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 1بررسي نقش سرمايه اجتماعي شهروندان در جذب گردشگر

  ي موردي: شهروندان ايالم) (مطالعه
 اسفنديار محمدي*
  فاطمه پورشوهاني**

 پاكزاد آزاد خاني***

  25/03/1394 تاريخ پذيرش:    10/07/1393 تاريخ دريافت:
 

  چكيده
هاي اجتماعي و اقتصادي توسعه اي در تحليلعنوان يك مفهوم فرا رشتهاجتماعي به  مفهوم سرمايه

هدف از اين پژوهش بررسي نقش سرمايه اجتماعي  يژه توسعه گردشگري مطرح شده است.وجوامع به
   ،ز نوع كاربردي استاين تحقيق توصيفي تحليلي ا باشد. يشهروندان ايالمي در جذب گردشگر م

. روش باشند يم 93- 92آماري اين پژوهش شهروندان ايالمي و گردشگران اين شهرستان در سالجامعه
نفر براي  242نفر براي خانوارهاي ايالمي و 323است با حجم نمونه يا تصادفي طبقه يريگ نمونه

و جذب گردشگر  رمايه اجتماعيس نامه پرسشها شامل دو  گرفته ابزار گردآوري داده گردشگران انجام
جتماعي شهروندان ايالمي و ا ها حاكي از آن است كه بين سرمايه است نتايج حاصل از تحليل فرضيه

دست آمده از آزمون رگرسيون كه به بررسي تأثير  وجود دارد. نتيجه به يجذب گردشگر رابطه معنادار
(جذب  بر متغير وابسته يه اجتماعي)شناختي و ساختاري سرما - (بعد ارتباطي متغيرهاي مستقل

بر جذب  سرمايه اجتماعي ساختاري و شناختي -نشان داد كه هر سه بعد ارتباطي پردازد يگردشگر) م
تغييرات  درصد 88سرمايه اجتماعي به تنهايي حدود  كه بعد شناختي يطور اند به گردشگر تأثير داشته

اي سرمايه  و رابطه ساختاريت. همچنين بعد را در متغير وابسته جذب گردشگر تبيين نموده اس
اند و در آخر درصد تبيين هر سه درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين نموده 60در مجموع اجتماعي

  درصد بوده است. 63، شناختي و ساختاري يا متغير رابطه

                                           
نامه كارشناسي ارشد موسسه آموزش عالي باختر با عنوان بررسي تاثير سرمايه اجتماعي مقاله حاضر برگرفته از پايان 1

  باشد.شهروندان ايالمي در جذب گردشگر مي
 )esfand1970@yahoo.comريزي، دانشگاه ايالم (استاديار مديريت برنامهل: نويسنده مسئو *

  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه باختر ايالم **
  ريزي شهري، دانشگاه ايالماستاديار برنامه ***
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اي، شهرستان هگردشگري، بعد ساختاري، بعد شناختي، بعد رابط ،: سرمايه اجتماعيواژگان كليدي
 ايالم.

  
  مقدمه  

زيادي ندارد. اصطالح  ي يشينهپ يشناس اجتماعي مفهومي است كه در جامعه سرمايه
(مرگ و زندگي در  اجتماعي نخستين بار در اثر كالسيك جين جا كوب با عنوان سرمايه

 يها كار رفته است كه در آن اثر توضيح داده است كه شبكه به، شهرهاي بزرگ آمريكايي)
اجتماعي را  حومه قديمي و مختلط شهري صورتي از سرمايه يها اجتماعي فشرده در محدوده

و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنايت خياباني و ديگر  دهند يتشكيل م
تصميمات در مورد بهبود كيفيت زندگي در مقايسه با نهادهاي رسمي مانند نيروي حفاظتي 

اجتماعي بر خالف  . سرمايهدهند يمسئوليت بيشتري از خود نشان م پليس و نيروي انتظامي
صورت فيزيكي وجود ندارد بلكه حاصل تعامالت و هنجارهاي گروهي و  به ها يهساير سرما

 هاي ينهموجب پايين آمدن جدي سطح هز تواند ياجتماعي بوده و از طرف ديگر افزايش آن م
اجتماعي  گفت سرمايه توان يها شود. در مجموع م زمانعملياتي سا هاي ينهاداره جامعه و نيز هز

هاي بالقوه پنهان در روابط متقابل بين افراد يك جامعه يا اجتماعات كوچك است كه پتانسيل
عنوان يكي از زير در ايران موضوع سرمايه اجتماعي بهشود.  سبب پيشبرد اهداف يك جامعه مي

هاي مختلف علمي مورد توجه شمسي در شا خه 1380هاي علوم اجتماعي از اوايل دهه شاخه
هاي افرادي چون: الواني و توان به پژوهشپژوهشگران قرار گرفته است. در اين زمينه مي

