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ABSTRACT 

 

Objective: The concept of social capital has been proposed as a cross-disciplinary concept in 

social and economic analysis of community development, especially tourism development. 

Thus, the research was conducted to investigate the role and impact of social capital on 

tourism development in Kashan. 

Methods: he present article is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms 

of method. The statistical population of the study is 308476 citizens of Kashan. The sample 

size was calculated using the Cochran's formula to 322 people. Data collection is a 

combination of descriptive and field information. The research tool is a researcher-made 

questionnaire with 85 variables. The software used is SPSS and AMOS, which are used for t-

test, Pearson correlation coefficient and structural equation modeling. The validity of the 

research instrument has been confirmed by experts and its reliability has been confirmed by 

using Cronbach's alpha coefficient of 0.821. 

Results: The results of t-test with a significance level of less than 0.05 evaluated the situation 

of social capital in Kashan as appropriate. The result of using structural equation modeling to 

identify the most effective factor in explaining social capital among Kashan citizens indicates 

the highest load The factor is 0.99 for the social awareness index. The most important factors 

driving tourism development is the comfort index with a regression weight of 0.94. Achieving 

a correlation coefficient of 0.34 at the 99% confidence level indicates a direct and positive 

relationship between social capital and tourism development. 

Conclusion: Confirming the relationship between improving social capital and tourism 

development emphasizes the need for planning to build trust in the performance of 

government employees among local communities and build public trust in social institutions 

in order to strengthen social capital as a key driver in improving and developing tourism in 

Kashan. 
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 سرمايه اجتماعي  عملکرد کيد برأبا ت کاشان شهر توسعه گردشگریهای پيشرانتحليلي بر 

 

  cبیرون ، فاطمه حبیبی1 و  bمحسن شاطریان،  a صدیقه کیانی سلمی
a رانیا ،کاشان ،کاشان، دانشگاه روستاییریزی استادیار جغرافیا و برنامه. 
b رانیا ،کاشان ،ریزی شهری، دانشگاه کاشاناستاد جغرافیا و برنامه. 
b رانیا ،کاشان ،کاشان دانشگاه ریزی شهری،ارشد جغرافیا و برنامه کارشناس. 

  چکیده

های اجتماعی و اقتصادی توسعه جوامع ای در تحلیلرشتهاجتماعی به عنوان یک مفهوم فرا مفهوم سرمایهتبیین موضوع: 

ثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پژوهش با هدف بررسی نقش و تأ به این ترتیب .ویژه توسعه گردشگری مطرح شده استبه
 گردشگری شهر کاشان انجام شده است.

شهروندان شهر  یق،تحق ی. جامعه آمارباشدیم یلیتحل - یفیو از نظر روش توص یمقاله حاضر از نظر هدف کاربرد روش:

نفر محاسبه شده است. گردآوری  322با استفاده از فرمول کوکران به تعداد حجم نمونه  .نفر است 308476کاشان به تعداد 
م متغیر است. نر 85ای محقق ساخته با داده ها به صورت ترکیبی از مطلعات توصیفی و میدانی است. ابزار تحقیق، پرسشنامه

های آماری تی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون ،هااست که با استفاده از آن AMOSو  SPSSافزارهای مورد استفاده 
مدلسازی معادالت ساختاری صورت گرفته است. روایی ابزار تحقیق با بهره گیری از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از 

 ورد تأیید قرار گرفته است.م 821/0ضریب آلفای کرونباخ به به مقدار 

وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر کاشان را مناسب ارزیابی کرده  05/0نتایج آزمون تی با سطح معناداری کمتر از  ها:یافته

است.. نتیجه کاربرد مدلسازی معادالت ساختاری برای شناسایی اثرگذارترین عامل در تبیین سرمایه اجتماعی در بین 
برای شاخص آگاهی اجتماعی است. مهمترین عوامل  99/0نشانگر کسب باالترین بار عاملی به میزان شهروندان کاشان، 

در سطح  34/0است. کسب ضریب همبستگی  94/0رونق دهنده توسعه گردشگری، شاخص آسایش به مقدار وزن رگرسیونی 
 دشگری است.درصد گویای رابطه مستقیم و مثبت بین سرمایه اجتماعی و توسعه گر 99اطمینان 

ریزی برای اعتمادسازی به عملکرد تأیید ارتباط بین بهبود سرمایه اجتماعی با توسعه گردشگری ضرورت برنامه :نتایج

کارکنان دولت در بین جوامع محلی و بسترسازی اعتماد مردم به نهادهای اجتماعی را در راستای تقویت سرمایه اجتماعی به 
 نماید.و توسعه گردشگری شهر کاشان گوشزد میعنوان پیشرانی کلیدی در بهبود 

 سرمایه اجتماعی، توسعه گردشگری، شهر کاشان. :هاکلیدواژه
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 مقدمه

-دستیابی به توسعه، توجه به قابلیتهای مختلف مناطق برای یکی از رویکردهای نوین جهت بهره مندی از پتانسیل

( که به عنوان رویکردی جدید 157: 1392؛ سجادی و احمدی، 78: 1394های گردشگری است )امینی و همکاران، 
گردشگری ابزاری (. 101: 1396جایگاه درخور توجهی در توسعه اقتصادی و اجتماعی یافته است )پورجم و ناطقی، 

از کشورهای توسعه یافته درآمد حاصل از این صنعت منبع  خیل وسیعیدر  و شده محسوب یقدرتمند برای توسعه ملّ
(. در 19: 1396و همکاران،  گردد )ابراهیم پورتلقی میمهمی برای جبران اعتبارات دیگر بخشهای زیربنایی جامعه 

وماً مورد بررسی بسیاری از مناطق و مقاصد گردشگری، فرهنگ و طبیعت از منابع اصلی برای گردشگری است و عم
علمی واقع می شوند، اما منابع محلی مانند مشارکت، اعتماد و انسجام اجتماعی و نقش آن در توسعه گردشگری به 

(. در حالیکه 160: 2008، 1تری در ادبیات علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است )حکیم و ناکاجوشیصورت کمرنگ
 رونق بخشی بههستند که مشارکت آنها نقش مهمی در اثرگذاری ای اجتماعی هاعضای جامعه از جنبهباید توجه داشت 

مشارکت اجتماعی  حامیتوسعه گردشگری در یک ناحیه دارد. در این راستا، سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین متغیرهای 
و کنترل اجتماعی غیر  (. سرمایه جتماعی با فراهم آوردن زمینه نظارت505: 2004، 2)مکبث هاستدر بسیاری از فعالیت

های اجتماعی حاصل ها و ارزشها، هنجاراقتدار آمیز بر فرد و جامعه پذیر ساختن او که از مجرای احترام به عرف، سنت
شود از یک سو به معنادار ساختن زندگی اجتماعی برای فرد و زمینه سازی مشارکت مثبت و فعال او در زندگی می

-موجب سالمتی کلی جامعه، پایداری و ثبات اجتماعی می های جمعی،دیگر از جهت پیامد پردازد و از سویاجتماعی می

های طبیعی، فیزیکی، انسانی، مالی و اجتماعی ها از قبیل سرمایهاز دیدگاه برنامه ریزان توسعه، ابعاد متعدد سرمایه شود.
ای ه اجتماعی به عنوان یک مفهوم فرارشتهبرای توسعه گردشگری الزم است. ازینرو در چند دهه اخیر، مفهوم سرمای

های اجتماعی و اقتصادی توسعه به ویژه توسعه گردشگری یافته و به نقش ساختارهای اجتماعی نقش مهمی در تحلیل
 و همکاران، نماید )عینالیها و نهادهای محلی، نگرش، اعتماد و انسجام تأکید میمحلی از قبیل روابط متقابل، شبکه

توان گفت سرمایه اجتماعی بهبود همکاری بین افراد و هماهنگی در روند توسعه ای که می. به گونه(52: 1392
سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل انسجام بخش، نقش  (.1395و همکاران،  سازد )غزانیگردشگری را فراهم می

نهایت منجر به بهبود عملکرد گردشگری نماید و در مهمی در روان سازی و تسهیلگری ساختارهای شبکه محلی ایفا می
های بین سازمانی و ذینفعان را قادر به استفاده از مجموع روابط موجود برای بهبود ( و شبکه15: 2009، 3شده )ایلوارد

 (. 761: 2004، 4نماید )الو و توماسدسترسی به منابع اطالعاتی و سایر منابع به عنوان یک مزیت رقابتی می
باعث ایجاد مزیت برای  توانندهای محلی کوچک بخشی از سرمایه اجتماعی هستند که میف، شبکهدر جوامع مختل

منطقه شده و مهمان نوازی ساکنان از گردشگران را افزایش دهند. بنابراین با توجه به اهمیت بحث، تحلیل رابطه ای بین 
اعتماد، آگاهی، مشارکت، انسجام، همبستگی، امنیت سرمایه اجتماعی و توسعه گردشگری با در نظرگرفتن مباحثی مانند 

