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 چکیده

کارها،  انیشده که جر لیمهم تبد یتیاکنون به فعال یشهر ینفر گردشگرند و گردشگر هاونیلیم یرایشهرها هرساله پذ

جذب گردشگران و  نقش شهرها دردر کشورها شکل داده است.  ژهیبه و یفراوان ییفضا راتییو تغ یاقدامات اجتماع

را  یاز اقتصاد شهر یگریدر عصر حاضر بعد د یرگردشگ ییفضا یالگو کیبه عنوان  یشهر یگردشگر یریگشکل

 یو بهبود و سامانده یگردشگر هایگاهحمل و نقل، اقامت ستمیس ،یشهر یمایو توسعه س یشکل داده است که به نوساز

 یشهر یفضاها تیو امن یاعاز جمله اعتماد اجتم یوامل مختلفع ریتحت تاث و شودیم یمنته یشهر هایرساختیز

 یفضاها تیو امن یاعتماد اجتماع تاثیر یپژوهش با هدف بررس نیدر جذب گردشگر دارد. ا ییسزااست، و نقش ب

از نوع  ق،یو از نظر نحوه روش تحق یکاربرد که از نظر هدف پژوهش. طراحی شد یشهر یدر توسعه گردشگر یشهر

. با توجه به دادندیم لیبه شهر گرگان تشک یگردشگران ورود آن را یاست. جامعه آمار یلتحلی –یفیتوص قاتیتحق

حجم جامعه نامحدود استفاده شد و حجم  یاز فرمول کوکران برا نامشخص است یکه تعداد حجم جامعه آمار نیا

 هایافتهیاستفاده شد.  PLSو  SPSS یرهاافزااز نرمها برای تجزیه و تحلیل داده. دینفر برآورد گرد 384نمونه 

ای که تاثیرمعناداری دارد به گونه یتوسعه گردشگربر یشهر یفضاها تیو امن یپژوهش نشان داد که اعتماد اجتماع

 میزان تاثیر متغیر امنیت فضاهای شهری بر توسعه گردشگری بیشتر از اعتماد اجتماعی است.

 

 .گرگان، گردشگری، یت فضاهای شهریامن، اعتماد اجتماعی واژگان کلیدی:
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(و همکاران سبحانسلیمی).... تأثیر اعتماد اجتماعی و امنیت فضاهای شهری در  

 

 . مقدمه1

مورد توجه بشر قررار گرفتره    یربازکه از د یصنعت گردشگر

و در حرال رشرد در سرط      یشرتاز پ یهااز بخش یکیاست و 

بدون (، 45: 2020، 1)موساونگان و همکاران است یالملل ینب

هرای مهرم اجتمراعی و اقتصرادی دوران     شک،یکی از پدیده

(. که به عنروان  198: 2019، 2انگ و همکارانمدرن است )س

یک فعالیت اقتصرادی جهرانی مهرم و برا ارز  بره رسرمیت       

 (.73: 2018، 3شرررناخته شرررده اسرررت )برررووین و تررراگوی    

ی اقتصررادی و اجتمرراعی گردشررگری برره قرردری در توسررعه 

کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نرامریی  

سرازی و توسرعه نرواحی یراد     و کاتالیزوری کارآمد بررای باز 

-ینیب یشطبق پ(. 52: 1392 نژاد وهمکاران،کنند )حاجیمی

 یانهسرال  یجهران  یگردشرگر  یصورت گرفته، تقاضا برا یها

نفرر در   میلیرارد  1٫۶بره   2020درصد رشد دارد و تا سال  4/3

 (.7۶1: 201۶، 4کوشررال و چررارلزورس) یدسررال خواهررد رسرر

آید ایی به وجود میگردشگری در قالب الگوهای خاص فض

ای از و یکی از این الگوها گردشگری شهری است که دسته

اقتصرادی و   هرای اقتصرادی برا نترایم مهرم اجتمراعی،      فعالیت

(.  59: 1394 )سرلمانی و همکراران،   محیطی در شرهرها اسرت  

سررعت   لیر باورنرد کره بره دل    نایر  بر نظراناز صاحب  یبرخ

سط   شیان و افزاارتباطات، باال رفتن سط  فرهنگ شهروند

 یهاگونه انیدر م یشهر یگردشگر ندهیآنان، در آ یزندگ

 )کارجگرران، حرررا اول را خواهررد زد  یگردشررگر گرررید

ها نفر گردشرگرند و  شهرها هرساله پذیرای میلیون(. 5: 1395

گردشگری شهری اکنون بره فعرالیتی مهرم تبردیل شرده کره       

فراوانری   جریان کارها، اقدامات اجتماعی و تغییرات فضرایی 

و همکراران،   5)وانرگ  به ویژه در کشورها شرکل داده اسرت  

                                                           
1 Musavengane et al 
2 Song et al 
3 Boivin & Tanguay 
4 Coshall, & Charlesworth 
5 Wang 

-(. نقش شرهرها در جرذگ گردشرگران و شرکل    231: 2018

گیرری گردشررگری شرهری برره عنروان یررک الگروی فضررایی     

گردشگری در عصر حاضر بعد دیگری از اقتصراد شرهری را   

شکل داده است کره بره نوسرازی و توسرعه سریمای شرهری،       

هرای گردشرگری و بهبرود و    گراه قامرت سیستم حمل و نقل، ا

)برکرر و   شرود هرای شرهری منتهری مری    ساماندهی زیرساخت

 (.247: 2002، ۶پیم

رشد و توسرعه گردشرگری شرهری و جرذگ گردشرگر       

تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله اعتماد اجتمراعی اسرت و   

: 1387، )صرالحی  نقش به سرزایی در جرذگ گردشرگر دارد   

 یمهرم روابرا انسران    یهرا از جنبه یکی یاعتماد اجتماع(. 34

 جامعره  یاعضا انیم یساز مشارکت و همکار نهیاست که زم

مشارکت را در  ،یاعتماد اجتماع(. 43: 2020، 7)ژو باشد یم

 یو فرهنگر  یاسر یس ،یاجتمراع  ،یمختلف اقتصراد  یهانهیزم

 یهرا با گروه یهمکار یافراد را برا لیو تما دهیسرعت بخش

: 1392، و همکاران )کالنتری دهدیم شیمختلف جامعه افزا

تطرور و تحرول جوامر     (. ۶5: 1392، و رضرایی  و گالبی 17

ترراکم   ،یدگیر چیبره مردرن در گررو پ    هیاز حالت اول یانسان

متقابرل بروده اسرت کره اعتمراد بره        رتباطو ا یروابا اجتماع

توان  یآنها دامن زده است. بدون وجود اعتماد نم یگستردگ

تعرادل و   ،ینظم و ثبات اجتماع ک،یتدموکرا یشاهد نظامها

 شیدر جامعه بود. اعتمراد از پر   یو انسجام اجتماع یهمبستگ

و  یفرهنگ ،یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد یبرا یاساس یشرطها

