
 
 

 17بهار ـ  71سال هفتم ـ شماره  مدیریت گردشگریفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات 

 741تا  727صفحات 

اجتماعی در  ةرونق گردشگری و سرماي بينة بررسی رابط
 مناطق ساحلی دريای خزر

 
 * علی اکبر امين بيدختی

  ** نوید شریفی

 چکيده 

 و اجتماعي اقتصادي، پديدة گردشگري و فراغت اوقات به مربوط هايبرنامه 
 منزلة به گردشگري كه عقيده دارند صاحبنظران برخي شوند. تلقي مي فرهنگي

تدوين     گردشگري، اهميت توجه به با كشورهاست. اقتصادي توسعة محرك نيروي
اعتمادپذيري گردشگران به مناطق مورد بازيد و در نتيجه جذب راهکارهاي مناسب 

 گردشگر از اهميت بااليي  برخوردار است.
بر اين اساس هدف تحقيق حاضر تدوين و ارايه الگويي در خصوص بررسي  

نقش سرمايه اجتماعي مناطق ساحلي درياي خزر درجذب گردشگر اين مناطق 
 ٴآماري تحقيق را كليه ٴتگي است. جامعههمبسـ  است. روش تحقيق از نوع توصيفي

دهندكه از اين  ساكنان بومي و گردشگران مناطق ساحلي درياي خزر تشکيل مي

                                                                                                                   
Email:aliaminbeidokhti@yahoo.comدانشيار و عضو هيئت علمی دانشگاه سمنان   *

 Email:Navid_2468@yahoo.comمربی و عضو هيئت علمی موسسه آموزش عالی غير انتفاعی و غير دولتی کومش   **

 79/4/17 تاریخ پذیرش:                  7/77/19 دریافت:تارخ 
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اي انتخاب  نفر از هردو گروه به عنوان نمؤنه آماري با روش خوشه 222تعداد 
اند. براي جمع آوري اطالعات مورد نياز از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته  شده

ت. همچنين جهت تجزيه و تحليل اطالعات و بررسي رابطه سرمايه اجتماعي شده اس
با ميزان جذب گردشگر نيز از تکنيک مدليابي معادالت ساختاري استفاده شد. 

 ٴالگوي مفهومي پيشنهادي تحقيق است. بنابراين، سرمايه  تحقيق مؤيدهاي  يافته
ي و عيني بر جذب گردشگر اجتماعي به طور مستقيم و همچنين تأثير بر امنيت ذهن

 موثر است.
 امنيت ذهني، مدل يابي معادالت ساختاري، امنيت عيني، واژگان کليدی:

 گردشگري، مناطق ساحلي خزر

 مقدمه

به معناي گشتن اخذ شده كه ريشه در لغت التين  از كلمه تور لغت گردشگري 
شد كه از يوناني به با به معناي دور زدن، رفت و برگشت بين مبدأ و مقصد مي تورنس

(. از 2931:29است )عبدالمنافي، اسپانيايي و فرانسه و در نهايت به انگليسي راه يافته
 ، توان گفت گردشگري فرآيندها گردشگري تعاريف متعددي ارائه شده كه از جمله مي

فروشندگان و دولت     فعاليتها و پيامدهاي ناشي از ارتباطات و تعامل بين گردشگران، 
)سليماني هاروني و  باشد اند مي هاي اطراف كه درگير شده ميزبان، جوامع ميزبان و محيط

 المللي بين كنفرانس پيشنهاد براساس ملل سازمان (. تعريف3212 1:92 همکاران،

 منظور به كه است گردشگر كسي"ميدارد  بيان گردشگر از 1292 سال در ترانسپورت

 كشوري به يا زيارت و ورزش تجارت، مطالعه، لجه،معا ديدني، نقاط از بازديد تفرج،

 اقامت مدت حداقل اينکه بر مشروط كند مي سفر دارد اقامت آن در كه از كشوري غير

(. در تعريف ديگر 37-339  1:31ساعت كمتر از شش ماه بيشتر نباشد )ديباني، 22از  او
گردشگري حركت معاصر مردم است براي اينکه اوقات "نمايد  ماتيسن و وال بيان مي

فراغت خود را در مکانهايي بيرون از خانه صرف نموده و اقامت نمايند، فعاليتهايي است 

                                                                                                                   
1- tourism 
2- tour 
3- turns 
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دهند و نيز تسهيالتي است كه متناسب با نيازهايشان ايجاد مي  كه طي اقامتشان انجام مي
هاي اقتصادي با رشد  از بخش (. امروزه گردشگري يکيGunn,2004:85-101) "شود

 Rinzin at) بسيار باال در جهان، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه است

eal,2007 :109-125براي جهان از كشورهاي بسياري در ميان اي فشرده (. رقابت 

با   و پويا صنعتي عنوان به گردشگري صنعت و خورد چشم مي به جهانگردان جذب
   هاي اقتصادي و توليدي كشورها فعاليت از مهمي بخش فرد، به منحصر هاي ويژگي

(Zhong,  Xiang,2009:841-856)  به خود را يافته توسعه به ويژه كشورهاي 

تأثيرات مثبت  ۀتحقيقات فراواني نشان دهند (.372  1:93است،)نوبخت، اختصاص داده
 ( بهAyhan Akis,2011:289-296) دباش اقتصادي گردشگر بر منطقه گردشگر پذير مي

 حدود 2929سال  در سازمان جهانگردي توسط شده انجام بيني پيش كه براساس طوري

 درآمدهاي پرداخت و خواهند گردشگري به نفر ميليون و شصت پانصد و ميليارد يک

 رسيد خواهد دالر تريليون ونيم به يک سال اين در المللي بين گردشگري از ناشي

 و مستقيم صورت به دو جهانگردي (.193-3129  1:99 )ابراهيم زاده و همکاران،
   .گذارد مي كشور تأثير يک اقتصاد بر مستقيم غير

 پرداخت صرف ديگر در كشور اقامت هنگام جهانگردان كه ارزهايي: مستقيم

 .كنند مختلف مي هاي هزينه

 به ديگر كشور به كشور آن عزيمت از براي كه هايي پرداخت باز :مستقيم غير

كشور در  يک براي خارجي ارزهاي تأمين مهم از منابع يکي كه آورند مي عمل
 (.:7-339 1:92حال توسعه به شمار مي رود )هزار جريبي و همکاران،

تواند منافع سرشار  بر اين اساس توجه به بحث گردشگري و جذب گردشگر مي 
 هزار چند تمدني با و چهارفصل سرزميني اقتصادي را فراهم سازد. كشور ما ايران

 طبيعي و فرهنگي مذهبي، تاريخي، فرد هب و منحصر متنوع هاي جاذبه با و ساله

كشور اول جهان از لحاظ  19جهاني جزء  ٴبهدر رت دليل همين به .است برخوردار
هاي گردشگري و جزء پنج كشور اول جهان از نظر تنوع گردشگري است. با  جاذبه

