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 مقدمه
راه دارد، مورد کشور را به هم ةتوسععاملی که  منزلةبه  ،گردشگری در کشورهای مختلف دنیا

اینکه سایر  خاورمیانه و ةمنطققرار گرفتن در  به با توجه ایران،. کشور توجه قرار گرفته است

و افزایش دهد. کند خود را حفظ  ن است که امنیتآنیازمند  ،کنند ناامن توصیف می ها آن راکشور

اجتماعی را  ةسرمایاجتماعی با امنیت ارتباط تنگاتنگ دارد و زمانی که مردم در جامعه  ةسرمای

 را و امنیت ایجادشده اجتماعی ةسرمای. یابد میجامعه جریان در  حس مثبتی دهند میافزایش 

که باعث تمایل به سفر مجدد یا  گیرد میشکل  ها آن در و ذهنیتی کنند میدرک  خارجی شگرانگرد

همچنین، آنچه گردشگران خارجی قبل از انتخاب  شود. ران برای سفر به کشور ما میگتوصیه به دی

 . بنابراین،گذار استتأثیرمقصد در ذهن خود دارند در انتخاب مقصد  در زمینةمقصد گردشگری 

 .دارداجتماعی و امنیت برای کشور اهمیت زیادی  ةسرماید وجو

 لهئمسبیان 

توان به ایجاد  از مزایای گردشگری می. شود ه میدر نظر گرفت بزرگ یک صنعت گردشگری

گذاری در  رشد سرمایه و های شغلی، ایجاد نشاط، ورود ارز خارجی، ارتقای فرهنگی، فرصت

صنعت توسعة اند  کردهتأکید مطالعات تجربی متعدد  های عمومی و شهری اشاره کرد. زیرساخت

 واهد داشت و سطح زندگی ساکنان مقصدگردشگری شکوفایی اقتصاد کشور را در پی خ

گردشگری و امنیت با هم ارتباط نزدیکی  (.Lin et al 2018: 2) بخشد گردشگری را بهبود می

. امنیت کند میگردشگر را تعیین ترین عناصری است که مقصد  دارند. امروزه امنیت یکی از مهم

شود گردشگران خارجی بیشتری برای مسافرت  برد و باعث می نظم اقتصادی و اجتماعی را باال می

 :Penic & Kurecic 2017)کنند به کشورها و شهرهای دارای امنیت برای مقصد گردشگری فکر 

که فقدان آن  یا به گونه ؛ردیگ یم بر مهم است که کل جامعه را در اریبس یا مقوله تیامن (.146

 :Paasche 2013) سازد میکشور را با وقفه همراه  ةتوسعرا متزلزل و  یو اجتماع یساختار فرهنگ

 یو احساس آن توسل به روابط اجتماع تیحفظ امن یبرا یاجتماع مهم یها دهیاز پد یکی. (261

 یةسرما رایاست. زمل أتابل ق یاجتماع یةسرمامهم تحت عنوان  نیو ا استو اعتماد در جامعه 

اجتماعی سرمایة  (.311 :3131برومند  و لتنی)پ شود یجامعه محسوب م ةتوسع یربنایز یاجتماع
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در مقام مقایسه، از ، انسانی نمودی مشهود و مادی نداردسرمایة اقتصادی و سرمایة اگرچه همچون 

سرمایة اقتصادی و سرمایة ی اجتماعی انباشت و پایدارسرمایة زیرا بدون . تر است آن دو مهم

اصلی پایة اجتماعی سرمایة انسانی میسر نیست و امروزه کارشناسان توسعه بر این باورند که 

شهر مقدس مشهد یکی از شهرهای (. 11 :3131 همکارانمتین و  هر کشوری است )زارعیتوسعة 

مختلف جهان به این انه تعداد زیادی گردشگر از نقاط یکه سال استکشور از نظر گردشگری مهم 

شود وجود امنیت است و  میکه یک کشور مقصد گردشگری  ییکی از دالیل کنند. شهر سفر می

اجتماعی سرمایة  تأثیر در این پژوهش ابعاد. استامنیت توسعة ساز  اجتماعی زمینهسرمایة افزایش 

سرمایة به نقش های محدودی  پژوهشدر  .شدگردشگری بررسی توسعة امنیت بر  تأثیربر امنیت و 

نوآوری پژوهش از آن . گردشگری پرداخته شده استتوسعة آن بر  تأثیراجتماعی در ایجاد نظم و 

های پژوهش  جهت است که این موضوع از دید گردشگران خارجی بررسی شده است. از یافته

رجی گردشگری خاتوسعة  برایاجتماعی و امنیت بهره گرفت و سرمایة  یارتقادر زمینة توان  می

 .از آن استفاده کرد

 تحقیق ةپیشینو مبانی نظری 

 ةمحرکتوان آن را نیروی  به حدی است که می  امروزه اهمیت گردشگری از نظر اقتصادی و اشتغال

گردشگری همواره برای (. 15 :3133جریبی و نجفی هزاراقتصادی هر کشوری محسوب کرد )

 ،. صنعت گردشگری در جهانرود میه شمار درآمد ب مهم کشورهای در حال توسعه یکی از منابع

ضمن آنکه از  ؛به سومین صنعت درآمدزا تبدیل شده است ،سازی پس از صنایع نفت و اتومبیل

شود. کشور ایران از نظر  و افزایش درآمد می ،کاری لحاظ اقتصادی سبب ایجاد اشتغال، کاهش بی

زمین در  ةکربیشترین تنوع زیستی های گردشگری در ردیف دهم و از نظر برخورداری از  جاذبه

 (.333 :3131 همکارانو  زاد پنجم جهان قرار دارد )احمدی ردیف

هاست. آسایش،  ترین آن گردشگری عوامل متعددی اثرگذارند که امنیت شاخص ةتوسعدر 

و امنیت از مسائل بسیار مهمی است که گردشگران را به نقاط مختلف دنیا جذب یا از  ،راحتی

گیری جریان گردشگری انبوه  کند. بدون وجود امنیت در یک کشور، امکان شکل می ها دفع آن