تواند بستر مناسبی برای توسعه اجتماعی اقتصادی های مبتنی بر همکاری متقابل و نظایر آن میاجتماعی، توسعه شبکه
-(. شهر کاشان با داشتن جاذبه1996: 2009و همکاران، 6؛ اسنلگرو 551: 2009و همکاران،  5جوامع مهیا سازد ) هانگ

های سیلک، کویر مرنجاب، بازار سنتی، های تاریخی، مساجد و اماکن مذهبی، باغ فین، تپههای گردشگری از جمله خانه
باغات قمصر، مقابر شعرا )سهراب سپهری و...( از موقعیت ممتاز آبشار نیاسر،  های تاریخی،های باستانی، حمامقلعه
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گردشگر بوده است  1039220پذیرای  93این شهر در سال   دار است.گردشگری در پهنه جغرافیایی استان اصفهان برخور
به  1395نفر افزایش یافته است تعداد گردشگران داخلی در نیمه اول  1164129به تعداد  1394که این رقم در سال 

قصد طی نفر نیز حاکی از تداوم این روند افزایشی بوده است. این امر نشان از گردشگر پذیری این م 767931تعداد
های مؤثر در سرمایه به اینکه ارتقای مقولهبا توجه های پیش رو دارد. سالهای گذشته و تدام افزایش آن طی سال

ی این پژوهش بر آن است تا به بررس تواند منجر به توسعه گردشگری گردداجتماعی شهروندان مقاصد گردشگری می
آیا که  روبروستمسئله اصلی با این بنابراین پژوهش پردازد. نقش سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری شهر کاشان ب

در به منظور برطرف کردن شکاف مطالعاتی ؟ داردکاشان رابطه معناداری وجود توسعه گردشگری  وسرمایه اجتماعی بین 
 راستای مسأله اصلی پژوهش سواالت فرعی ذیل مطرح گردیده است:

 کاشان کدامند؟ عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگری در شهر -
 کننده توسعه گردشگری کاشان چه عواملی هستند؟مهمترین عوامل تبیین -

 های سرمایه اجتماعی در شهر کاشان چگونه است؟وضعیت شاخص -
 کننده سرمایه اجتماعی در شهر کاشان کدامند؟مهمترین عوامل تبیین -
 رد؟ای وجود دابین سرمایه اجتماعی و توسعه گردشگری چه رابطه -

 پیشینۀ نظری 

مطرح شده، که باعث ایجاد سردرگمی نسبت به این مفهوم  "سرمایه اجتماعی"تعاریف متعددی در ارتباط با مفهوم 
اصطالح سرمایه اجتماعی نخستین بار در اثر کالسیک جین جاکوب، مرگ و  .(3: 2001، 1شده است )مرکز آمار ملل

سرمایه اجتماعی را می توان حاصل روابط در جامعه دانست و  فته است.به کار ر 1961زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی 
آن را به مجموع منابعی که در ذات روابط سازمان اجتماعی به وجود می آیند و زندگی اجتماعی را مطلوب تر می سازند، 

همکاری و تعاون برای هایی از (. سرمایه اجتماعی عبارت از اعتماد، هنجارها و شبکه129: 1378اطالق کرد )الوانی، 
-(. از دیدگاه کلمن سرمایه اجتماعی که با کارایی خود تعریف می450: 1993تسهیل و نیل به منابع متقابل است )پاتنام، 

(. پاتنام سرمایه اجتماعی را 302: 1990، 2کلمن)های مختلف است شود یک هویت صرف نیست بلکه دارای ویژگی
داند که منافع متقابل اعضای یک اجتماع را تأمین خواهد ها میشبکه ها واعتماد، هنجارای از مفاهیمی مانند مجموعه

(. در تعریفی دیگر، سرمایه اجتماعی مجموعه ای از 450: 2000، 3کرد. تأکید عمده ویبر بر مفهوم اعتماد است )پاتنام
ینه شده در روابط مبتنی بر توافق و شناخت دو های پایدار و کم و بیش نهادمنابع موجود یا بالقوه ناشی از تملّک شبکه

(. از منظر جیمز کلمن سرمایه اجتماعی، یک هویت واحد 1393: 236زاده و همکاران: طرفه تعریف شده است )میرک
هایی از ساختار اجتماعی را در بر ها جنبهشوند. همه آننیست و انواع مختلفی دارد، اما دو عنصر مشترک را شامل می

کنند. اکنون مفهوم سرمایه اجتماعی اصطالحی در علوم اجتماعی است. انواع رند و اقدامات کنشگران را تسهیل میگیمی
بسیاری از سرمایه از قبیل سرمایه هویت، سرمایه انسانی، سرمایه آکادمیک، سرمایه فیزیکی، سرمایه مالی و سرمایه 

(. فوکویا سرمایه اجتماعی را جزء اساسی جامعه مدنی 20: 2001، 5؛ پلرین و استرنس568: 2000، 4مادی وجود دارد )ری
ها و رفتارهای مدنی های جامعه مدنی در ایجاد سرمایه اجتماعی و انتقال ارزشداند و در عین حال معتقد است نهادمی

ن ابعاد اعتماد نقش کلیدی دارند. سرمایه اجتماعی به عنوان یک سازه پیچیده دارای ابعاد مختلفی است که یکی از ای
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1. National Statistic  
2. Colman 
3. Putnam 
4. Reay 
5. Pellerin and Stearns 
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است. اعتماد عنصر اثربخش و مهمی در روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. در 
دهد و به تعبیر کلمن قدرت عمل را تسهیل فضای مبتنی بر اعتماد ابزارهایی چون زور و اجبار کارایی خود را از دست می

های دیگر سرمایه اجتماعی هنجارهای حاکم بر کنش جمعی، مشارکت در (. از جنبه1: 1396کند )نایبی و سلیمانی، می
های های اخالقی مثل صداقت، امانت داری و .... در عرصهها، آگاهی جمعی، تکیه بر ارزشهای اجتماعی و انجمنشبکه

-مساعی را منعکس می مختلف حیات اجتماعی است. چون سرمایه اجتماعی وجود هنجارهای رفتاری مبتنی بر تشریک

ای ( مجموعه1(. در جدول )7: 1387 کند، انحرافات اجتماعی بالفعل نیز بازتاب نبود سرمایه اجتماعی خواهد بود )السان،
 از تعاریف موجود سرمایه اجتماعی بیان شده است.

 ای از تعاریف منتشر شده سرمایه اجتماعی توسط بانک جهانی مجموعه-1جدول 
 نماید.هایی که تعامالت بین اشخاص را مدیریت و به توسعه اجتماعی و اقتصادی کمک میارزش نهادها، روابط، نگرش ها و 1باستالرگروتات و ون 

 آورند.کنند و جریانی از منافع را به وجود میگذاری میروابطی که اشخاص در آن سرمایه 2ببینگتون

 کند.های اجتماعی و تبادل اجتماعی بازی میویژه در روابط بین فردی، عضویت شبکه های اجتماعی که نقشیای از پدیدهشبکه فافچمپس

 .احساس همدردی، نگرانی، همدلی، احترام، حس اجبار و اعتماد یک شخص یا گروهی به شخص یا گروهی دیگر 3روبیسون وسیلس

های درباره الگوهای تعامالت است که گروهی از افراد در برخورد با مسئله سرمایه اجتماعی دانش، ادراک، هنجارها، قوانین و انتظارات مشترک 4اوستروم
های تقویت انتظارات و اعتماد متقابل را جهت غلبه آورند. افراد بایستی روشهای عمل جمعی با خود به سازمان میغامض اجتماعی، موقعیت

 های کوتاه مدت ناخوشایند پیدا نمایند.بر وسوسه

شاخص اعتماد، آگاهی، مشارکت، انسجام، همبستگی و امنیت اجتماعی مورد  5رمایه اجتماعی با در تحقیق حاضر س
بررسی قرار گرفته است. از اساسی ترین مسائل و نیازهای جوامع امروزی و یکی از مهم ترین ابعاد زندگی بشری اعتماد 

امیری و گیرد )صالحیمی شکل اعتماد عمومی مبنای بر اجتماعی ( چرا که سرمایه450 :1380اجتماعی است )پاتنام، 
حل مناسب و واقعی از سوی اجتماعی متشکل از افراد آگاه، آگاهی (. تشخیص صحیح نیاز واقعی و راه51افشاری نادری، 

های اجتماعی بیشتر مردم را به های اصلی سرمایه اجتماعی این است شبکهدهد. یکی دیگر از ایدهاجتماعی را معنی می
(. انسجام اجتماعی به معنای آن است که 121: 1385اری و اعتمادپذیری در برخوردهایشان تشویق کند )تاجبخش، همک

گروه وحدت خود را حفظ کرده و با عناصر وحدت بخش خود تطابق و همنوایی داشته باشد و در آخر امنیت اجتماعی، نوع 
های صورت گرفته آن نقش اساسی دارد. بررسی پژوهشو سطحی از احساس اطمینان خاطر است که جامعه و گروه در 