ايين و منابع اقتصادي اندكي عايدكشور وجود ميزان جذب گردشگر در كشور پ اين
شده است. مطالعات انجام شده عوامل متعددي از جمله عوامل اقتصادي،اجتماعي و 
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 سياسي را برميزان تقاضاي گردشگري موثر دانسته است)امين بيدختي و همکاران،
ثر اجتماعي در جذب و رونق ؤ(. يکي از عامل م32 1:92بهرامي، ،379 1:99

كه تحقيقات اندكي درخصوص آن در اين مقوله  استاجتماعي  ٴايهگردشگري سرم
اجتماعي  را نخستين بار در سال  ٴخصوصاً در كشور انجام گرفته است. مفهوم سرمايه

به كاربرد و پس از نيم قرن تاخير، مجدداً در سال  1، شخصي به نام هاني فن1229
،گلن لوري، منتقد و 1239او  دردهه  بعد ازبه آن پرداخت.  2، جين جاكوب1299

ايوان اليت جامعه شناس، اين واژه را براي شناسايي منابع مفيد اجتماعي و توسعه 
اجتماعي باتوجه به  ٴ(. مفهوم سرمايه:2-322 1:97)بهزاد، سرمايه انساني به كاربرد

 روند جهاني شدن و تضعيف نقش دولتهاي ملّي، به عنوان راه حلي اجرا شدني در
سطح اجتماعات محلي براي مشکالت توسعه، موردتوجه سياستگذاران و مسئوالن 

 از محققان ،(. بنابراين129 3 1222سياست اجتمــاعي قرار گرفته است )وارنر، 

 .اند پرداخته اجتماعي و نقش آن بر توسعه سرمايه ابعاد بندي طبقه به متفاوتي زواياي
 هاروارد دانشگاه كندي گروه توسط شده ئهارا بندي طبقه به توان مي آن جمله از

 ، داوطلبي روحيه و بخشش ، مدني رهبري و مشاركت اعتماد، قابليت :كرد اشاره
 و ها معاشرت در تنوع رسمي،بر قراريامنيت، غير اجتماعي برقراري روابط توانايي
مدني از جمله  مشاركت در عدالت مشاركت مذهبي، سياسي، مشاركت ها، دوستي

(. امروزه درجريان توسعه 29-3:2 1:91قابليتهاي سرمايه اجتماعي ميباشد)الواني،
يک كشور دركنار انواع سرمايه )طبيعي،انساني و مادي( سرمايه اجتماعي هم به 
عنوان برونداد و هم دروندادتوسعه در تمامي بخشها به شمارميايد. بر اين اساس 

حلقه مفقوده توسعه و رشد جامعه به  كشورهاي توسعه نيافته سرمايه اجتماعي را
 (. 339  1:29و همکاران، )مداح اند لحاظ اقتصادي ناميده

ن اخالقي و رفتاري يدهي به مجموعه قواعد و قوان اجتماعي ضمن شکل ٴهيسرما 
 ٴهيانساني و سرما ٴهيكند تا سرما دهد و كمک مي ز شکل مييهر جامعه، به رفتار افراد ن

 ابند.يي دست يايگر به رشد و پويکديمادي و اقتصادي بتوانند با هم و در تعامل با 
هاي افراد جامعه از جهات  ها و همساني ه اجتماعي با استفاده از همانندييسرما

                                                                                                                   
1- Hani fan 
2 - Jane jacob 
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بر اين اساس سرمايه اجتماعي   .شود ه اعتماد متقابل مييجاد روحيگوناگون ، باعث ا
 ،گردشگرراد، امنيت براي افراد زمينه را جهت جذب تواند با تآًمين اعتماد اف مي

 افزايش سرمايه گذاري و نهايتاً توسعه اقتصادي فراهم نمايد.
اجتماعي و رونق  ٴرابطه سرمايه"ال سؤتحقيق حاضر به دنبال پاسخ به  ،بنابراين 

ال فوق و هدف تحقيق سؤباشد. بر اين اساس جهت دستيابي به  مي"گردشگري چيست؟
اجتماعي محيط بر امنيت ذهني و عيني گردشگران و در  ٴهمانا بررسي تاثيرسرمايهكه 

نتيجه جذب گردشگر است، مقاله در چند گام تدوين شده است. در بخش اول در مرور 
ادبيات تحقيق به تفصيل به بررسي انواع گردشگري ،اثرات گردشگري برجامعه ، عوامل 

آن با جذب گردشگري پرداخته شد . دربخش  ٴطهاجتماعي و راب ٴموثر بر آن ، سرمايه
بعدي پس از ارائه مدل روش تحقيق مطرح همچنين مدل مورد تحليل قرارگرفت و 

بندي و نتيجه گيري قرار گرفت و نهايتاً  ها مورد جمع روابط بين متغييرها آشکار و يافته
 هاي تحقيق ارائه شد. پيشنهاداتي برگرفته از يافته

 انواع گردشگری

توان به موارد زير اشاره  گردشگري انواع مختلفي دارد كه از بين آنها مي 
 (3723  1:92نمود)خاني و همکاران،

هاي  شركت ٴلهست از جهانگردي تجاري كه به وسيا عبارت گردشگری انبوه:
 خاص خود را دارد.هاي  شوند و بازار بزرگ جهانگردي ساماندهي مي

دسته گردشگري فرهنگي و گردشگري اين گردشگري به سه  گردشگری فام:
 ماجراجويانه، گردشگري عادي و گردشگري طبيعت گرا تشکيل شده است.

حركت "گردشگري فرهنگي را   1سازمان جهاني گردشگري گردشگری فرهنگی:
 براي مسافرت هنر، تحصيلي، يادگيري انسان با انگيزه صرفاً فرهنگي مانند تورهاي

 ماهيت با سفر بناها، و سايتها از بازديد فرهنگي، رويدادهاي ساير و ها فستيوال

 (.22-392 1:99نمايد)حمدي و همکاران، تعريف مي "تحصيلي يا هنر و زيارت
 كارهاي دادن انجام به كه هستند كساني جامعه هر در گردشگری ماجراجویانه:

                                                                                                                   
1- World Tourism Organization 
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 مسافرتهاي با افراد اين از دارند. برخي وافر ٴعالقه مخاطره آميز و متهورانه

 از گردشگراني ميخواهند چنين .ميدهند پاسخ خود دروني نياز اين به ماجراجويانه

 با مواجهه در را خود جسمي تواناييهاي و مهارتها عادي، غير يا جديد راههاي

 (.392  1:97 )كاظمي، دشواريها بيازمايند و سختيها
در گردشگري عادي مقصد انتخابي   گردشگری عادی و گردشگری طبيعت گرا:

الزاماً با طبيعت سروكار ندارد مانند بازديد از آثار باستاني و جذابيتهاي تاريخي و 
دوستان و بستگان.گردشگري  بافرهنگي، ديدار هاي  شركت در فستيوال مذهبي،
هاي طبيعي و پناه بردن به آغوش طبيعت زيبا و تحسين و گرا تأكيد بر جاذبهطبيعت

 (.91-391  1:92 )راودراد و همکاران، هاي طبيعي است رك لذت بردن از جاذبهد

گرا گردشگري ساحلي است.  يکي از انواع گردشگري طبيعت گردشگری ساحلی:
 هاي فعاليت و فراغت گردشگري، از كاملي طيف ساحلي گردشگري مفهوم

 بر در دهد، مي روي ساحل نزديک و آبهاي ساحلي نواحي در كه را تفريحي

اسکان،  شامل ساحلي گردشگري محصوالت عرضه اساس اين گيرد. بر مي
 توسعه پشتيبان زيرساخت و دوم هاي خانه غذايي، محصوالت صنعت پذيرايي،

(. سواحل دريا با دارا بودن 71-392 1:99)خاني و همکاران، شود ساحلي را شامل مي
، صنعت و  ، اقليم كزمين شناسي و خا  پوشش گياهي ، ،آب و سرگرميهاي آبي

تأسيسات فرصت مناسبي را جهت جذب گردشگر فراهم مي آورد. در اين راستا 
 ساحل دريا را مي توان به چهار زير بخش جهت استفاده گردشگران تقسيم نمود3

اين منطقه دريايي اكولوژيکي نزديک ساحل،از فالت قاره  :7منطقه آبهای ساحلی
ترين منطقه براي ماهيگيري  شروع مي شود و تا ساحل ادامه دارد. اين منطقه غني

 .استها و ستونهاي سنگي جالب توجه  است و غالباً شامل صخره
گيرد.  اي از خشکي را در بر مي اي از دريا و هم محدوده هم محدوده :2منطقه ساحل

بخصوص اگر گسترده و شني باشدبسياري از بازيها و ورزشهاي آبي گروهي را 
 كند. حمايت مي

                                                                                                                   
1- neritic 
2- Beach 
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شود و  ساحل اطالق مي ٴبه ناحيه پشت منطقه ٴاين منطقه :1ای منطقه پهنه کرانه
كند. مانند چادر زدن و گردش بيرون  مي  بسياري از تفريحات دريايي را حمايت

گيرد. چشم انداز يهتلها و برخي مشاغل را در بر مشهر. در برخي مکانها، اين منطقه 
 مهم اين منطقه منظره درياست.

اراضي پشت مناطق ساحلي عموماً شامل مناطقي است كه  :2منطقه پس کرانه
 .(Ketchum,1987:87-127) مي گيرد  خدماتي را براي فعاليتهاي تفريحي در بر

 اثرات گردشگری

زيست محيطي و فرهنگي   منفي اقتصادي،تواند اثرات مثبت و  گردشگري مي 
 چگونه گردشگري اينکه به دارد بستگي موضوع اين البته اجتماعي داشته باشد؛

 زيراين اساس در جدول  بر .است شده مديريت ريزي و برنامه چگونه و يافته توسعه
 به موارد از اثرات مثبت و منفي آن اشاره شده است.

 حيطی و فرهنگی اجتماعی گردشگریاثرات اقتصادی، زیست م .7جدول 

 پيامدهای اقتصادی
 اقتصادی گردشگری مثبت بالقوه پيامدهای اقتصادی گردشگری منفی بالقوه پيامدهای

 مقاصد در خدمات و کاالها قيمت شاخص افزايش *

 گردشگري

 تقسيم در عدالتی بی و زمين تقاضاي و عرضه بين تعارض *

 آن

 درحال مناطق در آن گسترش جهت باال اقتصادي هاي هزينه *

 توسعه

 محلی امالك قيمت افزايش *
 منطقه در انحصار صورت در مناطق اقتصادي توازن عدم *

 خاص

 بومی غير به بومی از زمين مالكان تغيير *

 گردشگري بودن فصلی ي درنتيجه درآمد سطح بودن پايين *

 منطقه ساکنان زندگی ي هزينه افزايش *

 بومی افراد اشتغال در جابجايی *

 بعدي يك و گردشگري صنعت به منطقه شديد وابستگی *

 منطقه در اقتصادي هاي شدن فعاليت

 درحال مناطق در توسعه شاخصهاي يارتقا و توسعه *

 توسعه

 ويژه کاالهاي و خدمات براي تقاضا افزايش *

 صنعت بودن کارگربر بدليل کار نيروي زيادي تعداد جذب *

 جامعه اقتصاد در پول جريان تسريع *

 ها دسترسی سطح يارتقا و محلی نقل و حمل بهبود *

 محلی بازارهاي به

 منطقه کشاورزي هاي فعاليت و اقتصادي بنيه تقويت *

 مرزي درون بازرگانی افزايش *

 محلی توليدات براي جديد بازارهاي ايجاد *

 جديد شغلی هاي فرصت خلق *
 متنوع سازي اقتصاد محلی *
 (Chris Ryan,2012فقر)کاهش  *

                                                                                                                   
1 - Shoreland 
2 - Vicinage 
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 پيامدهای زیست محيطی
 مثبت زيست محيطی گردشگري بالقوه پيامدهاي زيست محيطی گردشگري منفی بالقوه پيامدهاي

 . . . و نشده تصفيه فاضالب از آبها آلودگی زباله، توليد *

-Azizi Jalilian,2012:61منظر) و صدا آب، هوا، آلودگی *

63) 
 زيست بومی گسيختگی هم از *

 زمين کاربري مشكالت بروز *

 اراضی رفتن ساز و ساخت زير به و فيزيكی تأسيسات ايجاد *

 کشاورزي

 حجم زياد آمد و شد و آلودگی *

 رفاهی خدمات ناکارآمد تمرکز *

 ديدنی نواحی و تاريخی و باستانی هاي سايت به صدمه *

 ديگر

 زيست محيط توان به حد از بيش فشار واردآمدن *

 منحصر هاي گا زيست ساير و ها، تاالب ها، جنگل تخريب *

 وخاص فرد به

 موجود تاريخی تهاي ساي و آثار و ها ساختمان نوسازي *
 محيط مديريت و ريزي برنامه براي اقدام و انگيزه ايجاد *

 طبيعی

 محيط دائم و مستمر حفاظت *

 و باستانی هاي سايت از حفاظت براي ها پرداخت بهبود *
 تاريخی

 ها ساخت زير توسعه *

 فرهنگی و طبيعی محيط به نسبت ساکنين آگاهی افزايش *

 طبيعی منابع از حفاظت به کمك *

 محيط سازي به *

 پيامدهای فرهنگی اجتماعی

 مثبت فرهنگی اجتماعی گردشگري بالقوه پيامدهاي فرهنگی اجتماعی گردشگري منفی بالقوه پيامدهاي
 بازديد منطقه رسوم و آداب و فرهنگ مناسب انعكاس عدم *