. برا بسرا و گسرتر     شرود یمحسوگ مر  یاعههر جام یاسیس

ماننرد درو،،   یمنف یارزشها یتوان به جا یفرهنگ اعتماد م

 یاخالقر  یهرا ارز  ره،یر نفرا  و غ  ،یچاپلوسر  ،یکالهبردار

تعهرد   ،یدارامانتانصاا،  ،ییمثبت مانند صداقت، راستگو

(. 78: 1395 )میرکررایمی، پرورانررد جامعرره و شررهامت را در

اجتمرراعی، داشررتن اعتمرراد برره  یکرری از اصررول اولیرره زنرردگی
                                                           

6 Barker and page 
7 Zhou 
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نسرربت برره یکرردیگر اعتمرراد و  یکرردیگر اسررت و اگررر افررراد،

ای هم زنرردگی در چنررین جامعررتررداو اطمینرران نداشررته باشررند،

هرای زنردگی برر محرور اعتمراد بره       ود. چرخدشوار خواهد ب

حرکت است و اهمیت اعتماد در روابرا و   یکدیگر در حال

 توان آن را عنصرای است که میاجتماعی به گونه پیوندهای

و  اساسی زندگی اجتماعی تلقری نمرود کره زمینره همکراری     

جروامعی کره از    دهرد یتعامل را در ابعاد مختلف گستر  مر 

اعتمرراد اجتمرراعی برراالتری برخوردارنررد، در نتیجرره افررزایش  

اعتماد و بروز رفتارهای اخالقی در آنهرا میرزان بزهکراری و    

یابد. که این خود زمینره جرذگ و   جرایم اجتماعی کاهش می

 )حبیبری،  کنرد جلب هرچه بیشرتر گردشرگران را فرراهم مری    

1395 :2  .) 

دیگر از عوامرل شراخص در    امنیت فضاهای شهری یکی

از  ت،یر و امن یراحت ش،یآساتوسعه گردشگری شهری است.

است که گردشگران را به نقراط مختلرف    یمهم اریمسایل بس

در  تیر کنرد. بردون وجرود امن   یاز آن ها دف  م ایجذگ  ایدن

انبروه   یگردشرگر  انیر جر یریر کشور، امکران شرکل گ   کی

انسان است  ییبتداو ا یاساس ازین ت،یامن کهوجود ندارد؛ چرا

 یگردشرگر  یمؤلفره هرا   ریآن، هرچنرد سرا   نیو بدون تضرم 

دهنرد و در   یو اثر خود را از دست م ییپررنگ باشند، کارا

 یشوند. امروزه تعداد گردشگران خرارج یمحو م یناامن یۀسا

آن است؛ چراکه  تیامن یهااز شاخص یکیکشور،  کیدر 

ان خراص،  مکر  ایر کشور  کیگردشگر در  ادیوجود تعداد ز

کره هرر    ستیمعنا ن نیبد نیاست. البته ا تینشانگر وجود امن

)متقری و   هرم نردارد   تیکه گردشگر نداشته باشد، امن یمکان

فضای شهری بستر مشترکی است کره  (. ۶9: 1395 همکاران،

های کارکردی و مراسرمی را کره پیونرد دهنرده     مردم فعالیت

ای اسرت  هدهند و صحناعضای جامعه است، در آن انجام می

که بر روی آن نمایش زندگی جمعی، در معرر  دیرد قررار    

هرا و  هرا، میردان  )خیابران  گیرد. به بیان دیگر فضای شهریمی

ها( بخشی از فضاهای باز و عمومی شهرها هسرتند کره   پارک

باشرند، یعنری جرایی    به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی می

ی جمعری  که شهروندان در آن حضور دارند و داستان زنردگ 

کرره  یعرروامل( 58: 1392 )ملکیرران، شرروددر آن گشرروده مرری

کراهش   ایر  دیر برند و موجرب تهد  یم نیرا از ب یشهر تیامن

 یفضراها  یو برخر  ارندیشوند، بس یبزرگ م یشهرها تیامن

شرهرها   تیر کننرده امن  دیر تهد یاز عوامرل اصرل   یکر ی یشهر

 نیپنهران هسرتند و بره همر     دیر از د فضاها معمروالا  نیهستند، ا

و  ازمجر  ریغ یها تیفعال یبرا یدنم و مطمئن یاطر فضاهاخ

داخرل   ،یشرهر  یهرا پلره  ریر شروند. ز  یناهنجار محسروگ مر  

فرورفتره و گودهرا،    یهرا نیزمر  ،ییهروا  یهرا پل رگذرها،یز

کره در   یهرا و معرابر  نرال یترم هیمتروکره، حاشر   یهاساختمان

 کیتار یاز فضاها یاند، مواردواق  شده دیجد یهاشهرک

برردون دفرراد در  یدفرراد در شررهرها هسررتند. فضرراها و برردون

است کره پررداختن    یکیزیکالبد ف ریپذبیبخش آس قتیحق

 .شررودیمحسرروگ مرر یشررهر رانیمررد فیبرره آن از اهررم ویررا

احساس امنیت در فضاهای شهری برای گردشرگران اهمیرت   

ای که وجود امنیت در فضاهای شرهری  ای دارد به گونهویژه

بره   دهرد. بره مقصرد را افرزایش مری    زمینه تمایل مجردد سرفر   

پذیر منجر ضاهای شهری امن در شهرهای گردشگرعبارتی ف

به جذگ و تشویق گردشگران برای حضور مجدد به آن شهر 

 (. 5: 1395 )شربتی، خواهد شد

ای که امکان دارد حضور گردشگران را در مقاصد مسئله

گردشگری شهری از جمله شهر گرگان کاهش دهد فقردان  

است و امنیت کم در مقاصد گردشگری از جمله شهر امنیت 

گرگرران زمینرره را برررای فقرردان اعتمرراد در بررین گردشررگران  

کنررد. در شررهر گرگرران ورودی برره شررهر گرگرران فررراهم مرری

علیرغم تال  گسترده مسئولین مدیریت شهری و انتظامی باز 

هم مناطق و فضاهای شرهری برا مشرکل و کمبرود و یرا نبرود       

عمومی روبرو هستند. این امر زمینه افول و  امنیت اجتماعی و
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(و همکاران سبحانسلیمی).... تأثیر اعتماد اجتماعی و امنیت فضاهای شهری در  

