
 

بررسي رابطه بين شاخص هاي سرمايه اجتماعي و فرهنگي با توسعه صنعت 

 (شهرهاي محمود آباد، نور، رويان: مطالعه موردي)گردشگري 

 

 3علی رحمانی فیروزجاهو  2اصغر عباسی اسفجیرعلی،  پریسا شیران جنگ

 
 :دهيچک

صادي،عاملی موورر در ووسوعه   صنعت گردشگري یكی از پدیده هاي مهم و به عنوان یكی از منابع مهم اقت

فرهنگی،اجتماعی و اقتصادي جوامع انسانی محسوب میشود ،این صنعت به عنوان بزرگ ورین و متنوع صونعت  

با عنایت به اینكه صنعت ووریسم همواره ووانسته عامل مهمی در جهت بهبود وضوع  . در دنیا به حساب می آید

چارچوب مورد اسوتفاده در ایون وحقیوق ناریوا      . داخته شداقتصادي جوامع و كشورها باشد به این وحقیق پر

سورمایه اجتمواعی و متغیور     سرمایه فرهنگوی،  متغیرهاي مستقل این وحقیق .باشد گان و انسكیپ می كاسپار،

هدف این وحقیق بررسی رابطه بوین متغیرهواي مسوتقل و وابسوته      .باشد می وابسته ووسعه صنعت گردشگري

نوور و شوهر    بواد، آبوه شهرسوتانهاي محمود   333 نفرمسافرانی است كه نوروز  335جمعیت نمونه شامل  .است

ابزار گردآوري اطالعا  در وحقیق حاضر مبتنی برپرسشنامه و بكارگیري طیو  ییكور    .رویان مسافر  نمودند

ییوزر    روش و ابزار وجزیه و وحلیل داده ها مبتنی بر روش معادال  ساختاري با استفاده از نرم افوزار . باشد می

مد  مورد نار در ایون   یعنی  میباشد RMSEA 272/2 طبق یافته هاي آماري ،شاخص برازش مد  .باشد می

میباشود كوه    3/2همچنین شاخص هاي ووان آزموون بیشوتر از    .مد  وجربی و واقعی همخوانی دارد وحقیق با

یه مطرح شده در این وحقیوق  و نیز سه فرض.نشان دهنده اینست كه مد  وحقیق در وضعیت مطلوبی قرار دارد

 .مورد آزمون واقع و وأیید گردید

 

 .ووسعه صنعت گردشگري انگیزش سفر، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، :ها واژه ديکل
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 مقدمه 

به معناي گشتن اخذ شده كه ریشه در یغت الوین  tourاز كلمه   یغت گردشگري

Tourns بدا و مقصددارد كه از زبان یونانی به به معناي دور زدن، رفت و برگشت بین م

اما واژه گردشگر از زمانی پدید . به زبان انگلیسی راه یافته است اسپانیایی و فرانسه و نهایتاً

آمد كه افراد طبقه متوسط، اقدام به مسافر  كردند و این، در واقع همان زمانی است كه 

 (335  حسین یاوري،. )مردم ووانایی مایی بیشتري پیدا كردند

جامعه »میالدي ووسط 337 نخستین بار در سا  « ووریست»و « ووریسم»اصطالحا  

مورد استفاده قرار گرفت، سیاحت یا ووریسم به هرگونه مسافروی اطالق می « ملل متحد

 (332 حسین یاوري، . )شود كه شخص بواسطه آن از محیط كار یا زندگی خود خارج شود

تنوع در جوامع بشري براساس انگیزه، اصل سفر و گردشگري از دیرباز با اشكا  م

وحو  اساسی در صنعت گردشگري را با . جابجایی، سیر وكاملی خود را طی كرده است

ووان انقالب صنعتی كه وحو  شگرفی در زندگی و بخصوص حمل و نقل بوجود آورد می 

 (333 وارری، حمید، . ) شناخت

منزیه یک پدیده اقتصادي مطرح باشد، یک گردشگري از نار ماهوي، قبل از آن كه به 

امر فرهنگی و اجتماعی است؛ به گونه اي كه در پیرامون آن آرار فرهنگی و اجتماعی 

گردشگري انسان را با فضاهاي جغرافیایی، انسان ها، و فرهنگ هاي . گیرد بسیاري شكل می

این . خویش است این آشنایی مقدمه اي براي شناخت بیشتر انسان از. دیگر آشنا می كند

بدون . در حایی است كه فرهنگ خود به منزیه جاذبه اصلی گردشگري محسوب می شود

فرهنگ كه وفاو  ها را ایجاد می كند، همه جا شبیه هم خواهد بود و گردشگري دیگر 

از این رو مسئله فرهنگ در گردشگري پیش زمینه مسئله اقتصادي . عینیت نخواهد داشت

زیه یک امر فرهنگی و اجتماعی در دو سوي جریان گردشگري در گردشگري به من. است

یک مكان، وعامل ها و وباد  ها را سبب می شود و با انسان ها، انگیزه ها، خواسته ها،  

 غفاري،) .نیازها، و آرزوهاي آن ها كه منبعث از فرهنگ جامعه است در اروباط است

 3322  1) 

عنوان ه ع نیمه دوم قرن بیستم است و اغلب بورین صنای این صنعت یكی از رشد یافته

  باشد یک كلید براي رشد اقتصادي هم در كشورهاي ووسعه یافته و هم در حا  ووسعه می

                                                           
 
 Tourism 
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 (23 2223  هویدن،)

مورد ووجه قرار گرفتن هریک از عامل هاي سرمایه هاي اجتماعی، اقتصادي، و فرهنگی 

هاي مختل ، از جمله ایجاد و  و مشخص شدن نقش و سهمی كه می ووانند در زمینه

وقویت ومایل به گردشگري، ایفا كنند كمک بسیاري به رشد و ووسعه گردشگري خواهد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                                                            كرد و منجر به استوارور شدن گام هاي بعدي در این زمینه خواهد شد

 