های  لفهؤمامنیت نیاز اساسی و ابتدایی انسان است و بدون تضمین آن سایر  . زیراوجود ندارد
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ناامنی محو  ةساید و در دهن دست می کارایی و اثر خود را از پررنگ باشند، هرچند ،گردشگری

در عین حال  .ای به قدمت بشر دارد موضوع امنیت پیشینه (.83 :3131 همکاران متقی وشوند ) می

انسانی،  ةجامعآید. با پیشرفت  دست میه در هر دوران تاریخی برداشت جدیدی از این مفهوم ب

و حتی روانی مورد توجه قرار  ،تر و در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی گسترده یامنیت در مفهوم

انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد.  مهم های از اهداف و خواستهگرفت. امنیت 

یک کاالی  منزلةبه  ،و حتی فرد امنیت است. امنیت ،ترین نیاز در جامعه، کشور، خانواده مهم

اولین کاالیی است که هر شهروند از دولت متبوع خود تقاضا  ،ای عمومی در سطح ملی و منطقه

و  ازهاین و در شمار قابل توجه یها از پدیده تیامن(. 33 :3138 همکاراننی و دارد )پوربافرا

 یها و بازتاب امدهایپ و فقدان آن یا اختالل در آن استفرد و جامعه  یاساس یها ضرورت

، یاسیس ،ی، فرهنگی، اجتماعیدر ابعاد مختلف اقتصاد تی. وجود امندارد یکننده و خطرناک نگران

 یقابل توجه هم برا یا مقوله تیامن .دارد یا ویژه تیمطلوبهر جامعه  یبرا یاییجغرافو  ،ینظام

 (.311 :3131برومند  و )پیلتن شود یمجامعه محسوب  یافراد هم برا

شاید بتوان گفت هیچ صنعت دیگری در است. امنیت گردشگری همواره تحت فشار تهدیدات 

 تهدیدات گردشگری .دات آسیب ببیندگردشگری از این تهدیاندازة جهان وجود ندارد که به 

های معمول و عملکردهای مرتبط با گردشگری را تهدید  که فعالیت هر رویدادی عبارت است از

بر برداشت  تأثیرو آرامش با  ،و به شهرت کلی مقصد گردشگری از نظر امنیت، جذابیت کند

ا و ورود گردشگران باعث ه بازدیدکنندگان از مقصد آسیب برساند و در عوض با کاستن از هزینه

وقفه های تجاری صنعت گردشگری  رکود در اقتصاد گردشگری و سفر شود و در روند فعالیت

( تهدیدات امنیت را 1001بوهالیس و کاستا )(. Blake & Sinclair 2003: 817)ایجاد کند 

 ،های سیاسی نیهای بهداشتی، تروریسم، ناام های سیاسی، نگرانی ثباتی تصادفات، جرم و جنایت، بی

 شمارند. و جنگ برمی

اقتصادی و فرهنگی، بهترین تبلیغ برای وجود  آثارعالوه بر  ،دشگران در یک کشورحضور گر

بنابراین به  .شود این موضوع موجب افزایش تصاعدی تعداد گردشگران می .امنیت در کشور است

ز رشد مداوم و باثبات این که ناشی ا ،رسد با توجه به شرایط جدید در صنعت گردشگری نظر می
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امنیت و گردشگری  ةرابطبازتعریف  ،صنعت و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد جهان و کشورهاست

صنعت جهانگردی در ترسیم امنیت یک کشور چنان  تأثیرامری ضروری است. از طرفی، نقش و 

ترجیح  ،آمدریافته، با وجود داشتن منابع کالن اقتصادی و د است که بیشتر کشورهای توسعه

 ،مرکز شوند. حضور مستقیم بازدیدکنندگان و گردشگران در کشوردهند روی گردشگری مت می

اقتصادی و تبادالت فرهنگی، آن را به عنوان یک قطب امن گردشگری به جهانیان  ةتوسععالوه بر 

 (.8 :3133مقدم  کند )صیدایی و هدایتی معرفی می

 مطرح انسانی و مادی سرمایة کنار در 3380 دهة از هک است نوظهور مفهومی اجتماعی سرمایة

 ها آن کنار در ،امروزه اما .است بوده فیزیکی و مادی های سرمایه بر اصلی تأکید گذشته در. است شده

 شود می برداری  بهره مختلف های رشته در اجتماعی سرمایة نام به دیگری سرمایة از انسانی، سرمایة و

 مجموعة بر اجتماعی سرمایة ،کلی طور به. است شناسان جامعه آثار در آن نظری های ریشه البته و

 مشترک های ارزش و هنجارها واسطة به که دارد داللت مؤسساتی و ،ها انجمن روابط، ها، تیم ها، شبکه

 افراد بین را همکاری و تعاون و متقابل کنش و شده موجب را انسانی اجتماع دلگرمی و گرفته شکل

 موجب را اقتصادی رشد اجتماعی سرمایة رشد(. 10 :3131 همکاران و متین زارعی) ندک می تسهیل

 خود نوبة به نیز یافتگی توسعه. آورد می همراه به یافتگی توسعه معموالً نیز اقتصادی رشد و شود می

 فرایند شود تقویت اجتماعی سرمایة چه هر بنابراین،. شود می باعث را اجتماعی سرمایة ارتقای

 که شود می ناشی آنجا از اجتماعی سرمایة ضرورت و اهمیت ،همچنین. شود می تقویت یافتگی سعهتو

 رهنمون مشترک اهداف و همبستگی و بقا به را جامعه که ای سرمایه منزلة به ،مذکور سرمایة

 شیاثربخ ها سرمایه سایر سرمایه این غیاب در شود می گفته که طوری به است؛ یافته اهمیت سازد، می

 (.15 :3131 همکاران و متین زارعی) دهند می دست از را خود

ای از اعتماد،  شبکهمنزلة های یک جامعه است و به آن به  اجتماعی بخشی از داراییسرمایة 

دارد شود که نقش بسزایی در ایجاد امنیت  و روابط متقابل بین اعضای جامعه نگریسته می ،انسجام

ن طریق رود، از ای بازدید افراد از یک مقصد به شمار می مهم واملو از آنجا که امنیت یکی از ع