 

میزان مراجعه گردشرگران بره شرهر گرگران علیررغم داشرتن       

براساس های متنود گردشگری  شده است. ها و مکانپتانسیل

موارد گفته شده این پژوهش در جهرت پاسرخگویی بره ایرن     

سوال است که آیا اعتماد اجتماعی گردشرگران و امنیرت در   

توسعه گردشگری شرهری گرگران مروثر    فضاهای شهری در 

از جمله تحقیقات انجرام شرده در ارتبراط برا موضرود       است؟

 ( اشاره کرد.1جدول )توان به موارد پژوهش می

 مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مورد بحث . 1جدول 

 گیرینتیجه عنوان و سال محقق

و همکاران  1پاپ

(2021) 

 یمهای اجتماعی بر تصمتاثیر رسانه

انتخاگ مقاصد سفر: نقش اعتماد در 

 تصمیم به سفر

ای در ارتبراط  اعتماد تاثیری مثبت بر تصمیم به سفر دارد هم چنرین اعتمراد نقرش واسرطه    

 انتخاگ مقاصد سفر دارد های اجتماعی بر تصمیمبین تاثیر رسانه

و همکاران  2کیم

(2020) 

ترراثیر انگیررزه، بازدارنرردگی، اعتمرراد و   

ایه گرذاری در صرنعت   ریسک بر سررم 

 گردشگری

گذارد همچنین اعتماد تاثیری مستقیم بر تمایرل  انگیزه درونی و بیرونی بر اعتماد تاثیر می

 به سرمایه گذاری در گردشگری دارد.

و همکاران  3سان

(2020) 

رویکردی جغرافیایی مقوله اعتماد در 

 گردشگری

ی، سلسله مراتب اجتماعی و های فرهنگی مبتنی بر مکان، ساختارهای حاکمیتویژگی

 دانش بر در ایجاد اعتماد ساکنان به توسعه گردشگری تاثیری مثبت دارد.

 (2016) 4جانسن
اعتماد اجتماعی، امنیت و انتخاگ 

 مقصد گردشگری

اعتماد و امنیت اجتماعی یکی از فاکتورهای مهم گردشگران در انتخاگ مقصد 

کنار عوامل دیگر از جمله تسهیالت ای که این عامل در گردشگری است به گونه

زیرساخت گردشگری، مجاورت و نزدیکی جغرافیایی به عنوان مهمترین عامل یاد شده 

 است.

پوت رات و 

 5چانترادون

(2012) 

در طرح  یاجتماع هیعملکرد سرما

در  یگردشگری اجتماع یمشارکت

 لندیتا ییسامو رهیجز

 التیشده و سط  تحص یافراد محل انیدر م شتریب شارکتموجب م یاجتماع هیسرما

 داشته باشد ییبسزا ریتأث یگردشگر یتهایبر فعال تواندیافراد م

  6ویور و اپرمان

(2012) 
 مدیریت گردشگری

 اندیدهرس یجهپرداخته و به این نتبه بررسی ارتباط بین امنیت و توسعه پایدار گردشگری 

یت از نبود امن یناش یا،دن یدشگراز علل عدم استقبال گردشگران از مناطق گر یکه یک

 .است یو بهداشت یطیزیست مح ی،روان ی،مال ی،جان

 (2009) 7استاینر
فاصله اجتماعی، تهدید امنیت و 

 نوسانات گردشگری

که با وجود  کندیاز جمله مصر اشاره م یعرب یکشورهابه وضعیت گردشگری در 

. استاینر ی نماینددرآمدزای یباند به نحو مطلوفراوان نتوانسته یگردشگر یهاجاذبه

و عدم  یو روان یاجتماع یو تهدیدها یترا نبود امن یمهمترین علل عدم درآمدزای

 داند.یم ینهبه یخدمات رسان

محمدیان و 

 (1398همکاران )

تهران  یبرند مقصدگردشگر تیشخص

: با نقش یو اعتماد به مقصد گردشگر

 خودپنداره گردشگر یهمخوان یانجیم

خودپنداره گردشرگر و   یرا بر همخوان یمثبت ریتاث یبرند مقصد گردشگر تیخصابعاد ش

 تهران دارد. یاز مقصد گردشگر یمجدد و یاعتماد به مقصد گردشگر

پور و جامی

 (1398همکاران )

با  یارایه مدل اعتماد در تجارت اجتماع

 یها تیوگ سا تیفیک ریتاث یبررس

 یدر صنعت گردشگر یاجتماع

اطالعات، ارتباطرات و اجتماعرات    تیفیک لیاز قب یاجتماع یها تیوگ سا تیفیابعاد ک

 یبر حضرور اجتمراع   یمثبت و معنادار ریتاث یخدمت گردشگر یساز یسفارش ،یمجاز

ارتباطات و اجتماعات  جزبه  یاجتماع یها تیوگ سا تیفیتمام ابعاد ک نیدارد و همچن

                                                           
1
 Pop 

2 Kim 
3 Sun 
4 Jensen 
5 Pongponrat and Chantradoan 
6 Weaver, & Operman 
7 Steiner 
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 گیرینتیجه عنوان و سال محقق

برر لرذت ادراک شرده     یو معنرادار مثبرت   ریتراث  یحضور اجتمراع  ریبه همراه متغ یمجاز

ادراک شرده   یبرر سرودمند   یمثبتر  ریتراث  زیر و لذت ادراک شده ن یدارد. حضور اجتماع