)، 1385( )، الواني و شيرواني1384)، ازكيا و غفاري(1387( پور)، شارع1389( همكاران
)، 1390( )، صبوري1389 )، ثمرين و مقيمي1388( )، انديشمند1387 اميرخاني و پور عزت

تواند اجتماعي مي البته در مورد نقشي كه سرمايه)، اشاره كرد. 1392( سرخكاليي و همكاران
در ايجاد و گسترش جذب گردشگري داشته باشد، نيازمند مطالعات نظري و تجربي بسياري 

با عنايت به نظر به موارد مذكور و  باشداست كه در اين راستا هنوز مطالعات بسيار اندك مي
شود رابطه ميان اي اجتماعي است، در اين پژوهش سعي مياينكه گردشگري اصوال داراي صبغه

سرمايه اجتماعي وجذب گردشگر در ميان خانوارها وگردشگران شهرستان ايالم بررسي شده و 
راين اجتماعي را در ارتباط با جذب گردشگر تبيين كنيم. بنابهاي سرمايه نقش هر يك از مولفه

اجتماعي شهروندان ايالمي و جذب  بين سرمايههاي پژوهش به ترتيب ذيل است فرضيه
 شهروندان ايالمي و اجتماعي بين بعد ساختاري سرمايه. داري وجود داردگردشگر رابطه معنا

اجتماعي شهروندان  ارتباطي سرمايه بين بعد. دارد رابطه معنا داري وجود جذب گردشگر
بين بعد شناختي سرمايه اجتماعي . رابطه معناداري وجود دارد شگرجذب گرد ايالمي و

   .دارد وجود شهروندان ايالمي وجذب گردشگر رابطه معنا داري
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  ادبيات تحقيق
  اجتماعي     مفهوم سرمايه

الزامات ، حكايات مشترك، اعتماد ،زبان مشترك ي،ا اي از عناصر شامل روابط شبكه مجموعه
نجارها كه موجب ايجاد ارتباط بهينه ميان شهروندان شهرستان ايالم و هويت و ه، و انتظارات

   بنابراين تعريف  .كنند يم ينتأم ها را در نهايت منافع جامعه خود آن گردشگران شده و
 كه متشكل از يا نامه پرسشاجتماعي در اين پژوهش عبارت است از نتايج حاصل از  سرمايه
و در بين شهروندان و گردشگران شهرستان  ودشمي  آن اشارهبه  پايينهايي است كه در  مولفه

  .   است ايالم اجرا گرديده
  

  اجتماعيسرمايه عنصر ساختاري
بين افراد دارد يعني شما  يها اجتماعي اشاره به الگوي كلي تماس سرمايهعنصر ساختاري 

  .به چه كساني و چگونه دسترسي داريد
  

  اجتماعيسرمايهعنصر شناختي
هاي معاني كننده مظاهر، تعبيرها و سيستم عنصر اشاره به منابعي دارد كه فراهماين 

اند از: زبان و كدهاي مشترك  اين بعد عبارت يها جنبه ينتر هاست، مهم مشترك در ميان گروه
  و حكايات مشترك.  

  
   سرمايه اجتماعييا عنصر رابطه

خاطر سابقه با يكديگر به نوعي روابط شخصي است كه افراد كننده يفاين عنصر توص
هنجارها، روابط  اند از: اعتماد، اجزاي اين بعد عبارت ينتر . مهمكنند يتعامالتشان برقرار م

  متقابل و هويت. 
  
    اجتماعيهاي سرمايهمدل

ها اشاره يه شده كه در ذيل به تعدادي از آن در مورد سرمايه اجتماعي مدل هاي مختلفي ارا
  شود.  مي
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  )2001( 1اجتماعي استونيهمدل سرما
ها و ساختار  : بعد اول ساخت شبكهباشد ياجتماعي شامل دو بعد م نظر استون سرمايهبه

 و ويژگي سرمايه باشد يروابط اجتماعي و بعد دوم ساخت هنجارها و كيفيت روابط اجتماعي م
هاي روابط ويژگياند از: نوع روابط، ساختار بيروني روابط و سطح  اجتماعي در بعد اول عبارت

). 2001(استون، اند از: هنجارها، اعتماد و هنجار جبران اجتماعي، در بعد دوم عبارت سرمايه
بارزترين نقطه ضعفي كه در اين مدل ميتوان ديد اين است كه به تمام ابعاد سرمايه اجتماعي 

     شود كه مدل كامل و جامع نباشد.اشاره نشده است اين باعث مي
  

  )2006( 2اجتماعي پاركمدل سرمايه
پارك معتقد است كه اعتماد از طريق فرصت، انگيزه و توانايي، تركيب دانش در يك 