 :3131گردشگری فراهم آورد )هاشمی و زندی توسعة ب گردشگر و ذتواند زمینه را برای ج می

بقا نظم اجتماعی را موجب  چون .ود داردارتباط عمیقی وج اجتماعی و امنیتسرمایة بین  .(113
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کنش و افزایش همکاری جمعی برای دستیابی به  ةکنند د آن تسهیلاجتماعی و ابعاسرمایة شود.  می

اجتماعی باالتر سرمایة جوامعی که از در  (.Hawdon & Rayan 2009: 530منافع همگانی است )

جرایم میزان بزهکاری و  ،افزایش اعتماد و بروز رفتارهای اخالقینتیجة در  باشند، داربرخور

زمینة که این خود دهد  میاجتماعی امنیت جامعه را ارتقا رمایة سافزایش  یابد. همچنین، کاهش می

مؤثری مهم و مؤلفة اجتماعی باال سرمایة . کند جذب و جلب هر چه بیشتر گردشگران را فراهم می

 (.301 :3133انتخاب مقصد گردشگری است )بیدختی و شریفی به برای تبیین گرایش مردم 

 یها یبند می. در منابع مختلف تقسکرد یمختلف بررسدر سطوح  توان یرا م یاجتماع یةسرما

 .شود یدر نظر گرفته م یاجتماع یةسرماسطوح  یبرا یمختلف

اجتماعی بر موضوع اعتماد مبتنی است و به طور کلی  ةسرماینظریة ای از  بخش عمده :اعتماد

ن شاخص تری اعتماد شاخص مناسبی برای پیوندهای مثبت و متقابل است و به همین دلیل مهم

 یبه خود ،اعتماد (.311 :3131 همکارانمتین و  )زارعیشود  اجتماعی در نظر گرفته میسرمایة 

 لیدر تحل ن،یاست. بنابرا یاجتماع یةسرما یو هم محصول فرع یاجتماع یةسرما ةلفؤمد، هم خو

ها به  انانس انیم یتعاون و همکار ةسابقدارد.  یا ژهیو تیو اهم گاهیاعتماد جا یاجتماع یةسرما

 یتعاون و همکار یایبه مزا خیبشر در طول تار رسد ی. به نظر مگردد یدور برم اریبس های گذشته

با  یهر جا که امکان همکار ،یمختلف زندگ یها برده و در حوزه یخود پ یو بقا اتیح یبرا

 .(51 :3131 نهمکارامتین و  )زارعیآن بهره برد  یایاز مزا  تالش کرده ،او فراهم شده یبرا گرانید

کنند کمتر به  یم یزندگ کم یاجتماع یةسرماکه در مناطق با  یدهد افراد ینشان م مطالعات

و  یبه روابط خون شتریو ب دارند لیتما خود ةخانواداز اعضای  ریغ یو اعتماد به افراد یهمکار

 یةسرما امع باجو نسبت به ،است شتریب یاجتماع یةسرماکه  یدر جوامع ،دارند. حالتوجه خانواده 

 شرفتیوجود دارد که باعث پ یشتریو اعتماد ب بیشتر است مشارکت در محافل ،نییپا یعاجتما

میزبان از سطح اعتماد باالیی برخوردار جامعة اگر  .(Amore 2017: 108) شود میجامعه  شتریب

شتر را فراهم و تعامل و ارتباط بیزمینة  ،از جمله گردشگران ،اعتماد باال به دیگرانهمین  ،باشد

اعتماد باال بین مردم مقصد و گردشگران  ،. از طرف دیگرکند میروند ورود گردشگر را تسهیل 

گردشگران با طیب خاطر به  آورد. بنابراین، به وجود میامنیت ذهنی و عینی را در گردشگران 
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ایرانیان  بهاد باال در گردشگران خارجی وجود اعتم (.58 :3131)حبیبی  کنند میمنطقه سفر 

گردشگری توسعة گردشگران برای مسافرت به ایران و  دتواند در گسترش روابط و تمایل مجد می

 (.11 :3133جریبی و نجفی هزارمهم باشد )

تولد تا آخر عمر در ة لحظانسان موجودی اجتماعی است و از  هآنجا ک از: پذیری مسئولیت

ر در تعامل است همواره باید یاد بگیرد چگونه در های دیگ برد و پیوسته با انسان اجتماع به سر می

های اجتماعی الزم  کند. برای این کار آموختن مهارت برطرفجمع زندگی و نیازهای خود را 

تواند به  ها می گیرد و یادگیری درست آن ها را فرامی پذیری این مهارت جامعهیند افراست. فرد طی 

احساس التزام به  نوعیپذیری اجتماعی  د. مسئولیتپذیری اجتماعی منجر شو گیری مسئولیت شکل

نوعی احساس تعهد  ؛دیگران است ازید لتقهای گوناگون به دلیل  عمل یا واکنش فردی در موقعیت

گروهی که در ذهن فرد  قواعد درک و ،اجتماعی معیارهای وبندی به دیگران، تبعیت از قواعد و پای

فرد گرایش  ،پذیری اجتماعی مسئولیتدر گذارد.  شکل گرفته است و بر رفتارهای او اثر می

فعالیت  ةدربارکند،  مسئوالنه دارد، برای فعالیت به صورت مسئوالنه احساس شایستگی می

پذیری  دهد. مسئولیت و اعمال مسئوالنه انجام می ،کند پذیرانه خود را اثرگذار احساس می مسئولیت

با  زندگیودکی بیاموزد تا با وظایف پرشماری که در های ک است که فرد باید از اولین سالیندی افر

ارتباط بسیار باالیی  (.313 :3131حکمت  پناه و )یزدان شود مسئوالنه برخورد کند رو می هها روب آن

دار به دلیل کاهش مسئولیت  امنیت وجود دارد. کشورهای سرمایهبین مسئولیت اجتماعی و 

خود دارند. رضایت و توسعه در جامعه در گرو سطح  اجتماعی فشار کمی برای بهبود ساختارهای

باالیی از مسئولیت اجتماعی است و نظم در جامعه مستلزم وجود و تقویت مسئولیت اجتماعی 

 (.Trainer 2005: 701) است

بخشند. دیوید هیوم  هنجارها مقررات مرسوم هستند که به رفتارهای جامعه وحدت می هنجارها:

