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  چکیده

 سرمایه. باشد دخیل آن بهبود در تواندمی مقصد جامعه هر و است اجتماعی تولید یک امنیت احساس

 گرانگردش ادراکی ریسک بر تاثیرگذار عناصر از یکی آن، دهنده تشکیل هايمولفه و میزبان جامعه اجتماعی

 احساس بر آن ابعاد و اجتماعی سرمایه تاثیر بررسی دنبال به پژوهش این. است مقصد گردشگري تصویر بهبود و

 گردآوري شیوه اساس بر و کاربردي نوع از هدف اساس بر تحقیق این. است خارجی گردشگران است امنیت

 جامعه. گردید استفاده نامه پرسش از تحقیق، این هايداده گردآوري براي. است پیمایشی نوع از اطالعات

 384 تعداد احتمالی غیر گیرينمونه روش  از استفاده با و هستند خارجی گردشگران پژوهش این آماري

 معادالت و تاییدي عاملی تحلیل از تحقیق هايداده تحلیل براي. شد  توزیع خارجی گردشگران بین پرسشنامه

 در میزبان جامعه اجتماعی سرمایه: دهدمی نشان  آمده دست به R2 مقدار. است شده استفاده ساختاري

 عنوان هب ترتیب، بدین. کندمی تبیین را خارجی گردشگران امنیت احساس متغیر تغییرات درصد 42 مجموع

  .گیرد قرار توجه مورد مقصد ریسک مدیریت هايبرنامه در بایستی گردشگران ادارکی ریسک کاهنده عامل یک

 

  مقدمه

ــنایع در برابر بحران ها و مخاطرات تلقی می شــود  در محیط شــکننده امروزي، گردشــگري جزو آســیب پذیر ترین ص

). در این میان، 81: 2014، 3انواع مختلفی از خطرات قرار می گیرد (تارلو) و در معرض 2017، 2(کیلیچالر و همکاران

سع سکا هیکی از فاکتورهاي محدودکننده تو ست (رادویک و عرب شگري ا سائل مربوط به امنیت در گرد صنعت، م ، 4این 

صه ها تیامروزه امن). 73:2016 شاخ شگرپذ يمکان ها یابیمهم در ارز ياز  شمار م ریگرد  . از مهمروندیدر جهان به 

اســت (نســترن و  يمقصــد گردشــگر کیحضــور در  يعدم اســتقبال گردشــگران برا ت،ینداشــتن امن يها امدیپ نیتر

شگري، در امنیت مالك). 24: 1392همکاران،  ساس گرد ست امنیت اح در این میان،  .  )1391یغفوري،  و فر لطفی( ا

ــگران از تفاوت ــنایی کامل گردش ــد و از طرفی پیشهاي فرهنگی و عدم آش ناپذیر بودن بروز حوادث منفی و بینی مقص

سک شگرری ساس ناامنی را در بین  ها در جوامع گرد شگران خارجی به وجود میپذیر، درجاتی از اح  ،بنابراین آورد.گرد

سک کاهش :گفت توانمی ستنباطری سک کردن نزدیک شده، هاي ا ستنباط هايری سک واقعی به میزان شده ا  و هاری

                                                             
با عنوان تاثیر سرمایه اجتماعی جامعه میزبان بر احساس امنیت گردشگران ورودي به مدیریت جهانگردي این مقاله، برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد  ١

  .استایران در گردشگران شهر تهران 
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سب وجهه یک ارائه صد از منا شگران ها برايمق شگري هاانتخاب آن بر مؤثر از عوامل یکی عنوانبه خارجی گرد  به گرد

ـــمار ـــاس امن تیامن جادیا در  یعوامل گوناگون  تردیدبی ).66-67: 1391آید (رنجبریان و همکاران، می ش  تیو احس

 يهاو مؤلفه یاجتماع هیعوامل، ســرما نیاز ا یکی. شــودمی تیاحســاس امن يبرقرارمانع ها دخالت دارند که نبود آن

شک ستند  دهنده لیت ست.  سرمایه اجتماعی .)111: 1380(بهزاد، آن ه شگري، داراي ابعاد گوناگونی ا ضمون گرد در م

داللت دارد که با  ســـاکنان محلیهاي برقراري ارتباط توســـط ســـرمایه اجتماعی جامعه میزبان به کلیه منابع و مهارت

هاي فرهنگی گردشگران را به د. همچنین انگیزه دیدن تفاوتنگردهامنافع حاصل از گردشگري عاید میگیري از آنبهره

صدسمت  سوق میمق شگري  صورتی، دهد. در این میانهاي گرد سرمایه اجتماعی افراد و گروهدر هاي اجتماعی در که 

شود  اي با گردشگران خارجی ارائه گردد، درجه امنیت آنان در مقصد ارتقا یکپارچه یک رفتار منظم وکه مقصد موجب 

 بیشتر چه هر جلب و جذب زمینه خود این که داده ارتقا را امنیت جامعه اجتماعی، سرمایه بدین ترتیب ارتقاي. یابدمی

  ).130: 1391( امین بیدختی و شریفی،  کندمی فراهم را گردشگران

ستدالل گونه این توانمی ،رو از این سی الزامات یکی عنوان به قوي اجتماعی سرمایه که کرد ا سا  ارتباطات میان در ا

 که چرا رود؛می شمار به گردشگران امنیت احساس تامین مهم ارکان از یکی و گردشگري هايفعالیت قالب در فرهنگی

شت امنیتی هايریسک وقوع از پیشگیري در شایانی نقش تواندمی . در این پژوهش، این گونه فرض شده است ه باشددا

ــرمایه ــگران به ایران و تحت تاثیر تعامل آنکه س ــکل میاجتماعی جامعه میزبان با ورود گردش گیرد و در ها با ایران ش

 نیاتواند به توسعه گردشگري کمک کند. شده و می خارجی نتیجه این تعامل موجب ارتقاي احساس امنیت گردشگران

س قیقتح ساس امن بر یاجتماع هیسرما تأثیر یبرر شگران ورو تیاح شهر تهران  رانیبه ا يدگرد به عنوان دروازه  -در 

در صدد است با مشخص کردن نقاط قوت  را در دستورکار دارد و - رانیا یاسالم يبه جمهور يگردشگران ورود عیتوز

 نیمقوله مورد توجه در تام کیو ضرورت آن را به عنوان  تی، اهم يدر توسعه گردشگر یاحتماع هیو ضعف نقش سرما

ساس امن شگران خارج تیاح سازدانینما یگرد صدد تحقیق این ، بنابراین .تر  سخ در صلی سوال این به پا ست ا  که ا

  باشد؟ داشته تواند می تاثیري جه خارجی گردشگران امنیت احساس بر اجتماعی سرمایه

  ادبیات نظري

   پیشینه تحقیق

ــگران  ــرمایه اجتماعی جامعه میزبان با امنیت گردش ــوص تاثیر و پیوند س ــت که در خص مطالعات اولیه حاکی از آن اس

هاي گردشـــگري تاکنونی مطالعاتی صـــورت نگرفته اســـت. با این حال، در این بخش به یک ســـري ورودي به مقصـــد

  شود.موضوعات مشابه با موضوع این تحقیق اشاره می

 مریوان ستاندر شهر به ورود گردشگر لیدر تما یاجتماع هینقش سرما یبررس پژوهشی با عنوان  در  )1395( حبیبی

با توجه به افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی به شهرستان مریوان، هدف اصلی این مطالعه بررسی پرداخته است. 