فرصت، انگيزه و توانايي تركيب مجازي را  تواند ي. اعتماد مكند يسازمان مجازي را فراهم م
ريسك منفي  يرتأث هاي مشترك و، هنجارها و ارزشيررسميافزايش داده و از ساختار شبكه غ

مهمترين نقطه ضعفي كه در اين مدل موجود است اين است كه ). 2006(پارك، كند يحمايت م
اين مدل فقط به بعد ارتباطي سرمايه اجتماعي و به طور اخص اعتماد را مورد بررسي قرار داده 

  اجتماعي اشاره نشده است.است و به ساير ابعاد سرمايه 
مهمترين داليل  استفاده كنيم» گوشال و ناهاپيت«در اين پژوهش قصد داريم تا از مدل

     تواند موارد ذيل باشد: كاربردي بودن اين مدل، اين مدل نسبت بهانتخاب اين مدل مي
باشد چرا كه ابعاد سرمايه اجتماعي را بهتر تشريح نموده است، تر ميهاي ديگر كاملمدل

اجتماعي شهروندان ايالمي  سرمايه تناسب مدل با هدف اصلي پژوهش كه همان بررسي نقش
  باشد. در جذب گردشگر مي

  

  
  

  پژوهش مدل مفهومي: 1شكل 
  2007گوشال و ناهاپيت، منبع: 

  

                                           
1 Astoon 
2 Park 
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   اجتماعي اهميت سرمايه
عنوان يكي از ها و اشكال گوناگون به اجتماعي در زمينه در دو دهه اخير مفهوم سرمايه

نظران  ت، هر چند شور و شوق زيادي در بين صاحبترين مفاهيم، ظهور و بروز يافته اس كانوني
ها و  ها، ديدگاه و پژوهشگران مشابه چارچوب مفهومي و ابزار تحليلي ايجاد كرد. ليكن نگرش

طور كلي ميزان سرمايه اجتماعي در هر گروه يا انتظارات گوناگوني را نيز دامن زده است. به
. همچنين )1389(نيازي و قياس وند،  كديگر استدهنده ميزان اعتماد افراد به ياي نشان جامعه

     شود،  هاي اجتماعي مي اجتماعي موجب تسهيل كنش  وجود ميزان قابل قبولي از سرمايه
ترين  عنوان اصلياجتماعي به توان براي حل مشكالت از سرمايه طوري كه در مواقع بحراني ميبه

رو شناسايي عوامل موثر در  از اين. ردمنبع حل مشكالت و اصالح فرآيندهاي موجود سود ب
  اجتماعي اهميت بسزايي دارد. تقويت يا تضعيف سرمايه

  
 پيشينه پژوهش

ي  ) پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه توسعه گردشگري و سرمايه1392( اكبريان رونيزي
. اجتماعي در نواحي روستايي مطالعه موردي دهستان سولقان شهرستان تهران انجام داده است

دار بين توسعه گردشگري و معني نتايج حاصل از اين تحقيق مبين وجود رابطه مستقيم و
  اجتماعي است.سرمايه 

)، پژوهشي تحت عنوان ارزيابي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه 1392( عينالي و رومياني
تان هاي دوم مطالعه موردي دهستان حصار وليعصر شهرسگردشگري روستايي با تاكيد بر خانه

متغير، بيانگر  35بويين زهرا انجام داده است. نتايج تحقيق نشان داد كه نتيجه حاصل از تقليل 
كند كه نشان از رضايت درصد از واريانس را تبيين مي 74/71عامل استخراج شده بود كه  8

  بخش بودن تحليل عاملي و متغيرهاي مورد بررسي است.
وان سهم سرمايه اجتماعي و فرهنگي در ميزان )، پژوهشي تحت عن1392( غفاري و معاون

هاي اين اند يافتهتمايل به گردشگري در دو سايت حافظيه و تخت جمشيد شيراز انجام داده
هاي اجتماعي و فرهنگي و ميزان تمايل به بررسي حكايت از اين دارد كه بين سرمايه

  گردشگري رابطه وجود دارد.
اجتماعي در توسعه حت عنوان بررسي نقش سرمايه)، پژوهشي ت1392( دياني و همكاران

اند. نتايج پژوهش حاصل از بكارگيري مدلسازي معادالت بازاريابي گردشگري كشور انجام داده
ساختار يافته، بيانگر آن است كه اعتماد متقابل كاركنان، بيشترين نقش را بر توسعه بازاريابي 

  مشاركت كاركنان و مسئوليت اجتماعي قرار دارد.  هاي گردشگري ايفا نموده و پس از آن، متغير
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 اجتماعي سرمايه در سازماني گذاريسرمايه تاثيرات عنوان با در پژوهشي)، 2013( 1الينگر
 منابع توسعه طرح يك تاثير مطالعه اين .باشدمي خدمت عملكرد كاركنان و تعهد زمينه در

