرستان از اولویت باالی برخوردار است .یکی از اهداف اصلی توسعه شهرستان
بندرانزلی در کاهش بیکاری ،ایجاد وتوسعه فرصت های شغلی است .توسعه گردشگری به صورت یک بخش فعال اقتصادی می
تواند ،موجب باال رفتن سطح اشتغال و به تبع آن با کاهش بزهکاری و در نهایت افزایش امنیت شود .شهرستان بندر انزلی
توانایی جاذبه های گردشگری در جهت تاثیر مثبت بر هر یک از شاخصه های توسعه ای اعم از زیرساخت ها ،حفظ ماندگاری
جمعیت ،رفع بیکاری و ایجاد اشتغال ،توسعه فرهنگی ،بهبود مناسبات اجتماعی ،توسعه کالبدی ،توسعه مناسبات اقتصادی به
تای ید رسیده را دارد که می تواند موجبات رونق صنعت گردشگری و کسب و کار که منجر به کاهش بزهکاری در نتیجه توسعه
شهرستان را فراهم سازدهدف از این تحقیق نیز بررسی رابطه ای بین توسعه گردشگری و اشتغال و کاهش بزهکاری در
شهرستان بندر انزلی است .در بررسی آزمون دو فرضیه ه ای اول این تحقیق ،از آزمون پیرسون و با استفاده از نتایج پرسشنامه،
فرضیات به ترتیب با 0/785و 0/799درصد سطح اطمینان آزمون گردیدند .فرضیه سوم این تحقیق با استفاده از آزمون
رگرسیون با سطح اطمینان  77درصد ،می باشد .برابر نتایج حاصله از ارزیابی های صورت گرفته ،عمال بیان کننده این موضوع
هستند که بین توسعه گردشگری و اشتغال و کاهش بزهکاری رابطه معنی داری وجود دارد و توسعه گردشگری و بهبود اشتغال
موجب کاهش بزهکاری در شهرستان بندرانزلی خواهد شد .بدین منظور پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
 تدوین برنامههای اجرایی کاهش جرم و فرهنگ سازی جهت تقلیل تخلفات در نواحی گردشگری به ویژه در سایت-های ساحلی و مناطق نمونه گردشگری.
 استفاده از نیروهای دانشگاهی و ارائه رشته مرتبط با جهانگردی و توریست در دانشگاهها به منظور استفاده از فارغالتحصیالن آنها.
 اولویت اشتغال ساکنین محلی در شغل های ب خش گردشگری در جهت افزایش مشارکت آنها در توسعه گردشگری وکاهش بزهکاری منطقه باید مورد توجه نهاد های مسئول قرار بگیرد.
 استفاده از نیروهای متخصص با تجربه انجام امور گردشگری در شهرستان. استفاده از نیروهای جوان از سطح شهرستان با توان و قابلیتهای انجام امور گردشگری. بازنگری در برنامه ها و الگوهای تدوین شده مراکز اقامتی و واحدهای پذیرایی جهت توسعه گردشگری شهرستان درجهت به روز رسانی مراکز و واحدها.
 ایجاد خدمات و تاسیسات گردشگری نو و جدید جهت جذب بیشتر گردشگر. ایجاد ارتباط بین جاذبههای گردشگری از طریق راههای دسترسی زمینی به ویژه ساحل و مناطق نمونه گردشگری وتاالب انزلی.
 ایجاد و تأمین زیرساخت اولیه مانند آب ،برق ،مخابرات و پوشش دهی تلفن همراه در جاذبههای گردشگری و نوارساحلی .
 ارائه برنامههایی جهت حمایت و تقویت بازارهای گردشگری از طریق دستگاههای مربوطه. ارائه بسته های گردشگری در بازارهای هدف و فرصت جهت جذب گردشگران با رویکرد راه یافتن به بازارهای فرصت . برگزاری مسابقات ورزشی مرتبط با آب در نوار ساحلی جهت باال بردن حجم گردشگران در شهرستان انزلی. ایجاد شرایطی در جهت حفظ و نگهداری منابع ویژه گردشگری به ویژه نوار ساحلی. ایجاد شرایط مناسب جهت توسعه مناطق نمونه گردشگری در شهرستان به عنوان مناطق پشتیبان جهت جذب وافزایش مدت ماندگاری گردشگران.
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