سرمایه اجتماعی  شگران سا نقش  سبت به ورود گرد ستکنان محلی بر گرایش آنها ن سرمایه  ا سی نقش  و جهت برر

نتایج حاصل از در نظر گرفته است.  سا کنان شهر مریوان جامعه آماري پژوهش را، به ورود گردشگر لیدر تما اجتماعی

ست  تحلیل فرضیه سجام اعتماد،(  یاجتماع هیسرما يرهایمتغبین ها حاکی از آن بوده ا شارکت ان صو  )و م با  التیتح

 شیاگر زانیافراد و م یشغل تیو وضع تیجنس نیب و وجود دارد يبه ورود گردشگر رابطه معنادارگرایش جامعه میزبان 

شگر رابطه معنادار شان  وجود دارد. يآنها به ورود گرد سیون ن ست آمده از آزمون تحلیل رگر داد که متغیر نتیجه به د

ستقل سرمایه اجتماعی) م سته 13 ( صد از متغیر واب شگر( در صی و  ندکرا تبیین می  )گرایش به ورود گرد به طور خا

   .کندد میامنیت ذهنی را در گردشگران ایجامولفه اعتماد  خاطر نشان کرد که
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با تاکید به ارتباط متقابل  خارجی) در پژوهشی تحت عنوان نقش امنیت در توسعه گردشگري 1395متقی و همکاران (

 که از میان آنها به روش نمونهاند به بررسی احساس امنیت گردشگران خارجی در شهر یزد پرداخته گردشگري و امنیت

هاي ها با استفاده از مدلتجزیه و تحلیل داده روش .نفر انتخاب شدند 150گیري تصادفی و با استفاده از روش کوکران 

بیانگر آن است که گردشگران، پیش از ورود به ایران شناخت درستی از وضعیت امنیت   ،نتایجت.  صورت پذیرف آماري

دانند. در این بدبینی و نداشتن شناخت درست، نقش درصد آنها وضعیت امنیتی ایران را بد می 55گردشگري ندارند و 

ها،  از ورود به ایران و مواجهه با واقعیت درصــد گردشــگران، پس 80هاي غربی و تبلیغات منفی آنها تأیید شــد. رســانه

ــگران در ایران را خوب می ــعیت امنیت گردش ــگران، وجود پلیس ویژوض ــایت دارند. به اعتقاد گردش  هدانند و از آن رض

 و دهدمی عکس جهشــود اما حضــور جمعیت زیاد پلیس نتیســبب افزایش احســاس امنیت میا هگردشــگري در ســایت

شگران ساس گرد ساس چراکه کنند؛می روانی یناامن اح ست. ارتباط معناداري میان می اح سی ا کنند جو امنیتی و پلی

  . امنیت جانی و مالی باال و انگیزة مسافرت مجدد به ایران وجود دارد

از طریق روش  بررســی ارتباط بین امنیت و توســعه پایدار گردشــگري) در پژوهشــی با عنوان 1393ســلیمی ســبحان (

ـــیفی ـــگري میتحلیلی و با بهره-توص ـــعه گردش پردازد. جامعه آماري این گیري از هرم مازلو به اهمیت امنیت در توس

ها و بررســی ارتباط بین امنیت و هســتند. جهت تحلیل داده 1393پژوهش گردشــگران ورودي به شــهر تهران در پاییز 

ست. تحلیلهاي همبستگی توسعه پایدار گردشگري از آزمون ستفاده شده ا  مونآز از ها داده پیرسون و تحلیل عاملی ا

ستگی آماري سون همب ستفاده عاملی تحلیل و پیر ست شده ا ست آن از حاکی پژوهش نتایج. ا  عدم در عامل چهار که ا

 اسبنامن طراحی گردشگران، و میزبان اجتماعی سرمایه ضعف: هستند تأثیرگذار تهران شهر گردشگران امنیت احساس

شان نتایج همچنین انتظامی. و مردمی نظارت عدم و جانی ایمتی عدم جمعیت، تراکم و شهر ساس بین داد ن  امنیت اح

ــگران ــیدن جهت در و مزلو هرم به توجه با لذا دارد. وجود مســتقیم همبســتگی آنها وفاداري و گردش ــعه به رس  توس

 شتپ را مزلو هرم دوم سطح تا داد افزایش را گردشگران ایمنی ضریب و امنیت احساس باید تهران در پایدار گردشگري

  رسید.   گردشگري پایدار توسعه همان یا خودشکوفایی یعنی مزلو هرم پنجم مرحله به و گذاشته سر

اجتماعی در  بین رونق گردشـگري و سـرمایه ۀبررسـی رابطدر پژوهشـی تحت عنوان  )1391( ختی و شـریفیامین بید

ــاحلی دریاي خزر ــگري -مناطق س ــگران به  -با توجه به اهمیت گردش ــب اعتمادپذیري گردش تدوین راهکارهاي مناس

 هدف تحقیق حاضر ،. بر این اساسدانسته اندی برخوردار الیاهمیت بااز نتیجه جذب گردشگر را  مناطق مورد بازید و در

ــگر این تدوین و ارایه الگویی در خصــوص بررســی نقش ســرم ــاحلی دریاي خزر درجذب گردش ایه اجتماعی مناطق س

ستگی  صیفی همب ست. روش تحقیق از نوع تو ستمناطق ا شگ و بومی ساکنان کلیه را تحقیق آماري جامعه. ا  رانگرد

شکیل می خزر دریاي ساحلی مناطق سرمایه اجتماعی با میزان الجهت تجزیه و تحلیل اط.دهندت سی رابطه  عات و برر

هاي تحقیق مؤید الگوي مفهومی پیشنهادي گردشگر نیز از تکنیک مدلیابی معادالت ساختاري استفاده شد. یافتهجذب 

ست. بنابراین، ستقیم طور به اجتماعی سرمایه  تحقیق ا شگر  تأثیر همچنین و م بر امنیت ذهنی و عینی بر جذب گرد

 .موثر است

شی با عنوان 2018( 1شوالرد و همکاران صدسرمایه اجتماعی و برنامه) در پژوه با مطرح کردن این  ریزي راهبردي مق

با مطالعه  و  شــودکند و یا مانع تحقق آن میســوال که آیا ســرمایه اجتماعی  توســعه موفق گردشــگري را تســهیل می

صد گردشگريبرنامه سه مق سترالیا و یکی از کشورهاي ناحیه ا :هاي  سه ایالت در آمریکا، یک ایاالت در ا سی(  ه) و قیانو

صاحبه عمیق با  سرمایه اجتماعی پیوسته  74م نفر از ذي نفعان به واکاوي ابعاد اعتماد، همیاري و همکاري در مضمون 

                                                             
1- Shoulard et al 
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شان داد که حمایت ذي نفعان از  سته پرداختند. نتایج مطالعات آنان ن س سرمایه برنامهو گ شدت  صد  هاي راهبردي مق

  شد. بخاجتماعی گسسته و پیوسته را ارتقا می

 که کندمی بیان گونه این گردشـگري مقصـد انتخاب و ایمنی اجتماعی، اعتماد عنوان با پژوهشـی در) 2016( 1جنسـن

ــت اهمیت حائز اجتماعی هنجارهاي کنترلی خود طریق از اجتماعی اعتماد ــازمان چون ؛اس ــمی هايس  کنار در غیررس

سمی هايسازمان ضمین را گردشگران ایمنی ر ایمنی اذعان کردند که این نظریه -ها با ارائه نظریه اعتمادآن .کنندمی ت

شد. شی گذاران با شگري و خط م سئوالن گرد سط م ستفاده از اعتماد اجتماعی تو ست راهنمایی براي ا  نتایج ممکن ا

شان آنان تحقیقات ست ممکن اجتماعی اعتماد ایجاد که دهدمی ن  گردشگران و ایمنی گردد احساس افزایش به منجر ا

  .نمایدمی جذب گردشگري مقصد به را بیشتري

در پژوهشــی به بررســی تاثیر ریســک ادراکی بر بازدید مجدد گردشــگران پرداختند. هدف این مطالعه ) 2015(2آرتوگار