 باشد یمثبت م زین یادراک شده و اعتماد اجتماع یسودمند نیرابطه ب نیدارد. همچن

و  سلمیکیانی

نیا بیگلری

(1396) 

بندی ابعاد امنیت و شناسایی و اولویت

عه گردشگری در مناطق اثر آن بر توس

 مطالعه: شهر کاشان( شهری )مورد

د. نگردشگران در شهر کاشان از وضرعیت متغیرهرای امنیرت گردشرگری رضرایت داشرت      

بعالوه ارتباط مثبت و معنادار بین متغیرهای امنیت گردشگری و رضایتمندی گردشگران 

بردی، سرالمت،   . شش عامل نحوه برخورد ساکنان و عملکرد پلیس، امنیت کالوجو دارد

 امنیرت  درصرد  70/۶4 کیفیت اقامت و پذیرایی، امنیت فردی و آرامش روانی، درنهایت

شان برر تمایرل   کا شهر در گردشگری امنیت. است داده پوشش را کاشان در گردشگری

به بازدید مجدد گردشگران و پیشنهاد سفر به دیگران اثر معنادار و مثبتری داشرته اسرت و    

 ردشگران برای تمایل به سفر مجدد را در پی خواهد داشتپس ازاین، وفاداری گ

میرکاظمی 

(1395) 

شناسایی نقش اعتماد اجتماعی بر 

توسعه اقتصادی صنعت گردشگری 

 ورزشی در استان سمنان 

بین اعتماد اجتماعی گردشگران ورزشی و تمایل به سفر مجدد به استان سمنان رابطه 

 داری وجود دارد معنا

ن متقی و همکارا

(1395) 

نقش امنیت در توسعه گردشگری 

خارجی نمونه موردی گردشگران 

 خارجی شهر یزد

گردشگران قبل از ورود به ایران شناخت درستی از وضعیت امنیت گردشگری نداشتند 

های غربی و تبلیغات رسانهنقش دانستند.  درصد آنها وضعیت امنیتی ایران را بد می 55و 

درصد  80ها ورود به ایران و مواجه با واقعیتران پس از منفی آنها تأیید شد. گردشگ

دانستند و راضی بودند گردشگران آنها وضعیت امنیت گردشگران در ایران را خوگ می

های گردشگری باعث باال رفتن اعتقاد داشتند وجود پلیس ویژه گردشگری در سایت

د و گردشگران ده شود اما حضور بسیار زیاد پلیس نتیجه عکس هم میامنیت می

کنند جو امنیتی و پلیسی است. ارتباط  کنند چرا که احساس می احساس ناامنی روانی می

 معناداری بین امنیت جانی و مالی باال و انگیزه مسافرت مجدد به ایران وجود داشت 

عبدلی و 

 (1393همکاران)

 توسعه در داریپا تیامن نقش

 شهرستان:یمورد مطالعه یگردشگر

 لیاردب ناستا نیسرع

دهد که میزان تحصیالت میزان درآمد و جنسیت گردشگران، نتایم پژوهش نشان می

ها تأثیر بسیار زیادی بر میزان احساس امنیت اجتماعی گردشگران نقش پلیس و رسانه

دارند. همچنین بین امنیت اجتماعی و انگیزه مسافرت گردشگران نوروزی به شهر 

 .رداصفهان رابطه معناداری وجود دا

هزارجریبی و 

نجفی 

 (1389ملک)

 گردشگری توسعه و اجتماعی اعتماد

ضریب همبستگی بین دو متغیر اعتماد گردشگران و تمایل به سفر مجدد، همبستگی قابل 

شود و چون این ضریب مثبت مشاهده می یک درصد خطاو سط  معنی داری  مالحظه

 است. با توجه به مقدار ضریب تعییناست، بیانگر وجود رابطه مستقیم میان این دو متغیر 

درصد از تغییرات تمایل به سفر مجدد گردشگران توسا اعتماد آنان به  3۶حدود

ت به مردم ایران بچه میزان اعتماد گردشگران نسر ایرانیان قابل تبیین است. بنابراین، ه

 .یابدباال رود، تمایل گردشگران به سفر مجدد به ایران نیز افزایش می

 1399، نگارندگان: منب 

 تحقیق روش. 2

پژوهش حاضر از نظر هدا کاربردی و از نظر رو  

های مورد نیاز در این پژوهش از توصیفی تحلیلی است. داده

ای و اسنادی و همچنین از طریق طریق مطالعات کتابخانه

های میدانی میدانی جم  آوری شد. به منظور گردآوری داده

پژوهش حاضر  یامعه آمارجپرسشنامه تنظیم گردید. 

. با توجه دادندیم لیبه شهر گرگان تشک یگردشگران ورود

مشخص نبود از فرمول  یکه تعداد حجم جامعه آمار نیبه ا

حجم جامعه نامحدود استفاده شد و حجم  یکوکران برا

در این پژوهش روایی  .دینفر برآورد گرد 384نمونه 

ها از دوجنبه پرسشنامه ها با توجه به استاندارد بودنپرسشنامه

روایی یاهری و محتوا به جهت روشن و بدون ابهام بودن 
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(و همکاران سبحانسلیمی).... تأثیر اعتماد اجتماعی و امنیت فضاهای شهری در  

 

ها و همچنین کفایت کمیت و کیفیت آنها توسا گویه

خبرگان مورد بررسی قرار گرفت و به تایید آنان رسید. به 

ها از آزمون آلفای کرونباخ و منظور بررسی پایایی پرسشنامه

-نتایم حاصل در قسمت یافتهپایایی ترکیبی استفاده شد که 

های مورد گویه 2های تحقیق ارایه شده است. در جدول 

اندازه گیری متغیرهای پژوهش به همراه نقش آنها ارایه شده 

است. به منظور تجزیه و تحلیل داده و اطالعات این پژوهش 

و pls از مدل سازی معادالت ساختاری در محیا نرم افزار 

spss  .بهره گرفته شد 

 های اندازه گیری متغیرهای پژوهش. گویه2جدول

یر
تغ

م
یر 
تغ

ش م
نق

 

 منابع هاگویه

ی
هر

 ش
ی

ها
ضا

ت ف
منی

ا
 

 مستقل

 مزاحمرت  هرگونره  برا  مواجهره  در سیپل  یسر اقدام سواره، و ادهیپ صورت به یانتظام یروین ماموران وجود