 بيان مسأله

صنعت گردشگري به شكل نوین پس از وقوع انقالب صنعتی و ایجاد وحوال  اساسی در 

زمینه بهبود امكانا  مواصالوی و همچنین كاهش ساعا  اشتغا  افراد متحو  گردید به 

گونه اي كه امروز صنعت گردشگري از نار رشد ساختاري اویین صنعت و از نار درآمد 

در . و خودرو سازي سومین صنعت بزرگ جهان به حساب می آید زایی پس از صنایع نفت

این میان كشورهایی كه از نار فرهنگی داراي قابلیت بایقوه اي باشند بخت مساعدوري 

 (332 طاهري،. )جهت موفقیت در این عرصه رقابتی خواهند داشت

 
 (5182)ده کشور اول خاورميانه در ورود گردشگر: 8جدول شماره 

 ران واردگردشگ كشور 

 (1 22)شده 

 گردشگران وارد

 (5 22)شده 

به 3 22وغیرنسبت

 به درصد1 22

 به 1 22وغیرنسبت

 به درصد5 22

  /5 5 /3 میلیون3 /2 میلیون3 /3 عربستان  

 - - میلیون1 /3 - امارا  عربی 2

 5/  2/5 میلیون3/  میلیون6/3 مصر 3

 1/5 2/1 میلیون2/5 میلیون2/5 ایران 1

 7/5  /  میلیون3/3 میلیون2/1 اردن 5

 7/3 2/3 میلیون3/2 میلیون3/2 قطر 6

 3/1  /2 میلیون3/2 میلیون3/2 اسرائیل 7

 - 3/  میلیون - میلیون /5 عمان 3

 2 / 2 3/6 میلیون /5 میلیون /1 یبنان 3

 -  6/2 میلیون - میلیون3/2 بحرین 2 

 

                                                           
 
 Holden 
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 (WEF)مجمع جهانی اقتصاد

ان جهانی گردشگري ارائه می گردد، ایران ووانسته روبه در سنجشی كه از سوي سازم

ویی . واریخی را كسب نماید -پنجم جاذبه هاي طبیعی و روبه دهم جاذبه هاي فرهنگی

آمارهاي اعالم شده از سوي سازمان جهانی جهانگردي از روبه بسیار ناز  كشورمان در میان 

كصد و پنجاه عضو، ایران در رده اعضاي این سازمان حكایت دارد به طوري كه در میان ی

این روبه نمی ووان شایسته كشورمان باشد و درآمدهاي حاصل از . شصت و هشتم قراردارد

این امر نه به دییل فقدان جاذبه .این صنعت در ایران آمار بسیار اندكی را نشان می دهد

و  بینش محص هاي طبیعی یا آرار باستانی و یا شرایط آب و هوایی است، بلكه صرفاً

مدیریت و عوامل متعدد دیگر است كه موجب گردید در ایران صنعت گردشگري وا كنون 

 .(333 سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور،)جایگاه خود را پیدا نكرده است 

عنوان یكی از زیباورین نقاط حاشیه جنوبی دریاي مازندران با قلل ه استان مازندران ب

عنوان یک ظرفیت باال چشم انداز ه وواند ب عت زیبا و متنوع، میرفیع سلسله جبا  ایبرز طبی

در كنار این همه ویژگی ها و  .روشنی از صنعت گردشگري این مرز و بوم را ورسیم نماید

در روند ووسعه صنعت گردشگري دراین استان چایش ها، ونگناها، و موانعی وجود  فرصتها

مازندران بصور  مسئله مورد بررسی قرار  دارد كه موجب گردیده ووسعه صنعت ووریسم در

 (2 2 331 بزرگ نیا، )گیرد 

در این وحققیق مسایه اصلی بررسی واریر عوامل مهم بر ووسعه صنعت گردشگري 

اكنون این سوا  مطرح میشود كه . سرمایه فرهنگی .2سرمایه اجتماعی .  میباشد نایر 

گردشگري این استان همچنان در سطح  چرا با وجود چنین امكانا  بایقوه و وسیعی،اقتصاد

نازیی قرار داد، براي برون رفت از این وضعیت و ووسعه صنعت گردشگري چه اقداماوی باید 

 صور  پذیرد؟

 

 ضرورت و اهميت تحقيق

ووان یک نیروي جدي در ووسعه اقتصادي و اجتماعی اقتصادهاي  گردشگري را می

درصدي را از  5 /1گردشگري سهم  مجموع درآمدهاي 3 22در سا   .نوظهور دانست

این درحایی است كه سهم .وویید ناخایص داخلی اقتصادهاي نوظهور به خود اختصاص داد

در . بوده است% 1درآمد گردشگري از وویید ناخایص داخلی اقتصادهاي ووسعه یافته برابر با 
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ه اند كه را كسب كرد% 52گردشگران ورودي در اقتصادهاي ووسعه یافته سهم  3 22سا  

 3 22پیش بینی میشود این سهم در سا  .دارد 2225نسبت به سا  %2/3نشان از كاهش 

كاهش یابداما از سوي دیگر سفرهاي ورودي گردشگران در اقتصادهاي نو ظهور به % 3/5به 

در سا  %7/13و 3 22در سا  %3/17این میزان به .سرعت در حا  افزایش بوده است

 (337  دنیاي اقتصاد،) .افزایش خواهد یافت 3 22

در مبحث اهمیت صنعت گردشگري میتوان بیان داشت ووریسم باعث حفظ و وقویت 

همچنین صنعت  .شود آداب و رسوم و فرهنگی بومی می مبانی فرهنگی مانند فویكلور،

 .شود باستانی و یادمان ها می ووریسم باعث حفظ و نگهداري و مرمت به موقع آرار واریخی،

... حمل و نقل و  رستوران، شگر موجب رونق صنایع و خدماوی نایر هتل داري،ورود هرگرد

 (.  33 3322 یاوري،. )شود می

با ووجه به اهمیت پرداختن به صنعت گردشگري می ووان جنبه هاي مثبت و منفی 

 (3 ، 332 یاوري،) 2گردشگري را اینگونه بیان داشت

 
 يجنبه هاي مثبت و منفي گردشگر: 5جدول شماره 

 جنبه منفی جنبه مثبت نوع ارر

 اقتصادي

 وورم ،افزایش عمومی قیمت ها افزایش درآمد ارزي
 اشتغاال  فصلی و بیكاري ایجاد فرصت شغلی
 افزایش قیمت زمین وحرك سرمایه مایی

ووسعه بخش خدما  و وحلیل وویید  جذب سرمایه خارجی
 كاالیی

 متعاد  منطقهووسعه نا  بكارگیري ووانهاي موجود محلی
بهسازي و ووسعه وأسیسا  زیر 

 بنایی
 كاهش خدما  عمومی عام ایمنفعه

فرهنگی و 
 اجتماعی

 ناسازگاري با ارزش هاي مردمی وعامل فرهنگی
افزایش امكانا  وفریحی و 

 سرگرمی
 افزایش ایكلیسم

ایقاء حس عقب ماندگی فرهنگی و  بهبود كیفیت خدما  اجتماعی
 مایی به ساكنین

ایقاء حس افتخار از داشته هاي 
 فرهنگی خود

 ایجاد فرهنگ محلی غلط
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صنایع دستی و گردشگري استان مازندران  براساس گزارش مدیر كل میراث فرهنگی،