ــی تاثیر این  ــتان موقلو و بررس ــگران خارجی بازدید کننده از منطقه مارماریس اس ــک ادراکی گردش تعیین میزان ریس

نفر از گردشگران خارجی هستند که در  387ها بر بازگشت مجدد به این منظقه است. جامعه آماري این مطالعه ریسک

هاي حاصل از آزمون همبستگی وتحلیل اند. بر اساس تجزیهبه این منطقه سفر کرده 2014سال  ژوئنهاي آگوست و ماه

نشـان داده شـد که ریسـک ادراکی گردشـگران در منطقه مارماریس در حد معمولی اسـت و بیشـترین رسـیک ادراکی 

ــک ــیکمربوط به ریس ــک هاي مالی و کمترین رس ــن-هاي اجتماعیادراکی مربوط به ریس اختی بودند. نتایج این روانش

  گذارد.ها تاثیر میهاي ادراکی گردشگران در طول تعطیالت بر قصد بازدید مجدد آنمطالعه نشان داد که ریسک

ــمی ــی در) 2014( همکاران و قاس ــعه در امنیت نقش تحلیل و تجزیه عنوان تحت پژوهش ــگري توس  به خارجی گردش

ساس ارزیابی شگران امنیت اح شنامه . براي این کار، از ابزاراندایران پرداخته به ورود از بعد و قبل در خارجی گرد س  پر

ست. هاي تبراي گردآوري داه شده ا ستفاده  شان میتحلیل دادهحقیق ا قبل از ورود  آنها 55دهد که هاي کمی تحقیق ن

ضعیت امنیتی ایران را نامطلوب می ستند و به ایران و ضعی 80بعد از ورود دان صد آنان و امنیتی ایران را مطلوب و  تدر

 رانای به مجدد ســفر و جانی امنیت و مالی امنیت بین نتایج تحقیق حاکی از آن اســت که دانســتند.رضــایت بخش می

   .باشد جهانی سطح در ایران هاي واقعیت معرف تواندمی خارجی گردشگري براین،عالوه. دارد وجود معناداري رابطه

 بین ارتباط بررســی به هند در المللیبین گردشــگران ریســک احســاس بررســی به ايمطالعه در) 2011(  3لین و چیو

سک سبت آگاهی شدن، قربانی ری سک، به ن سافرتی اطالعات ری صمیم و م  آنان قاتتحقی نتایج. اندپرداخته بازدید به ت

 ،براینعالوه. دارد وجود بازدید به تصــمیم و مســافرتی جنایی ریســک احســاس بین منفی رابطه یک که دهدمی نشــان

سبت آگاهی سک به ن سافرتی اطالعات و هاری ساس بر متقابلی تاثیرات م سک اح صد از بازدید و جنایی هايری  یفاا مق

 بازدید رب که است مهمی فاکتور گردشگري مقصد در ایمنی به نسبت گردشگران اعتماد که باورند این بر آنها. کنندمی

  .است تاثیرگذار گردشگري صنعت توسعه و مقصد از

  تو  احساس امنی سرمایه اجتماعی

                                                             
1- Jensen 
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و یکی از ابعاد برجسته تحقیقاتی علوم اجتماعی  مسیاسی قرن بیست-محصول تفکرات اجتماعی اجتماعی سرمایهمفهوم 

ــت (بوردیو ــته45: 1980، 1اس ــرمایه اجتماعی ). در ادبیات رش هاي مختلف، مباحث فراوانی پیرامون تعریف و کاربرد س

ـــرمایه اجتماعی یک چارچوب نظري براي مطالعه در زمینه2012، 2(موســـکاردو وجود دارد  هاي توســـعه جامعه ). س

)، ایجاد سرمایه 1990، 5اقتصادي (باکر )، عملکرد2001، 4)، توسعه سازمانی (کوهن و پروساك1998، 3(گیتتل و ویدال

، 7)، کســب آگاهی جهت پاســخ به تغییرات و پایداري در جوامع (فالک و هریســن1998، 6فکري (ناهابیت و گوشــال

شی از نبود مهارت2000 سیریانی و 2002، 8هاي تکنولوژیکی (رسنیک)، الگوهاي تعارضات اجتماعی نا )،  تعهد مدنی (

در یک تعریفی جامع می توان ســرمایه  کند.) را ارائه می2002، 10هاي اقتصــادي (ســوبلشــرفت) و پی2001، 9فریدلند

ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی در نظرگرفت که هماهنگی هاي سازمان اجتماعی مثل شبکهاجتماعی را به عنوان ویژگی

ـــهیل می ـــتیابی به منافع متقابل تس ؛ 1995، 12؛ فوکویاما1988، 11کلمن؛ 1986کنند (بوردیو، و همکاري را براي دس

   ).2000، 14؛ پانتام1998، 13پورتس

سعه با مرتبط ادبیات حوزه به مفهوم یک مثابه به اجتماعی سرمایه 1990 دهه از سایی زاده،  وارد تو شد (ماجدي و له

تورهاي (فاک دشگريهاي سنتی توسعه گربا نقدي بر دیدگاه نیز بحث سرمایه اجتماعی و توسعه گردشگري ).1385: 94

صادي و ملمو شد. جونزاقت شگري) آغاز  سعه گرد ) در مطالعات خود بر 2005( 15س به عنوان معیار ارزیابی موفقیت تو

ستلزم ارزیابی جنبه شگري م سعه گرد شت که تو ست. مهماین امر تاکید دا صادي، اجتماعی و فرهنگی ا ین تر هاي اقت

ر مضمون گردشگري این است که محققان گردشگري نسبت به اهمیت اجتماعی دتغییر ناشی از انتخاب مفهوم سرمایه

شتند که صنعت 2006( 16اند. گراناسجو و گومسسونمنافع حاصل از تعامالت اجتماعی میان افراد آگاه شده ) اذعان دا

سعه پیدا می ضمونی تو شگري در م شبکهگرد ه باي در مقیاس محلی کند که در آن تعامالت اجتماعی از طریق روابط 

پیوندند. بنابراین، جنبه اجتماعی گردشــگري به ویژه روابط اجتماعی بایســتی در تحقیقات گردشــگري مورد وقوع می
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ـــرمایه اجتماعی یکی از مهمترین معیارهاي ارزیابی و درك جنبه هاي اجتماعی توجه قرار گیرند. در چنین حالتی س

است. دو مقیاس به  هاي مختلفی مفهوم سازي شدهصورتاجتماعی به گردشگري است. در مطالعات گردشگري، سرمایه

ــرمایه ــت: مقیاس منطقهمنظور تعیین کاربرد س ــده اس ــناخه ش ــگري ش اي/جامعه و مقیاس اجتماعی در بخش گردش

ـــازمانی. مقیاس ـــت و مقیاس منطقه فردي/س ـــگري و پیامدهاي آن در ارتباط اس ـــعه گردش اي/جامعه با فرایند توس

سازمانی با کا ست (زهو و همکارانفردي/ شگري در ارتباط ا ). در واقع، مقیاس اول با بخش 339: 2017، 1رآفرینی گرد

ضوع و اهداف تحقیق، به  ست. با توجه به مو شگري در ارتباط ا ضه گرد شگري و مقیاس دوم با با بخش عر ضاي گرد تقا

نظریات مربوط به سرمایه اجتماعی و با توجه ین راستا،  با بازبینی تعاریف و در هم شود.مقیاس اول بیشتر  پرداخته می

ست. ترین مولفه، به طور کلی معمول به اهداف تحقیق شده ا سایی  شنا شگري  سرمایه اجتماعی در گرد در این هاي 

ـــه بعد اعتماد اجتماعی، روابط اجتماعی و هنجارهاي  ـــرمایه اجتماعی س تحقیق با تاکید بر نظریه پانتام در زمینه س