 و اجتماعي سرمايه نظريه مولف اين كنديم بررسي را خدمات كاركنان مورد در سازماني انساني
گذاريسرمايه بين روابط بيانگر كه است مدلي آزمون و يافتن منظوربه را منطقي عمل نظريه
 آن نتايج .باشدمي كارها به نسبت خدمت كاركنان نگرش و سرمايه اجتماعي در سازماني هاي
 كاري تعهد اجتماعي، سرمايه در سازماني هايگذاريسرمايه ساختن مطلوب كه دهدمي نشان

 .  دهدمي قرار تاثير تحت را خدمات كارايي و

عدالت ( اجتماعي عنوان بررسي رابطه سرمايهدر پژوهشي با ،)2007( 2چانگ و چاي
د از عدالت سازماني با سطح تعهد سازماني آنان و تعهد سازماني نشان داد، ادراك افرا) سازماني

   .ارتباط مثبتي وجود دارد

مهم در بحث ارتباطات و تعامالت اجتماعي و انساني است.  يها اجتماعي يكي از مؤلفه سرمايه
شده، گسترش سرمايه اجتماعي موجب بهبود عملكرد افراد  هاي انجام با توجه به پژوهش

اجتماعي و هر يك از  و نقش سرمايه يردنبال بررسي تأث. بنابراين در اين پژوهش بهشود يم
اجتماعي و افزايش  بر جذب گردشگر هستيم تا بتوان گامي در جهت توسعه سرمايهابعاد آن 

    گردشگر در شهرستان ايالم برداشت.
  

  روش تحقيق
اي با تحليلي  است كه با نمونه –اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي

ودي به شهرستان ايالم نفر براي گردشگران ور 242نفر براي خانوارهاي ايالمي و  323حجم 
ها شامل: دست آمده انجام شده است. ابزار گردآوري دادهكه با استفاده از فرمول كوكران به

       باشد و آوري اطالعات مربوط به ادبيات تحقيق مياي براي جمعمطالعات كتابخانه - الف
يرها از دو آوردن ارتباط بين متغهاي ميداني كه در اين قسمت براي دستپژوهش - ب

آلفاي  ها با استفاده ازسرمايه اجتماعي و جذب گردشگر استفاده شد كه پايايي آن نامه پرسش
ها آمار توصيفي ابزار تجزيه و تحليل دادهبه دست آمده است.  /.85و  /.75كرونباخ به ترتيب 

 همبستگيو  مار استنباطي شامل تحليل رگرسيونشامل فراواني، ميانگين و انحراف معيار و آ
  انجام شده است. spssاست كه در قالب نرم افزار نرم افزار  k-sپيرسون و آزمون 

مفاهيم اين تحقيق سرمايه اجتماعي و جذب گردشگر هستند كه سرمايه اجتماعي شامل 
هايي هم چون اعتماد، اي شاخصباشد كه بعد رابطهاي، شناختي و ساختاري ميابعاد رابطه

هاي گيريهاي مشاركت در تصميميگاه اجتماعي؛ بعد ساختاري شاخصتعلق به جامعه و پا

                                           
1 Ellenger 
2 Chang and chay  
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حكايات و هم دلي  هاي زبان، فرهنگ،اجتماعي، اقتصادي و كيفيت كار و بعد شناختي شاخص
استاندارد سرمايه اجتماعي منعكس گرديده است.  نامه پرسشهاي شود كه در گويهرا شامل مي

وع سفر اعم از ، ني تمايل به سفر، تعداد دفعات سفرهامفهوم جذب گردشگر نيز شامل شاخص
جذب گردشگر  نامه پرسشباشد كه در مي غيره هاي گردشگري و، سياحتي و جاذبهاقتصادي

 اند.مشخص شده

  
  هاي تحقيق يافته
 هاي توصيفي يافته

درصد فراواني مرد  8/60داد كه توزيع فراواني نمونه آماري تحقيق بر حسب جنسيت نشان 
توزيع فراواني نمونه آماري تحقيق بر حسب سن افراد . باشند درصد فراواني زن مي 2/39و 

درصد  35نفر با  84سال،  20- 30سني بين  درصد فراواني، 2/49كه  پاسخگو نشان داد
سال  40درصد فراواني سني باالتر از  8/15نفر با  38سال و  30- 40فراواني، سني بين 

درصد  7/16كه  نمونه آماري تحقيق بر حسب مقطع تحصيلي نشان داد اند. توزيع فراواني داشته
درصد فراواني  8/20درصد فراواني داراي مدرك كارشناسي،  8/60، پلميفراواني داراي مدرك د