 ،یرسران  اطرالد  یگاههرا یپا اسرتقرار  س،یپلر  توسرا  گردشرگران  بره  کمرک  و ییپاسرخگو  ییتوانا ،یابانیخ

 افرراد  وجرود  اجتمراعی، عردم   و اخالقی انحرافات وجود عدممدارک، شدن مفقود هنگام در سیپل عملکرد

گررفتن،   قررار  هجروم  مرورد  و ترس احساس گردشگری، عدم مقاصد و شهری های محیا در شرور و معتاد

 اذیرت  و آزار و دعروا  تجربره  دمخیابانی، ع هاینزاد و خشونت وجود قاپی، عدم کیف و دزدی وجود عدم

شرهر، خوانرایی فضراهای شرهر،      گردشرگری  مقاصرد  و شرهر  در زنان و دختران ترس بدون خیابانی، حضور

 های شهر.نورپردازی مناسب محالت شهر و عدم وجود احساس ناامنی در شب، امنیت مناسب پارک

کاربرررررررررررررررالو 

(؛ 2015)1فرررررونترز

(؛ 2009اسرررررتاینر)

(؛ 1395شرررررربتی)

 مکراران عبدلی و ه

(1393) 

ی
اع

تم
ج

د ا
ما

عت
ا

 

 مستقل

اجنراس و خردمات    رضایت از نحوه برخورد ساکنین شهر، اعتمراد بره کاسربان شرهر، منصرفانه برودن قیمرت       

گردشگری در شهر، اعتمراد بره صرداقت و درسرتی سراکنین شرهر گرگران، نگرر  مثبرت مرردم نسربت بره             

هر، واق  بینانه بودن تبلیغات مقاصد گردشرگری،  گردشگران، اعتماد به عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی ش

عالقه به شهر گرگان برای مسافرت نسبت به دیگر شهرهای استان، رضایت از سفر گردشگری به این شرهر،  

بین مردم شهر صداقت وجود دارد، بره وجرود خردمات تفریحری و خردماتی در سرط  شرهر اطمینران دارم،         

گری شهر و استان، اطمینران خراطر نسربت بره کنتررل و نظرارت بره        اطمینان به مدیریت و برنامه ریزی گردش

واحدهای گردشگری سط  شهر، پویا و فعال بودن گردشگری در شهر و استان، اطمینان بره بهداشرتی برودن    

 های سط  شهر.غذاها در رستوران

 سرران و همکرراران 

هزارجرررری(،2020)

و نجفری ملرک   بی 

(،میرکرررایم1389)

، جرررامی 1395ی )

 ان)پررور و همکررار 

1395  ،) 
ی

گر
دش

گر
ه 

سع
تو

 

 وابسته

هرای  شود،توسرعه گردشرگری باعرث بهبرود زیرسراخت     توسعه گردشگری باعث توسعه فرهنرگ برومی مری   

-شود، توسعه گردشگری باعث بهبود استانداردهای زنردگی شرهروندان مری   گردشگری در شهر گرگان می

ود، توسعه گردشرگری باعرث افرزایش    ششود، توسعه گردشگری باعث رفاه و رونق اقتصادی شهروندان می

 شود.همبستگی شهروندان می

و  2لررررررررررررررروپز

(، 2018همکرراران)

و 3کامرررررررررراررو 

(، 2015همکرراران)

و  4جرررررررررررررررری

 (2015همکاران)

 1399منب : نگارندگان، 

                                                           
1 Carballo Fuentes 
2 Lopez 
3 Camarero 
4 Ji 



 1400 بهار، (5)پیاپی  اول، شماره دومسال  جغرافیایی مناطق کوهستانی،فصلنامه مطالعات 
 

29 
 

 . محدوده مورد مطالعه1. 2

 37دقیقه و  29درجه و  3۶شهر گرگان که بین مدارهای 

دقیقه و  15درجه و  54دقیقه عر  شمالی و نیز  1۶درجه و 

النهار گرینویچ دقیقه طول شرقی از نصف 52درجه و  54

مرب  در  یلومترک 1910از  یشب یبا وسعتقرار گرفته است 

. گرگان از ستواق  شده ا های البرزدامنه شمال رشته کوه

و  یرانا یآباد، از شمال به مناطق مرز یشر  به شهرستان عل

قال( و از غرگ به شهرستان  شهرستان آ یقترکمنستان از طر

 یمحدود بوده و از جنوگ با ارتفاعات شاخه شرق یکردکو

رشته کوه البرز و استان سمنان )شهرستان شاهرود( هم مرز 

 (.2( )شکل 22۶: 1398، مشکینی و همکاران) است

 
1399 گان،منب : نگارند. موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه به تفکیک استان و شهرستان، 1شکل 

 های تحقیق. یافته3

نفر زن، از نظر سن بیشترین تعداد نمونه آماری در گروه  1۶0نفر مرد و  224نفر نمونه آماری پژوهش، از نظر جنسیت 384از تعداد 

مونه آماری سال قرار داشتند. از نظر تاهل، بیشترین تعداد نمونه آماری متاهل و از نظر تحصیالت بیشترین تعداد ن 35الی  21سنی 

 .(3)جدول  اندبیان کرده سط  تحصیالت خود را لیسانس
 های توصیفی نمونه آماری پژوهشویژگی. 3جدول

 درصد فراوانی فراوانی گروه بندی متغیرها درصد فراوانی فراوانی بندیگروه متغیرها

 جنسیت
3/58 224 مرد وضعیت  

 تاهل

۶/27 10۶ مجرد  

7/41 1۶0 زن 4/72 278 متاهل   

 سن

 7/11 45 سال20کمتر از 

 تحصیالت

 5/25 98 دیپلم

 13 50 فو  دیپلم 7/44 172 سال 35الی  21

 1/41 158 لیسانس 8/33 130 سال50الی3۶

 3/20 78 فو  لیسانس 8/0 31 سال ۶5الی 51

 1399 نگارندگان، منب :