  اند.قرار گرفته اجتماعی مدنظر

عنوان کانون توجه بسیاري از مطالعات گردشگري مبدل ساخته است هاي مربوط به مسافرت، امنیت را بهتداوم ریسک

ست (تارلو، 2012، 2(بواك سک ا شی از مدیریت ری شگري بخ ). مطالعات مربوط به 14: 2014). امنیت یا اطمینان گرد

 داراي ناامنی ) پدیده1993، 3اند (ریانمختلف را مورد ارزیابی قرار دادهامنیت و ایمنی در مضـــمون گردشـــگري ابعاد 

ست ذهنی و عینی دوجنبه  ناامنی مظاهر کلیه عینی، جنبه از ناامنی مقوله .گیردمی دربر را زندگی هايعرصه کلیه و ا

شونت سرقت، جمله از صوص در ناامنی شامل ذهنی، جنبه و شودشامل می را ...و خ ضا و منطقه امنیت خ ست.  ف  ا

اهمیت بررسی و شناخت ابعاد و زوایاي احساس امنیت ضرورت دارد که کنشگران در انجام کنش با مراجعه به ذهنیت 

صمیم شناختی و تاریخی خود به ت ها از فضاي کنش زمینه پردازند. لذا ارزیابی و احساس آنگیري و انجام کنش میروان

گیري افراد می باشــد (بیات، ســاختارهاي عینی و ذهنی امنیت مبناي تصــمیمگیري اســت چرا که ســازي این تصــمیم

ــت که همه نهادهاي اجتماعی مثل مردم، از دید جامعه). 17: 1388 ــناختی، احســاس امنیت یک تولید اجتماعی اس ش

جامعه میزبان با  در این میان، ).28: 1395کنند (شربتیان و نباتی، گیري آن نقش ایفا میپلیس، حاکمیت و ... در شکل

هاي فرهنگی خود و برقراري ارتباط با ســایر فرهنگ ها بر اســاس تعامالت مســالمت آمیز و مثمر ترویج و عرضــه دارایی

ــگران تقلیل کنند. از اینثمر می ــامانی را در گردش ــوب و نابه س  ،ور توانند هرگونه دغدغه ذهنی و نیز ترس از بروز آش

توان گفت که کیفیت ارتباطات اجتماعی با گردشــگران در میزان احســاس امنیت آنان تاثیرگذار خواهد بود. صــنعت می

هاي یکپارچه و متمرکز به کاهش تاثیرات منفی گردشگري یک ترکیب پیچیده اي از ذي نفعان زیادي است که با تالش

  ). 2009، 4حاصل از حوادث ناخوشایند کمک می کنند (راچرال و هو

و  هان( است گردشگري کنندگان عرضه با ارتباط برقراري در اصلی عامل کنندهمصرف اعتماد نوازي،ن مهما ادبیات در

شگري، حوزه در). 2015، 5هویان شگر، بین تعامل به اعتماد گرد سات و ساکنان گرد س صد یک در موجود مو  داللت مق

، 6ســانزو و همکاران( شــود رفتار آنان با درســتی و صــداقت با و بگیرند قرار پذیرش مورد دارند انتظار گردشــگران. دارد

هر چه قدر میزان اعتماد متقابل بین جوامع گردشـــگرپذیر و جوامع گردشـــگرفرســـت بیشـــتر باشـــد، رونق ). 2003
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سب ضمین میک صد ت شگري در مق شگران برخوردار خواهد بود. وکارهاي گرد صویر مطلوبی نزد گرد صد از ت شود و مق

شده موجب ارتباط بیشتر او با هاي عینی موجود در مقصد و اطمینان از کیفیت خدمات ارائهتماد گردشگر به واقعیتاع

آمیختگی و یادگیري گردد و ضمن جلب رضایت و ارتقاي وفاداري او در مقصد، زمینه همکنندگان گردشگري میعرضه

صد فراهم می شتر او را در جامعه مق شاهده جلوه نماید. یادگیري وبی صد میم تواند هاي فرهنگی و اجتماعی جامعه مق

ــد ایجاد کند. این امر کمک می ــبت به جامعه مقص ــبتا پایداري در نحوه نگرش او نس ــگران ادراك تغییر نس کند گردش

سیاري از ریسک مطلوب شد و ب شته با سبت به مقصد دا شتند، کاهش هاي احتمالیتري ن سفر وجود دا شان که قبل از 

  .بندیا

ــرمایه ــبکهبه قدرت اجتماعیس ــات میها و روابطی داللت دارد که از ش و از طریق ) 2002، 1گیرد (اورتهاي روابط نش

که ســرمایه اجتماعی در یک جامعه باال  در صــورتیهاي داوطلبانه مورد ارزیابی قرار گیرد. ســطوح مشــارکت در انجمن

شتري براي  شتیاق بی ساکنان آن جامعه ا شد،  شان میبا شگري ن سعه گرد ستراتژي تو شارکت در تدوین یک ا دهند و م

شبکه سون و همکارانتالش می کنند تا یک  شکیل دهند (جوهان شبکه ).2003، 2اي را ت سعه  شارکت تو ها از طریق م

هاي مربوط به گردشگري موضوعی است که در ادبیات گردشگري مورد بحث قرار محلی در هماهنگی و مدیریت فعالیت

شبکهرفتهگ شگري از طریق  ست. گرد سرمایه اجتماعی ارتباط برقرار ا صد می تواند با  هاي ارتباطی محلی خارج از مق

سکاردو،  شارکت ن). 2012نماید (مو سرما یکبه عنوان  زیم ست که  يندیفرآ یاجتماع هیبعد مهم از  هر در آن فعال ا

شارکت کنندگان (گردشگران و جامعه م کی سطه هدف، انگ) به زبانیاز م شان برا زهیوا انجام اقدامات و اعمال  يو تفکر

ـــارکت ـــوند. ب مییترغ یمش ـــاي جامعه میزبان و درك رفتارها و نیازهاي جامعه ش تفکرات و رفتارهاي هر یک از اعض

 رتواند یک عامل موثر در پاسخگویی به نیازهاي گردشگران و ارتقاي رضایتمندي آنان گردد. بگردشگران در مقصد می

همین اساس، مشارکت فعال بخش عرضه گردشگري مقصد منافع ناملموسی را از طریق برقراري تعامالت اجتماعی براي 

شگران به همراه دارد. یکی از این منافع صد و گرد صد  ،جوامع مق شگران ورودي به مق ساس امنیت گرد ارتقاي درجه اح

راي بخشد و زمینه را بتصویر گردشگري مقصد را بهبود می بخشد و هماست که هم تجربه زیسته گردشگران را ارتقا می

  نماید. برقراري روابط پایدار و امن بین جوامع مقصد و جوامع گردشگر فرست فراهم می

 يبندیاو پ یموجب بهبود روابط انسان یانسان هايکردن افراد در شبکه ریاعتماد متقابل و درگ جادیبا ا یاجتماع هیسرما

که درصــورتی. )38: 1395 ،یبیبه نقل از حب ،40: 2011 ،یو مون يریخواهد شــد (جهانگ یاجتماع يمردم به هنجارها

شبکه شوند، زندگی اجتماعی مختل میدر  ترین هنجارهاي اجتماعی، گردد. یکی از مهمهاي اجتماعی هنجارها رعایت ن

س تعامل اجتماعی سطح واالي همه تعامالتی ا ست. همکاري  عنوان یک فرایند خلق مشترك در نظر توانند بهت که میا

منظور دســتیابی به اهداف مشــترك با ها بهافراد و گروه :شــودهاي همکاري باعث میگرفته شــوند. مشــارکت در شــبکه

هاي ها و نادرســتیتوان درســتیهنجارهاي اجتماعی را می).  2014، 3همدیگر تعامل داشــته باشــند (آندردباك و مک

زه در این راســـتا، امرو یابد.رفتاري در جامعه مقصـــد تلقی کرد. گردشـــگري با تعامل جوامع میزبان و مهمان تداوم می