میلیون و آمار    بیش از  336 آمار اقامت مسافران نوروزي در این استان در سا  

روبه 337 استان مازندران در سا    میلیون نفر بوده و 3 بیش از 337 مسافران در سا  

 (اقتصاد آنالین. )او  بوده است

با وجود سابقه درخشان استان مازندران در زمینه گردشگري ضرور  دارد وا جهت 

.   پذیردووسعه این صنعت در مازندران پژوهش ها و وحقیق هاي علمی و كاربردي صور

 (336 3312 طهماسبی پاشا، )

با واكید ( محمود آباد، نور،رویان)شهرستان 3یده گردشگري در این مقایه نگاهی به پد

نتایج حاصل از این وحقیق روند . عوامل سرمایه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي می پردازد بر

برنامه ریزي درباره ووریسم را متحو  ساخته و ایده هاي مناسبی را در امر برنامه ریزي 

ه ریزان با ونایم برنامه هاي دقیق گام هاي منطقه اي و شهري فراهم می كند وا برنام

 .مؤرري در زمینه ووسعه پدیده ووریسم در استان بردارند

 

 سواالت تحقيق

 سواال  اصلی وحقیق

آیا بین دو شاخص سرمایة اجتماعی و سرمایه فرهنگی با ووسعه صنعت گردشگري رابطه  

 معناداري وجود دارد؟ 

 سواال  فرعی وحقیق

 ص سرمایه اجتماعی با صنعت گردشگري چگونه است؟رابطه بین شاخ -

 رابطه بین شاخص سرمایه فرهنگی با صنعت گردشگري چگونه است؟ -

 

 اهداف تحقيق 

 هدف كلی

بررسی كردن نوع رابطه بین شاخص هاي سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با ووسعه 

 صنعت و گردشگري

 اهداف جزئی

 اجتماعی با ووسعه صنعت گردشگريبررسی رابطه بین شاخص سرمایه  -
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 بررسی رابطه بین شاخص سرمایه فرهنگی با ووسعه صنعت گردشگري -

 

 متغيرهاي تحقيق

 2در این وحقیق ووسعه گردشگري بعنوان متغیر وابسته می باشد 

هورنر و سو آبروك گردشگري را جابجایی كوواه مد  افراد به مكان هایی كه از محل 

دور است و به مناور روي آوردن به فعاییت هاي خوشایندي است كه  اقامت معمویی ایشان

هورنر و سوآبروك ، )ممكن است شامل سفر، براي مقاصد وجاري نیز باشد، عنوان می كند 

 336) 

چگونگی و كیفیت حمل و نقل در مناطق  2وعری  عملیاوی ووسعه صنعت گردشگري

و قطارهاي داخل شهري،وضعیت و كیفیت  ها اووبوس ووریست پذیر مانند ناوگانهاي واكسی،

راهها و جاده ها ،وجود شانه هاي كنار جاده ،روشنایی معابر و جاده ها، وضعیت بهداشت 

ها وچگونگی  مناطق ووریستی و چگونگی دفع فاضالب هاي مناز  و بیمارستانها و كارخانه

و اماكن اقامتی و ها و سوئیت ها  وجود هتل آوري زبایه ها، وضعیت اماكن وفریحی، جمع

وجود جایگاههاي سوخت بنزین و گاز در نقاط مختل  جهت دسترسی آسان  كمپ ها،

وجود مراكز متعدد راهنماي ووریست در نقاط مختل  جهت راهنمایی به مسافران  مسافران،

 ( 33 3362 طیبی،) ...و 

كت اعضاي سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو به اروباطا  و مشار2  سرمایه اجتماعی

یک سازمان ووجه دارد و می وواند به عنوان ابزاري براي رسیدن به سرمایه هاي اقتصادي 

  (2222 2وینتر،) باشد

از دیدگاه . كلمن براي وعری  مفهوم سرمایه اجتماعی از نقش و كاركرد آن كمک گرفت

وان منابعی او سرمایه اجتماعی عبار  وست از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی كه به عن

 3كلمن،) .در اختیار اعضاء قرار می گیرد وا بتوانند به اهداف و منابع خود دست پیدا كنند

 332)  
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در واقع از بین مویفه هاي سرمایه اجتماعی كه عبار  است از اعتماد ، شبكه ها ، انسجام و 

 .مشاركت ، اعتماد مهمترین مویفه یا شاخص است

میزان ریسک پذیري و قابل اعتماد دانستن  2اعتماد 2یوعری  عملیاوی سرمایه اجتماع

 (2225 گرووا  و دیگران،) (.عدم دزدي یا كالهبرداري)محیط زندگی از نار فرد

میزان احساس امنیت و آسودگی و آرامش مردم در خانه هاي خود و یا قدم 2احساس امنیت

 (333  س،بوین و اونیك) زدن در كوچه و خیابان هاي شهر در طو  شبانه روز

هنجار همیاري،احساس درونی افراد جهت كمک به دیگران و به اجتماعی كه در 2همیاري

 (2222 كریشنا و شردر،) .كنند آن زندگی می

گرووا  . )همكاري در محل جمعی مردم جهت دستیابی به نتیجه یا هدف مشترك2همكاري

 (2225 و دیگران،

ایت به بار میآمرد و هم عامل شكل دهی انواع مشاركت هم براي فرد رض2مشاركت اجتماعی

 (2 23 335  اسماعیلی،) به روابط و سازنده شبكه هاي حمایتی بایقوه است

بهره مندي از احساس پذیرش از سوي دیگران و احساس راحتی در 2انسجام اجتماعی

 ان،گرووا  و دیگر. )هایی كه افراد در آنها عضویت دارد محیط همسایگی و اجتماع محلی و گروه

2225) 

اي از روابط، معلوما  و امتیازا  است كه فرد، براي حفظ كردن  مجموعه2  سرمایة فرهنگی 

 (261 336 صایحی امیري، . )كند یا بدست آوردن موقعیت اجتماعی از آن استفاده می

سرمایه فرهنگی را شناخت و درك فرهنگ و هنرهاي متعایی،  أپیر بوردیو در مقام مبد

  (222   22 2ییزاردو،) داند هاي عمل متناسب می وب و شیوهداشتن ذائقه خ

عالقه مندي به  2سرمایه فرهنگی وجسم یافته مانند2 وعری  عملیاوی سرمایه فرهنگی

موزه  هاي كتاب، بازدید از نمایشگاه ورزش، نقاشی، موسیقی،2 فرهنگی –هاي هنري  فعاییت