 مدل بیرونی  

ل هم ارز مرد  plsگونه که گفته شد مدل بیرونی در همان

گیری در معرادالت سراختاری اسرت. مردل بیرونری در      اندازه

برگیرنده روایی همگرا و واگرا، پایایی ترکیبی و بررسی برار  

های مربوط به سازه های پژوهش مری باشرد کره    عاملی گویه

 شوددر ادامه به آنها پرداخته می
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(و همکاران سبحانسلیمی).... تأثیر اعتماد اجتماعی و امنیت فضاهای شهری در  

 

 )ترکیبی( و پایایی مرکبهمگرا  ییروا

تگی سواالت یک بعد پایایی ترکیبی بیانگر میزان همبس

های اندازه گیری را به یکدیگر برای براز  کافی مدل

چند  ای کی هرگاه(. 34: 1399)فربد،  کندمشخص می

شوند  یریگچند رو  اندازه ایدو  قیاز طر صهیخص

ها دو شاخص مهم اعتبار را یریگاندازه نیا نیب یهمبستگ

که  یینمرات آزمون ها نیب یسازد. اگر همبستگ یفراهم م

 کند باال باشد،یم یریرا اندازه گ یواحد ی صهیخص

 یهمبستگ نیباشد.وجود ا یاعتبار همگرا م یپرسشنامه دارا

شود  دهیسنج دیکه آزمون آنچه را که با نیاز ا نانیاطم یبرا

 نیانگیهمگرا مییروا یاست. برا یضرور سنجد، یم

 2و پایایی مرکب( 5/0)بزرگتر از  1استخراج انسیوار

 . (4)جدول  شود محاسبه می( 7/0بزرگتر از )

 ، پایایی مرکب و آلفای کرونباخنتایج روایی همگرا .4جدول 

 متغیرهای پژوهش
میانگین 

 واریانس

پایایی 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ

 903/0 920/0 ۶45/0 اعتماد اجتماعی

522/0 امنیت فضاهای شهری  941/0 930/0  

589/0 توسعه گردشگری شهری  955/0 945/0  

 1399 منب : نگارندگان،

 انسیوار نیانگیممقدار ، (4)با توجه به نتایم جدول 

براین روایی است بنا 5/0بزرگتر از  (AVE)شده  استخراج

در  (CRمرکب ) مقدار پایاییشود.. همچنین  همگرا تایید می

بزرگتر است بنابراین پایایی  7/0تمامی موارد از آستانه 

مقدار آلفای کرونباخ  در تمامی موارد . شودمرکب تایید می

بزرگتر است بنابراین پایایی پرسشنامه تایید  7/0از آستانه 

 .شودمی

 واگرا ییروا

کنیم جهت بررسی روایی واگرا از ماتریسی استفاده می

است. مقدار  ( ابداد شده1981) 3توسا فورنل و الرکرکه 

                                                           
1
 Average Variance Extracted (AVE) 

2
 Composite Reliability (CR) 

3 Fornell and Larker 

متغیرهای مکنون در قطر اصلی این ماتریس قرار  AVEجذر 

های ماتریس میزان همبستگی بین متغیرهای دارد و سایر خانه

، قابل مشاهده (5)همان طور که در جدول  مکنون است.

هر   AVEجذرضرایب است مقادیر قطر اصلی ماتریس)

سازه( از مقادیر پایین )ضرایب همبستگی بین هر سازه با 

ی قابل قبول شتر بوده و این مطلب نشان دهندهسازه دیگر( بی

 هاست.بودن روایی واگرای سازه

 نتایج روایی واگرا .5جدول

توسعه 

 یگردشگر

یشهر  

 یتامن

 یفضاها

یشهر  

اعتماد 

یاجتماع  
 

  9۶۶/0  اعتماد اجتماعی 

 891/0  493/0  امنیت فضاهای شهری 

83۶/0  7۶8/0  449/0  توسعه گردشگری شهری 

 1399 دگان،منب : نگارن

 هاهریک از گویه Tبارعاملی و مقادیر

ها در رو  معرادالت سراختاری برا    جهت تعیین پایایی سنجه

شرود. ایرن   استفاده از پی ال اس از بار عاملی آنها استفاده می

ی مربوطره  ها در سرازه معیار نشان دهنده همبستگی این سنجه

 Tر مقردا  (2)شرکل   و در ( برار عراملی   1)باشد.در شرکل  می

دهد. حداقل میرزان قابرل قبرول    ها را نشان میهریک از گویه

باشرد و  مری  4/0هرا برابرر برا    برای بار عاملی هریک از گویره 

هایی که بار عاملی آنها کمتر از این میزان باشد بایرد از  گویه

 Tهمچنرین اگرر مقردار     .فرایند ازمون کنرار گذاشرته شروند   

د کنار گذاشته شود. با باشد گویه مورد نظر بای 9۶/1کمتر از 

مقردار برار عراملی و     2و  1توجه به نترایم منردرج در شرکل    

بدست آمده برای گویه های مربروط بره هریرک از     Tمقدار 

-باشد بنرابراین مری  می 9۶/1و بیشتر از   4/0سازه ها باالتر از 

های های مورد استفاده برای سازهگویهکه  گرفتنتیجه توان 

 سازه مورد نظر را دارند.پژوهش توانایی تبیین 
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 1399 منب : نگارندگان،مدل آزمون شده پژوهش در حالت ضرایب استاندارد  .2شکل 

 
1399 منب : نگارندگان، (T)مقادیر یمدل آزمون شده پژوهش در حالت معنادار .3شکل

 برازش مدل کلی

مدل کلی شامل هر دو بخش مردل سراختاری و مردل انردازه     

ایید و براز  آن بررسی برراز  در یرک   گیری میشود و با ت

شود.براگ بررسی براز  مدل کلی تنهرا یرک   مدل کامل می

شود این معیار از طریرق رابطره   استفاده می GOFمعیار به نام 

  .شودزیر محاسبه می

 

Communalities   نشررانۀ میررانگین مقررادیر اشررتراکی هررر

Rسازه است و 
رون نیز مقدار میانگین مقادیر سرازه هرای د   2

و  01/250/0زای مرردل اسررت.وتلز و همکرراران، سرره مقرردار  

را برره عنرروان مقررادیر ضررعیف، متوسررا و قرروی معرفرری  3۶/0

 نموده اند.