). در 2017، 4ها اســت (کزرنکپذیري و بقاي شــرکت شــرایط رقابتترین  -همکاري در بخش گردشــگري یکی از مهم

شگري، مفهوم  ضاي جا همکاريحوزه گرد شگري را می توان درك جمعی اع سعه موفق گرد معه میزبان براي تحقق تو

ــگر ــت که در نتیجه آن منافع (مادي و معنوي) متقابل بین گردش ــل میدانس ــاس   گردد.ان و جامعه میزبان حاص بر اس

                                                             
1- Everett 
2- Johannesson et al 
3- Andrade Bock &  Macke 
4- Czernek 

٢  
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ـــتا، رعایت حقوق پذیرش وجود تعامل اجتماعی، افراد انتظار دارند که در مواقع نیاز به همدیگر کمک کنند. در این راس

فتار محترمانه از سوي جوامع میزبان و گردشگران در مقصد گردشگري، تصویري امن و ایمن از مقصد را در متقابل و ر

شگران متجلی می شگري می .سازندذهن گرد ضمون فرهنگ گرد توان گفت که هر چه قدر محیط راحت همچنین در م

شوك شگران از چنبره  شود و گرد شگران طراحی  شت هاي فرهنگی رو ایمنی براي گرد شند، تمایل به بازگ شده با ها 

صري  ضاهاي گردشگري باید به لحاظ فیزیکی و ب صد بیشتر خواهد بود. در حوزه گردشگري بین الملل ف مجدد او از مق

ساس به گونه شتري را در یک بطن فرهنگی متفاوت از فرهنگ خود اح ستی بی شگران همزی اي طراحی گردند که گرد

ا گردشگر یک سفر کم ریسک ر ،ردشگران و ساکنان محلی صورت پذیرد تا در نهایتکنند و همکاري مثمر ثمري بین گ

بتواند تجربه کند. حفاظت از گردشــگري نیازمند همکاري ها اســت. این همکاري ها شــامل جنبه هاي مختلف صــنایع 

ان جوامع میزبان است. صنعت گردشگري نایمنی و امنیتی، سازمان هاي دولتی، مدیران هتل ها و دفاتر گرشگري و ساک

به کمک دانشــگاه ها به منظور درك و یا یافتن راهکارها براي حل مســائل مربوط به ایمنی گردشــگري نیاز دارد (تارلو، 

2014 :17 .(  

  پژوهشروش 

همبستگی  نوع از تحلیلی اطالعات، تحلیل و گردآوري شیوه نظر از و است کاربردي هدف تحقیق، نظر از حاضر پژوهش

ــت ــکیل می .اس ــگران خارجی تش  امام المللی بین فرودگاه طریق ازدهند که جامعه آماري این تحقیق را کلیه گردش

ــده ایران وارد خمینی ــده انتخاب گیري نمونه روش آماري، جامعه تعداد بودن نامعلوم به توجه با. اندش  این براي ش

خارجی انتخاب  نفر گردشگر 384تعداد  کوکران فرمولاساس بر ، ترتیبین ه اغیر احتمالی است. ب گیري نمونه تحقیق،

ـــی. مطالعه قرار گرفتند مورد و ـــوع  با مرتبط نظري اطالعات بنديو جمع تحقیق موجود ادبیات منابع با بررس موض

از  موضوع با مرتبط علمی هاي جنبه زمینه در  هاي الزمآوري دادهو به منظور جمع شده متغیرهاي تأثیرگذار شناسائی

 اهاي این تحقیق عمومپرسشنامهاست.  شده استفاده نظر مورد آماري جامعه در اطالعات آوري جمع و پرسشنامه توزیع

صورت  پرسشنامه بهپرسشنامه این پژوهش به زبان انگلیسی طراحی شد.  در کاخ گلستان و کاخ سعدآباد توزیع شدند.

ست.  5طیف لیکرت  شی ا سواالت پارز شنامه تعداد  س ست که از این تعداد  32ر سرمایه  11سوال ا سوال مربوط به 

ست.  21اجتماعی و  شگري ا شنامه ناهابیت و سوال مربوطه به امنیت گرد س سرمایه اجتماعی از پر سواالت مربوط به 

و  ی) به اقتباس گرفته شده است. براي سواالت امنیت گردشگري نیز از تحقیقات محققانی چون مشکین1998گوشال (

ـــوانی و موالیی (2015)، یانگ و همکاران (1395همکاران ( ـــتلیر (1394)، رض )، محمدي ده 2014)، کلیتون و ماس

شمه ( سترن و همکاران (1395چ ست2017) و کلیچالر و همکاران (1392)، ن شده ا ستفاده  ساس آنها مدل  ) ا و بر ا

ست شده ا شا 1شکل  .مفهومی تحقیق طراحی  سنجش رواییدهد. ن میمدل مفهومی تحقیق را ن ، ابتدا مقیاس براي 

 SPSSافزارهاي هاي پرسشنامه با استفاده از نرمروایی محتوایی بر اساس نظریات متخصصان و سپس بعد از تکمیل داده

سازه مدل تحقیق  PLSو  شنامهایمورد تایید قرار گرفت. پایروایی  س ستفاده  با ی پر افزار رمدر ن از روش آلفاي کرونباخا

SPSS و براي متغیر  753/0برابر  ضــریب آلفاي کرونباخ براي متغیر ســرمایه اجتماعیمقدار . مورد ســنجش قرار گرفت

  است.  712/0امنیت گردشگري برابر 
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  . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

  

  هاوتحلیل یافتهتجزیه

ـــی الگوهاي اندازه به منظور ـــوالگیري متغیرهاي پژوهش از تحلیل عاملی تاییدي و جهت آزمون بررس ها از تکنیک س

  شده است. استفاده SMART PLSافزار نرم ویابی معادالت ساختاري مدل

   هاي جمعیت شناختیداده

  دهد.نشان می 1397شناختی گردشگران خارجی بازدید کننده از شهر تهران را در سال  هاي جمعیتویژگی 1جدول 

  شناختی گردشگران خارجی بازدید کننده از شهر تهرانهاي جمعیت. ویژگی1جدول 

  هاي پژوهشمنبع: یافته

  درصد فراوانی  فراوانی      درصد فراوانی  فراوانی    

  47/3  13  زیر دیپلم    8/52  198  زن  جنسیت

  73/15  59  دیپلم  تحصیالت  67/46  175  مرد  

  93/26  101  لیسانس    53/0  2  نامشخص  

  93/26  166  فوق لیسانس    07/1  4  سال 20زیر   

  93/6  26  دکتري    2/31  117  30-20  

  27/44  10  نامشخص    3/24  91  40-31  

  3/14  53  آسیا    3/12  46  50-41  

  87/5  22  آفریقا    1/14  53  51-60  سن

  87/69  262  اروپا  مبدا سفر  4/10  39  70-61  

  13/2  8  آمریکا    4/2  9  70باالي   

  47/7  28  اقیانوسیه    3/4  16  نا مشخص  

  53/0  2  نامشخص    33/89  335  فراغت  

          6/5  21  تجارت  هدف از سفر

          07/5  19  نا مشخص  

 اعتماد اجتماعی

 روابط اجتماعی

 هنجارهاي اجتماعی

 امنیت گردشگري سرمایه اجتماعی
 بعد عینی

 بعد ذهنی
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زنان نسبت به درصد)  8/52نفر،  198( مشارکت بیشتري در بررسی سواالت جمعیت شناختی مشخص شد که مردان

شته صد)رد 7/46نفر،  175(  نفر) و  117( 21-30گروه سنی درصد در  2/31  ،این تحقیق نمونه مورد مطالعه. در انددا

اي افراد داردرصد  27/44گویان، بر حسب تحصیالت پاسخ. قرار داشتندنفر)  4سال ( 20گروه سنی زیر درصد در  07/1

همچنین،  افراد . هستندنفر)  13افراد با مدرك زیر دیپلم ( هاآن درصد 47/3نفر) و 166تحصیالت فوق لیسانس بوده (

مونه بیشتر گردشگران ن آورند.داراي تحصیالت تکمیلی نسبت به بازدید از جمهوري اسالمی ایران استقبال به عمل می

شهر تهران  نفر)  21درصد آنها ( 6/5درصد) و تنها  33/89نفر، 335( اندکردهسفر آماري این تحقیق با هدف فراغت به 

درصد) و  69/ 87نفر،  262بیشترین میزان پاسخگویان را گردشگران اروپایی ( با اهداف تجاري به مسافرت پرداخته اند.