دهد سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری نیز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی در نشان می
زمینه گردشگری با سهیم شدن در تصمیم گیری، راه حلی برای ارتقائ پایداری، برقراری تعادل بین توسعه اقتصادی و 

ریزی همه جانبه مقاصد گردشگری، اطمینان از داشتن درکی روشن از مکان، ارزیابی سریع و موثر از اعی، برنامهاجتم
 (.55: 1392های عمومی و ضمانت توزیع برابر منابع است )عینالی و همکاران، های پیچیده و توسعه ارزشموقعیت

 پیشینۀ عملی 

 اند.نقش سرمایه اجتماعی در گردشگری تحقیقات مشابه بررسی شدهدر ادامه با توجه به رویکرد پژوهش و بررسی 

ر را بررسی کـرده گردشگری و سرمایه اجتماعی در مناطق ساحلی دریای خز رابطه بین رونق ،(1391امین بیدختی و شریفی ) 

و عینی بـر جـذب گردشـگر  ها حاکی از آن است سرمایه اجتماعی به طور مستقیم و همچنین با تأثیر بر امنیت ذهنیاند. یافته

ثیر سـرمایه اجتمـاعی بـر ارائه الگو جهت سنجش تـأدر طراحی و  ،(1391امیری و همکاران )مؤثر است. نتایج تحقیق صالحی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grootaert and V an Bastelaer 
2. Bebbington 
3. Roeison and Siles 
4. Ostrom 
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اقتصـادی، اجتمـاعی و زیسـت  ثیر مثبت، مستقیم و معنی دار متغیر سرمایه اجتماعی بـر ابعـاد أحکایت از ت ابعاد توسعه پایدار،

کیـد بـر کیفیـت زنـدگی و سـرمایه أنقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی، با تدارد. بررسی  وسعه پایدارمتغیر تمحیطی 

هـای یافتـهصـورت گرفتـه اسـت.  ،(1392توسط محمدی یگانه و همکاران ) روستای قپچاق شهرستان میاندوآبدر اجتماعی 

. عینالی و رومیانی گردشگری مذهبی بهبود داشته استتحقیق نشان می دهد، انسجام خانوارهای مورد مطالعه بعد از گسترش 

-های دوم در دهستان حصار ولیعصرارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری روستایی با تأکید بر خانهبه  ،(1392)

 کت با مقـدار ویـژهفردی و مشار عامل عالقهدهد نشان میمتغیر،  35حاصل از تقلیل  نتیجهاند. شهرستان بوئین زهرا پرداخته

اکبریـان  .اجتمـاعی روسـتایی داشـته اسـت های دوم و توسعه سرمایهرا در زمینه گسترش گردشگری خانه اثربیشترین  06/4

به بررسی رابطه توسعه گردشگری و سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی دهسـتان سـولقان پرداختـه اسـت.  ،(1392رونیزی )

وجـود دارد. وصـالی و رابطه مستقیم معنادار آماری بین توسعه گردشـگری و سـرمایه اجتمـاعی شواهد مطالعه نشان می دهد 

بعد سرمایه اجتماعی در اند بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی و وضعیتی بر سرمایه اجتماعی خاطر نشان کردهدر  ،(1393توکل )

 ،(1394رومیـانی و همکـاران ) .کیفیت زندگی افـراد دارد تاثیر فزاینده ای در 546/0 اعتماد با بیشترین میزان همبستگی یعنی

ین آن اسـت بـ اند. نتایج بیانگرانجام داده تحلیلی بر اثرات سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی دهستان رومشگان غربی

در بررسـی نقـش سـرمایه  ،(1395غزانی و همکـاران ) .ابعاد اعتماد، مشارکت و توسعه پایدار روستایی رابطه مثبتی وجود دارد

بین دیدگاه روستاییان از سـرمایه  اجتماعی در توسعه گردشگری طبیعی مردم نهاد از دیدگاه روستاییان استان مازندران معتقدند

چراغـی و . داری وجـود داردنهاد رابطه مثبـت و معنـی ها پیرامون امکان توسعه گردشگری طبیعی مردماجتماعی و دیدگاه آن

های توسعه گردشگری در نواحی روستایی، با تأکید بر سرمایه اجتماعی ای با عنوان تحلیلی بر زمینهدر مقاله ،(1396همکاران )

ترین همبسـتگی را بـا سـرمایه اجتمـاعی دارا بـوده اسـت. فتحـی و مختـارپور دهد شاخص مشارکت اجتماعی بیشنشان می

گانـه 22ای از نگاه سـاکنین منـاطق تماد اجتماعی بر توسعه محلی و منطقهدر مطالعه برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اع ،(1396)

ای در توسـعه دههای بهبودبخش و تقویت کننده ابعاد اعتماد اجتماعی سـهم عمـدهند رواج و گسترش فعالیتنشان میتهران 

های توسعه گردشگری در نواحی روسـتایی، بـا تاکیـد بـر تحلیلی بر زمینه ،(1396پور و همکاران )ابراهیم کشور خواهد داشت.

نتایج تحقیق حـاکی از وجـود رابطـه مثبـت و را به انجام رسانیده اند.  دهستان دستجرده، شهرستان طارم درسرمایه اجتماعی 

گردشـگری فرهنگی گردشگری و متغیر مشـارکت در توسـعه  -اجتماعی ،معنادار سرمایه اجتماعی با سه متغیر اثرات اقتصادی

 باشد. پایدار می

در بخش تحقیقات خارجی نیز موضوع سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه گردشگری مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. 

انـد. در تحقیقی ارتباط سرمایه اجتماعی، گردشگری و توسعه منطقه ای را مورد تحقیق قـرار داده ،(2008و همکاران ) 1مکبث

 کند. سرمایه اجتماعی، سرمایه سیاسی و سرمایه فرهنگی را بیان می این مقاله مفاهیم کلیدی

دهد، سرمایه اجتماعی به عنوان در ارتباط با نقش سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری نشان می ،(2012)2های پانکوراتویافته

هـای گردشـگری ریزی برای فعالیتتواند از طریق افزایش مشارکت در موفقیت برنامهکننده در مراحل مختلف مییک تسهیل

پیوستگی بین سرمایه اجتماعی و توریسـم را در مقاصـد گردشـگری  ،(2017و همکاران ) 3در نظر گرفته شود. جیانا موسکاردو

مورد بررسی قرار داده است. نتایج، عوامل کلیدی الزم برای افزایش سرمایه اجتماعی محلی مقصـد را شـامل مشـارکت مـؤثر 

گردشگری محلـی های مختلف برای تشکیالت ساکنان محلی، نیاز به رهبری قوی در زمینه گردشگری و تمایل به یافتن مدل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Macbeth 
2. pongponrat 
3. GiannaMoscardo 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X17303414#!
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داند. پیوند و ارتباط اشکال سرمایه اجتماعی در گردشگری حیات وحش به عنـوان زمینـه ای بـرای کـارآفرینی ای میو منطقه

با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی صورت گرفته است. محقق معتقد است کارآفرینـان  ،(2018) 1کوچک مقیاس توسط بیرندرا

کنند. در این راستا توانایی پاسخگویی بـه دیگـر اعضـای شـبکه ر شبکه سیّار ارتباط برقرار میکوچک با یکدیگر در یک ساختا

سـازی رابطـه بـین حـس مکـان، سـرمایه اجتمـاعی و مـدل ،(2018و شکاری ) 2برای موفقیت تجاری ضروری است. عزیزی

دار مثبت بین حـس مکـان، سـرمایه اجتمـاعی و ها حاکی از وجود رابطه معنیاند. یافتهپشتیبانی گردشگری را به انجام رسانده

نـام تحقیقـی  محلیهای گردشگری های نادیده انگاشته شده در خوشهسرمایه اجتماعی و نابرابریحمایت از گردشگری است. 

گیرد وجود ارتباطات قوی و سـالم صورت گرفته است. محقق در پایان نتیجه می ،(2018و همکاران ) 3است که توسط سبیانگ

عـدالتی های برابر و در نتیجـه کـاهش بـیهای گردشگری منجر به تسهیل امکان دسترسی افراد به فرصتافراد و خوشه بین

به بررسی نقش حیاتی سرمایه اجتماعی در حرکت به سوی گردشگری مـاهیگیری در  ،(2019و همکاران ) 4دیدریشگردد. می

هـای جدیـد معیشـتی مـرتبط بـا فیزیکـی و انسـانی در پـذیرش فرصـتاند. چنانچه ذکر شده سرمایه مـالی، گینه نو پرداخته

نقش سرمایه اجتماعی  ،(2019) 5ترین نقش مربوط به سرمایه اجتماعی بوده است. گوناواماند اما عمدهگردشگری نقش داشته

سازی کاربرد مدلدر حمایت از تهیدستان به واسطه گردشگری حامی فقرا را مورد پژوهش قرار داده است. نتایج حاصل از 

کند با بهبود سرمایه اجتماعی، فعالیت گردشگری بهتر شده و به نسبت فقر در منطقـه کمتـر معادالت ساختاری تأیید می

 خواهد شد. 