ها متفاوت  اما نوع آن در میان گروه ؛دنبخش به رفتارهای اجتماعی نظم میاست که هنجارها  بر آن

تبادالت را در  ةکند و از طریق آن هزین است. وجود هنجارها در جامعه انتظارها را هماهنگ می

 :3131 همکارانمتین و  شود )زارعی می عدی را شاملچندبُ یتعادلدهد که خود  می تعامالت کاهش

آید که به لحاظ اجتماعی حق کنترل یک عمل نه  می وجوده ، یک هنجار وقتی بنطبق نظر کلم (.15
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در سیستم  نظر میزان اتفاق ةدهند دیگران نیز حفظ شود. بنابراین، نشانه وسیلة بلکه ب ،فقط توسط فرد

ند و تا حد ممکن حیات جامعه ا اجتماعیسرمایة هنجارها مولد  (.311 :3138یباغی )ااجتماعی است 

رود.  اجتماعی رو به نقصان میسرمایة ها در جامعه،  اثر شدن آن در صورت بی ،کنند. اما فظ میرا ح

و به این شوند  میهای رسمی  و کاهش کنترل ،بخشی هنجارها موجب تقویت همیاری، انسجام

 (.350 :3130آبادی و ترکان   شاه  )زارعکنند  میصورت امنیت را تقویت 

. کند میشده اشاره جادیبه افراد و روابط ا یاجتماع یاه شبکه :های اجتماعی شبکه

را به  های اجتماعی شبکهتوان  می .وجود دارد یاجتماع یها شبکه زمینةدر  یمختلف یها یبند دسته

 ،گانیشامل خانواده، دوستان، همسا یرسمریغ یها کرد. شبکه قسیمت یررسمیو غ یرسم ةدستدو 

 یو نهاد ،یکار ،ی، انجمنیگروه ،یشامل روابط مدن یرسمهای  شبکهاست و  شاوندانیو خو

(Saffer 2016: 175). های  د. شبکهنیاب های اجتماعی به صورت افقی و عمودی گسترش می شبکه

ای  آیند. جامعه های اجتماعی عمودی در جامعه به وجود می ها و شبکه اجتماعی افقی در خانواده

های  ایجاد فرصت م برایاجتماعی الز ةسرمایل شده است اجتماعی افقی تشکیسرمایة که از 

های اجتماعی عمودی  ای که دارای شبکه . همچنین، جامعهرا دارد ،گردشگریتوسعة مانند  ،جدید

 (.51 :3131)حبیبی  تر و بازتر دارد قوی است در برابر گردشگری ذهنیتی روشن

 . منظور از مشارکتستا عیگسترده با ابعاد وس یمفهوم یمشارکت اجتماع مشارکت اجتماعی:

 یتا برا زدیانگ یاست که آنان را برم یگروه یها تیاشخاص در موقع یو عاطف یذهن یریدرگ

 )رحمانی و شوند کیکار شر تیو در مسئول کنند یاریرا  گرید کی یبه اهداف گروه دستیابی

بیشتر  هر چه میزان مشارکت اجتماعی در سطح رسمی و غیررسمی در جامعه(. 51 :3138کاوسی 

مشارکت  (.13 :3131پور   )نیازی و بحری باشد به همان میزان احساس امنیت بیشتر خواهد بود

الزم است با تمهیداتی  گذارد. بنابراین، میاجتماعی سرمایة بسیار زیادی بر تقویت  تأثیراجتماعی 

 مردمعالقة اهی و آگ ْ مشارکتتأمین ترین عامل  سطح مشارکت افراد را در اجتماع افزایش داد. عمده

در جامعه است. تا زمانی که نتوان مردم را به این باور و  و حاکمیت این فرهنگ تعلیم و همیاری به

تر و سعادتمند دست یافت و  ای مرفه توان به جامعه همیاری میتعاون و  و یقین کشاند که با مشارکت

مشارکت تأمین ز میان برداشت پسندی را در جامعه ای که نتوان فرهنگ خودمحوری و خودتا زمان
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از جمله ارتباط بین  ،های خود پذیر نخواهد بود. صنعت گردشگری به دلیل ویژگی نامردم امک

زمینة تواند  می ،ایجاد اشتغال برای نیروی انسانیو  احساس افتخار و غرور ملی نتیجهها و در  فرهنگ

 (.113: 3131می و زندی یشتر افراد مهیا سازد )هاشچه ب مناسب را برای مشارکت هر

به  «عون»واژه از  نیمتقابل است. ا یو همراه یاوری یتعاون به معنا :کمک کردن و تعاون

 آمده است «یاریو هم گرید یککمک کردن به » یبه معنا «تفاعل»در باب  و «کردن یاری» یمعن

نقش  تیناس بر اهمش جامعه شمندانیبه اتفاق اند بی(. اکثر قر11: 3131و همکاران  نیمت ی)زارع

کرده و  دیکأت یاجتماع اتیو تداوم ح یداریدر پا یاجتماع یوندهایو استحکام پ یجمع یها کنش

 اند قرار داده یامر مهم مورد توجه جد نیرا در ا یعناصر اجتماع نیو تعاون ب یهمکار تأثیر

 هیاز سرما ینوع یعاجتما ةیاز نظر کلمن سرما ،یطور کل به (.10 :3131 همکارانمتین و  )زارعی

را که در نبود آن  ینیبه اهداف مع یابیامکان دست است واشکال آن مولد  گریاست که مانند د

 ةیسرماو گسترش  جادیکه سبب ا یاز عوامل یکی یسازد. به زعم و می فراهم است یافتنین دست

ست کمک افراد از شاره کرد که درخواانکته  نیبه ا دیبا است. نیزکمک و تعاون  شود می یاجتماع

فارابی تعاون و  (.51 :3138کاوسی  و )رحمانی کند می شتریرا ب یاجتماع ةیسرمامقدار  گرید کی

 داند همکاری را سبب تداوم حیات اجتماع و همچنین محصول تعاون را امنیت و آرامش می

 (.11 :3131)قاسمی و محمدی 

. مدل مفهومی پژوهش نیز در شکل یدآ در ادامه می که شدپژوهش تدوین  های رو فرضیه ازین