GOF= 
است و  835/0با توجه به مقدار محاسبه شده برابر با 

 نشان دهنده براز  قوی مدل کلی پژوهش است.
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(و همکاران سبحانسلیمی).... تأثیر اعتماد اجتماعی و امنیت فضاهای شهری در  

 

 مدل درونی پژوهش

 که درونی مدل تا است الزم بیرونی مدل آزمون از پس

 ارایه است، مکنون پژوهش متغیرهای بین ارتباط نشانگر

-سوال بررسی به توانمی درونی مدل از استفاده با شود.

پژوهش پرداخت. خروجی به دست آمده از اجرای  های

در  Tمدل حاوی ضرایب استاندارد شده و ضرایب معناداری 

است. وقتی مقدار ارایه شده  4و  3های نمودار درشکل

T باشد بیانگر  9۶/1یک مسیر در بازه بیشتر از مربوط به

معنادار بودن تاثیر سازه های مشخص در آن مسیر بر 

زی )وین یکدیگر و در پی آن تایید فرضیه پژوهش می باشد

خطوط در  روی بر شده نوشته اعداد(. 1،2010و همکاران

 معادله زا حاصل بتا ضرایب واق  در حالت استاندارد،

 است. مسیر ضریب همان که است متغیرها میان رگرسیون

 در ادامه مدل آزمون شده پژوهش ارایه شده است.

با توجه به نتایم حاصل شده در مدل آزمون شده 

-پژوهش در حالت استاندارد و معناداری به بررسی فرضیه

 شود.های پژوهش در ادامه پرداخته می

در توسعه  یاجتماعاعتماد "فرضیه در ارتباط با 

. مطابق با نتایم مندرج در "موثر است یشهر یگردشگر

که  099/10بدست آمده برابر با  Tمقدار آماره  (3) شکل

باشد و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می 9۶/1بزرگتر از 

در  یاعتماد اجتماعتوان چنین استنباط نمود گیرد و میمی

همچنین با  دارد. تاثیر معناداری یشهر یتوسعه گردشگر

 ، ضریب مسیر بدست آمده برابر4توجه به شکل 

(4۶8/0=β است، از آنجا که ضریب مسیر بدست آمده )

باشد. پس می مثبت است این رابطه به صورت مستقیم می

 یدر توسعه گردشگر یاعتماد اجتماع نتیجه گرفت کهتوان 

 ی تاثیر مثبت و معناداری دارد.شهر

 

                                                           
1 Vinzi et al 

امنیت فضاهای شهری در توسعه " فرضیهدر ارتباط با 

، مطابق با نتایم مندرج در "گردشگری شهری موثر است

که  07۶/82بدست آمده برابر با  Tمقدار آماره  (3) شکل

ش مورد تایید قرار باشد و فرضیه پژوهمی 9۶/1بزرگتر از 

 ینآفرتحول یرهبرتوان چنین استنباط نمود گیرد و میمی

همچنین با توجه به شکل . دارد یرمعنادا یربر فرهنگ، تأث

( است، از β=۶11/0) ، ضریب مسیر بدست آمده برابر4

ه به آنجا که ضریب مسیر بدست آمده مثبت است این رابط

امنیت  بیان داشتتوان باشد. پس میصورت مستقیم می

فضاهای شهری در توسعه گردشگری شهری تاثیر مثبت و 

 معناداری دارد.

  یگیر. بحث و نتیجه4

 تیو امن یاعتماد اجتماعاین پژوهش با هدا بررسی تاثیر

ی گرگان تدوین شهر یدر توسعه گردشگر یشهر یفضاها

 یاعتماد اجتماع فرضیهشد. نتایم این پژوهش در ارتباط با 

نشان داد  موثر است ی گرگانشهر یدر توسعه گردشگر

که بزرگتر   099/10بدست آمده برابر با  Tکه مقدار آماره 

گیرد باشد و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میمی 9۶/1 از

در توسعه  یاعتماد اجتماعتوان چنین استنباط نمود و می

همچنین ضریب  تاثیر معناداری دارد. یشهر یگردشگر

( است، از آنجا که β=4۶8/0) مسیر بدست آمده برابر

ضریب مسیر بدست آمده مثبت است این رابطه به صورت 

در  یاعتماد اجتماعتوان عنوان نمود پس می شدبامستقیم می

نتایم  ی تاثیر مثبت و معناداری دارد.شهر یتوسعه گردشگر

 (،1395) های پژوهش میرکایمیاین فرضیه با یافته

همخوانی (، 201۶) (، جانسن1389هزارجریبی و نجفی )

 ی،فرهنگ ی،که در توسعه اجتماع یاز مسایل یکی دارد.

جوام ، مخصوصا جوام  در حال  در یو اقتصاد یاسیس

است.  یمساله اعتماد اجتماع یرد،مد نظر قرار بگ یدتوسعه با

 ینکند و همچنیم یداانسان نمود پ یهااعتماد در متن کنش
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است. اعتماد  یاجتماع یکننده مبادالت در فضایلتسه

باشد.  یم نآو مقوم  یو سازنده نظم اجتماع یاصل عنصر

 ییو کارکردها یتعامالت اجتماعبحث اعتماد در  یتاهم

جامعه دارد، ضرورت پرداختن بر مسئله اعتماد را  یکه برا

 ییبر اعتماد، ابزارها یمبتن یسازد. در فضایقابل توجه م

ضرورت خود را از دست داده و  یچون زور و کنترل رسم

در  ادالتبه مب یحسن ین در روابا اجتماع یهافراد بر پا

ساز ینهزمتواند میاعتماد  ینابراپردازند. بنیجامعه م

 .جامعه باشد یو مشارکت اعضا یهمکار

 
1399منب : نگارندگان، های پژوهشوهش در حالت معناداری برای فرضیهمدل آزمون شده پژ .4شکل

 
1399منب :نگارندگان، های پژوهشمدل آزمون شده پژوهش در حالت ضرایب استاندارد برای فرضیه .5شکل

امنیت فضاهای شهری در توسعه  فرضیهط با در ارتبا

بدست آمده  Tگردشگری شهری موثر است، مقدار آماره 

باشد و فرضیه می 9۶/1از که بزرگتر  07۶/82برابر با 

گیرد و می توان چنین استنباط پژوهش مورد تایید قرار می

. دارد یمعنادار یربر فرهنگ، تأث ینتحول آفر یرهبرنمود 

( است، β=۶11/0ر بدست آمده برابر)همچنین ضریب مسی
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(و همکاران سبحانسلیمی).... تأثیر اعتماد اجتماعی و امنیت فضاهای شهری در  

 

از آنجا که ضریب مسیر بدست آمده مثبت است این رابطه 

باشد. پس می توان عنوان نمود امنیت به صورت مستقیم می

فضاهای شهری در توسعه گردشگری شهری تاثیر مثبت و 

های پژوهش عبدلی این فرضیه با یافتهنتایم  معناداری دارد.