گردد در خصوص موضوع پژوهش و بررسی نقش سرمایه اجتماعی شهروندان شهر کاشـان همانطور که مالحظه می

های باالی این شهر و سابقه تاریخی آن، ضروت نگرفته است. با توجه به پتانسیل ای صورتدر توسعه گردشگری مطالعه

بـه عنـوان چـارچوبی ( 2) با مرور ادبیات تحقیق، شکلگردد. ریزی و توسعه گردشگری احساس میانجام آن برای برنامه

  گردید. مفهومی پژوهش طراحی مدلتحت عنوان روابط میان متغیرهای تحقیق  کلی برای مشخص نمودن

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
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 شناسی ها و روشداده

ای و میدانی صورت گرفته است. در ها به دو روش کتابخانهآوری دادهتحلیلی است. جمع -پژوهش از نوع توصیفی
مقاله و ای با مرور مطالعات گذشته و نیز مبانی نظری تحقیق از منابع داخلی و خارجی منتشر شده بصورت روش کتابخانه

ای است. به این ترتیب ابزار تحقیق، پایان نامه اطالعات الزم جمع آوری گردید. روش میدانی مبتنی بر روش پرسشنامه
االت الت عمومی و سواالت تخصصی است. سؤامتشکل از سه بخش معرفی ابزار، سؤ ای محقق ساختهپرسشنامه

 32گیری از ی طراحی شده است. سرمایه اجتماعی با بهرهتخصصی در دو بعد کلی سرمایه اجتماعی و توسعه گردشگر
شاخص )اعتماد اجتماعی، آگاهی، مشارکت اجتماعی، انسجام، همبستگی و امنیت اجتماعی( مورد  5متغیر در قالب 

ارزیابی قرار گرفته است. توسعه گردشگری در قالب هفت شاخص فناوری، مدیریت، آسایش، اقتصادی، اجتماعی، 
گیری از نظر ال تعریف عملیاتی شده است. روایی ابزار تحقیق با بهرهسؤ 48فاده از محیطی با استابتی و زیستکالبدی، رق

( مورد تأیید قرار گرفته است. کسب ضریب 2متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به شرح جدول )
 نشانگر پایایی ابزار تحقیق است. 821/0آلفا به مقدار 

 نتایج آزمون پایایی ابزار تحقیق -2جدول 
 ضریب آلفا تعداد سوال عامل

 756/0 32 سرمایه اجتماعی
 825/0 48 توسعه گردشگری

 821/0 80 مقدار کل

 1397، قیتحق یهاافتهیمنبع: 

 نفر است. حجم 308476به تعداد  1395جامعه آماری تحقیق، شهروندان شهر کاشان طبق نتایج سرشماری سال 
نمونه محاسبه گردید و طی فرآیند پرسشگری تصادفی ساده در بین  322نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 
( جمعیت به تفکیک هر یک از مناطق و تعداد پرسشنامه توزیع شده در هر 3جامعه آماری توزیع گردیده است. در جدول )

 منطقه بیان شده است. 
 مناطق پنجگانه شهری و سهم از حجم نمونه  -3جدول 

 تعداد پرسشنامه تعداد جمیعت منطقه تعداد پرسشنامه تعداد جمیعت منطقه
 عدد 50 48413 4منطقه  عدد 40 38016  1منطقه 
 عدد 42 39863 5منطقه  عدد 120 116619  2منطقه

 320 308476 کل عدد 68 65565 3منطقه 

 1398کاشان، شهرداری مرکزی منبع: 

استفاده شده است.   Amosو برای مدلسازی از نرم افزار  Spssافزار آماری برای پردازش و تجزیه و تحلیل از نرم
مدل سازی معادالت ساختاری ریشه در سه مدل پایه دارد که از حدود یک قرن پیش توسط محققین مورد استفاده قرار 

 گرفت. این سه مدل پایه عبارتند از: رگرسیون چند متغیره، تحلیل مسیر و تحلیل عامل تأییدی. می

یابی معادله ساختاری یک تفکیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و بیان مدل
ای مجموعه ای از معادالت رگرسیون را به گونهدهد دقیق تر، بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگران امکان می

 (.4: 1394همزمان مورد آزمون قرار دهد )فیروزجائیان، 

 قلمرو پژوهش
نفره  308476جمعیتی  ثانیه از 5درجه و  34دقیقه و عرض جغرافیایی  30درجه و 51کاشان در طول جغرافیایی 

ابریشم و کاشی، همچنین منسوجات چرمی، سرامیک، ظروف  برخوردار است. کاشان از دیر باز به دلیل فرشهای مشهور ،
شناسی مهمترین مراکز باستان اش ازساله 7000های پرگل قمصر زبانزد بوده است. این شهر با سابقه مسی، گالب و باغ
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تمدن جهانی نام اند، از آن با عنوان دروازه نویسان و مسافرانی که از این شهر بازدید داشتهشود. اکثر تاریخمحسوب می

برده اند. همچنین این شهر بعد از ورود اسالم به ایران در دوره سلجوقی و صفوی به اوج شکوفایی خود رسید. با پیاده 
هایی بسیار قدیمی با دیوارهای خشت و گلی توان شاهد ساختمانهای آرام و ساکت شهر میروی در کوچه پس کوچه

های بسیار گرم، کار تهویه هوای ساکن را انجام می اظری بدیع که سابقاً در تابستانبود. شهری با بادگیرهای متعدد و من
 ( منطقه مورد مطالعه نمایش داده شده است.2در شکل )  داده است.

 
 : نگارندگانمیترسمنبع:  کاشانشهر  ییایقلمرو جغراف -2شکل 

 هایافته

اند. از این درصد زن بوده 1/35درصد مرد و  9/64 کننده در فرآیند پرسشگریپاسخگوی مشارکت 322از مجموع 
درصد در  7/3دهد درصد مجرد هستند. نتایج بررسی وضعیت سن پاسخگویان نشان می 3/37درصد متأهل و  7/62تعداد 

درصد بوده است.  9/18سال،  30تا  20اند. میزان مشارکت گروه سنی سال( قرار داشته 20-15سال ) 20گروه سنی زیر 
سال قرار داشته اند که باالترین درصد مشارکت مربوط به این گروه سنی است.  40تا  31درصد افراد در گروه سنی  2/37

را  6/1و  4/12، 1/26سال به ترتیب درصدهای  60سال و باالتر از  60تا  51سال، گروه سنی  50تا  41های سنی گروه
دیپلم، دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا طراحی گردیده های زیرکسب کرده است. تحصیالت افراد به صورت گروه

بیشترین درصد را به گروه تحصیلی لیسانس اختصاص داده است. در  9/5و  4/22، 41، 22، 7/8است. کسب درصدهای 
د دههای جمعیت شناختی جامعه نمونه، شغل افراد مورد پرسشگری قرار گرفته است. نتایج نشان میادامه بررسی ویژگی

درصد از پاسخگویان  9/6درصد کارمند هستند. گزینه سایر مشاغل نیز توسط  2/34درصد آزاد و  45درصد خانه دار،  14
 انتخاب شده است.

 



                19، پیاپی 2، شمارۀ 8، دورۀ 1400پژوهشی جغرافیای اجتماعی شهری،  -دوفصلنامۀ علمی                                                             298

 

 بررسی عناصر و عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگری در کاشان 
( نتایج 4گرفته است. جدول )متغیر مورد ارزیابی قرار  48گیری از بر توسعه گردشگری با بهره عناصر اثر بخش
 ای برای بررسی وضعیت عناصر اثر بخش بر توسعه گردشگری کاشان را ارائه داده است.آزمون تی تک نمونه

 های توسعه گردشگری در کاشانبرای بررسی وضعیت شاخص ایتک نمونه نتایج بررسی آزمون تی -4جدول 

 شاخص
میانگین  نماگر

از حد 
 3مبنا 

آماره 
 تی

سطح 
 معناداری

اختالف 
 میانگین

ارزیابی  فاصله اطمینان
 شاخص

 
 حد باال حدپایین

اصل رقابتی 
 بودن

 موثر 75/1 10/1 42/1 000/0 68/8 28/4 وجود بناهای تاریخی در شهر کاشان
 موثر 27/1 08/1 18/1 000/0 77/23 18/4 وجود باغ تاریخی فین 

 موثر 10/1 88/0 99/0 000/0 20/18 99/3 کیقیت فضاهای سبز و تفریحی 
 موثر 13/1 71/0 92/0 000/0 52/8 92/3 وضعیت )آسفالت و سنگ فرش( معابر 