 ه شده است.ئارا 3

 دهد. قرار می تأثیراعتماد در جامعه امنیت را به صورت معنادار تحت  .3 فرضیة

 دهد. قرار می تأثیرپذیری در جامعه امنیت را به صورت معنادار تحت  مسئولیت .1 فرضیة

 د.نده قرار می تأثیرنادار تحت های اجتماعی در جامعه امنیت را به صورت مع شبکه .1 فرضیة

 د.نده قرار می تأثیرهنجارها در جامعه امنیت را به صورت معنادار تحت  .5 فرضیة

 دهد. قرار می تأثیرمشارکت اجتماعی در جامعه امنیت را به صورت معنادار تحت  .1 فرضیة

 دهد. قرار می تأثیرکمک کردن و تعاون در جامعه امنیت را به صورت معنادار تحت  .1 فرضیة

 .دهد قرار می تأثیرمعنادار تحت  را به صورتگردشگری خارجی  ةتوسع ْ امنیت .8 فرضیة
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 بررسی ادامهشده است که در  و گردشگری انجام ،اجتماعی، امنیت ةسرمای ةزمینمطالعاتی در 

 .شود می

بین رونق گردشگری و  ةرابطبررسی »( در پژوهشی تحت عنوان 3133) بیدختی و شریفی

اجتماعی مناطق ساحلی  ةسرمایبه بررسی نقش  «اجتماعی در مناطق ساحلی دریای خزر ةسرمای

از ساکنان بومی  113. به این منظور پیمایشی با مشارکت نددریای خزر در جذب گردشگر پرداخت

 ةسرمایدهد  ها نشان می های پژوهش آن م شد. یافتهی دریای خزر انجالو گردشگران مناطق ساح

 ثر است.ؤامنیت ذهنی و عینی بر جذب گردشگر م از طریق اجتماعی به طور مستقیم و همچنین

 ةتوسعو  ،اجتماعی، امنیت ملی ةسرمای»( در پژوهشی تحت عنوان 3131)هاشمی و زندی 

. به این منظور را بررسی کردندی گردشگر ةتوسعامنیت و  و اجتماعی ةسرمای ةرابط «گردشگری

. دادندگردشگری انجام  ةحوزو متخصصان  استادان،نفر از مدیران،  10پیمایشی با مشارکت 

امنیت ملی و  و اجتماعی ةسرمایمعناداری بین متغیرهای  ةرابط دادها نشان  های پژوهش آن فتهیا

 ةسرمایرا بر تقویت  تأثیرگردشگری وجود دارد. همچنین، مشارکت اجتماعی بیشترین  ةتوسع

 گردشگری باید روی مشارکت اجتماعی تمرکز کرد. ةتوسعو برای  گذارد میاجتماعی 

 اجتماعیهای  شبکه

 مسئولیت پذیری
 اعتماد

 هنجارها

 مشارکت اجتماعی
 تعاون

 گردشگری ةتوسع امنیت
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گردشگری و ارزش توسعة مشارکت جامعه در »( در پژوهشی تحت عنوان 1030کالیبورن )

به این گردشگری پرداخت. توسعة اجتماعی در سرمایة به بررسی نقش و ارزش « اجتماعیسرمایة 

اجتماعی داد سرمایة ژوهش نشان های پ . یافتهدادنظور پیمایشی بین مدیران گردشگری در پاناما انجام م

 وجود امنیت است.ْ  گذار در مشارکتتأثیرو یکی از عوامل  شود میگردشگری توسعة باعث افزایش و 

و انتخاب مقصد  ،اعتماد اجتماعی، امنیت»( در پژوهشی تحت عنوان 1031) سوندسن و جنسن

به این منظور پیمایشی  .نداعتماد اجتماعی بر امنیت و گردشگری پرداخت تأثیر به بررسی« گردشگری

زمانی که امنیت در جامعه توسط  دادهای پژوهش نشان  . یافتهدادندمیان گردشگران در دانمارک انجام 

زمانی که  ،. امایابند کاهش میی گردشگران در آن مقصد گردشگر ،نیروهای امنیتی متوسل به زور باشد

شود، چون امنیت به طور  هنجارهای اجتماعی ایجاد میواسطة امنیت از طریق اعتماد اجتماعی و به 

 .شوند میبیشتری جذب افراد تر است و  ایمن منطقه از نظر گردشگران ،غیررسمی به وجود آمده

کلیدی در گردشگری:  یاملع ْ امنیت»تحت عنوان  خود ( در پژوهش1038پنیچ و کوریچ )

امنیت بر گردشگری  تأثیربه بررسی  «شده توسط متقاضیان تحلیل و شده های شناسایی ویژگی

. دادندکرواسی انجام  دانشجویان در کشور نفر از 315 به این منظور پیمایشی با مشارکت پرداختند.

امنیت  ِ ردشگری نبودعامل اصلی جلوگیری از انتخاب یک مقصد گ دادهای پژوهش نشان  یافته

گذار در این زمینه اطالعاتی است که از طریق  تأثیرترین عامل  گویان مهم . از دید پاسخاست

همچنین، بر اساس نظرسنجی در این پژوهش کشور  .استهای اجتماعی به فرد رسیده  رسانه

 .است ناامنی دچارجهان نقاط  سایر از بیشتر ،گویان از نظر پاسخ ،خاورمیانه ةمنطقسوریه و 

 ةسرمایگردشگری و »( در پژوهشی تحت عنوان 1033) شو همکاران 3هرناندزرمیرز 

ها و  اجتماعی و گردشگری با توجه به فرصت ةسرمایبه بررسی  «ها ها و فرصت اجتماعی: شکاف

ای انجام شد.  ای به صورت کتابخانه به این منظور مطالعه ای بین این دو متغیر پرداختند.ه شکاف

و  استگردشگری  ةتوسعبسیار مهم برای  یاجتماعی متغیر ةسرمایهای پژوهش نشان داد  افتهی

اجتماعی از  ةسرمایمطالعات بیشتری در این زمینه انجام داد و بر اساس نتایج نادیده گرفتن  دبای