 .رفتن به كالس هاي زبان خارجه ها،

داشتن وسایل و امكانا  مانند اواق  . به سه مویفه 2 ی عینیت یافتهسرمایه فرهنگ

خلق اررا  فرهنگی ووسط  .2... .اینترنت و  كامپیوور، كتابخانه شخصی، مخصوص مطایعه،

 .3... .شعر و ادبیا ،موسیقی و  فرد در حوزه هنرهاي وجسمی و دستی،هنرهاي نمایشی،

                                                           
 
 Cultural Capital 

  Lizardo 
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ابع آموزشی،كمک آموزشی جزوا  و فیلم دسترسی و مصرف كاالهاي فرهنگی مانند من

 .هاي آموزشی در منز 

 هاي آموزشی و فرهنگی، نامه هایی نایر گواهی شاخص 2سرمایه فرهنگی نهادینه شده

هاي عضویت در موسسا  و  اسناد فرهنگی و هنري ربت شده و كار  مدارك وحصیلی،

 (333 ، بایگانیو  فائقی) .نهادهاي فرهنگی

د از عوامل انگیزشی ،نیروهایی است كه در درون فرد و در محتواي مقصو2 انگیزش سفر

 .اجتماعی شخص موجب حركت وي میشود

بحث انگیزش سفر راوایلر،برن،وهب ،مكنتاش در ناریا  خود  2وعری  عملیاوی انگیزش سفر

 مسافر  جهت دیدن آشنایان، 2وسیله سواال  زیر سنجیده ووان ب این متغیر را می. مطرح نمود

 القا  با دوستان،كسب درآمد مسافر  به مناور بدست آوردن آرامش روحی،جهت ویزیت،م

آشنایی با شیوه  كاهش استرس دیدار هنرها و صنایع اقوام مختل ،آشنایی با مذاهب دیگر،

 .زندگی دیگر مردمان

 

 ه هافرضي

 2فرضیه اصلی

سعه صنعت شاخص سرمایة اجتماعی و سرمایه فرهنگی با وو 2به نار میرسد بین 

 .گردشگري رابطه معناداري وجود دارد

 فرضیا  فرعی 

رسد بین شاخص سرمایه اجتماعی با صنعت گردشگري رابطه معناداري وجود  به نار می -

 .دارد

رسد بین شاخص سرمایه فرهنگی با صنعت گردشگري رابطه معناداري وجود  به نار می -

 .دارد

 

 تاريخچه گردشگري در ايران 

شگري از دیرباز در ایران رونق داشته و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، آمد و گرد صنعت

هاي اروباطی گسترده دییل این  هاي قدیمی و راه شد خاورشناسان، وجود كاروانسراها، چاپارخانه

ورین دوران سیاحت در ایران رقم خورد كه  در زمان صفویه یكی از درخشان. مدعا است
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هاي اروباطی مناسب و واسیسا  متعددي بوده  ووسعه، افزایش امنیت، راهورین عوامل آن  مهم

 بار در وزار  داخله شمسی براي اویین 1 3 در سا . كه در این دوره در ایران ایجاد شده بود

واسیس شد و انجام امور مربوط « اداره جلب سیاحان خارجی و وبلیغا »اي به نام  اداره( كشور)

شمسی نخستین آژانس  3 3 در سا  .عهده آن اداره محو  شدبه جهانگردي كشور بر 

 2 نیز شوراي عایی جهانگردي مركب از  12جهانگردي ایران در وهران واسیس شد و در سا 

ها و موسسا  دویتی و سه نفر از اشخاص مطلع و كارشناس در امر  نفر از نمایندگان وزاروخانه

و پس  357 در سا   .یران وقت وشكیل شدگردشگري و جهانگردي به موجب وصویب هیا  وز

از پیروزي انقالب اسالمی وزار  اطالعا  و جهانگردي به وزار  ارشاد ملی و سپس به وزار  

ارشاد اسالمی وغییر نام داد و حوزه معاونت جهانگردي این وزاروخانه سرپرستی امور جهانگردي 

ونت سیاحتی و زیاروی و سازمان با ادغام حوزه معا 376 در سا   .كشور را به عهده گرفت

مراكز ایرانگردي و جهانگردي وزار  فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان ایرانگردي و جهانگردي به 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگري از ادغام .فعاییت داشت 333 وجود آمد كه وا اوایل سا  

آمد و بعدها سازمان  دو سازمان ایرانگردي و جهانگردي و سازمان میراث فرهنگی به وجود

 .دهد دستی نیز به آن اضافه شد كه هم اكنون فعاییت خود را ادامه می صنایع
 

 بحث هاي نظري

 2ادبیا  گردشگري چندین رویكرد وجود دارد این رویكردها عباروند از در

ی یابزي عقالنی و نقشه ریاز چارچوب برنامهاین رویكرد برگرفته :  رویكرد برنامه ریزي جامع

این رویكرد در جستجوي طرحی جامع است كه ووسعه . (335   كیسر و همكاران،) است

 (223 376  2بانون،) .گردشگري را هدایت كند

ریزي گردشگري را براساس این رویكرد والش دارد برنامه 2ریزي یكپارچهرویكرد برنامه

 اي، كشوري و حتی بین ایمللی انجام دهدیكپارچه كردن آن در كلیه سطوح محلی، منطقه

  .(25 2 333  3ووسان و جنكینز،)

                                                           
 
 Kaiser et al  
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 ياساس این رویكرد مبتنی بر سیستم كاركرد :هاي كاركردي گردشگريرویكرد سیستم

 (26 2 333 ووسان و جنكینز، ) .باشد میگردشگري با دو عنصر اصلی یعنی عرضه و وقاضا 

. هماهنگی بین ذي نفعان در گردشگري واكید داردبر ومركززدایی و  2رویكرد اجتماع محلی

این رویكرد در جستجوي مشاركت و همكاري بیشتر بین صنعت گردشگري و ساكنان محلی 

 ( 33 میر حسینی،). است

ووسعه گردشگري بر اروقاء شرایط زندگی مردم و  ، در این رویكرد 2رویكرد ووسعه پایدار 

بهبود وغذیه، افزایش آموزش، اروقاء روحی و روانی ووجه به اموري همچون امید به زندگی، 

 (2233 2223  چاهابرا و فیلیپس،) .دارداشاره ... انسان و 

هاي مناسب و كردن استراوژيپذیري را از طریق فرمویهنوعی انعطاف 2رویكرد سیستمی

 . بیندكاربردي در سطوح و یا عناصر مختل  گردشگري ودارك می
 عوامل -2 گردشگر /گردشگران - .داندمؤرر می يرا در سیستم گردشگر لیصوي سه عنصر ا 2 2یپری

 مقصد منطقه -ب( سفر برانگیختن براي فشار)مسافر  ووییدكننده منطقه -ای  شامل2 جغرافیایی

-26 332 ، دیگران و كوپر/ 52-2221،53،  ییپر)؛ گردشگري صنعت -3 نقل و منطقه حمل -گردشگرج

1 .) 