 شده

 بر منفی اثرات و مواردي در گردشگران نامناسب پوشش *

 بوميان

 رسوم و آداب و فرهنگ از ميزبان جامعه ساختن متأثر *

 گردشگران

 منطقه در مرج و هرج و ناامنی افزايش امكان *

 مردم مختلف طبقات بين اجتماعی تضاد تشديد *

 گرايی مصرف گسترش و لوکس کاالهاي شدن رايج امكان *

 جامعه فرهنگی اصالت و فرهنگی غناي افتادن خطر به *

 ميزبان کشور بومی افراد زندگی ي نحوه تغيير *

 نمايشی اثرات به منجر گردشگران و بوميان درآمدي فاصله *

 گرد می

 بومی افراد و گردشگران بين فرهنگی تبادالت گسترش *

 دانش سطح ارتقاء و استعدادها شكوفائی و شخصيت رشد *

 ساکنين آگاهی و

 به يابی دست جهت از زنان و مردان بين عدالت بهبود *

 شغلی هاي فرصت

 و ميزبان جامعه اجتماعی فرهنگی،و فكري، روابط توسعه *
 مهمان

 ديگر کشورهاي تمدن و فرهنگ از مردم شناخت *

 باستانی رسوم و آداب و سنتی هنرهاي ي اشاعه و حفظ *

 ملی غرور احساس و فرهنگی هويت احياء *

 ميزبان جامعه زندگی کيفيت بهبود *

 محلی فرهنگ معرفی و نوسازي تحول، ايجاد *

 (7831،خانی،7831)معصومی، :  منبع

 عوامل موثر بر گردشگری

عوامل متعددي بر ميزان گردشگري نقش دارند. از جمله عوامل موثر بر ميزان  
نشان مي دهد حتي  اخير . تحقيقاتكردتوان به عوامل اقتصادي اشاره  گردشگر مي

افزايش روند قيمت نفت در ساليان اخير ميتواند به واسطه افزايش قيمت كاالها و 
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تغييرات نرخ ارز بر ميزان گردشگر تأثير گذاشته و باعث كاهش ميزان تقاضاي 
محيطي و سياسي عوامل اجتماعي ،(. Susanne,2012:133-142)گردشگري شود

بندي توسط محققان سه  ثري بر ميزان جذب گردشگر دارد. در يک دستهؤنيز نقش م
 ند از3ا عامل اصلي در توسعه گردشگري عبارت

 ،گردشگران
 ،مردم منطقه

 (.3112 1:97 ويژگيهاي مقصد )الواني و پيروز بخت،
در توسعه ها سه عامل اصلي  ميزبانان و جاذبه  به عبارت ديگر، ميهمانان،  

 گردشگري اند.

 عوامل موثر بر صنعت گردشگری  .2شکل 

 (717: 7833 منبع: )محسنی، 

ثر و ؤعوامل م در بين عوامل ياد شده ويژگيهاي ميزبانان )مردم منطقه( يکي از 
 توجهي و نبود بيباشد. تحقيقات نشان داده است  آفرين در جذب گردشگر مي نقش

تأثيرات اجتماعي گردشگران بر منطقه گردشگري باعث بروز  در موردبرنامه ريزي 
 واكنش هايي نامناسب در برابر گردشگران از طرف ميزبانان )مردم منطقه(مي شود

(Margaret at eal,2012:64-73.) رفتار و تصميمات دريو و آرچ نيز معتقدند بين 

چنانچه  (.Drew,2008 : 245-258) دارد وجود زيادي هاي پيچيدگي گردشگران
گردشگران اطمينان خاطر الزم و امنيت خاطر از منطقه گردشگري را حس نمايند 

 مردم منطقه
-----------

 ميزبانان

 ویژگيهای
مقصد/ -----------
 جاذبه ها

 

 گردشگران
-----------

 ميهمانان
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هاي مجدد و تبليغ جهت حضور ديگر گردشگران را به وجود مي  زمينه جهت بازديد
آورد. ازجمله عواملي كه نقش مهمي در احساس رضايت و امنيت گردشگران ايفا 

باشد.  از سرمايه  اجتماعي موجود در مردم بومي منطقه مي ٴنمايد ميزان سرمايه مي
 اجتماعي تعاريف متعددي ارائه شده است3

داند كه حاصل تأثير نهادهاي  اي مي بانک جهاني سرمايه اجتماعي را پديده  -
ماعي،روابط انساني و هنجارها بر كميت و كيفيت تعامالت اجتماعي است اجت

بر اقتصاد و توسعه  زياديوتجارب اين سازمان نشان داده است كه اين پديده تأثير 
تواند موجب پايين آمدن  كشورهاي مختلف دارد.افزايش اين سرمايه در جامعه مي

عملياتي سازمانها شود)آريان هاي  اداره جامعه و نيز هزينههاي  جدي سطح هزينه
 (. 3173  1:93پور،

روابط اجتماعي است كه به  ٴسرمايه اجتماعي منافع دو جانبه"كند  وينتر عنوان مي -
 (.21-3119  1:99)زارعي،  "وسيله هنجارها،اعتماد و تعامل متقابل ايجاد مي شود

ثر موجود ميان ؤاجتماعي از پيوندهاي م ٴكنند سرمايه كوهن و پروساك عنوان مي -
مردم تركيب يافته است. پيوندهايي كه مبتني بر اعتماد،فهم متقابل ،ارزش مشترك و 

انساني را به يکديگر پيوند هاي  رفتارهايي است كه اعضاي اجتماعات و شبکه
 (.339  1:29و همکاران، سازد )مداح دهد و عمل همياري را ممکن مي مي
جاد اعتماد متقابل و درگير كردن افراد در بر اين اساس سرمايه اجتماعي با اي 

هاي انساني موجب بهبود روابط انساني و پايبندي مردم به هنجارهاي اجتماعي  شبکه
شده در نتيجه در جامعي كه از سرمايه اجتماعي باالتر برخوردار هستند ميزان 

مراه بزهکاري و جرايم اجتماعي كاهش يافته در نتيجه افزايش امنيت جامعه را به ه
 كند.   داشته كه اين خود زمينه جذب گردشگر را فراهم مي

 تماعیسطوح سرمایه اج 

كه   آيد مياجتماعي به عنوان عامل تسهيل همکاري و هماهنگي به شمار  ٴسرمايه 
توان  اجتماعي را مي ٴسازد،سرمايه پذير مي دستيابي به اهداف را با هزينه كمتر امکان

در سه سطح مورد بررسي قرار دارد كه اين سطوح شامل موارد زير است )علمي و 
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 (.2:2-3229 1:92همکاران، 

 ن فردی()روابط بي 7سطح خرد

هايي از افراد و خانوارهاست.  اجتماعي ناظر بر رفتار شبکه ٴسرمايه  در سطح خرد 
ن افراد و هنجارها و هاي ارتباطي بي همچنين در اين سطح  بر روابط فردي و شبکه