 موثر 03/1 81/0 92/0 000/0 31/16 92/3 تبلیغات گردشگری

فناوری 
اطالعات و 

 ارتباطات

 موثر 06/1 84/0 95/0 000/0 06/17 95/3 وجود اینترنت در بناهای تاریخی
 موثر 87/0 65/0 76/0 000/0 94/13 76/3 تعداد خود پرداز در اطراف بناهای تاریخی 

 موثر 35/1 69/0 02/1 000/0 07/6 02/4 تجهیز اماکن تاریخی به وب سایت بروز

 موثر 97/0 76/0 87/0 000/0 52/16 87/3 تبلیغات رسانه ملی 
 موثر 84/0 62/0 73/0 000/0 10/13 73/3 ساخت وبسایت برای بناهای تاریخی 

 اصل مدیریت

 موثر 80/0 57/0 69/0 000/0 93/11 69/3 ضعف مدیریت شهری در اجرای پروژه ها 

گذاری بخش خصوصی در سرمایه
 گردشگری 

87/3 54/16 000/0 87/0 77/0 97/0 
 موثر

ریزی آینده نگرانه توسعه گردشگریبرنامه  موثر 99/0 77/0 88/0 000/0 18/16 88/3 

برخورد متولیان بناهای تاریخی با 
 گردشگران 

86/3 93/17 000/0 86/0 77/0 96/0 
 موثر

 موثر 91/0 70/0 81/0 000/0 06/15 81/3 وجود راهنما جهت شناسایی بناهای تاریخی 

پذیر بودن مدیران گردشگری انتقاد  موثر 76/0 55/0 65/0 000/0 96/11 65/3 

 آسایش

 موثر 91/0 48/0 69/0 000/0 36/6 69/3 شرایط آب و هوایی کاشان 

 موثر 03/1 82/0 93/0 000/0 00/18 93/3 وجود امکانات و تسهیالت 
 موثر 00/1 80/0 90/0 000/0 80/17 90/3 توسعه حمل و نفل و خدمات پارکینگ

های تفریحی و اقامتیوجود کمپ  موثر 10/1 90/0 00/1 000/0 59/19 00/4 

 موثر /99 79/0 89/0 000/0 41/17 89/3 نحوه برخورد ساکنان با گردشگران

 اقتصادی

اثرگذاری توسعه گردشگری در ایجاد 
 51/1 85/0 18/1 000/0 11/7 18/4 اشتغال 

 موثر

اثرگذاری توسعه گردشگری در افزایش 
 55/1 90/0 23/1 000/0 40/7 23/4 درآمد 

 موثر

اثر توسعه گردشگری در جذب سرمایه 
 07/1 86/0 97/0 000/0 01/18 97/3 خارجی 

 موثر

اثرگذاری گردشگری در افزایش قیمت 
 زمین 

73/3 79/12 000/0 73/ 62/0 84/ 
 موثر

اثر گردشگری در به کارگیری سرمایه 
 27/1 73/0 00/1 000/0 26/7 00/4 محلی 

 موثر

 موثر /87 66/0 77/0 000/0 17/14 77/3 اثرگذاری گردشگری در بهبود صنایع دستی 

های اثرگذاری گردشگری در رونق بازارچه
محصوالت  محلی )صنایع دستی و

 کشاورزی و..( 
90/3 82/17 000/0 90/0 80/0 00/1 

 موثر

 موثر 79/0 58/0 69/0 000/0 96/12 69/3 اثر گردشگری در تشویق تولید غذای محلی 

اجتماعی و 
 فرهنگی

اثر توسعه گردشگری بر مشارکت 
شهروندان و لذت بردن از هنرهای بومی 

 مانند موسیقی و .... 
59/3 77/10 000/0 59/0 48/0 70/0 

 موثر

اثرگذاری توسعه گردشگری در تحکیم 
 52/0 29/0 40/0 000/0 86/6 40/3 خانواده

 موثر

اثر توسعه گردشگری در حفظ میراث 
 72/0 50/0 61/0 000/0 06/11 61/3 فرهنگی 

 موثر

اثر گردشگری در تغییر رسوم و الگوی 
 54/0 33/0 44/0 000/0 14/8 44/3 زندگی 

 موثر
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اثر گردشگری در کمرنگ شدن فرهنگ 

 33/0 09/0 21/0 000/0 64/3 21/3 شهر 
 موثر

اثر توسعه گردشگری بر ارتقای فرهنگ و 
 56/0 33/0 45/0 000/0 61/7 45/3 اصالت بومی شهروندان 

 موثر

 زیست محیطی

اثر توسعه گردشگری در افزایش پوشش 
 50/0 26/0 38/0 000/0 40/6 38/3 گیاهی 

 موثر

 موثر 43/0 18/0 30/0 000/0 89/4 30/3 اثر توسعه گردشگری در آلودگی صوتی 
اثر گردشگری بر کمیت و کیفیت آب 

 28/0 04/0 16/0 000/0 62/2 16/3 زیرزمینی
 موثر

 موثر 47/0 22/0 35/0 000/0 63/5 35/3 اثر گردشگری در بهبود سیستم دفع پسماند 

 موثر 87/0 68/0 78/0 000/0 86/15 78/3 اثر گردشگری در زیباسازی پارک و گلکاری 

 کالبدی

 موثر 92/0 71/0 82/0 000/0 76/15 82/3 اثرتوسعه گردشگری در سیما و منظر منطقه 

اثر گردشگری بر بهبود وضعیت معابر 
 89/0 69/0 79/0 000/0 77/15 79/3 ارتباطی

 موثر

 موثر 75/0 53/0 64/0 000/0 92/11 64/3 افزایش ساخت و سازهای مسکن 
 موثر 76/0 55/0 66/0 000/0 64/12 66/3 بهبود بافت و الگوهای معماری

اثرگذاری توسعه گردشگری در افزایش 
 93/0 51/0 72/0 000/0 89/6 72/3 دسترسی به امکانات و خدمات حمل و نقل 

 موثر

 موثر 05/1 84/0 95/0 000/0 71/17 95/3 اثر گردشگری در گسترش امکانات اقامتی 

-واثر گردشگری بر بهبود خدمات بهداشتی
 04/1 51/0 78/0 000/0 72/5 76/3 درمانی 

 موثر

اثر گردشگری در نورپردازی و زیبایی 
 97/0 76/0 86/0 000/0 19/16 86/3 خیابان 

 موثر

 1398، قیتحق یهاافتهیمنبع: 

( وضعیت هریک از ابعاد هشتگانه توسعه گردشگری با ایجاد متغیرهای ترکیبی در هر بعد مورد سنجش 4در جدول )
متغیر تعریف عملیاتی گردیده است. سطح معناداری کمتر از  5ارزیابی قرار گرفته است. اصل رقابتی بودن با استفاده از و 

دهد عنصر مزیت رقابتی با وجود باغ تاریخی فین، وجود بناهای تاریخی، تبلیغات در این شاخص نشان می05/0
اهای سبز و تفریحی کاشان به عنوان یک عنصر اثرگذار گردشگری، وضعیت )آسفالت و سنگ فرش( معابر و کیقیت فض

در فضاهای گردشگری برای جذب گردشگران عمل کرده است. نتیجه آزمون تی برای متغیر ترکیبی فناوری و ارتباطات 
ی میزان اثربخشی فناوری و ارتباطات در توسعه گردشگری کاشان را زیاد ارزیاب 05/0با توجه به سطح معناداری کمتر از 

ریزی آینده نگرانه متغیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در گردشگری، برنامه 6نموده است. اصل مدیریت با استفاده از 
توسعه گردشگری، برخورد متولیان بناهای تاریخی با گردشگران، وجود راهنما جهت شناسایی بناهای تاریخی، انتقاد پذیر 

ها مورد شناسایی قرار گرفته است. سطح معناداری جرای پروژهبودن مدیران گردشگری و ضعف مدیریت شهری در ا
میزان اثربخشی مدیریت در توسعه گردشگری را باال دانسته و این امر مورد تأیید شهروندان بوده است.  05/0کمتر از

ر از ها در این شاخص سطح معناداری کمتمتغیر تعریف عملیاتی گردیده است. طبق یافته 5اصل آسایش با کاربرد 
برای متغیرهای شرایط آب و هوایی کاشان، وجود امکانات و تسهیالت، توسعه حمل و نفل و خدمات پارکینگ، 05/0

های تفریحی و اقامتی نشان دهنده باال بودن اثرگذاری شاخص آسایش و نحوه برخورد ساکنان با گردشگران وجود کمپ
متغیر بررسی شده است. در  8صادی گردشگری با استفاده از راحتی در جذب و توسعه گردشگری بوده است. کارکرد اقت

دهنده عملکرد مناسب اقتصادی گردشگری در فضای کسب و کار و نشان 05/0این شاخص سطح معناداری کمتر از 
اشتغال شهروندان کاشان است. بعبارتی تبعات اقتصادی گردشگری به عنوان یک کاتالیزور در جهت توسعه گردشگری 