 
  2221ییپر ،2 خذمأ) کل سيستم گردشگريستقيم دو سويه گردشگري به عنوان چرخه م: 8شکل  

253) 
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 هايسیستمگردشگري را همانند سیستم باز مشتمل بر ساختار داخلی اعم از زیر او2  كاسپار

 اروباط  اكویوژي با و سیاسی ،اقتصادي ،هاي اجتماعیی با سیستم فرادست متشكل از محیطعفر

 .گیرد متقابل در نار می

 

. 

      

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  
 (  2 375 كاسپر، )مأخذ  (مدل کاسپار)سيستم گردشگري : 5شکل شماره                         

 

گردشگري را باید به صور  سیستمی مركب از عوامل عرضه و  ،معتقد استوایلر  2 2وایلر

ی یعناصر و اجزا ،خش سیستم كلیداخل این دو ب .اندكه با یكدیگر مروبط ،وقاضا در نار گرفت

 332  ،ویلور. )ریزان براي كسب موفقیت آن والش كنند قرار دارند كه باید مدیران و برنامه

256-55.) 

كند اروباط بین رضایت مشتري و  وي بیان می ،كند وایلر از وفاداري مشتري بحث می

 ي مشتري از دیدگاه ویلورهاي وفادارشاخص ،پذیرفته شده است موفقیت سازمان موضوع كامالً

 2به صور  زیر بیان شده است( 333 )

                                                           
 
 kaspar 
 
 Taylor 

 محيط اجتماعي

 سيستم گردشگري

:زير سيستم    

يموضوع     

گردشگري     

 

 زير سيستم هاي 

 ساختاري

مکان   

 گردشگري

 بنگاه

توليد  

 گردشگري

سازمانهاي 

 گردشگري

فن آوريمحيط  محيط سياسي محيط  اکولوژي  

 سيستم فرادست

 محيط اقتصادي
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 احتما  خرید مجدد محصو  یا خدما   - 

 احتما  پیشنهاد یک محصو  یا خدما  به دیگران -2

 رضایت كلی  -3

 

 
 هاي وفاداري مشتري از ديدگاه تيلورشاخص: 9شکل شماره 

 

 :نظريه باتلر در رابطه با سير تکاملي گردشگري

عبار   كه. سیر وكاملی گردشگري را در نموداري به وصویر كشیده است 332 باولر، در سا  

 2اند از

 . اكتشاف اویین مرحله فرایند ووسعه گردشگري باولر است :اکتشاف 
 . شودهاي ووریستی اضافه میدر مرحله مشاركت، وعداد گردشگران و فعاییت :مشارکت

و وغییرا  دراماویک در همه جنبه هاي بخش گردشگري  مرحله رشد سریع گردشگري :توسعه

  .است
-آید رو به كاهش میاي كه از هر گردشگر به دست میدر مرحله وثبیت، درآمد سرانه :تثبيت

 .گذارد 
( Salutation stage)در مرحله ركود كه در بعضی موارد به آن مرحله اشباع  :رکود تورمي

د وجود دارد و منجر به رو به زوا  رفتن محصوال  گویند، مشكل پذیرش و ظرفیت زیامی

 . شودگردشگري می
ممكن است كه مرحله ركود وورمی براي مدوی وجود داشته باشد و پس از آن دو حایت  :سقوط

 . افزایش و یا كاهش وعداد گردشگران مراجعه كننده وجود داشته باشد

افتد كه محصوال  جدید ووریستی به عقیده باولر وجدیدسازي زمانی اوفاق می :تجديدسازي

 عرضه شده 
 ووصی  كنندهم مشتري چهار سطحی را كه ره ( 222 )سن راست و یم ،ملتادر این راستا زی

 ند اهونوع مشتریان است ارائه كرد

 وفاداری به مقصد رضایت گردشگر تصویر مقصد
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 ( 5118و همکاران  تيامل)ازرم مشتري گردشگري ه: 1شکل شماره 

 

 :گان

مبتنی بر دو بخش عرضه و وقاضا  (331 ) مد  سیستم گردشگري پیشنهاد شده ووسط گان 

اعم از بازارهاي داخلی )به انجام سفر و گردش متمكنجمعیت عالقمند و  ،است در بخش وقاضا

ها، در بخش عرضه، بر روي عناصر و بخش هاي اصلی همچون جاذبه وقرار دارند  (و بین ایمللی

 ( Gunn 2222.حمل و نقل، خدما ، اطالعا  و وبلیغا  وأكید دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 889 ...بررسي رابطه بين شاخص هاي سرمايه اجتماعي و فرهنگي با توسعه سرمايه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 91 : 5115،گان :مأخذکارکرد سيستم گردشگري : 2شکل شماره 

 

 :ارکان گردشگري

میزان ووسعه گردشگري وابعی از كیفیت و نحوه دخایت عوامل مؤرر گوناگون است كه در 

گري و هاي گردشاز جاذبه این اركان عباروند. شوندحقیقت همان اركان گردشگري محسوب می

 .همچنین وسهیال  و خدما 

 

 

 وقاضا
(جمعيت عالقه مند و متمکن به انجام سفر)   

 عرضه
 

 جاذبه ها 

 تبليغات 

 اطالعات  خدمات

 حمل و نقل 
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 53: 8311گتز،ارکان گردشگري، : 1شکل شمار 

 

 :گردشگري جهاني سازمان ديدگاه

 وقسیم اصلی بخش دو به را گردشگري سیستم (WTO) جهانی گردشگري جهانی سازمان 

 عوامل دیگر و ايو منطقه ملی ایمللی،بین گردشگري هايبازار شامل وقاضا، عوامل یكی 2كندمی

 وسهیال  و خدما ...( و  ها،متل ها،هتل) اقامت هاي محل جاذبه و ها فعاییت بر مشتمل عرضه،

 جهانی سازمان) است سازمانی عناصر و زیربنایی واسیسا  و امكانا  نقل و ،حمل گردشگري

 (.1 -6 ،373  جهانگردي،

 

 

 

 

 

 

 
 82:  8913جهاني جهانگردي،  سازمان: مأخذسيستم کردشگري : 1شکل شماره             

 عوامل عرضه
ها  جاذبه ها و فعاليت -  

محل اقامت  -  

ديگر خدمات و تسهيالت گردشگري  -  

ونقل  حمل -  

ديگر تأسيسات زير بنايي  -  

                           اصر سازماني نع -
  

 عوامل تقاضا
بازارهاي گردشگري بين المللي -  

بازارهاي گردشگري داخلي -  

استفاده ساکنان از جاذبه ها و امکانات و  -

ريگردشگ خدمات     
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 برن و مکينتاش ديدگاه وهب،