تواند مثبت يا منفي  شود. اين اثرات مي رسمي حاكم بر آنها تأكيد مي ارزشهاي غير
. در چارچوب اين سطح، سرمايه اجتماعي را به  (chou, 2006: 886-912) باشد

عنوان حاصل جمع منابع بالفعل يا بالقوهاي كه به مالکيت شبکه پايدار مناسبات 
 )بودريو، كنند ارتباط يا شناخت متقابل مربوط تعريف مي كمابيش نهادينه شده

 و پيوند دهنده (. سطح خرد از دو جنبه سرمايه اجتماعي محدودكننده3192  1297
 بررسي مي شود3

، صميمي و  اجتماعي محدود كننده)درون گروهي(3 به ارتباط نزديک ٴسرمايه
توان به اعضاي  ها مياز اين گروه .ها اطالق مي شود رسمي اعضاي گروه غير

 Beuglsdijk,2004( )2:2-3229 1:92)علمي، همسايگان اشاره نمود خانواده،

:234-301.) 
)ميان گروهي(3 ميان افرادي رواج دارد كه روابط  اجتماعي پيوند دهنده ٴسرمايه 

اجتماعي. _سياسيهاي  دوستانه ولي خصوصيات مشترك كمتري دارند مثل گروه
هاي يک  تواند به عنوان زنجيره ساز است و مي جامعه اعتماداين نوع سرمايه در 

 (.:2-399 1:99)آقابابايي و همکاران، اتصال تعريف شود

 )سازمانهای رسمی و غير رسمی( سطح ميانی

سرمايه اجتماعي در سطح مياني به سرمايه اجتماعي هماوندي نيز معروف است.  
« كلمن»شود.  عمودي نيز ميهاي  دهاي افقي شامل روابط و پيون عالوه بر پيوند

گيرد كه نخست  اجتماعي را نوعي موجوديت با دو عنصر در نظر مي ٴ( سرمايه1:33)

                                                                                                                   
1- Micro level 
2- Bonding SC 
3- Bridging SC 
4- Meso level 
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دوم كنشهاي خاص كنشگران را   هايي از ساخت اجتماعي است و برخوردار از جنبه
عملکرد عمده فروشي  ٴكند. او در تحقيقي نحوه درون ساختار اجتماعي تسهيل مي

گويد چگونگي تعهدات متقابل  مي هر نيويورك را در نظر گرفته والماس در ش
هاي موثر براي ممانعت از خيانت در امانت موجب شده تا  اعضاي گروه و ضمانت

اموري مانند ارزشيابي الماس با كمترين هزينه و با اطمينان بااليي انجام پذيرد و در 
 eal,2002  at) نتيجه همبستگي گروهي در بهترين شکل خود تحقق يابد

Grootaert.) گيري  تواند شکل بر اين اساس اين سطح از سرمايه اجتماعي مي
 (.      chou,2006 :886-912) هاي تحقيق و توسعه را تسهيل نمايد شبکه

 )نهادهای اجتماعی( سطح کالن 

آخرين و فراگيرترين جنبه سرمايه اجتماعي جنبه كالن است كه شامل  
در اين سطح وجود روابط افقي  شود. ساختارهاي نهادي مي ترين روابط و رسمي

كند كه همه اعضاي  هاي مختلف جامعه منافعي را توليد مي مبتني بر اعتماد ميان نهاد
اجتماعي را شامل روابط  ٴسرمايه« نورث»شوند. در اين سطح  مند مي جامعه از آن بهره

حکومت سياسي و  لت،دادي و روابط ساختاري نهادهاي كالن)اعم از دو قرار
روابط و ساختارهاي رسمي مانند قوانين و  نظامهاي حقوقي و قضايي( مي داند.

حکومت سياسي،سطح مشاركت،سطح تمركز و  مقررات و چهارچوبهاي حقوقي،
دهد.از نگاه  فرآيند شکل گيري سياسي سطح كالن سرمايه اجتماعي را تشکيل مي

شود تا نهادهاي دمکراتيک حکومتي بهتر  يسرمايه اجتماعي جامعه موجب م« پاتنام»
 ٴوجود سرمايه« فوكوياما»از نظر  (.Putnam,2000:201) وظايف خود را انجام دهند

 ٴاجتماعي نظم اجتماعي را به طريق موثر و كارآمدي تداوم مي بخشد و توسعه
 (.32:9 1:92)امين بيدختي و همکاران، شود اقتصادي را موجب مي

  

                                                                                                                   
1- Macro level 
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 اجتماعی در سطوح مختلف ٴارتباط سرمایه ٴنحوه. 8شکل 

 
كه موجب  استبر اساس مدل ارائه شده فوق سرمايه اجتماعي شامل منابعي  

 (.329 1:92جوزداني، )عليرضا شيرواني، شود افزايش ظرفيت جامعه مي

 نقش سرمایه اجتماعی در گردشگری

ند و هم خواهند هم منفعت اقتصادي كسب كن جوامع و مناطق مختلف اگر مي 
اجتماعي و صنعت گردشگري خود  ٴگردشگري خود را توسعه دهند بايد بين سرمايه

اقتصادي  ٴاجتماعي مثل سرمايه ٴارتباطات مناسب و هماهنگي برقرار سازند. سرمايه
ها، روابط و  اجتماعي در واقع  به شبکه ٴتحت تملک هر فردي نيست. سرمايه

)كه  هاي شخصي كوچک مع مختلف، شبکهشود. در جوا مبادالت متقابل مربوط مي
بخشي از سرمايه اجتماعي هستند، همچون خانواده( از برخي جهات بسيار بسته 

تواند يکي از موانع توسعه گردشگري باشد زيرا مانع از ايجاد ديد  ، كه اين ميهستند
ب توانند با ترويج اين مطل شود. اما اين جوامع مي باز در برابر گردشگران خارجي مي

تواند باعث ايجاد مزيت براي منطقه شود، مهمان نوازي  كه حضور گردشگران مي
اجتماعي محلي هم مي توانند هاي  ساكنان از گردشگران را افزايش دهند. شبکه

هاي اجتماعي افقي در  بصورت افقي و عمودي خود را گسترش دهند. شبکه
وجود مي ه مناطق و كشورها بها،  هاي اجتماعي عمودي در سازمان ها و شبکه خانواده

از سرمايه  است هاي اجتماعي افقي قوي تشکيل شده اي كه از شبکه آيند. جامعه
هاي جديد مانند توسعه گردشگري برخوردار  اجتماعي الزم براي ايجاد فرصت

هاي اجتماعي عمودي قوي است، در  اي كه داراي شبکه خواهد بود. همچنين جامعه
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(. Macbeth,2004:502-522) تر و بازتر دارند روشنبرابر گردشگري ذهنيتي 
اجتماعي بر كسب و كار گردشگري  ٴتحقيق وبينگ گوياي تأثير بسيار زياد سرمايه