  اند. درصد فراواني داراي مدرك دكترا بوده 7/1ارشد و  كارشناسي داراي مدرك
  

 توصيف متغيرهاي مفهومي تحقيق

دهد كه استخراج گرديده نشان مي نامه پرسشمتغيرهاي اصلي تحقيق كه از  توزيع فراواني
به  سرمايه اجتماعي نامه پرسشرت براي اي ليكگزينه 5ميانگين و انحراف معيار مقياس طيف 

 23/4و در بعد شناختي  0/.84و  49/4، در بعد ساختاري 11/2و  98/3اي ترتيب در بعد رابطه
و انحراف  58/4جذب گردشگر  نامه پرسشها براي ين ميانگين پاسخبوده است. هم چن 70/1و 

  باشد.مي 12/1معيار نيز 
  

 آزمون فرضيه ها

بعد ارتباطي  (بعد ساختاري سرمايه اجتماعي، پژوهش متغيرهاي بين رابطة بررسي منظوربه
 رديدهگ استفاده پيرسون ضريب همبستگي از اجتماعي)سرمايه اجتماعي و بعد شناختي سرمايه

  .است
داري اجتماعي شهروندان ايالمي و جذب گردشگر رابطه معنيبين سرمايه : فرضيه اصلي

 .وجود دارد
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 اجتماعي شهروندان ايالمي و جذب گردشگربررسي رابطه ميان سرمايه :1جدول 

  محاسبات نگارندگان: منبع
  
مستقل  به بررسي رابطه ميان متغير با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون )1(دول ج

داري به سطح معني كه از آن جائي. پردازدميجذب گردشگر و متغير وابسته سرمايه اجتماعي 
گردد كه تأييد مي H1رد و فرض  H0كمتر است بنابراين فرض 05/0) از 00/0( دست آمده

سرمايه اجتماعي شهروندان ايالمي و جذب گردشگر است. داري ميان رابطه معني دهندهنشان
دهد يعني شده است كه رابطه شديد و مثبتي را نشان مي 615/0جا ضريب همبستگي در اين

 .يابدهرچه سرمايه اجتماعي افراد جامعه افزايش يابد، جذب گردشگر نيز افزايش مي

بين بعد ساختاري سرمايه اجتماعي شهروندان ايالمي و جذب گردشگر رابطه : 1ضيه فر
  .داري وجود داردمعني

  
  اجتماعي شهروندان ايالمي و جذب گردشگربررسي رابطه ميان بعد ساختاري سرمايه: 2 جدول

  محاسبات نگارندگان: منبع
  

مستقل بعد  به بررسي رابطه ميان متغير با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون )2(دول ج
سطح كه  از آن جائي. پردازدميجذب گردشگر و متغير وابسته ساختاري سرمايه اجتماعي 

      تأييد  H1 رد و فرض H0است لذا فرض  كمتر 05/0از  )04/0( داري به دست آمدهمعني
بعد ساختاري سرمايه داري ميان رابطه معنيدهنده اين موضوع است كه گردد و نشانمي

 460/0در اين جا ضريب همبستگي . اجتماعي شهروندان ايالمي و جذب گردشگر وجود دارد
            عبارتي هر چه قدر بعد ساختاري دهد. بهشده است كه رابطه مثبتي را نشان مي

  .موثر استسرمايه اجتماعي تقويت گردد در جذب گردشگر 
اجتماعي شهروندان ايالمي و جذب گردشگر رابطه بين بعد ارتباطي سرمايه: 2فرضيه 

 .داري وجود داردمعني

 
 
 
 

Sig )سطح معني داري(  r )متغير  )ضريب همبستگي  
  و جذب گردشگرسرمايه اجتماعي شهروندان ايالمي  615/0 0/007

Sig )سطح معني داري(  r )متغير  )ضريب همبستگي 

044/0 460/0 
عي شهروندان ايالمي و بعد ساختاري سرمايه اجتما

 جذب گردشگر
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  و جذب گردشگر اجتماعي شهروندان ايالميبررسي رابطه ميان بعد ارتباطي سرمايه :3 جدول

  محاسبات نگارندگان: منبع
  

و متغير اجتماعي مستقل بعد ارتباطي سرمايه  به بررسي رابطه ميان متغير )3(دول ج
با استفاده از ضريب همبستگي  دست آمدهداري بهسطح معني. پردازدميجذب گردشگر وابسته 
     نشان  گردد كهتأييد مي H1رد و فرض  H0كمتر است لذا فرض  05/0) از 02/0( پيرسون