  .دهنددرصد) تشکیل می 13/2نفر، 8کمترین میزان را گردشگران قاره آمریکا (

  .آورده شده است 2توصیفی متغیرهاي پژوهش در جدول  هايمقادیر شاخص

  هاي مدل براي متغیرهاي پژوهشهاي توصیفی در خصوص پارامتر. مقادیر شاخص2جدول 

 )5(از میانگین  متغیر

  

  کشیدگی  چولگی  انحراف معیار

  -156/0  133/0  50401/0  054/4  اعتماد اجتماعی

  062/0  088/0  58793/0  824/3  روابط اجتماعی

  -023/0  -152/0  57068/0  671/3  هنجارهاي اجتماعی

  -097/0  294/0  42806/0  852/3  سرمایه اجتماعی

  677/0  244/0  40877/0  740/3  بعد عینی امنیت

  -007/0  07/0  38817/0  417/3  بعد ذهنی امنیت

  -051/0  042/0  32460/0  555/3  امنیت

  هاي پژوهشمنبع: یافته

ـــاهده میطور که در جدول باال  همان ـــیدگی براي متغیرهاي مش ـــود، مقادیر میانگین، انحراف معیار، چولگی و کش ش

ـــت. از طرفی با توجه به این ـــده اس ئه ش ـــیدگی بین  پژوهش ارا قرار دارد، از توزیع نرمال  -2و  2که چولگی و کش

  ). 1390برخوردارند (میززاده، 

  هاي استنباطییافته

دهد. به منظور بررسی ضرایب عاملی در مدل اندازه گیري باید ش را نشان میگیري متغیرهاي پژوهمدل اندازه 2شکل 

دهد تمامی باشــند. نتایج ضــرایب آماري نشــان می 5/0تمامی ضــرایب عاملی مربوط به همه ســواالت پژوهش باالتر از 

  باشد. می 5/0هاي سرمایه اجتماعی و امنیت گردشگري  باالتر از شاخص
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  یري در حالت تخمین ضرایبگ. مدل اندازه2شکل 

دهد. به منظور اینکه ضــرایب گیري متغیرهاي پژوهش را در حالت معناداري ضــرایب را نشــان میمدل اندازه 3شــکل 

) باشد. -96/1، 96/1) باید خارج از بازه (t-valueعاملی مربوط به هر شاخص معنادار باشد، باید ضریب معناداري آن (

معناداري آنها مورد  ،بنابراین ؛ باشــد.شــود که ضــرایب معناداري خارج از بازه بحرانی میمیبا توجه به شــکل مالحظه 

  تایید است. 

  

  گیري متغیرهاي پژوهش را در حالت معناداري ضرایب. مدل اندازه3شکل 

شترا ضریب آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و پایایی ا شنامه از  آزمون آماري  س سبراي ارزیابی پایایی پر شده کی ا تفاده 

روش پایایی ترکیبی و پایایی  3است که ضریب آلفاي کرونباخ در بخش روش تحقیق بیان شده است. بر اساس جدول 

 ضریب و یترکیب پایایی شاخص به مربوط اشتراکی جهت ارزیابی پایایی گویه هاي پرسشنامه استفاده شده است. نتایج

سلر و  آلفاي ساس نظر (هن شتر از 2016همکاران، کرونباخ بر ا شود و براي پایایی در نظر گرفته می 7/0) نقطه برش بی

مقادیر پایایی ترکیبی و پایایی اشــتراکی این پژوهش  3مورد قبول اســت. با توجه به جدول  5/0اشــتراکی مقدار باالي 

  مورد تایید است.

  مههاي پرسشنا. پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی مربوط به مولفه3جدول 
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  پایایی اشتراکی  )CRپایایی ترکیبی (  

  510/0  798/0  اعتماداجتماعی

  519/0  762/0  روابط اجتماعی

  505/0  726/0  هنجارهاي اجتماعی

  503/0  703/0  امنیت فضاهاي شهري

  646/0  785/0  تجربه سفر بین المللی

  649/0  787/0  عملکرد پلیس

  690/0  817/0  تصادفات

  689/0  816/0  نیروي انسانی گردشگري

  801/0  890/0  نقش رسانه

  553/0  705/0  تجربه سفر قبلی همراه با ریسک

  550/0  707/0  امنیت اجتماعی

  574/0  727/0  تروریسم در کشورهاي همسایه

  هاي تحقیقمنبع: یافته

سازه متغیرهاي پژوهش از روایی همگرا و روایی واگرا  سی روایی  ست. در در این پژوهش، به منظور برر شده ا ستفاده  ا

ـــی و ارزیابی قرار میادامه آزمون ـــی روایی همگرا از دو آزمون هاي مربوط به هر کدام مورد بررس گیرد. به منظور بررس

ــده ( ــتخراج ش ــده (AVEمیانگین واریانس اس ــتخراج ش ــه پایایی ترکیبی و میانگین واریانس اس ) CR>AVE) و مقایس

نمایش داده شـده اسـت. مقادیر مناسـب براي شـاخص میانگین واریانس  4ولاسـتفاده شـده اسـت که نتایج آن در جد

سلر و همکاران،  ساس نظر (هن شده بر ا ستخراج  شتر از 2016ا سه  5/0) بی سیر این امر و مقای ست. در تف شده ا برآورد 

  شده است.ها نیز شرط روایی همگرا بین تمامی متغیرهاي پژوهش رعایت شاخص در نظر گرفته شده با نتایج داده
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  هاي پژوهش. روایی همگراي مولفه4جدول 

)12(  )11(  )10(  )9(  )8(  )7(  )6(  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(    

 اعتماداجتماعی  714/0                      

)1(  

 روابط اجتماعی  476/0  720/0                    

)2(  

جار  521/0  475/0  711/0                   ن هاي ه

  )3اجتماعی (

ضاهاي   249/0  194/0  257/0  709/0                 امنیت ف

  )4شهري (

تجربه سفر بین   426/0  336/0  367/0  268/0  803/0              

  )5( المللی

 عملکرد پلیس  362/0  294/0  278/0  139/0  324/0  806/0            

)6(  

  )7( تصادفات  289/0  263/0  377/0  102/0  333/0  254/0  831/0          

ــانی   437/0  329/0  830/0  217/0  267/0  329/0  200/0  830/0         نیروي انس

  )8(گردشگري 

      895/0  895/0  007/0  001/0-  073/0  070/0-  895/0  078/0  063/0  
  )9نقش رسانه (

فر   175/0  204/0  743/0  177/0  136/0  146/0  123/0  207/0  117/0  743/0     ــ به س تجر

سک  قبلی با ری

)10(  

ـــت   253/0  205/0  289/0  258/0  245/0  178/0  154/0  252/0  064/0  209/0  742/0   ـــی ـــن ام

  )11اجتماعی (

ــم در   159/0  151/0  153/0  259/0  243/0  209/0  187/0  157/0  021/0  116/0  251/0  757/0 تروریس

ــاي  ـــوره کش

  )12( همسایه

  AVE CR  CR>AVE 

    798/0  510/0  اجتماعی اعتماد

    762/0  519/0  روابط اجتماعی

    726/0  505/0  هنجارهاي اجتماعی

    703/0  503/0  امنیت فضاهاي شهري

    785/0  646/0  تجربه سفر بین المللی

     787/0  649/0  عملکرد پلیس

    817/0  690/0  تصادفات

    816/0  689/0  نیروي انسانی گردشگري
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  هاي تحقیقمنبع: یافته

ستفاده )1981( فورنل و الرکربراي ارزیابی روایی واگرا در این پژوهش از آزمون  سازه با  ا ست. میزان رابطه یک  شده ا

ج این نتای 5شود. جدول ها، به وسیله ماتریس فورنل الرکر نشان داده میهایش در مقایسه با سازه با سایر سازهشاخص

  دهد.  بررسی را نشان می

ــاختاري را کنترل میبراي برازش مدل کلی تحقیق که هر دو بخش مدل اندازه  GOFمعیار کند، از گیري و هم مدل س

  استفاده شده است.