سرمايه هاي  دهد ميزان تأثير هر يک از مولفه دارد. البته نتايج تحقيق ايشان نشان مي
اجتماعي  ٴسرمايه مختلف سرمايه اجتماعي،هاي  اجتماعي متفاوت است.از ميان مولفه

ساختاري و رابطه اي رابطه مثبتي با توانايي افراد در كارآفريني گردشگري دارد. 
معنا داري بر  اجتماعي ادراكي)شناختي( اثر ٴتحقيق نشان داد سرمايههاي  همچنين يافته

(. يکي از مسائل مورد توجه Weibing,2011:1570-1593) گردشگري ندارد
مورد نظر  ٴن خاطر و امنيتي است كه گردشگر از منطقهگردشگران ميزان اطمينا
نمايد. اين امر واضح و مبرهن است كه بهبود امنيت منطقه  جهت سفر احساس مي

كلي است  مفهومي تواند تأثير حائز اهميتي بر جذب گردشگر داشته باشد.امنيت مي
 حقيقت و در شود مي جامعه ثبات و فرد رفاه و آرامش و وضعيت سالمت شامل كه

ذهني مي  و امنيت شامل دو بعد عيني .توسط ديگران است آسيب، از ماندن محفوظ
و  حفظ ايمن و موقعيت و شرايط معناي به امنيت اجتماعي عيني، بعد در باشد.

« سياسي اقتصادي، اجتماعي،»بيروني  عوامل مقابل در جامعه افراد براي آن گسترش
يروني اجتماعي پرداخته شده است. بر اين مي باشد، كه در اين مقاله به عوامل ب

شهري،جرايم  هايتوان به ناآرامي اساس از جمله موارد عوامل اجتماعي بيروني مي
بي عفتي(، جرايم جنايي)قتل و جنايت( و آبرو و  بزهکاري، )سرقت، اجتماعي

(. همچنين از بعد ذهني، 19931:99 حيثيت افراد اشاره نمود)سحابي و همکاران،
 (.3129  1:29)هزار جريبي، اجتماعي به معناي احساس امنيت و آرامش است امنيت

 مدل تحقيق

 است نياز مورد نظري و علمي چارچوبي مند نظام و علمي تحقيقات انجام براي 

 مدل به مطالعات ادبيات تحقيق توجه با ميشود. ناميده مفهومي مدل كه اصطالحاً

شده است. براي تحليل مدل ارائه شده از  ( به نمايش گذاشته2در شکل ) شده ارائه
 توان  از كوواريانس تجزيه تحليل چند متغيره استفاده شده است. براي اين منظور مي

 هاي ترين روش اصلي از كه يکي ساختاري معادالت مدل يا علّي سازي مدل يا
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 آنجايي از بنابراين است استفاد نمود. پيچيده هاي داده ساختارهاي تحليل و تجزيه

استفاده از مدليابي  استدر بر گيرنده چند متغير وابسته و مستقل  حاضر كه تحقيق
 .دادهمعادالت ساختاري ضرورت 

  



 
 

 مدل مفهومی تحقيق .4 شکل

 
 

 امنيت خاطر

 جرايم اجتماعی

 احساس آرامش

 ناآرامی و درگيريها جرايم جنايی

 اعتماد

 هنجار

 شبکه

 احساس لذت

سرمايه 
 اجتماعی

 

 امنيت عينی

 امنيت ذهنی

جذب 
گردش

 گر

تمايل به بازديد مجدد 
 ازمنطقه

فضای ذهنی مناسب از 
 شرايط منطقه
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 روش تحقيق

 به زيرا شود مي محسوب كاربردي تحقيقات از هدف اساس بر  پژوهش اين 

 و پردازد مي مديريت جذب گردشگر و ريزي برنامه ٴزمينه در كاربردي توسعه دانش
 همبستگي نوع از توصيفي نياز مورد هاي داده آوردن دست به براساس چگونگي

 طور به و شود مي تحليل تحقيق هدف اساس بر متغيرها ميان ٴآن رابطه در كه است

 .است ساختاري برمدل معادالت مبتني مشخص
محمود  )بابلسر، جامعه آماري در اين تحقيق ساكنان مناطق ساحلي درياي خزر 

نفر  222. تعداد نمونه هستندآباد( و گردشگران اين مناطق  فرح فريدون كنار، آباد،
. نظر به اينکه شد)ساكنان بومي،گردشگران( محاسبه  براي هر جامعه آماري

اي براي نمونه  آماردقيقي از جامعه آماري در دست نبوده است از روش خوشه
برداري استفاده شد. كه در هر خوشه افراد به وسيله روش تصادفي ساده انتخاب 

ساخته استفاده شد.  . همچنين جهت جمع آوري اطالعات از پرسشنامه محققشدند
. براي بررسي روايي پرسشنامه از نظرات داردگويه  92پرسشنامه اين پژوهش 

گردشگري و علوم  ٴرشته داناتكارشناسان ميراث فرهنگي و گردشگري و اس
 اجتماعي استفاده شده است.

پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از آلفاي كرونباخ محاسبه شده است. به منظور  
نفر از جامعه آماري توزيع و سپس جمع آوري  32ايايي ابتدا پرسشنامه بين سنجش پ

( 7و تجزيه و تحليل شد. مقدار آلفاي محاسبه شده مربوط به هر متغير در جدول )
 نشان داده شده است.  

 ضرایب آلفای کرونباخ متغيرهای تحقيق. 1 جدول

 آلفای کرونباخ متغير ها 

 98/0 سرمايه اجتماعی
 89/0 عينی امنيت

 89/0 امنيت ذهنی
 98/0 جذب گردشگر
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. است% 39هاي پژوهشي  با عنايت بر اين كه حداقل ضريب پايايي براي پرسشنامه 
كه ضريب آلفاي كرونباخ بدست آمده از اين مقدار باالتر است.  شود مالحظه مي

 برخوردار است.توان ادعا نمود كه اعتبار ابزار از ميزان مطلوبي  مي ،بنابراين

 تحليل مدل

سرمايه اجتماعي،امنيت ذهني و عيني و  بين روابط بررسي تحقيق هدف ما در اين
 دهنده تشکيل هاي مولفه بين ساده روابط ابتدا منظور . بديناستجذب گردشگر 

 از حاصل نتايج سپس و شد خواهد گزارش پيرسون ز همبستگي ا استفاده با آنها

لذا در گام ابتدايي در  .شود مي گزارش ساختاري مربوط ت معادال الگوي يا اجر
( ميزان همبستگي متغيرها، ميانگين و انحراف معيار متغيرها به نمايش 9جدول )

 گذاشته شده است.
 91/9ها در سطح  شود تمامي همبستگي مالحظه مي (9)همانطور كه در جدول  