 معتقد است كه انگیزه سفر مبحثی عمده در مطایعا  گردشگري می( 375 )وهب 

نیروهایی است كه در درون فرد و در محتواي اجتماعی  مقصود از عوامل انگیزشی، .باشد

در دو بخش عوامل  برن انگیزه گردشگران از مسافر  را .شود شخص موجب حركت وي می

از این منار عوامل برانگیزاننده سفر  كند، برانگیزاننده و عوامل جذب كننده بررسی می

و عوامل جذب كننده عواملی است كه  فرار از كسایت وكرار كار، عباروند از كنجكاوي،

 . كند گردشگران را به محلی جذب می

 .  2كند ي سفر را معرفی میچهار گروه اصلی و اساسی از انگیزه ها(373 )مكینتاش 

انگیزه فیزیكی شامل  .2یشاوندان وانگیزه فردي شامل مالقا  با دوستا و آشنایان و خ

 انگیزه فرهنگی شامل دیدن مذهب، .3روح و كاهش استرس و فشار عصبی  ،سالمتی جسم

شرفت انگیزه اعتباري و حیثیتی احترام و پی .1اقوام مختل  و آشنایی با شیوه زندگی آنان 

 (.237  33  ابراهیم زاده،) .فردي

 

 چارچوب نظري 

گردشگري همانند یک سیستم باز مشتمل ) این وحقیق ناریه هاي سیستمی كاسپار در

 اقتصادي، و نیز متشكل از سیستم فرادست مانند محیط اجتماعی، بر ساختار داخلی

مبحث )شتري وایلرناریه رضایت م است كه داراي رابطه متقابل هستند،... سیاسی و 

 هاي گردشگري، بحث) مبحث عرضه گان ،(برآوردن نیازهاي مشتري و وكرار مجد سفر

 ،...(اطالعا  و وبلیغا  و  حمل و نقل، دفع زبایه، بهداشت، خدما  شامل وعداد رستورانها ،

شامل زیرساختها مانند سیستم حمل و نقل و سیستم اسكان )عناصر گردشگري انسكیپ

عنوان چارچوب ناري ه ب و( فرهنگ و سیاست هاي مروبط، ذبه ها، سازمانجا مسافران،

 .وحقیق مورد استفاده قرار گرفت

 

 

 

 
 مدل مفهومي تحقيق: 1شکل شماره 

 سرمایه فرهنگی

 سرمایه اجتماعی

توسعه 
صنعت  

 گردشگری

 انگیزش سفر
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 يافته ها

سهم سرمایه هاي اجتماعی و فرهنگی در میزان ومایل بر گردشگري در  ،وحقیقی با عنوان 

ووسط غالمرضا غفاري و زهرا معاون  332 در سا  و سایت حافایه و وخت جمشید شیراز د

صور  پذیرفت در این وحقیق ابتدا سهم سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی در میزان ومایل 

در این . پس مقایسه اي بین این دو سرمایه ارائه گردیدسبه گردشگري مورد ووجه قرار گیرد و 

نمونه آماري می باشد  122م پذیرفته و شامل وحقیق از ابزار پرسشنامه و به شیوه پیمایشی انجا

فوق  هاي وحقیق و در دو سایت گردشگري حافایه و وخت جمشید انجام پذیرفته است یافته

بین سرمایه هاي اجتماعی و فرهنگی و میزان ومایل به گردشگري و ابعاد آن  كه نشان داد

  .رابطه وجود دارد

گري شهري در شهر اصفهان عنوان اجتماعی گردشگري در ووسعه گردش عواملنقش 

ی و اعام صفر آبادي صور  پذیرفته رووسط آقاي حمید وار 333 وحقیقی است كه در سا  

 ،كیفیت خدما  گردشگري 2در پژوهش فوق ارر برخی از شاخص هاي اجتماعی مانند است

 و همچنین قیمت خدما  گردشگري بر ووسعه پایدار گردشگري، گردشگري ساماندهی فضاهاي

نتایج این وحقیق حاكی از آن است كه شاخص مدیریت  .شهر اصفهان بررسی شده است

كمترین  % 63بیشترین و بهاي خدما  گردشگري با ضریب  % 76فضاهاي گردشگري با ضریب 

 .ته اندشسهم را نسبت به دیگر متغیر ها در ووان وبیین ووسعه گردشگري شهر اصفهان دا

حقیقی با عنوان بررسی اررا  اقتصادي اجتماعی فرهنگی و و ( 33 )ادریس باباخان زاده 

كه ووسعه گردشگري در بعد  نشان دادزیست محیطی ووسعه گردشگري در منطقه اورامانا  

و افزایش درآمد با میانگین  (31/3)اقتصادي داراي وأریرا  مثبتی چون ایجاد اشتغا  با میانگین

و در بعد اجتماعی داراي وأریرا  مثبتی چون  (27/3) كاهش سطح بیكاري با میانگین، (67/3)

افزایش شهر  منطقه اي و سطح آگاهی ساكنان بوده است در بعد ، اروقاي استاندارد زندگی

ها افزایش ورافیک پراكندگی زبایه  زیست محیطی داراي اررا  منفی مانند افزایش انواع آیودگی

 .ها اشاره دارد

هاي ووریستی در شهرها به  با عنوان هتل و فعاییت در پژوهشی (2 22)شوا  و همكاران 

محل سكونت افراد با وجود امكانا   دریافتندبررسی نقش هتل در گسترش صنعت گردشگري 

و اقامتی مناسب از جمله هتل در مناطق گردشگري واریر عمیقی بر حركا  هاي ووریستی دارد

 ان حضور فرد به این امر اختصاص ها ي ووریستی با ووجه به مد  زم و سهم بزرگی از هزینه
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 .خواهد یافت

در پژوهشی با عنوان وجربه هاي گردشگري در واالب هاي پارك ( 2 22)وانگ و همكاران 

ژجیانگ چین به طور خاص به مطایعه رابطه علی میان كیفیت خدما  وجربه ووریستی و 

دهد كه  اصل نشان میمراجعه مجدد گردشگر به منطقه مورد بازدید پرداخته است اطالعا  ح

وجربه هاي وروریستی و وكرار بازدید در یک منطقه گردشگري اروباط نزدیک با كیفیت خدما  

 .دهی دارد

 