ي شهروندان ايالمي و جذب اجتماع بعد ارتباطي سرمايهميان  داريدهد رابطه معنيمي
شده است كه رابطه شديد و مثبتي را  580/0در اين جا ضريب همبستگي . وجود داردگردشگر 
سرمايه اجتماعي افراد جامعه افزايش يابد، جذب دهد يعني هرچه بعد ارتباطي نشان مي

  .يابدگردشگر نيز افزايش مي
بين بعد شناختي سرمايه اجتماعي شهروندان ايالمي و جذب گردشگر رابطه : 3فرضيه 

  .داري وجود داردمعني
  

  اجتماعي شهروندان ايالمي و جذب گردشگره ميان بعد شناختي سرمايهبررسي رابط :4 جدول

  محاسبات نگارندگان: منبع
  

مستقل بعد  ميان متغير به بررسي رابطه با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون )4(دول ج
سطح  ي كهياز آن جا .پردازدميجذب گردشگر و متغير وابسته شناختي سرمايه اجتماعي 

كمتر است  05/0از  )04/0(با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون دست آمده داري بهمعني
عد بداري ميان معني رابطهدهنده نشانگردد كه تأييد مي H1رد و فرض H0 بنابراين فرض

جا ضريب همبستگي شناختي سرمايه اجتماعي شهروندان ايالمي و جذب گردشگر است. در اين
      دهد يعني هرچه بعد شناختيشده است كه رابطه شديد و مثبتي را نشان مي 720/0

  .يابدسرمايه اجتماعي افراد جامعه افزايش يابد، جذب گردشگر نيز افزايش مي
 
 
  

Sig )سطح معني داري(  r )متغير  )ضريب همبستگي  

020/0 580/0 
بعد ارتباطي سرمايه اجتماعي شهروندان ايالمي و 

  جذب گردشگر

Sig )سطح معني داري(  r )متغير  )ضريب همبستگي  

004/0 720/0 
بعد شناختي سرمايه اجتماعي شهروندان ايالمي و جذب 

  گردشگر
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  تحليل رگرسيون
ه جهت سنجش نقش جمعي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از رگرسيون در اين مرحل

روش گام به گام روشي است كه  .استفاده شده است (Stepwise)گام به گام به شيوه  گانهچند
    ترين متغيرها يك به يك وارد معادله رگرسيوني شده و اين كار تا زماني ادامه در آن قوي

يكي از شرايط استفاده از تحليل . درصد برسد 5داري به  يابد كه خطا آزمون معنيمي
اي و ديگري وجود رابطه ميان متغيرهاي مستقل و متغير داراي مقياس فاصلهرگرسيون وجود 
اند را وارد متغيري كه با متغير وابسته تحقيق ارتباط داشته 3باشد بنابراين هرمتغير وابسته مي

  .دهدنشان مي رارگرسيون  خالصه مدل )5( جدول. نمائيمتحليل رگرسيون مي
  

  رگرسيونخالصه مدل : 5جدول 

  محاسبات نگارندگان: منبع
  

در اين تحقيق پس از محاسبه ضرايب همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق به كمك ضريب 
دار با متغير وابسته جذب همبستگي پيرسون، كليه متغيرهايي كه داراي همبستگي معني

مدل رگرسيون تا سه . بودند، وارد معادله رگرسيون چندگانه به شيوه گام به گام شدندگردشگر 
در اين تحقيق جهت نگارش و استفاده از مدل رگرسيوني رعايت مفروضات . گام ادامه داشت

به اين معنا كه جهت بررسي استقالل خطاها . استفاده از رگرسيون خطي مورد توجه قرار گرفت
استفاده  )6( از آزمون دوربين واتسون به شرح جدول) مبستگي بين خطاهاعدم ه( از يكديگر

بدست آمده است و با توجه به اين كه مقدار اين  1/2مقدار آماره دوربين واتسون معادل . گرديد
. شودقرار دارد لذا فرض استقالل خطاها از يكديگر پذيرفته مي 5/2تا  5/1آماره در حد فاصل 

از آزمون و مستقل بودن تغييرات متغيرها از يكديگر سنجش اعتبار مدل  ين مطالعه برايدر ا
   شود.هم خطي استفاده شده است كه نتيجه آن طبق سه گام توضيح داده مي

 
  

 R R2  مراحل
R2  تعديل

 شده

خطاي 
استاندارد 
  تخمين

F 
  سطح

 Fداري معني

دوربين 
  واتسون

بعد شناختي 
  000/0  92/1  247/0  889/0 890/0 94/0  سرمايه اجتماعي

بعد ارتباطي   1/2
  000/0  92/2  36/1 600/0 600/0 79/0  سرمايه اجتماعي

بعد ساختاري
  0/000  1/52  44/1  63/0  63/0  77/0  سرمايه اجتماعي
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  ضرايب متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيون :6جدول 