 .زند میمحکمی به این صنعت  ةضربصنعت گردشگری ن مسئوالطرف 

                                                                                                                                                    
1. Ramirez Hernandez 
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 روش تحقیق

آماری جامعة . است  توصیفیوش پژوهش هیت و هدف کاربردی و از نظر راین پژوهش از نظر ما

. به منظور تعیین حجم بودند 3138پژوهش شامل گردشگران خارجی در دسترس شهر مشهد در تیرماه 

یابی  کند برای تعیین حجم نمونه در مدل می ( استفاده شد. وی بیان 1001نمونه از الگوی کالین )

نفر  100های پژوهش کمتر از  تعداد داده یکی اینکه؛ کردتوجه موضوع دو به  معادالت ساختاری باید

 به ازای هر پرسش پژوهش پنج نمونه وجود داشته باشد. سپس تعداد حاصل از هر دیگر اینکهنباشد و 

. با توجه به تعداد شود میحجم نمونه انتخاب منزلة های یک یا دو که بیشتر باشد به  یک از گزینه

برای به دست  ،شناختی بود  های جمعیت مربوط به دادهسؤال  سه بود وپرسش  11که  ،پژوهشسؤاالت 

 100تعداد  ،آماریجامعة تر از  ای جامع طور به دست آوردن نمونه آوردن هر دو شرط و همین

عربی و و  پرسشنامه به سه زبان فارسی. آوری شد جمع گیری در دسترس مه به روش نمونهپرسشنا

 بود. پژوهشزمینة و با بررسی در  ساخته مذکور محققسؤاالت پرسشنامة همچنین،  توزیع شد.انگلیسی 

 .شد بررسی همگرا روایی و سازه روایی و محتوایی روایی حاضر پرسشنامة روایی تأیید و بررسی برای

 منطقی از و شد توزیع خبره افراد و دانشگاهی استادان بین پرسشنامه تعدادی محتوا روایی منظور به

 بهبود جهت ،خبرگان دیدگاه از طور همین .شد حاصل اطمینان سؤاالت و تناسب ،بودن فهم قابل بودن،

گیری  به منظور روایی سازه از تحلیل عاملی در حالت مدل اندازه .شد استفاده ،پرسشنامه های پرسش

این گویه  . بنابراین،دندبو 1/0 دارای بار عاملی باالتر از 31گویة شمارة ها به جز  گویههمة استفاده شد. 

دارای بار عاملی  ها گویههمة  شد.بررسی گیری  تحلیل عاملی در حالت مدل اندازه حذف و مجدداً

 واریانس میانگین همگرا، روایی منظور به ،طور آمده است. همین 3نتایج در جدول . بودند 1/0باالتر از 

بایرن  نظر طبق مرکب پایایی شاخص. شد محاسبه( CR) مرکب پایایی و( AVE) شده استخراج

 میانگین .است قبول قابل 8/0 تا 1/0 بین و باشد باال سازه اعتبار تا باشد 8/0 از باالتر باید( 1031)

 مورد 1/0 تا 5/0 بین و باالست سازه اعتبار باشد 1/0 از باالتر که صورتی در نیز شده استخراج واریانس

 در نتایج .است شده استخراج واریانس میانگین از مرکب پایایی بودن رت بزرگ آن دیگر شرط .است قبول

جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. این ضریب است.  آمده 1 جدول

بود و برای هر یک از متغیرهای پژوهش به صورت مجزا محاسبه  331/0برای کل پرسشنامه برابر با 
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دهد،  طور که نتایج ضریب آلفای کرونباخ نشان می است. همان آمده 1دول د که نتایج آن در جش

های پژوهش و آزمون  برخوردار است. به منظور بررسی داده مورد نظر از پایایی مناسبپرسشنامة 

افزار  استفاده شد. از نرم LISRELو  SPSSافزارهای آماری  ها از آمار توصیفی و استنباطی و نرم فرضیه

SPSS  شناختی و از  های جمعیت ضریب آلفای کرونباخ و دادهمحاسبة جهتLISREL  جهت تحلیل

 های پژوهش استفاده شد. عاملی و بررسی فرضیه

 های پژوهش بار عاملی گویه .1 جدول

 بار عاملی گویهشمارة  بار عاملی گویهشمارة  عاملی بار گویهشمارة 
 81/0 11 گویة حذف 31 گویة 11/0 3 گویة
 13/0 15 گویة 33/0 31 گویة 15/0 1 گویة
 80/0 11 گویة 33/0 35 گویة 13/0 1 گویة
 83/0 11 گویة 35/0 31 گویة 13/0 5 گویة
 80/0 18 گویة 33/0 31 گویة 38/0 1 گویة
 11/0 13 گویة 11/0 38 گویة 31/0 1 گویة
 81/0 13 گویة 11/0 33 گویة 31/0 8 گویة
 88/0 10 گویة 30/0 33 گویة 81/0 3 گویة
 83/0 13 گویة 81/0 10 گویة 81/0 3 گویة
 81/0 11 گویة 81/0 13 گویة 31/0 30 گویة
   83/0 11 گویة 33/0 33 گویة

 . آلفای کرونباخ و روایی همگرا2 جدول

 سؤاالت CR AVE آلفای کرونباخ متغیر

 5تا  3 535/0 813/0 811/0 اعتماد

 3تا  1 131/0 303/0 333/0 پذیری مسئولیت

 31تا  3 133/0 313/0 311/0 ها شبکه

 31تا  31 811/0 331/0 333/0 هنجارها

 10تا  38 111/0 331/0 330/0 مشارکت اجتماعی

 15تا  13 113/0 311/0 311/0 کمک کردن و تعاون

 13تا  11 101/0 303/0 831/0 امنیت اجتماعی

 11تا  13 138/0 311/0 358/0 گردشگری خارجی ةتوسع

 11   331/0 جموعم
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 های پژوهش یافته

های  ین منظور، ابتدا ویژگیدهای پژوهش ارائه شده است. ب در این قسمت از پژوهش یافته

 .آید می 1آماری در جدول  ةنمونی شناختی اعضا جمعیت

 آماری ةنمونشناختی اعضای  های جمعیت ویژگی .3 جدول

 درصد فراوانی فراوانی مطلق گروه متغیر

 جنسیت
 11 311 ردم

 15 13 زن

تعداد سفر به 

 مشهد

 1/18 81 1تا  3

 11 80 5تا  1

 1/33 18 1تا  1

 3 33 به باال 1

محل سکونت 

 )ملیت(

 1/8 31 افغانستان

 1 30 پاکستان

 1/33 11 سوریه

 1/33 13 عراق

 1/1 31 امارات

 1/5 3 عربستان

 1/11 11 کویت

 1/3 38 فریقاییاکشورهای 

 1/1 8 کشورهای اروپایی

 8 35 سایر

 