 روش شناسي

ابزار . پیمایشی و از نار هدف،كاربردي است_شیوه انجام این مقایه به یحاظ روش ووصیفی 

یق متكی بر مد  معادال  روش آماري در این وحق.جمع آوري داده ها پرسشنامه میباشد

 .میباشد Lisrelو spssساختاري با استفاده از نرم افزارهاي

 

 حجم نمونه

 333 جامعه آماري وحقیق متشكل از كلیه گردشگرانی است كه در وعطیال  نوروزي سا  

از نقاط مختل  كشور به استان مازندران و به شهرهاي محمود آباد، نور،رویان وارد شده 

طبق آمار اخذ شده از سازمان گردشگري جامعه . یري بصور  وصادفی میباشدنمونه گ.اند

نفر در نار گرفته شده  335میلیون نفر بوده بنابراین حجم نمونه  وعداد  2آماري حدودا 

 .است

 

 تجزيه و تحليل داده ها

 وحلیل عاملی واییدي ووسعه صنعت گردشگري

عه صنعت گردشگري در حایت استاندارد را ووسشكل زیر وحلیل عاملی واییدي متغیر وابسته 

 . نشان می دهد
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 تحليل عاملي تاييدي توسعه صنعت گردشگريدر حالت استاندارد :1شمار  شکل

كه نشان دهنده میزان همبستگی و میزان )با ووجه به شكل فوق، بارهاي عاملی و یا وزن عاملی 

ق داده هاي بدست آمده از نمودار فوق طب( . باري است كه یک متغیر آشكار بر روي پنهان دارد

داراي بیشترین قدر  وبیین  3/2متغیر امكانا  اقامتی و متغیر امكانا  زیربنایی با بار عاملی

داراي كمترین قدر  وبیین كنندگی  5/2كنندگی و همچنین متغیر ووان اجتماعی با بار عاملی 

 .متغیر وابسته ووسعه گردشگري میباشند

 
 

 تحليل عاملي تاييدي توسعه صنعت گردشگريدر حالت معني داري :3شماره  شکل

 

ین كننده ووسعه صنعت براي هریک از مویفه هاي وبی(  t)براساس شكل فوق، آماره 

  /36امكانا  اقامتی و امكانا  زیربنایی بیشتر  ووان اجتماعی، شامل ووان طبیعی، ،گردشگري



 883 ...بررسي رابطه بين شاخص هاي سرمايه اجتماعي و فرهنگي با توسعه سرمايه 

معنی دار ( t)یک از مویفه ها براساس آزمون  بنابراین میزان ضریب مسیر مربوط به هر. است

یعنی رابطه بین متغیر پنهان ووسعه گردشگري با متغیر هاي مورد نار یک رابطه  .شده اند

 .وصادفی نیست بلكه مبتنی بر رابطه آماري است

جدو  زیر شاخص هاي نیكویی برازش مد  اندازه گیري ووسعه صنعت گردشگري را نشان 

 .دهد می
 

 شاخص هاي نيکويي برازش مدل اندازه گيري توسعه صنعت گردشگري: 9اره جدول شم

 RMSEA GFI IFI CFI NFI NNFI شاخص

 33/2 36/2  /22  /22 37/2 251/2 مقدار

 3/2≤&≤  3/2≤&≤  3/2≤&≤  3/2≤&≤  3/2≤&≤  2≤&≤23/2 حایت مطلوب

 

دارقراردادي كوچكتر از مق( RMSEA)شاخص شود  یمشاهده م فوقبا ووجه به جدو  

بیشتر از مقدار قراردادي ...( و  CFI  ،GFI  ،IFI)شده است و شاخص هاي ووان آزمون  23/2

ي مربوط به ووسعه صنعت ریبرازش مد  اندازه گي نیكویی شاخص هابنابراین . شده اند  3/2

 .و این مد  با مد  واقعی همخواهی دارد. دنقرار دار مطلوبی تیدر وضعگردشگري 

 

 عاملي تاييدي متغير انگيزش سفرتحليل 

متغیر .را نشان می دهدانگيزش سفرشكل زیر مربوط به وحلیل عاملی واییدي متغیر 

 . انگیزش سفر یک متغیر واسط است كه با چهار گویه سنجش شده است

 
 تحليل عاملي تاييدي انگيزش سفردر حالت استاندارد :81شماره  شکل
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ر یک از متغیرهاي آشكار با متغیر پنهان انگیزش سفر براساس شكل فوق بارهاي عاملی ه

در بین متغیرهاي آشكار متغیر انگیزه . درآمده است كه این رابطه بسیار قوي میباشد 3/2باالي 

داراي كمترین میزان وبیین  3/2و متغیر آشكار انگیزه فیزیكی با بار عاملی   فردي با بار عاملی 

در مجموع رابطه بین متغیر پنهان انگیزش سفر با . باشد میكنندگی متغیر پنهان انگیزه سفر 

شكل زیر . باشد كه گویاي رابطه بسیار قوي و باال بین آنهاست می 3/2متغیرهاي آشكار باالي 

 .را را در حایت معنی داري نشان می دهدانگيزش سفروحلیل عاملی واییدي متغیر 

 
 در حالت معني داريتحليل عاملي تاييدي انگيزش سفر: 88شماره  شکل

 

در حایت معنی داري را نشان میدهد ، آماره انگيزش سفرشكل فوق وحلیل عاملی واییدي 

(t ) بنابراین . است  /36بیشتر انگيزش سفربراي هر یک از گویه هاي پرسشنامه مربوط به

شده  معنی دار( t)بارعاملی گویه هاي پرسشنامه مربوط به هر یک از مویفه ها بر اساس آزمون 

یعنی رابطه بین متغیر پنهان انگیزش سفر و گویه هاي مربوطه یک رابطه معنادار میباشد و . اند

 .باشد این رابطه بین متغیرپنهان و متغیرهاي آشكار ناشی از وصادف نمی

  .جدو  زیر شاخص هاي نیكویی برازش مد  اندازه گیري شده را نشان میدهد

 
 ي انگيزش سفرريبرازش مدل اندازه گي نيکويي شاخص ها: 1جدول شماره 

 RMSEA GFI IFI CFI NFI NNFI شاخص

 33/2 36/2  /22  /22 37/2 251/2 مقدار

 3/2≤&≤  3/2≤&≤  3/2≤&≤  3/2≤&≤  3/2≤&≤  2≤&≤23/2 حایت مطلوب
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كوچكتر از مقدارقراردادي ( RMSEA)شاخص شود  یمشاهده م 1با ووجه به جدو  

 CFI)ن میدهد مد  داراي برازندگی است و شاخص هاي ووان آزمون شده است كه نشا 23/2

 ،GFI  ،IFI  برازش ي نیكویی شاخص هابنابراین . شده اند  3/2بیشتر از مقدار قراردادي ...( و