��� = ���������� × ������ = 513/0  

  باشدتوان گفت برازش مدل قوي می، میGOFبا توجه به مقدار به دست آمده 

  

  . روایی واگرا (روش فورنل الرکر)5جدول 

صلی و پنج  سوالدر این تحقیق یک  شدند.  سوالا صل از تحلیل داده 6جدول فرعی مطرح  شان ها را زیر نتایج حا ن

  شود.دهد که بر اساس آن به بررسی سواالت تحقیق پرداخته میمی

  ها. نتایج حاصل از تحلیل داده6جدول 

  نتایج Beta t value 2R موضوع

  تأیید  0.421  17.142 0.649  بر امنیت تأثیر سرمایه اجتماعی

  تأیید  0.347 14.057 0.589  بر بعد عینی امنیت تأثیر سرمایه اجتماعی

  تأیید  0.240  4.316 0.490  بر بعد ذهنی امنیت سرمایه اجتماعیتأثیر 

  تأیید    6.378  0.330  بر امنیت تأثیر اعتماد اجتماعی

  تأیید  0.431  3.452  0.165  بر  امنیت تأثیر روابط اجتماعی

  تأیید    5.875  0.304  بر امنیت تأثیر هنجار اجتماعی

سطح اطمینان  شگران 99سرمایه اجتماعی جامعه میزبان در  شگران گرد ساس امنیت گرد صد تاثیر معناداري بر اح  در

به دســت آمده اســت که نشــان از تاثیر مثبت و قوي  649/0خارجی دارد. همچنین مقدار ضــریب بتا براي این ســوال 

به دست آمده براي این  2Rسرمایه اجتماعی جامعه میزبان بر احساس امنیت گردشگران خارجی است. همچنین مقدار 

درصــد  42باشــد که نشــان دهنده این اســت که متغیر ســرمایه اجتماعی جامعه میزبان در مجموع می 421/0ال ســو

شگران ساس امنیت گرد سرمایه اجتماعی جامعه میزبان تاثیر معناداري بر خارجی را تبیین می تغییرات متغیر اح کند. 

  خارجی دارد.  احساس امنیت گردشگران

    890/0  801/0  نقش رسانه

  تجربه سفر قبلی همراه با ریسک
553/0  705/0    

     707/0  550/0  امنیت اجتماعی

     727/0  574/0  تروریسم در کشورهاي همسایه
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خارجی  گردشــگران امنیت بعد عینی بر معناداري تاثیر درصــد 99 اطمینان ســطح در انمیزب جامعه اجتماعی ســرمایه

 ســرمایه قوي و مثبت تاثیر از نشــان که اســت آمده دســت به 589/0 ســوال این براي بتا ضــریب مقدار همچنین. دارد

شگران  امنیت بر بعد عینی میزبان جامعه اجتماعی ستخارجی گرد ست به 2R مقدار. ا  347/0 سوال این براي آمده د

شدمی شان که با ست این دهنده ن صد34 مجموع در میزبان جامعه اجتماعی سرمایه متغیر که ا بعد عینی  تغییرات در

   .کندمی تبیینخارجی را  گردشگران امنیت احساس متغیر

خارجی  گردشــگران امنیت ذهنی بعد بر معناداري تاثیر درصــد 99 اطمینان ســطح در میزبان جامعه اجتماعی ســرمایه

ست آمده دست به 490/0 سوال این براي بتا ضریب مقدار همچنین گردد.می شان که ا  سرمایه قوي و مثبت تاثیر از ن

شگران امنیت ذهنی بعد بر میزبان جامعه اجتماعی ستخارجی  گرد ست به 2R مقدار. ا  240/0 سوال این براي آمده د

شدمی شان که با ست این دهنده ن صد 24 مجموع در میزبان جامعه اجتماعی سرمایه متغیر که ا  ذهنی بعد تغییرات در

   .نمایدمی تبیین راخارجی  گردشگران امنیت احساس متغیر

 مقدار همچنین. داردخارجی  احساس امنیت گردشگران بر معناداري تاثیر درصد 99 اطمینان سطح در اعتماد اجتماعی

ست به 330/0 سوال این براي بتا ضریب ست آمده د شان که ا سط  و مثبت تاثیر از ن ساس  بر اجتماعی اعتمادمتو اح

 این دهنده نشان که باشدمی 431/0 سوال این براي آمده دست به 2R مقدار همچنین. استخارجی امنیت گردشگران 

 را خارجی گردشــگران امنیت احســاس متغیر تغییرات درصــد 43 مجموع در میزبان جامعه اجتماعی اعتماد که اســت

 .نمایدمی تبیین

 مقدار همچنین. دارد خارجی گردشگران امنیت احساس بر معناداري تاثیر درصد 99 اطمینان سطح در اجتماعی روابط

ست به 165/0 سوال این براي بتا ضریب ست آمده د شان که ا ضعیف مثبت تاثیر از ن ساس بر روابط اجتماعی و   اح

 این دهنده نشان که باشدمی 431/0 سوال این براي آمده دست به 2R مقدار همچنین. است خارجی گردشگران امنیت

  .نمایدمی تبیین راخارجی  گردشگران امنیت احساس متغیر تغییرات درصد 43 مجموع در روابط اجتماعی که است

صد 99 اطمینان سطح در اجتماعی هنجارهاي شاخص ساس بر معناداري تاثیر در شگران امنیت اح . دارد خارجی گرد

هنجارهاي  متوسـط و مثبت تاثیر از نشـان که اسـت آمده دسـت به 304/0 سـوال این براي بتا ضـریب مقدار همچنین

 باشدمی  431/0سوال این براي آمده دست به 2R مقدار همچنین. است خارجی گردشگران امنیت احساس بر اجتماعی

 گردشــگران امنیت احســاس متغیر تغییرات درصــد 43 مجموع در هنجارهاي اجتماعی که اســت این دهنده نشــان که

 .نمایدمی تبیین را خارجی

  گیرينتیجه

در این پژوهش به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی جامعه میزبان بر احساس امنیت گردشگران خارجی پرداخته شد. 