به منظور استفاده از  .بهره گرفته شد LISRELافزار  ها از نرم یا رد فرضیهتأیید به منظور 

های برازشی را تولید  افزار شاخص که تحلیل مسیر در این نرمکرد باید توجه  LISRELافزار  نرم

( در 1031بایرن ) بنا بر نظر استناد است. مشخص مقبول و نتایج آن قابلبازة کند که در  می

شود. به  معادالت ساختاری در صورتی که سه شاخص باالتر از حد پذیرش باشد مدل پذیرفته می

 مدل دارای برازش مناسب است.که نشان داد  شدبرازش مدل بررسی  5این منظور در جدول 
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 های برازش شاخص .4 جدول

 پذیرش شاخصدامنة  مقدار شاخص شاخص یا نشانگر

 03/0مقادیر زیر  051/0 (RMSEAمیانگین مربعات خطای برآورد ) ةریششاخص 

 1تا  3بین  33/3 (X2/dfآزادی )  ةدرجنسبت کای اسکوئر به 

 3/0مقادیر باالی  33/0 (GFIنیکویی برازش )  شاخص

 3/0مقادیر باالی  38/0 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 3/0مقادیر باالی  38/0 (IFIشاخص برازش تطبیقی )

 03/0مقادیر زیر  053/0 (SRMRمیانگین مربعات استانداردشده ) ةریششاخص 

 

 آمده است. 1در شکل آزمون معناداری  ها مدل در حالت جهت بررسی فرضیه

 
 مدل پژوهش در حالت آزمون معناداری .2شکل 
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مشارکت  ،پذیری، هنجارها پژوهش اعتماد، مسئولیت فرضیةبر اساس پنج ، 1با توجه به شکل 

ها در حالت  معنادار دارد که ضرایب این فرضیه تأثیر مک کردن و تعاون بر امنیتو ک ،اجتماعی

را تأیید ها  که فرضیهاست  51/5و  ،30/1، 31/1، 33/1، 53/1آزمون معناداری به ترتیب برابر 

 ،33/3با ضریب آزمون معناداری  ،«معنادار دارد تأثیر های اجتماعی بر امنیت بکهش»فرضیة . کند می

با ضریب ، «معنادار دارد تأثیرگردشگری خارجی  ةتوسعبر  امنیت» فرضیة . همچنین،شود نمییید أت

 آمده است. 1. نتایج پژوهش در جدول شود مییید أت ،31/3آزمون معناداری 

 .است آمده دهد می ننشا را وابسته متغیر بر مستقل متغیر تأثیر مقدار که تعیین ضرایب 1 جدول در

 نتایج پژوهش ةخالص. 5 جدول

 β فرضیات مدل مفهومی
 مقدار

T-Value 

 فرضیات

 نتیجه فرضیه

 تأیید 3 53/1* 11/0 دهد. قرار می تأثیراعتماد در جامعه امنیت را به صورت معنادار تحت 

 تأیید 1 33/1* 33/0 .دهد قرار می تأثیرپذیری در جامعه امنیت را به صورت معنادار تحت  مسئولیت

قرار  تأثیرهای اجتماعی در جامعه امنیت را به صورت معنادار تحت  شبکه

 دهد. می
 رد 1 33/3 03/0

 تأیید 5 31/1* 10/0 دهد. قرار می تأثیرهنجارها در جامعه امنیت را به صورت معنادار تحت 

 تأیید 1 30/1** 50/0 دهد. قرار می تأثیرمشارکت اجتماعی در جامعه امنیت را به صورت معنادار تحت 

قرار  تأثیرکمک کردن و تعاون در جامعه امنیت را به صورت معنادار تحت 

 دهد. می
 تأیید 1 51/5** 11/0

 تأیید 8 31/3** 10/0 دهد. قرار می تأثیررا به صورت معنادار تحت گردشگری خارجی توسعة ْ  امنیت

03/0P< 
**

     01/0P< 
*

 

 تعیین متغیرهای مدل ضرایب .6جدول 

 ضریب تعیین متغیر

 11/0 امنیت

 11/0 گردشگری خارجی ةتوسع

 



  255   زی روابط سرمایة اجتماعی، امنیت، و توسعة گردشگری خارجیسا مدل

 است. 11/0برابر با  ضریب تعیین امنیت ،هش حاضرهای پژو  هو داد 1 با توجه به جدول

درصد آن  53شود و  توسط متغیرهای پیشین این پژوهش تبیین می درصد امنیت 11بنابراین، 

گردشگری  ةتوسعاین مدل در نظر گرفته نشده است. ضریب تعیین توسط متغیرهایی که در 

درصد متغیر  11این بدان معناست که متغیرهای پیشین این پژوهش  .است 11/0خارجی برابر با 

 کند. گردشگری خارجی را تبیین می ةتوسع

 بحث و نتیجه

گردشگری و  ةتوسعهای  زمینه یکی از پیش .گردشگری برای هر کشور حائز اهمیت است ةتوسع

 ةزمیناجتماعی باالتر  ةسرمایگردشگران وجود امنیت است. جوامع با میزان مقصد از سوی انتخاب 

 ةسرمایگردشگری خارجی از طریق  ةتوسعوجود امنیت را دارند. در پژوهش حاضر سعی شد 

 شهر خارجی گردشگران پژوهش آماری ةجامع. شودافزایش امنیت بررسی  ةواسطاجتماعی به 

 نمونه حجم عنوان به نفر 100 دسترس در گیری نمونه روش با و بودند 3138 تیرماه در هدمش

 و از استفاده شدال ؤس 11حاوی  ةپرسشنام از های پژوهش برای گردآوری داده .شدند انتخاب