متغیر مورد سنجش  6ماید. وضعیت اثربخشی فاکتورهای اجتماعی فرهنگی بر توسعه گردشگری با استفاده از نعمل می
کند، وضعیت این شاخص با توجه به سطح میانگین و ( بیان می4قرار گرفته است. همانطور که نتایج ارائه شده در جدول )

ای حفظ و ارتقای آداب و رسوم و فرهنگ شهر ناشی از دهنده تالش برمثبت بودن سطوح باال و پایین اطمینان نشان
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محیطی افزایش پوشش گیاهی، زیباسازی پارک و کند در بعد زیستتوسعه گردشگری است. چنانچه نتایج جدول بیان می
های زیرزمینی بر توسعه گردشگری در شهر کاشان اثرگذار کاری، بهبود سیستم دفع پسماند و کمیت و کیفیت آبگل

گردد. نتیجه است. البته باید متذکر شد افزایش آلودگی صوتی در شهر کاشان از آثار نامناسب گردشگری قلمداد میبوده 
ارزیابی اثر متغیرهای سیما و منظر منطقه، بهبود وضعیت معابر و راه ارتباطی، افزایش ساخت و سازهای مسکن، 

ه امکانات و خدمات حمل و نقل، گسترش امکانات اقامتی، بهبود ها و معابر، افزایش دسترسی بنورپردازی و زیبایی خیابان
درمانی و بهبود بافت و الگوهای معماری در قالب عناصر بعد کالبدی بر توسعه گردشگری کاشان  و خدمات بهداشتی

 مثبت ارزیابی شده است.

 ر کاشاننتایج آزمون تی برای بررسی عناصر و عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگری د -5جدول 
میانگین از  شاخص

 3حد مبنا 
درجه  tآماره 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 ارزیابی فاصله اطمینان

 حد باال حدپایین شاخص

000/0 318 953/76 09/4 رقابتی  موثر 1948/4 -9857/3 09028/4 

000/0 319 574/74 86/3 فناوری  موثر 9715/3 -7673/3 86937/3 

000/0 319 179/89 79/3 مدیریت  موثر 8822/3 -7146/3 79844/3 

000/0 319 148/85 88/3 آسایش  موثر 9754/3 -7958/3 88562/3 

000/0 319 340/78 93/3 اقتصادی  موثر 0364/4 -8386/3 93750/3 

000/0 319 097/88 45/3 اجتماعی  موثر 5324/3 -3780/3 45521/3 

000/0 319 070/78 39/3 زیست محیطی  موثر 4838/3 -3125/3 39812/3 

000/0 319 584/84 78/3 کالبدی  موثر 8688/3 -6929/3 78096/3 

 1398منبع، یافته های تحقیق، 

 های کلیدی اثربخش بر توسعه گردشگری کاشاناولویت بندی پیشران

بهینه و مدیت گردشگری ریزی های توسعه گردشگری در شهر کاشان برای برنامهبه دنبال بررسی وضعیت شاخص
بندی یابد. جهت تشخیص و اولویتکننده توسعه گردشگری شهر کاشان ضرورت میشناسایی مهمترین عوامل تبیین
( مدل عاملی مرتبه دوم برای تبیین 3سازی معادالت ساختاری استفاده گردید. در شکل )عوامل توسعه گردشگری از مدل

 ی هشت متغیر پنهان صورت گرفته است.متغیر پنهان توسعه گردشگری بر مبنا

 
 مدل عاملی مرتبه دوم برای شناسایی مهمترین عوامل توسعه گردشگری در شهر کاشان -3شکل 
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های توسعه های حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری در راستای شناسایی مهمترین و اثرگذارترین شاخصیافته
به خود اختصاص داده و بیشتر از سایر  94/0بیشترین بار عاملی را با وزن دهد عامل آسایش گردشگری کاشان نشان می

، عامل فناوری 92/0عوامل در توسعه گردشگری کاشان اثرگذار بوده است. به ترتیب اولویت عامل مدیریت با بار عاملی 
، 64/0عامل کالبدی با بار عاملی، 66/0، عامل اجتماعی با بار عاملی 75/0، عامل اقتصادی با بار عاملی 86/0با بار عاملی

در تبیین متغیر پنهان توسعه گردشگری شهر  23/0و عامل زیست محیطی با بار عاملی 60/0عامل رقابتی با بار عاملی
های توسعه گردشگری عامل آسایش بیش از سایر کاشان نقش ویژه داشته اند. چنانچه مشهود است در بین شاخص

نماید از بین متغیرهای سنجنده عامل آسایش، وجود امکانات و تسهیالت در کمیلی بیان میعوامل اثر گذار است. نتایج ت
بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. در بین متغیرهای عامل مدیریت، به  77/0توسعه گردشگری با بارعاملی 

گردشگری کاشان بیشترین وزن و  در توسعه 78/0کارگیری راهنما جهت شناسایی بناهای تاریخی شهر با بار عاملی 
اثرگذاری در شناسایی متغیر پنهان خویش را به عهده داشته است. در عامل فناوری، تبلیغات در رسانه ملی با بیشترین بار 

های اند در بین شاخص اقتصادی توسعه گردشگری جذب سرمایهلحاظ شده است. پاسخگویان معتقد بوده 72/0عاملی 
بیشترین وزن عاملی را به خود اختصاص داده است. تحلیل متغیرهای شاخص اجتماعی نشان 0 /77ی خارجی با بار عامل

بیشترین نقش را در تبیین متغیر پنهان بعد  72/0دهد حفظ میراث فرهنگی بومی مانند موسیقی و ... با بار عاملی می
های ارتباطی با بار عاملی یت معابر و راهاجتماعی گردشگری داشته است. از مجموع متغیرهای بعد کالبدی بهبود وضع

بیشترین همبستگی را با بعد کالبدی داشته است. نتیجه اولویت گذاری متغیرهای تبیین کننده شاخص رقابتی مبین  76/0
بیشترین اثربخشی را در توسعه  81/0آن است وجود باغ فین به عنوان یک جاذبه گردشگری با وزن رگرسیونی 

های محیطی مربوط به کمیّت و کیفیت آباختصاص داده است. اثرگذارترین عامل در بعد زیستگردشگری به خود 
( کد و نام متغیرهای مورد استفاده در مدل، مقادیرغیراستاندارد، خطای 6باشد. در جدول )می93/0زیرزمینی با بار عاملی 

است که  05/0در کلیه روابط فوق کمتر از  P( بیان شده است. مقدار Pمعیار، نسبت بحرانی و سطح تحت پوشش )مقدار
 های تجربی هستند.روابط موجود در مدل مورد حمایت دادهدهد کلیه نشان می

 برآورد غیر استاندارد با سطح تحت پوشش به همراه کد و نام متغیرهای به کار رفته در مدل -6جدول 
 سطح معناداری نسبت بحرانی خطای معیار تخمین عامل کد شاخص

 اصل
 رقابتی
 بودن

q34-1 000/1 وجود باغ فین    
q35-1 162/8 117/0 955/0 کیفیت فضاهای سبز .*** 

q36-1 004/0 851/2 174/0 497/0 وضعیت معابر و پیاده روها 
 و فناوری

 ارتباطات
q39-1 000/1 تعداد خودپرداز دراطراف بناها    
q40-1 003/0 968/2 412/0 222/1 تجهیز اماکن  به وب سایت 
q41-1 225/7 192/0 391/1 تبلیغات رسانه ملی .*** 

    000/1 برخورد متولیان بناهای تاریخی q46-1 مدیریت
q47-1 527/13 084/0 130/1 به کارگیری راهنما .*** 

q48-1 703/11 086/0 002/1 انتقادپذیر بودن مدیران .*** 

    000/1 امکانات و تسهیالت  q50-1 آسایش
q51-1 193/13 072/0 945/0 حمل و نقل و خدمات پارکینگ .*** 
q52-1 923/12 072/0 935/0 کمپ های تفریحی و اقامتی .*** 

    000/1 ایجاد شغل q54-1 اقتصادی

q55-1 333/3 272/0 906/0 افزایش درآمد ساکنان شهرکاشان .*** 
q56-1 642/4 175/0 814/0 جذب سرمایه های خارجی .*** 
q57-1 422/4 138/0 609/0 افزایش قیمت زمین .*** 

 اجتماعی و
 فرهنگی

q62-1  000/1 مشارکت شهروندان    

q63-1 405/7 109/0 805/0 تحکیم خانواده .*** 

q64-1 343/8 110/0 919/0 حفظ میراث فرهنگی .*** 
    000/1 ارتقای پوشش گیاهی q68-1 زیست
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 ***. 458/8 143/0 212/1 نقش در آلودگی صوتی q69-1 محیطی

q70-1 028/8 182/0 458/1 کمیت و کیفیت آب زیرزمینی .*** 
    000/1 بهبود وضعیت معابر  q74-1 کالبدی

q76-1  242/10 095/0 969/0 بهبود بافت و الگوی معماری .*** 
q78-1 664/9 094/0 904/0 گسترش امکانات اقامتیباعث .*** 

 1398منبع، یافته های تحقیق، 

شاخص نیکویی نسبی،  اسکوئر دو، سطح معناداری، کای خیهای ( کسب مقادیر مناسب برای شاخص7در جدول )
احتمال نزدیکی و برآورد،  خطای مربعات میانگین مقتصد، ریشه تطبیقی برازشای، برازش، شاخص برازش مقایسه

اند مدل مفهومی های پژوهش توانستهدهد دادهاصلی برازش مدل نشان میهای شاخص نسبت اقتصاد به عنوان شاخص
 تحقیق را نمایندگی کنند.