 .و مد  ناري با مد  واقعی شباهت دارد. دنقرار دار مطلوبی تیدر وضعي ریمد  اندازه گ

 

 مدل معادالت ساختاري

 .رآورد مد  معادال  ساختاري در حایت استاندارد نشان می دهدشكل زیر ب

 
 معادالت ساختاري: 85شکل شماره 

با استفاده از این حایت می ووان به میزان شد  اروباط بین دو متغیر مكنون در مد  پی 

زي ساییزر  و مد   نرم افزار در. برد و از روي آن در مورد واریر متغیرها بر هم اظهار نار نمود

و ( بین دو متغیر)معادال  ساختاري مناور از ضریب استاندارد مقادیر همبستگی دووایی است

اروباط رود و هر چه این ضریب بیشتر باشد به معناي  كار می جهت مقایسه اررا  اجزاي مد  به

  .است هاي مكنونمتغیر بیشتر
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 مدل معادالت ساختاري درحالت معني داري :89شماره  شکل

را در ( پنهان)فاده از این حایت  می ووان به معنی دار بودن اروباط بین دو متغیر مكنونبا است

در رابطه با . مد  پی برد و از روي آن در مورد رد یا پذیرش فرضیه هاي وحقیق اظهار نار نمود

یا خطاي  35/2معنی داري اعداد، باید گفت از آنجایی كه در این وحقیق در سطح اطمینان 

اعدادي معنی دار خواهند بود كه خارج از  tدنبا  آزمون فرضیا  هستیم براي آزمون  به 25/2

 . باشند( - /36و   /36)بازه 

 

 . بررسي شاخص هاي معني داري و برازش مدل
 شاخص هاي برازش مدل هاي  تحقيق: 2جدول شماره 

 مدل کلي

 نتیجه مقدار بدست آمده مقدار مطلوب شاخص

RMSEA 23/2≥&≥2 272/2 وائید 

 وائید  /72  ≤&≤3 

GFI  ≥&≥3/2 32/2 وائید 

IFI  ≥&≥3/2 33/2 وائید 

CFI  ≥&≥3/2 33/2 وائید 

NFI  ≥&≥3/2 33/2 وائید 

NNFI  ≥&≥3/2 37/2 وائید 
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 . با ووجه به شاخص هاي برازش مد  می ووان ارزیابی مناسبی از مد  ساختاري وحقیق داشت

 

 بحث و  نتيجه گيري

  
 خالصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش :1شماره  لجدو

 نتیجه (t)آماره  ضریب مسیر استاندارد مسیر

 سرمایه اجتماعی   
 ووسعه صنعت گردشگري

 وایید 13/2 3/2 

 وایید 33/1 33/2 سرمایه فرهنگی 2

 سرمایه اجتماعی  1
 انگیزش سفر

 وایید 55/5 12/2

 وایید 27/6 11/2 سرمایه فرهنگی 5

 وایید 13/3 23/2 ووسعه صنعت گردشگري انگیزش سفر 7

 

ارر مستقیم سرمایه اجتماعی بر ووسعه صنعت گردشگري داراي ضریب  2فرضيه اول

طبق قاعده خطاي )براي این پارامترها  tارر مقدار . دارد=t 13/2است كه مقدار  3/2 استاندارد 

بزرگتر از ( هر پارامتر مد  - /36وا   /36در ناحیه رد فرض صفر براي مقادیر خارج از  25/2

بنابراین می ووان بیان كرد . ضریب مسیر محاسبه شده معنی دار شد. محاسبه شده است  /36

ارر سرمایه . سرمایه اجتماعی به طور مستقیم بر ووسعه صنعت گردشگري وأریر معنی داري دارد

همچنین .  دارد =55/5tمقدار است كه  12/2اجتماعی بر انگیزش سفر داراي ضریب استاندارد 

 =t 13/3است كه مقدار  23/2ارر انگیزش سفر بر ووسعه گردشگري داراي ضریب استاندارد 

بنابراین می ووان بیان كرد سرمایه اجتماعی به . ضرایب مسیر محاسبه شده معنی دار شد.  دارد

دشگري واریر مثبت طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی انگیزش سفر بر ووسعه صنعت گر

 .و معنی داري دارد

ارر مستقیم سرمایه فرهنگی بر ووسعه صنعت گردشگري داراي ضریب استاندارد  2فرضيه دوم

بنابراین می . دارد یذا ضریب مسیر محاسبه شده معنی دار شد=t 33/1است كه مقدار  33/2

ي وأریر معنی داري ووان بیان كرد سرمایه فرهنگی به طور مستقیم بر ووسعه صنعت گردشگر

است كه مقدار  11/2از طرفی ارر سرمایه فرهنگی بر انگیزش سفر داراي ضریب استاندارد . دارد

27/6 t=23/2همچنین ارر انگیزش سفر بر ووسعه گردشگري داراي ضریب استاندارد . دارد 

ان بیان بنابراین می وو. ضرایب مسیر محاسبه شده معنی دار شد. دارد=t 13/3است كه مقدار 
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كرد سرمایه فرهنگی به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی انگیزش سفر بر ووسعه 

 صنعت گردشگري واریر مثبت و معنی داري دارد

 
 کد گويه ها: 1جدول شماره 

 بارعاملی گویه ها كد متغیر 

 سرمایه اجتماعی

Sc   73/2 اعتماد 

Sc2 13/2 احساس امنیت 

Sc3 35/2 حس همكاري 

Sc1 73/2 مشاركت 

Sc5 2/ 7 انسجام اجتماعی 

 سرمایه فرهنگی

Cc  35/2 سرمایه فرهنگی وجسم یافته 

Cc2 35/2 وجسم فرهنگی عینی 

Cc3 13/2 سرمایه فرهنگی نهادي 

Cc1 2/ 6 مدرك وحصیلی 

 انگیزش سفر

TM  35/2 انگیزه فردي 

TM2 36/2 انگیزه فیزیكی 

TM3 33/2 انگیزه فرهنگی 

TM1 33/2 انگیزه اعتباري و حیثیتی 

 ووسعه صنعت گردشگري

TD  31/2 ووان طبیعی 

TD2  13/2 ووان اجتماعی 

TD3 32/2 امكانا  اقامتی 

TD1 32/2 امكانا  زیر بنایی 

 
 راهنماي متغيرها: 1جدول شماره 

 Social capital SC سرمایه اجتماعی

 Cultural capital CC سرمایه فرهنگی

 Tourism development TD عه صنعت گردشگريسوو

 Travel motive TM انگیزش سفر
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