درتحقیق حاضر با تاکید بر نظریه پانتام در زمینه سرمایه اجتماعی، سه مولفه اعتماد اجتماعی، روابط اجتماعی و 

راحساس امنیت گردشگران خارجی مورد بررسی قرار گرفت. هنجارهاي اجتماعی را مد نظر قرداد شد و سپس تاثیر آنها ب

درصد از تغییرات در متغیر احساس امنیت را  42دهند که سرمایه اجتماعی جامعه میزبان هاي تحقیق نشان مییافته

گردد. اهمیت کنند. امروزه گردشگري به عنوان یکی از ارکان کمک کننده به توسعه جوامع محسوب میتبیین می

ي تواند پیامدها و اثرات مختلفی را براتوان به آن به منزله یک پدیده اي نگریست که میري به حدي است که میگردشگ

جوامع مقصد به همراه داشته باشد. در این میان جوامع میزبان به عنوان ذي نفعان اصلی گردشگري نقش مهمی در 
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کنند جامعه هم به عنوان صحنه رخداد ) هم اذعان می1394مدیریت اثرات گردشگري دارند. همانطور که شارپلی و تلفر (

ها و توان استدالل کرد که شبکهشود. از هر دو منظر میگردشگري و هم به عنوان منبع معرفت محلی در نظر گرفته می

ها با نها از منابع اعتماد اجتماعی و همکاري مطلوب آروابط میان افراد در یک جامعه مقصد و میزان برخورداري آن

نتایج این سوال با نتایج تحقیقات  هاي ادراکی آنان خواهد داشت.گردشگران خارجی تاثیر زیادي در کاهش ریسک

) و امین 1395)، حبیبی و همکاران (2016)، کیم و همکاران (2017)، زهو و همکاران (2017موسکاردو و همکاران (

 امنیت احساس متغیر تغییرات درصد 43 مجموع در اجتماعی دشاخص اعتما) مطابقت دارد. 1391دختی و همکاران (یب

 دسترسی مقصد جامعه در اجتماعی اعتماد منابع به بتوانند گردشگران قدر چه هر .نمایدمی تبیین را خارجی گردشگران

 خواهند مسافرت مقصد در بیشتري خاطر اطمینان باارتباط بیشتري با بخش عرضه گردشگري داشته و  باشند، داشته

) مطابقت دارند. 2011و چیو و لین () 2016نتایج این سوال با نتایج حاصل از تحقیقات محققانی چون جنسن ( .کرد

 ازنماید. می تبیین را گردشگران خارجی امنیت احساس متغیر تغییرات درصد 43مجموع شاخص روابط اجتماعی در

 مطلوبیت بر گردشگري در محلی جامعه مسئوالنه مشارکت ارتقاي با که کوشید باید الملل بین گردشگري حوزه در رو این

)، 2005نتایج این سوال با نتایج حاصل از تحقیقات محققانی مثل داد و همکاران ( .افزود مقصد جوامع با ها آن ارتباط

 درصد از متغیر 43هنجارهاي اجتماعی نیز  ) در انطباق است.2015گی و همکاران () و مک1996روبسن و روبسن (

 هر در رفتاري اصول کننده تعیین عامل کننده تعیین عنوان به اجتماعی هنجارهاينماید. می تبیین را امنیت احساس

 گردشگرانی .تأثیرگذارند جامعه آن در گردشگري محصول گیري شکل بر توانند می که شوند می محسوب مقصد جامعه

 تنظیم را خود رفتار مقصد هاي هنجار و مقررات چارچوب در بایستی رادارند، مقصد یک در فراغت اوقات گذران قصد که

 اقتصادي منافع افزایش براي بایستی در گردشگري توسعه فرایند آفرینان نقش از یکی عنوان به جامعه حال، بااین .کنند

 همدیگر با گردشگري سیستم عناصر از یک هر همکاري .بیاورد عمل به را الزم هاي همکاري گردشگري اجتماعی و

 ها آن براي مطلوب تجارب خلق جهت گردشگران با همکاري همچنین و مقصد به ورودي گردشگران نیازھای رفع جهت

)، دوران و الرسن 2000نتایج این سوال با نتایج تحقیقات پارکر ( .دهد کاهش را آنان ادراکی ریسک درجه تواند می

 ) در یک راستاست.1392) و افتخاري و همکاران (2017)، کرزنک و همکاران (2016(

  

  

  کاربردي هايپیشنهاد

 کنند. در این وآمد در فضــاهاي شــلوغ و پر ازدحام احســاس راحتی و امنیت نمیبرخی از گردشــگران از رفت

ها و برگزارکنندگان تور بایستی مسیرهاي دهندههاي ذهنی گردشگران، سازمانبه منظور کاهش ریسک ،راستا

ــهري تر و آرامخلوت ــاهاي ش ــتر فض ــیدن به جاذبه یا اقامتگاه اتخاذ کنند و یا با معرفی بیش تري را براي رس

 موجبات ارتقاي تجربه زیسته آنان را ارتقا بخشند.

 صول ان جهت پذیرش واقعیتسازي جوامع میزب ظرفیت شگري بین الملل: پذیرش مهمان یکی از ا هاي گرد

تواند درجه نوازي ســاکنان محلی با جوامع گردشــگران مین نوازي اســت. میزان صــداقت و مهمان اولیه مهما

هایی در جامعه میزبان صورت گیرد تا به گردشگران سازياحساس امنیت آنان را ارتقا بخشد. بایستی ظرفیت

ـــرف دید یک خارجی نه به ـــتري دائمی و مروج فرهنگ و بیگانه و مص کننده کاالها، بلکه به عنوان یک مش

که ســطح مطلوبی از روابط اجتماعی جهت تعامل با گردشــگران خارجی  مهمانوازي ایرانی باشــد. در صــورتی

 یابدهاي ادارکی احتمالی آنان کاهش میدرجه ریسک ،وجود داشته باشد

 هاي اجتماعیها به ویژه شبکهلیغ کشور از طریق رسانهترویج و تب 

 آموزش اصول ارتباطات میان فرهنگی به کارکنان دخیل در امر گردشگري 
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 اند.نظارت بر عملکرد افرادي که با گردشگران خارجی در ارتباط 

 صدور ویزا و کاله شگران از تاخیر در  شحملبرداري در حین تبادل ارزي و یا پرداخت هزینه گرد دت ونقل به 

تســهیل امور گردشــگران و  ،رو افزاید. از اینراضــی بودند. به زعم آنان این عوامل بر شــدت ریســک آنان مینا

تواند زمینه بهبود تصــویر گردشــگري مقصــد و افزایش احســاس امنیت گردشــگران رفتار صــادقانه با آنها می

 ورودي به کشور گردد.

 ــنهاد می ــتري با گردد حداالمکان آموزشپیش ــاغلی که ارتباط بیش ــاغل در مش هاي زبان خارجی به افراد ش

 گردشگران خارجی دارند، برقرار گردد.
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 س). 1391شریفی، نوید .(و  امین بیدختی، علی اکبر شگر یبرر سرمای يرابطۀ بین رونق گرد  در یاجتماع هو 

صلنامه علم .خزر يدریا یساحل مناطق ش-یف شگر تیریمطالعات مد یپژوه شماره  ي،گرد ، 17سال هفتم، 

  .121-149 صص:

 ) .صلنامه رفاه اجتماع»سالمت روان يارتقا يبرا يبستر یاجتماع هیسرما«). 1381بهزاد، داود ، 2، دوره ی. ف

  .43-53 صص: ،6شماره 

 انتشارات امیرکبیر.»شناسی احساس امنیت اجتماعیجامعه«). 1388. (بیات، بهرام .  

 ) . ـــگر (مطالعه موردي: «). 1395حبیبی، فاتح ـــرمایه اجتماعی در تمایل به ورود گردش ـــی نقش س بررس

 .37-50صص: ، 18 شماره پژوهشی مطالعات شهري، -فصلنامه علمی .» شهرستان مریوان)

 ــلیمی ــبحان، س ــا محمد س ــعه و امنیت). 1393( رض ــگري؛ پایدار توس ــهر: موردي مطالعه گردش  تهران، ش

 .97-128 صص: ،هشتم شماره دوم، سال انتظامی، جغرافیاي پژوهشنامه

 ) . برنامه ریزي توسعۀ گردشگري در کشورهاي در حال توسعه. ترجمه «). 1394شارپلی، ریچارد، تلفر، دیوید

 . چاپ دوم. انتشارات مهکامه.»حمید ضرغام بروجنی، زهرا نکویی و مسلم شجاعی
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