احساس آرامش و  ٴرابطه ها مربوط به معنا دار است، از طرفي باالترين همبستگي
جرايم  (،9892) احساس لذت بردن و جرايم اجتماعي (،9892تمايل به بازديد مجدد )

هاي  ( مي باشد. همچنين پايين ترين همبستگي9891) جنايي و ناآراميها و درگيريها
(، فضاي ذهني 9821جرايم اجتماعي و هنجارها ) ٴمشاهده شده مربوط به رابطه

 احساس لذت بردن و اعتماد (،9822نطقه و جرايم اجتماعي )مناسب از شرايط م
 . است( 9822)

 در كه جهت تحليل و ارائه مدل نهايي از نرم افزار ليزرل استفاده شد.همانگونه 

 تصوير به علّي ساختاري روابط تمامي مدل اين در است، مشخص نمودار زير

رابطه به فراخور  هر براي و ويژه تعيين ضريب يک متغير هر براي. مي شود كشيده
  ( در نظر گرفته مي شود.γ( يا گاما)βنوع رابطه يک ضريب بتا )

(3 كه معرف ضريب همبستگي بين يک متغير مکنون برون زا و يک متغير βاول گاما)
 مکنون درون زا است.

(3 كه معرف ضريب همبستگي بين يک متغير مکنون درون زا و يک متغير β) دوم بتا
 زاي ديگر است. مکنون درون



 
 

 تحقيق  متغيرهاي بين همبستگی و معيار انحراف ميانگين، .6 جدول

 شاخصها
 ميانگين

انحراف 
 معيار

 همبستگی

 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغيرها

           1 336/0 63/5 شبکه
          1 *51/0 238/0 11/5 اعتماد
         1 *65/0 *14/0 251/0 25/3 هنجار

        1 *81/0 *85/0 *33/0 351/0 81/6 جرايم اجتماعی
       1 *42/0 *83/0 *63/0 *15/0 241/0 62/6 جرايم جنايی

      1 *21/0 *53/0 *84/0 *15/0 *54/0 433/0 35/4 ناآرامی و درگيريها
     1 *36/0 *83/0 *28/0 *15/0 *81/0 *58/0 211/0 81/5 احساس لذت
    1 *53/0 *53/0 *25/0 *63/0 *33/0 *11/0 *63/0 361/0 32/5 امنيت خاطر

   1 *33/0 *11/0 *63/0 *41/0 *53/0 *11/0 *53/0 *36/0 325/0 14/5 احساس آرامش
  1 *21/0 *34/0 *63/0 *18/0 *35/0 *15/0 *42/0 *15/0 *64/0 456/0 81/5 تمايل به بازديد مجدد ازمنطقه

 1 *41/0 *36/0 *58/0 *15/0 *53/0 *58/0 *88/0 *63/0 *63/0 *10/0 331/0 61/3 فضای ذهنی مناسب از شرايط منطقه
*                                                                                                                                              
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 روابط و ضرایب مدل .1نمودار 

 

 روابط داری معنا ارزیابی

استفاده  tداري هر كدام از پارامترهاي مدل از آماره  به منظور نشان دادن معنا 
انحراف معيار آن پارامتر به شود. اين آماره از نسبت ضريب هر پارامتر به خطاي  مي

ها از  باشد تا اين تخمين 29/1بزرگتر از  tآيد كه بايد در آزمون، قدر مطلق  دست مي
 t( ميزان قدر مطلق 9لحاظ آماري معنادار شود. با توجه به خروجي ليزرل نمودار)

 دار هستند. متغيرها از لحاظ آماري معنا ٴمحاسبه شده در كليه
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 معنا داری روابط ارزیابی. 3نمودار

 
 

آن  روابط و متغيرها از يک كدام كه دهد مي نشان خالصه صورت به زير جدول
 .نيست معنادار مدل در موجود روابط از يک كدام و بوده معنادار

 بررسی معناداری روابط .1جدول

 نام رابطه
مقدار استاندارد 

 tشاخص
در  tمقدار شاخص 

 مدل مورد نظر
 نتيجه گيری

 داري وجود دارد معنا 3914 9981بيشتر از  داري بين سرمايه اجتماعی و امنيت ذهنی معنا
 داري وجود دارد معنا 8989 9981بيشتر از  داري بين سرمايه اجتماعی و امنيت عينی معنا

 داري وجود دارد معنا 8941 9981بيشتر از  معنا داري بين سرمايه اجتماعی و جذب گردشگر
 داري وجود دارد معنا 1983 9981بيشتر از  امنيت ذهنی و جذب گردشگرداري بين  معنا
 داري وجود دارد معنا 3988 9981بيشتر از  داري بين امنيت عينی و جذب گردشگر معنا
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 برازش مدل مفهومی

براي تحليل مدلهاي معادالت ساختاري وجود دارد.  برازندگي هاي شاخص انواع 
 چندين كلي . بطورهستندكه هر يک داراي معايب و محاسني نسبت به يکديگر 

 معموالً براي ولي گيرد مي قرار استفاده مدل مورد برازش سنجش براي شاخص

 براي تحقيق اين در كلي، بطور كافي است. شاخص پنج تا سه از مدل، استفاده تأييد

 CFI ،NNFI ،NFI ،RMSEA شاخصهاي از تمامي مدل برازش نيکويي رزيابيا

AGFI ،GFI ،،RMR ( به 19استفاده شده است كه نتايج حاصل از آن در جدول )
 نمايش گذاشته شده است.

 شاخصهای نيکویی برازش مدل. 79جدول 

 شاخصهای نيکویی برازش حد مطلوب ميزان محاسبه شده

9948 > 4 
df

2

 
0991 < 0908 p-value 

 Root Mean Square Residual (0در حدود ) 090043
(RMR) 

 Goodness of Fit Index (GFI) (9در حدود ) 0988

 Adjusted Goodness of Fit (9در حدود ) 0998
Index (AGFI) 

09018 
 <0909 خطاي معقول  > خوب   0908

 <099 ضعيف
Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 

0983 098> Normed Fit Index (NFI) 

0981 098> Non-Normed Fit Index (NNFI) 

0984 098> Comparative Fit Index (CFI) 

                   
هاي نکويي برازش از  شاخص ٴبر اساس نتايج به دست آمده از جدول فوق كليه 

 . است. لذا مدل ارائه شده قابل تأييد هستندحد مطلوبي برخوردار 

 جمع بندی و نتيجه گيری

گيري گردشگران براي سفر  دهد كه عوامل متعددي بر تصميم مطالعات نشان مي 
 ٴ(.در تحقيق حاضر با مبنا قرار دادن سرمايهchui at eal,2012:413-426) اثر گذارند
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مناطق ساحلي درياي خزر سعي شد تا تأثير اين متغير بر ديگر متغيرها در  اجتماعي
 ٴيد رابطهؤهاي حاصل از مدل تاييد شده م غالب الگوي مفهومي بيان شود. يافته