 های توسعه گردشگری کاشانهای اصلی برازش مدل عاملی مرتبه دوم پیشرانشاخص -7جدول 
 پارامترهای شاخص

  شده آزاد

 

سطح  دو خی
 معناداری

 کای
 اسکوئر
 نسبی

شاخص 
نیکویی 
 برازش

شاخص 
برازش 
مقایسه 

 ای

 برازش
 تطبیقی
 مقتصد

 ریشه
 میانگین
 مربعات
 خطای
 برآورد

احتمال 
 نزدیکی

شاخص 
نسبت 
 اقتصاد

 890/0 003/0 061/0 774/0 870/0 859/0 212/2 000/0 52/590 58 اصلی
 000/0   000/0 000/1 000/1   000/0 325 اشباع

 000/1 000/0 161/0 000/0 000/0 376/0 274/9 000/0 06/2782 25 مستقل

 1398منبع، یافته های تحقیق،  

 بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در مناطق شهری کاشان

( نتایج آزمون 8برای بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در مناطق شهری کاشان از آزمون تی استفاده گردید. جدول )
تعریف عملیاتی گردیده است. در این شاخص میزان اعتماد متغیر  9تی را ارائه داده است. اعتماد اجتماعی با استفاده از 

مردم به کارکنان دولت کمتر از میانگین مورد بررسی بوده است. اعتماد مردم به مهاجرین با توجه به سطح معناداری 
توجه به  دهنده میزان اعتماد متوسط شهروندان به مهاجرین است و سایر پارامترهای مورد بررسی بانشان 05/0باالتر از 

و نیز مثبت بودن کرانه های باال و پایین اطمینان نشاندهنده وضعیت مناسب اعتماد  05/0سطح معناداری کمتر از 
متغیر بررسی گردیده است. در این شاخص  4آگاهی اجتماعی با استفاده از  اجتماعی در بین شهروندان کاشان است.

ارزیابی شده و سایر پارامترهای مورد بررسی با توجه به سطح معناداری میزان مطالعه مردم در طول روز به مقدار متوسط 
متغیر مورد ارزیابی قرار  9باشد. مشارکت اجتماعی در قالب دهنده آگاهی اجتماعی باالی افراد مینشان05/0کمتر از 

بررسی، وضعیت مشارکت پارامتر مورد  8گرفته است. نتیجه ارزیابی شاخص ترکیبی مشارکت اجتماعی با استفاده از 
نماید. انسجام و همبستگی نیز به عنوان یکی به میزان متوسط ارزیابی می 085/0شهروندان را با توجه به سطح معناداری 

متغیر مورد سنجش قرار گرفته است. در این  6از ابعاد سنجش سرمایه اجتماعی مد نظر بوده است. این عامل با استفاده از 
مندی به و رفت و آمد بین شهروندان در حد کمتر از میانگین برآورد شده است. پارامترهای عالقه شاخص میزان ارتباط

های مشترک، اعتقاد به تعامل بین ساکنان و گردشگران، احترام ساکنان محلی به گردشگران و میزان ارائه ارزش
های باال و پایین سطوح مثبت بودن کرانهو  05/0اطالعات و تجارب به گردشگران با توجه به سطح معناداری کمتر از 

های باال و پایین سطح اطمینان علیرغم سطح اطمینان در وضعیت مناسبی قرار دارد. شایان ذکر است منفی شدن کرانه
برای متغیر میزان بروز انحرافات اجتماعی در شهر ناشی از ورود گردشگری، شاخصی مثبت  05/0معناداری کمتر از 

نشانگر آن است ساکنان تصویر ذهنی مثبتی به حضور گردشگران داشته و میزان بروز انحرافات اجتماعی قلمداد شده و 
اند. نتایج بررسی امنیت اجتماعی با توجه به کم بودن دزدی و فضاهای به دلیل ورود گردشگران را، کم ارزیابی نموده
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ها، و وجود امنیت کافی در شب برای تردد خانواده های رخ دادهترسناک در شهر، پایین بودن میزان بزهکاری و سرقت
دهد. ساخت یک شاخص ترکیبی علیرغم منفی بودن کرانه های پایین و باال وضعیت مناسب شاخص امنیت را نشان می

آورد. با گزینه مورد بررسی امکان قضاوت کلی درباره وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر کاشان را فراهم می 32از مجموع 
و مثبت بودن  000/0، سطح معناداری 073/6( با مقدار آماره تی به مقدار8های انجام شده و نتایج جدول )ه به بررسیتوج

درصد، وضعیت شاخص سرمایه اجتماعی در شهر کاشان مناسب ارزیابی  95های باال و پایین اطمینان در سطح کرانه
 گردد.می

 برای بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر کاشان ایتک نمونه نتایج بررسی آزمون تی -8جدول 
  معیار

 زیر معیارها
میانگین از 

 3حد مبنا 
 اماره
 تی

سطح 
 معناداری

میانگین 
 تفاوت

اطمینان در سطح 
95% 

ارزیابی 
 شاخص

کرانه 
 پایین

کرانه 
 باال

 
 

اعتماد 
 اجتماعی

 کم -26/0 -51/0 -/39 000/0 -13/6 60/2 اعتماد به عملکرد کارکنان دولت اعتماد 

 زیاد 51/0 31/0 41/0 000/0 08/8 41/3 میزان اعتماد به دوست خود

 زیاد 35/0 15/0 25/0 000/0 21/5 25/3 میزان به اعتماد همسایگان

 زیاد 02/1 83/0 92/0 000/0 08/19 92/3 میزان پایبندی به قول و قرار های خود

 زیاد 24/1 04/1 14/1 000/0 10/22 14/4 میزان پایبندی به سالم برگرداندن امانت 

 زیاد 62/0 40/0 51/0 000/0 45/9 51/3 میزان اعتماد به کارگروهی 

 متوسط 01/0 -/21 -10/0 076/0 -77/1 89/2 میزان اعتماد مردم به مهاجرین 

 زیاد /25 06/0 15/0 002/0 17/3 15/3 میزان اعتماد مردم به مسافران)گردشگران(
 متوسط /29 05/0 17/0 006/0 77/2 17/3 اعتماد مردم به نهادهای اجتماعی 

 زیاد 40/0 28/0 02/12 000/0 02/12 34/3 اعتماد اجتماعی

 
آگاهی 
 اجتماعی

 متوسط 09/0 -17/0 -/04062 547/0 -/60 95/2 میزان مطالعه کتاب و روزنامه در طول روز 
 زیاد 20/1 78/0 99/0 000/0 24/9 99/3 اعتقاد به اثرگذاری سواد و آگاهی درزندگی 

 زیاد 86/0 64/0 75/0 000/0 46/13 75/3 آگاهی دربارۀ شغلی که به آن مشغولید
 زیاد 31/0 03/0 17/0 015/0 43/2 17/3 میزان انتخاب آگاهانه کاندیدای انتخاباتی 

 زیاد 55/0 38/0 47/0 000/0 38/10 47/3 آگاهی اجتماعی

 
 
 
 
 

مشارکت 
 اجتماعی

 زیاد 39/0 11/0 25/0 000/0 62/3 25/3 مندی به شرکت در مراسم مذهبی محله عالقه

 ریاد 29/0 01/0 15/0 028/0 21/2 15/3 میزان مشارکت در انتخابات 
 متوسط 24/0 -001/0 12/0 054/0 93/1 98/2 شرکت گردشگران در مراسم سنتی کاشان

مندی به مشارکت مالی، کاری و میزان عالقه
 یدی در امور مربوط به گردشگری با شهرداری 

 متوسط 11/0 -14/0 -01/0 775/0 -/28 99/2

 متوسط 13/0 -11/0 009/0 884/0 /14 3 عالقه به شرکت در جلسات حل مشکل شهر 
اعتقاد به تعامل میان مردم شهرکاشان و 

 گردشگران 
 زیاد 38/0 15/0 26/0 000/0 62/4 26/3

های مندی به شرکت در سخنرانیمیزان عالقه
 مربوط به شهر و مدیریت شهری 

 متوسط 16/0 -27/0 -05/0 619/0 -/49 95/2

گذاران میزان مشورت و همکاری سرمایه
 خصوصی در امور گردشگری 

 متوسط 09/0 -34/0 -12/0 255/0 -141/1 88/2

 متوسط 11/0 -15/0 -01/0 783/0 -/276 99/2 میزان شرکت در مناسبات محله 

 متوسط 16/0 -10/0 07/0 085/0 72/1 07/3 مشارکت اجتماعی

 
 