 های پژوهش بهره گرفته شد. جهت بررسی داده LISRELو  SPSSافزارهای  نرم

اعتماد در جامعه امنیت را به صورت معنادار  دهد نشان میهش واول پژفرضیة حاصل از نتیجة 

( 1031) و سوندسن ( و جنسن3131های حبیبی ) این فرضیه با یافتهنتیجة  دهد. قرار می تأثیرتحت 

قت دارد. مادامی که در جامعه اعتماد میان افراد وجود داشته باشد مردم مشارکت بیشتری در مطاب

شود و امنیت ذهنی را  وکار می اد در مسائل اقتصادی باعث رونق کسبجامعه خواهند داشت و اعتم

این اعتماد  ،میزبان از سطح اعتماد باالیی برخوردار باشدجامعة در پی خواهد داشت. همچنین، اگر 

شود از طریق  رو توصیه می ازین کند. تعامل بیشتر را مهیا میزمینة  ،از جمله گردشگران ،باال به دیگران

فرضیة دوم نتیجة . افزایش یابداعتماد در جامعه شود های اجتماعی سعی  رسانهه کمک بآموزش 

دهد.  قرار می تأثیرمعنادار تحت  پذیری در جامعه امنیت را به صورت مسئولیتکند  پژوهش بیان می

د را خوباشند داشته تعهد و پایبندی  ی کهافرادمطابقت دارد.  (1001ترینر ) این فرضیه با نتایجنتیجة 

اعتنا  بیشود به اتفاقات جامعه  ند و این مسئولیت باعث میندا محیط پیرامون مسئول میدر ارتباط با 

پذیری  مسئولیت. با توجه به اینکه کنندنباشند و در صورت لزوم در جهت حفظ امنیت اطرافیان اقدام 
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با  زندگیپرشماری که در های کودکی بیاموزد تا با وظایف  است که فرد باید از اولین سالیندی افر

 ،ذیریپ در خصوص مسئولیت ،شود مسئوالن میتوصیه  ،شود مسئوالنه برخورد کند رو می هها روب آن

کند  سوم پژوهش بیان میفرضیة  کلی خود قرار دهند.برنامة آموزش از طریق مدارس را در 

یید أن فرضیه تای .دنده می قرار تأثیرهای اجتماعی در جامعه امنیت را به صورت معنادار تحت  شبکه

بر  های اجتماعی شبکهدهد  نشان می (1031پوپوا ) ( و3130) آبادی  زارع شاه پژوهش نتایج اما. نشد

هنجارها کند  چهارم پژوهش بیان میفرضیة حاصل از نتیجة  .ندگذارتأثیرکتورهای امنیت افزایش فا

های زارع  این فرضیه با یافتهنتیجة د. نده قرار می تأثیردر جامعه امنیت را به صورت معنادار تحت 

هنجارها به رفتار جامعه وحدت  .( مطابقت و همخوانی دارد1031( و استومبام )3130آبادی )  شاه

و به این صورت  کنندرفتار  درست های رسمی، افراد بدون وجود کنترل ،دنشو د و باعث مینبخش می

شود شهر یا کشور به عنوان   فتار درست باعث مید. وجود هنجارها و رنشو باعث تقویت امنیت می

رفتار درست های اجتماعی،  در رسانه ،شود میرو توصیه  مقصد مناسب گردشگری شناخته شود. ازین

کند مشارکت اجتماعی در جامعه  پنجم پژوهش بیان میفرضیة نتیجة  داده شود.تبلیغ و آموزش 

پور  نیازی و بحری های این فرضیه با یافتهنتیجة دهد.  قرار می تأثیرامنیت را به صورت معنادار تحت 

حضور افراد در جامعه و مشارکت در  ( مطابقت و همخوانی دارد.3131( و هاشمی و زندی )3131)

رها حالت خمود و رخوت را از شود و جامعه  امور مختلف باعث ایجاد جریان مثبت در جامعه می

ود امنیت ذهنی در جامعه جریان یابد و مناطق سرزنده و ش سرزنده و فعال باعث میجامعة . کند می

ها و  ها از طریق برگزاری همایش شود شهرداری توصیه میبنابراین، . شود فعال گردشگری پررونق

نتیجة  .فراهم آورندمشارکت و ایجاد نشاط در جامعه را زمینة تر و مداوم  ها به صورت گسترده جشن

کمک کردن و تعاون در جامعه امنیت را به صورت معنادار تحت کند  می ششم پژوهش بیان فرضیة 

 رو به اجتماعیسرمایة مادامی که کمک کردن و تعاون در جامعه وجود دارد،  دهد. قرار می تأثیر

توانند روی کمک دیگران حساب  مشکل می هنگام ابتال بهزمانی که افراد بدانند  بود.افزایش خواهد 

با ایجاد و حمایت از  شود توصیه میبنابراین، شود.  در جامعه ایجاد می کنند، امنیت ذهنی و آرامش

حس تعاون و همکاری در جامعه  ،ای تغذیهو  شکیزخدمت رایگان پارائة مانند  ،های کوچک تشکل

را به گردشگری خارجی توسعة  ْ امنیتکند  هفتم پژوهش بیان میفرضیة افزایش یابد. در نهایت، 
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( و 3131هاشمی و زندی ) های این فرضیه با یافتهنتیجة دهد.  قرار می ثیرتأصورت معنادار تحت 

( همخوانی دارد. زمانی که یک گردشگر بخواهد مقصد گردشگری را انتخاب 1038یچ و کروچیچ )پن

. همچنین، امنیتی که در جامعه وجود دارد توسط گردشگران کند میکند امنیت را به طور حتم لحاظ 

میزان امنیت را لحاظ  سفر مجدد یا توصیه در خصوص مقصد گردشگری یبراشود و  درک می

 ساز گردشگری خارجی است. وجود امنیت زمینهبنابراین،  کنند. می

شود در شهر مشهد پلیس مخصوص گردشگر توسعه داده شود و همچنین از طریق  توصیه می

یابد. محدودیت  اجتماعی ارتقا ةسرمایسازی   گذاری در خصوص آموزش و فرهنگ سرمایه

 نمونه بود.پژوهش حاضر دشواری دستیابی به گردشگران خارجی بیشتر جهت تعداد بیشتر 
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