و  یورو (،1395) و همکاران تقیم، (1393) و همکاران

 یش،آسا ، همخوانی دارد.(2009)ینراستا ،(2012) اپرمان

است که گردشگران  یمهم بسیار از مسایل یت،و امن یراحت

کند. بدون یاز آن ها دف  م یاجذگ  یارا به نقاط مختلف دن

 یانجر یریگشکل امکان کشور، یکدر  یتوجود امن

و  یاساس یازن یت،چراکه امنانبوه وجود ندارد؛  یگردشگر

-مؤلفه یرهرچند سا ین آن،انسان است و بدون تضم ییابتدا

و اثر خود را از  ییپررنگ باشند، کارا یگردشگر یها

شوند. امروزه تعداد می محو یناامن یۀدهند و در سایدست م

آن  یتامن یهااز شاخص یکیکشور،  یکگردشگران در 

 یاکشور  یکدر  دشگریاد گراست؛ چراکه وجود تعداد ز

معنا  ینبد یناست. البته ا یتمکان خاص، نشانگر وجود امن

هم  یتباشد، امن نداشته که گردشگر یکه هر مکان یستن

دوجانبه هم  یدر تعامل یو صنعت گردشگر یتامن ندارد.

 یرهم داشته باشند و هم تأثبر یشیافزا یرتوانند تأثیم

باعث رونق  یتهش امنکا یا یشمعنا که افزا ین. به ایکاهش

 خواهد شد و بالعکس. یرکود( صنعت گردشگر یا)

 یم،هست یاگر خواهان توسعه صنعت گردشگر ینبنابرا

در  یت. امنیمداشته باش یا یژهو توجه یتبه مقوله امن یدبا

 یتامن یکیشود،  یم یمبه دو بخش مهم تقس یسمحوزه تور

ن بدون گذارا یهو سرما یهسرما یتامن یگریگردشگران و د

امکان جذگ و  یبر صل  جهان یمبتن یاستو س یتامن

سر یم یمعظ یهسرما یناز ا یگردشگر و بهرمند یر پذ

نه تنها موجب  یرو گستر  گردشگر یننخواهد بود، از ا

 ی،الملل ینبلکه موجب گستر  روابا ب یرونق اقتصاد

و گستر   هایاستحکام دوست یز،مسالمت آم یستیهمز

. امنیت و ایجاد امنیت تنها خواهد شد ینجها یتصل  و امن

به مقوله تامین امنیت جانی و مالی و کاهش جرایم خیابانی 

شود، بلکه موضود فراتر از آن بوده و الزم است ختم نمی

ای اندیشید. در این رابطه به طور نمونه وجود برای آن چاره

های بهداشتی در ایجاد احساس های مطمئن و رستورانهتل

تواند موثر باشد. همچنین، پاکیزگی شهر، حفایت می امنیت

از میراث فرهنگی و طبیعی و احترام به محیا زیست، از 

دیگر مواردی است که ناخودآگاه احساس امنیت و یا عدم 

دهد. براساس احساس امنیت گردشگر تحت تاثیر قرار می

های حاصل از این پژوهش پیشنهادهایی به شرح زیر یافته

 گردد:ارایه می

در شهر  یو توسعه گردشگر تیامن یسند راهبرد هیته

 ؛گرگان و در استان گلستان

 نیدر استان گلستان و همچن یبرنامه جام  گردشگر هیته

-یژگیو و هاتیبه منظور نشان دادن قابل GISوگ  یطراح

 ؛یاستان در جهت توسعه گردشگر یاز شهرها کیهر های

به  یمردم یهاار گز افتیدر یبرا یرساختیامکانات ز

از گردشگران جهت  یاجتماع یهاو رسانه یامکیصورت پ

 ؛گردد جادیا یآن یهایریگمیو تصم  یاقدامات سر

به  ینیبه منظور آموز  نکات ام یغاتیتبل یهایآگه

 ؛دیریصورت پذ ریگردشگران در مناطق گردشگر پذ

 ها ومدارس و دانشگاه قیاز طر یفرهنگ بوم تیتقو

 ؛یو خارج یبا گردشگران داخل یهمکارجهت غیره 

توسعه مراکز  قیاز طر یگستر  فرهنگ گردشگر

 ؛یگردشگر یعلم

 یهاو رسانه یرسانه سنت قیاز طر غاتیتوسعه تبل

 ؛نترنتیمثل ماهواره و ا دیجد یکیالکترون

 نهیدر زم گانیرا یآموزش یهادوره یبرگزار

 ؛انیعموم شهروندان و بازار یبرا یگردشگر

 .یو اقامت ییرایخدمات پذ توسعه
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Abstract 

Cities receive millions of tourists each year, and urban tourism has now become an important activity 

that has shaped the flow of work, social action, and spatial change, especially in countries.The role of 

cities in attracting tourists and shaping urban tourism as a spatial model of tourism in the present era 

has formed another dimension of the urban economy that is the modernization and development of 

urban appearance, transportation system, tourist resorts and improvement and organization Urban 

infrastructure leads and is influenced by various factors such as social trust and security of urban 

spaces, and plays an important role in attracting tourists. This study was designed to investigate the 

impact of social trust and security of urban spaces in the development of urban tourism. In terms of the 

purpose of applied research and in terms of research methods, it is a descriptive-analytical research. 

The statistical population consisted of incoming tourists to Gorgan. Due to the fact that the number of 

statistical population is unknown, Cochran's formula was used for unlimited population and the 

sample size was 384 people. SPSS and PLS software were used to analyze the data. Findings showed 

that social trust and security of urban spaces have a significant effect on tourism development so that 

the impact of the variable security of urban spaces on tourism development is more than social trust. 

Keywords: Social trust, Security of urban spaces, Tourism, Gorgan. 
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