  محاسبات نگارندگان: منبع
 گيري و پيشنهاداتنتيجه

 گردشگر جذب در ايالمي شهروندان سرمايه اجتماعي نقش بررسي باهدف پژوهش اين
 به نفر 240 كه باشند مي نفر 480 پژوهش اين در بررسي مورد نمونه اعضاي. است شده تدوين
 گردآوري براي. اند داده پاسخ گردشگر جذب سؤاالت به نفر 240 و اجتماعي سرمايه سؤاالت
 نظرات از سؤاالت روايي سنجش جهت. شد استفاده ساخته محقق نامه پرسش از اطالعات

 كه گرديد استفاده كرونباخ آلفاي روش از نيز ها آن پايايي بررسي براي و كارشناسان و يداسات
 به ها نامه پرسش آوري جمع و توزيع از پس. شد محاسبه 84/0 و75/0 آن پايايي نتيجه در

 به ميانگين و فراواني توزيع و درصدگيري از استفاده با و گرديد مبادرت اطالعات استخراج
 با ها داده سازي نرمال بررسي از پس نيز تحقيق فرضيات سنجش براي و پرداخته اه آن توصيف
 از پس و گرديد استفاده رگرسيون و پيرسون همبستگي ضريب از ،K-S آزمون از استفاده
  .شد حاصل ذيل نتايج شده گردآوري  اطالعات و تحليل تجزيه 

  
  :است يلذ شرح به مختصر طور به ها فرضيه آزمون از حاصل نتايج

 سطح با گردشگر جذب و ايالمي شهروندان سرمايه اجتماعي بين پژوهش، اصلي فرضيه
 پژوهش نتيجه كه دارد وجود داري معني رابطه 615/0 همبستگي ضريب و 007/0 داري معني
)، پژوهشي تحت 1392( اكبريان رونيزي تحقيق جمله از شده ارائه  تحقيقات پيشينه با حاضر

 طه توسعه گردشگري و سرمايه اجتماعي در نواحي روستايي مطالعه مورديعنوان بررسي راب
  (دهستان سولقان) شهرستان تهران تطابق دارد.

 سطح با گردشگر جذب و ايالمي شهروندان سرمايه اجتماعي ساختاري بعد بين: 1 فرضيه
 وهشپژ نتيجه كه دارد وجود داري معني رابطه 460/0 همبستگي ضريب و 044/0 داري معني
) كه پژوهشي 1392( تحقيق عينالي و رومياني جمله از شده ارائه  تحقيقات پيشينه با حاضر

هاي تحت عنوان ارزيابي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه گردشگري روستايي با تاكيد بر خانه

 B متغير  مدل
خطاي 
 B Beta T Sigاستاندارد 

 عياجتمابعد شناختي سرمايه 1
 عدد ثابت

96/0 
145/0 

022/0  
092/0  943/0  43/43 

1/577 
000/0  
116/0 

2  
اجتماعيبعد شناختي سرمايه
 اجتماعي بعد ارتباطي سرمايه
 عدد ثابت

72/0 
32/0  
12/2 

05/0  
04/0  
08/1 

531/0  
320/0  

66/10  
1085  

37/3 

000/0  
000/0  
001/0 

3  
اجتماعيبعد شناختي سرمايه
  تماعياج بعد ارتباطي سرمايه
  اجتماعي بعد ساختاري سرمايه
 عدد ثابت

76/0 
42/0  
36/0  
05/3 

030/0  
040/0  
034/0  
12/2  

632/0  
546/0  
425/0  
  

66/32  
25/18  
40/20  
37/3 

000/0  
000/0  
000/0  
001/0 
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دوم مطالعه موردي دهستان حصار ولي عصر شهرستان بويين زهرا انجام داده است تطابق دارد. 
عامل استخراج شده بود  8متغير، بيانگر  35ج تحقيق نشان داد كه نتيجه حاصل از تقليل نتاي
كند كه نشان از رضايت بخش بودن تحليل عاملي و درصد از واريانس را تبيين مي 74/71كه 

  متغيرهاي مورد بررسي است.
 سطح اب گردشگر جذب و ايالمي شهروندان سرمايه اجتماعي ارتباطي بعد بين: 2 فرضيه

 پژوهش نتيجه كه دارد وجود داري معني رابطه 580/0 همبستگي ضريب و 020/0 داري معني
) كه پژوهشي 1392( غفاري و معاون تحقيق جمله از شده  هيارا تحقيقات پيشينه با حاضر

تحت عنوان سهم سرمايه اجتماعي و فرهنگي در ميزان تمايل به گردشگري در دو سايت 
هاي اين بررسي حكايت از اين اند تطابق دارد. يافتهشيراز انجام داده حافظيه و تخت جمشيد