معنادار متغيرهاي مکنون مورد مطالعه )سرمايه اجتماعي، امنيت عيني،امنيت ذهني و 
دهد تغييرات متغير پنهان  نشان مي ها جذب گردشگر( مي باشد. در اين بين يافته

داللت . اعتماد استثير اعتماد أسرمايه اجتماعي در مناطق مورد مطالعه بيشتر تحت ت
د شده به لحاظ اجتماعي كه افراد نسبت به ييبرانتظارات و تعهدات اكتسابي وتا

تعريف  شان دارند يو نسبت به سازمانها ونهادهاي مربوط به زندگي اجتماع گريکدي
ن افراد هستند يجوامعي كه فاقد اعتماد اجتماعي و همکاري متقابل ب شود. مي
محققاني  ان گروههاي اجتماعي مشاهده مي گردد.يختگي و شکافهاي ژرفي ميگس

ند كه موجود ندا ت وجودي مييدنز اعتماد را عامل احساس امنيآنتوني گ چون
ي آكنده ازخطرهاي يدرحال وهوابحرانها و  در و نقل و انتقالها انساني منفرد را در

(. متغير پنهان ديگر مورد :19-3129  1:92 )عطاشنه، بخشد احتمالي قوت قلب مي
ها بيشتر تغييرات اين  كه بر اساس يافته استبررسي در مدل ارائه شده امنيت ذهني 

متغيير تحت تاثير جرايم جنايي است. بر اين اساس امنيت ذهني گردشگران بيشتر 
 اي جامعه هردر ر ميزان جرايم جنايي احساس شده از محيط قرارميگيرد. تحت تاثي

 در و هستند جمعي وخالف كردار ناموزون كردارهاي داراي ها انسان از برخي

و موجب جرايم  خارج عادي روند از .ندارند يکساني روش زندگي ساختار و روش
رابه خطر اندازد.  تواند امنيت ذهني ساكنان منطقه و گردشگران كه مي شوند مي

 هر و كشور هر وضعيت با متناسب امنيت ذهني ثير عوامل مختلف برأميزان ت

 هرگونه گفت توان مي لذا .است متغير آن پذيري درجات آسيب و متفاوت اي جامعه

تهديد امنيتي محسوب ميشود كه  انسجام جامعه را به هم بزندو  ثبات كه رويدادي
يي احساس شده ازسوي گردشگران از اهميت ويژه اي در اين بين ميزان جرايم جنا

(. از ديگرابعاد امنيت كه در اين 1-:32 1:92برخوردار بوده است )علي محسني،
ثيرلذت أكه تغييرات آن بيشترتحت ت استمقاله به آن اشاره شده است امنيت عيني 

 از ن امر جهت افزايش احساس لذتتالش مسئوال ٴبردن از محيط ميباشد. درنتيجه

ثير بيشتري نسبت به امنيت خاطر و احساس أمحيط براي گردشگران مي تواند ت
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هاي حاصل از بررسي ارتباط متغيرهاي  آرامش بر امنيت عيني آنها داشته باشد. يافته
تواند مستقيم بر ميزان  جذب  مکنون تحقيق نشان مي دهد سرمايه اجتماعي مي

حاصل از پژوهش حاضر تحقيق ويبينگ هاي  ثر باشد. در تأييد يافتهؤگردشگر م
هاي اجتماعي فردي افراد در مقابل ديگر ابعاد  حتي سرمايه دهد نشان مي زاهو

 تواند نقش موثري بر كسب و كار گردشگري داشته باشد اجتماعي مي ٴسرمايه

(Weibing Zhao at eal,2012: 1570-1593 تحقيقات مکبس و همکاران نيز .)
سنتي توسعه منطقه گردشگري بر عوامل اقتصادي و هاي  ديدگاه دهد نشان مي

عامل نوآوري بالقوه در فرآيندهاي فني و بهره برداري منابع متمركز شده است. اما 
 ٴتواند كليه عوامل فوق را تحت تأثير قرار دهد ميزان سرمايه ثر ديگري كه ميمؤ

 دشگر داشته باشدتواند نقش اساسي در جذب گر اجتماعي افراد منطقه ميباشد كه مي
(Macbeth at eal,2004:502-522يافته ها همچنين م .)ٴتاثير غير مستقيم سرمايه ؤيد 

اجتماعي از طريق افزايش امنيت ذهني و عيني در گردشگران هستند. مطالعات ديگر 
اجتماعي ميتواند با افزايش ميزان امنيت اجتماعي بر  ٴن نيز نشان ميدهد سرمايهامحقق

 ٴسرمايه از سالم جامعه (. يکkawako,2012:327-333) ثر باشدؤمجذب گردشگر 

 روابطي اعتمادآميز يکديگر با جامعه افراد زيرا است. برخوردار بااليي اجتماعي

بردن  سود اگر و رسانند مي سود نيز ديگران به خود منافع تأمين ضمن افراد دارند.
 راحتي به و كنند مي پوشي چشم آن از باشد، ديگران به كردن وارد زيان مستلزم

(. محققي 199-3129 1:93)ردادي، نمايند نمي دار خدشه را به خود ديگران اعتماد
زيرا  دانسته است، اجتماعي انحرافات بروز مترادف با اجتماعي را ٴسرمايه نيز فقدان

 منعکس را مساعي تشريک بر مبتني رفتاري وجود هنجارهاي اجتماعي سرمايه

 هاي سرمايه نقش نيز در تأييد فرناندز و (.كلي392 1:97 محققي،)اختر  كند يم

اجتماعي  ٴنشان دادند در جوامعي با ميزان سرمايه  ها آسيب از پيشگيري در اجتماعي
 در نتيجه(. 199-3129 1:93)ردادي، پايين ميزان جرم و جنايت باالتر وجود دارد

ر امنيت ذهني و عيني گردشگران بر تواند با تأثير د اجتماعي مردم منطقه مي ٴسرمايه
  افزايش جذب گردشگر موثر باشد.

                                                                                                                   
1- Weibing Zhao 
2 - Fernandes -Kelly 
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هاي تحقيق محققان، ذكر چند پيشنهاد براي ديگر  با استناد به يافته درپايان بحث و
 3 نيستعالقه مند خالي ازلطف  انمحقق
اجتماعي در مناطق مورد  ٴسرمايه ٴهنظر به نقش اساسي اعتماد بر تغييرات ساز 

پژوهش درخصوص راهکارهاي بهبود اعتماد ميان ساكنان و گردشگران  مطالعه،
رسد. همچنين پژوهش در خصوص بررسي عوامل موثر بر جرايم  به نظر مي مفيد

جنايي در اين مناطق و پيشنهادات كاربردي درخصوص كاهش آن همچنين بررسي 
 ثرديگريؤعوامل موثر بر افزايش لذت گردشگران از مناطق بازديد شده از نکات م

 . آماده كردست كه ميتوان با التفات به آنها زمينه را جهت جذب گردشگر ا
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