  هاي اجتماعي و فرهنگي و ميزان تمايل به گردشگري رابطه وجود دارد.دارد كه بين سرمايه
 سطح با گردشگر جذب و ايالمي شهروندان اجتماعيسرمايه  شناختي بعد بين: 3 فرضيه

 پژوهش نتيجه كه دارد وجود داري معني رابطه 720/0 همبستگي ضريب و 004/0 داري معني
) كه پژوهشي 1392( تحقيق دياني و همكاران جمله از شده ارائه تحقيقات پيشينه با حاضر

اند، تحت عنوان بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه بازاريابي گردشگري كشور انجام داده
سازي معادالت ساختار يافته، بيانگر آن كارگيري مدلتطابق دارد. نتايج پژوهش حاصل از به

است كه اعتماد متقابل كاركنان، بيشترين نقش را بر توسعه بازاريابي گردشگري ايفا نموده و 
  هاي مشاركت كاركنان و مسئوليت اجتماعي قرار دارد.پس از آن، متغير

 دوم رضيهف ،044/0 اول ،فرضيه007/0 اصلي فرضيه در معناداري سطح اين كه به توجه با
 H0 فرض لذا است كمتر است شده تعيين معناداري سطح 05/0 از ،004/0سوم فرضيه و 02/0
 و تحقيق شده تعيين  فرضيات بين معنادار رابطه دهنده نشان شود، مي تأييد H1 فرض و رد

  .است گردشگر جذب
 بعد( مستقل متغيرهاي تأثير بررسي به رگرسيون كه آزمون از آمده دست به نتيجه
 پردازد ، مي)گردشگر جذب( وابسته متغير بر ،)اجتماعي سرمايه ساختاري و شناختي - ارتباطي

 اند داشته تأثير گردشگر جذب بر شناختي و ساختاري -ارتباطي بعد سه هر كه داد نشان
 متغير در را تغييرات درصد 88 حدود تنهايي به اجتماعي سرمايه شناختي بعد كه طوري به

 اجتماعي سرمايه اي رابطه و ساختاري بعد هم چنين. است نموده تبيين شگرگرد جذب وابسته
 سه هر تبيين درصد آخر در و اندنموده تبيين را وابسته متغير تغييرات از درصد 60مجموع در

 سه هر كه كرد معلوم حاضر تحقيق .است بوده درصد 63 ساختاري و شناختي اي، رابطه متغير
 شناختي بعد تأثير درصد ولي اند بوده مؤثر گردشگر جذب بر ساختاري و شناختي اي، رابطه بعد

  .است بوده بارزتر اجتماعي سرمايه
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  پيشنهادات
هاي مهم تأثيرگذار بر جذب  كه بعد شناختي سرمايه اجتماعي يكي از مؤلفه جايياز آن

  :شود گردشگر بوده است لذا توصيه مي
اختي و ساختاري، درصدد تقويت هر چه بيشتر بعد اي، شنعالوه بر تقويت هر سه بعد رابطه - 

  .شناختي سرمايه اجتماعي برآييم
هاي تقويت سرمايه اجتماعي در هاي مناسب اجتماعي براي پشتيباني از برنامهزمينه ايجاد - 

  .بين افراد جامعه
جذب گردشگر به افراد جامعه تا فرهنگ  غيره،شناساندن تأثيرات اقتصادي، اجتماعي و  - 
  .ها تقويت گرددآنپذيري در ريستتو
گردد مسئوالن با آموزش شهروندان براي افزايش بعد ساختاري سرمايه اجتماعي پيشنهاد مي - 

صورت مستقيم و غير مستقيم با صنعت گردشگري ارتباط دارند ميزان روابط و افرادي كه به
ف ايجاد انگيزه تعامل بين هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي با هدآنان با گردشگران در زمينه

  آنان مي توان بعد ساختاري سرمايه اجتماعي را افزايش داد.
اي نسبتاَ مطلوب بوده است. در اين نتايج پژوهش حاكي از آن است كه وضعيت بعد رابطه - 

شود كه هنجارهايي براي شهروندان اي در استان پيشنهاد ميراستا، براي افزايش بعد رابطه
موجبات اعتماد و روابط صميمي و تعامل بيشترين شهروندان و گردشگران را تعريف شود و 

(هنجارها) داراي كمترين ميانگين بوده كه بايد از طريق  فراهم سازد. در اين خصوص مولفه
اي به تعريف هنجارهايي براي شهروندان اين امر را در استان گسترش داد تا بتوان در بعد رابطه

نتايج بعد شناختي حاكي از آن است كه وضعيت مولفه زبان و  سمت مطلوب حركت كرد.
  مطلوب بوده است. كدهاي مشترك نسبتاً
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