 انسجام
و همبستگی 

 اجتماعی

 زیاد 29/0 06/0 17/0 002/0 06/3 17/3 اعتقاد به تعامل بین ساکنان و گردشگران 
 کم -01/0 -26/0 -13/0 031/0 -17/2 87/2 همسایگانمیزان ارتباط و رفت و آمد با 

 زیاد 78/0 54/0 66/0 000/0 15/11 66/3 های مشترک مندی به ارزشمیزان عالقه

 زیاد 62/0 42/0 52/0 000/0 15/10 52/3 میزان احترام ساکنان محلی به گردشگران 

 زیاد 57/0 35/0 46/0 000/0 53/8 46/3 میزان ارائه اطالعات و تجارب به گردشگران

 کم -/11 -/35 -/23 000/0 -81/3 77/2 اجتماعی ناشی از ورود گردشگر  انحرافات بروز

 زیاد 27/0 13/0 000/0 /000 80/5 20/3 انسجام اجتماعی

امنیت 
 اجتماعی

 زیاد 54/0 33/0 43/0 000/0 06/8 43/3 میزان امنیت برای تردد خانواده در شب 
 کم 68/0 43/0 55/0 000/0 78/8 55/3 های رخ داده درمحله سرقتبزهکاری و 

 کم 76/0 51/0 64/0 000/0 21/10 64/3 میزان فضاهای ترسناک در محله 
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 کم 38/0 12/0 25/0 000/0 84/3 25/3 میزان افراد غریبه درمحله

 زیاد -17/0 -33/0 -25/0 000/0 -39/6 74/2 امنیت اجتماعی

 زیاد 22/0 11/0 16/0 000/0 07/6 16/3 کل سرمایه اجتماعی

 1398منبع، یافته های تحقیق، 

 شناسایی مهمترین عناصر شکل دهنده سرمایه اجتماعی در شهر کاشان

سازی معادالت یند تحقیق جهت شناسایی مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی در شهر کاشان از مدلدر ادامه فرآ
با توجه به مبانی نظری مورد بررسی و پیشینه تحقیق، مدل عاملی مرتبه دوم در شکل  ساختاری استفاده گردید. بنابراین

به  99/0دهد عامل آگاهی اجتماعی بیشترین بار عاملی را با وزن های حاصل از مدل نشان می( طراحی گردید. یافته4)
ست. عامل انسجام و همبستگی خود اختصاص داده و بیشتر از سایر عوامل در تبیین سرمایه اجتماعی نقش داشته ا

و عامل 46/0، عامل اعتماد اجتماعی با بار عاملی 80/0، عامل مشارکت اجتماعی با بار عاملی84/0اجتماعی با بار عاملی 
های بعدی همبستگی با متغیر پنهان سرمایه اجتماعی قرار دارند. نتایج در مرتبه 40/0امنیت اجتماعی با بار عاملی 

آن است از بین متغیرهای آگاهی اجتماعی اختصاص وقت برای مطالعه کتاب و روزنامه با بار عاملی تکمیلی حاکی از 
بیشترین نقش را در تبیین و بهبود متغیر پنهان آگاهی داشته است. در بین متغیرهای آشکار سنجنده متغیر پنهان  53/0

ن وزن را به خود اختصاص داده است. همکاری و بیشتری 65/0انسجام اجتماعی، شرکت در مناسبات محله با بار عاملی 
بیشترین همبستگی را با متغیر پنهان مشارکت داشته است.  54/0تعامل بین مردم شهر و گردشگران با کسب بار عاملی 

بیشترین وزن را در تبیین عامل  64/0در بین متغیرهای سنجنده اعتماد اجتماعی، میزان اعتماد به همسایگان با بار عاملی
های محله با بار اعتماد به عهده داشته است و در بین متغیرهای امنیت اجتماعی، پایین بودن میزان بزهکاری و سرقت

 بیشترین اثر را در شناسایی امنیت اجتماعی داشته است. 82/0عاملی 

 
 بندی ابعاد سرمایه اجتماعی در شهر کاشانمدل عاملی مرتبه دوم برای اولویت -4شکل 
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( کد و نام هر یک از متغیرهای مورد استفاده در مدل، مقادیر غیراستاندارد، خطای معیار، نسبت بحرانی و 9)در جدول 
های تجربی دهد روابط موجود در مدل مورد حمایت دادهنشان می P( بیان شده است. مقدار Pسطح تحت پوشش )مقدار

 قرار دارد.
 برآورد غیر استاندارد با سطح تحت پوشش -9جدول 

تخمین  نماگر کد شاخص
 استاندارد

 خطای
 معیار

نسبت 
 بحرانی

سطح 
 معناداری

 اعتماد
 اجتماعی

q1-1 000/1 اعتماد به کارکنان دولت    
q2-1 728/4 151/0 715/0 اعتماد به دوست خود .*** 
q3-1 921/4 201/0 989/0 اعتماد به همسایگان خود .*** 
q4-1 003/0 928/2 119/0 347/0 عمل به قول و قرارهای خود 

    000/1 مطالعه کتاب و روزنامه q10-1 آگاهی
q11-1 072/0 796/1 207/0 372/0 تاثیر سواد در زندگی شخص 
q20-1 102/5 254/0 293/1 شرکت در سخنرانی های شهر .*** 

 ***. 666/6 224/0 493/1 شرکت در جلسات شهر q18-1 مشارکت
q19-1  000/1 مردم و گردشگرانهمکاری بین    
q21-1 339/5 282/0 507/1 سرمایه گذاری در امورگردشگری .*** 

 انسجام
 همبستگی

q24-1 000/1 شرکت در مناسبات محله    
q25-1 509/5 114/0 628/0 عالقمند به ارزشهای مشترک .*** 
q26-1 251/4 089/0 379/0 احترام ساکنان شهر به گردشگران .*** 

    000/1 میزان بزهکاری ها در محله q30-1 امنیت
q31-1 810/6 135/0 917/0 وجود فضاهای ترسناک .*** 
q32-1 478/4 084/0 378/0 شناسایی افراد غریبه- .*** 

 1398منبع، یافته های تحقیق، 

های برازش پرداخته شاخصداری پارامترها با مقدار صفر به ارزیابی مدل نهایی پژوهش توسط پس از بررسی معنی
 های پژوهش از مدل مفهومی تدوین شده است.های اصلی برازش حاکی از حمایت داده( شاخص10شود. در جدول )می

 های اصلی برازش مدل عاملی مرتبه دوم سرمایه اجتماعیشاخص -10جدول 
 پارامترهای شاخص

 1شده آزاد

سطح  2دو خی

 3معناداری

 کای

 اسکوئر

 4نسبی

شاخص 

نیکویی 

 5برازش

شاخص 

برازش 

مقایسه 

 6ای

 برازش

 تطبیقی

 7مقتصد

 ریشه

 میانگین

 مربعات

 خطای

 8برآورد

احتمال 

 9نزدیکی

شاخص 

نسبت 

 10اقتصاد

 825/0 /276 /054 /711 861/0 926/0 933/1 /000 335/191 37 اصلی

 000/0   000/0 000/1 000/1   000/0 136 اشباع

 000/1 000/0 131/0 000/0 000/0 703/0 549/6 000/0 88/785 16 مستقل

 1398منبع، یافته های تحقیق، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. NPAR 
2. CMIN 
3. P 
4. CMIN/DF 
5. GFI 
6. CFI 
7. PCFI 
8. RMSEA 
9. PCLOSE 
10. PRATIO 
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 بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توسعه گردشگری

بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توسعه گردشگری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفته است. 
درصد و با ضریب  99اجتماعی و توسعه گردشگری در سطح اطمینان ( بین سرمایه 11طبق نتایج ارائه شده در جدول )

ارتباط مستقیم مثبت و معناداری مشاهده شده است. به این معنا که با افزایش  311/0همبستگی پیرسون به مقدار 
 :استفاده کردتوان از راهنمای زیر برای تفسیر ضریب همبستگی میباید. سرمایه اجتماعی توسعه گردشگری نیز بهبود می

 است دهنده همبستگی ضعیفنشان 29/0تا  0ضریب بین  -

 و  دهنده همبستگی متوسطنشان 69/0تا  30/0ضریب بین -

است. به این ترتیب شواهد دالّ بر همبستگی متوسط بین دو  دهنده همبستگی قوینشان 1تا  70/0ضریب بین -
 ن است.شاخص سرمایه اجتماعی و توسعه گردشگری در شهر کاشا

 نتیجه همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی و توسعه گردشگری کاشان -11جدول 
 توسعه گردشگری سرمایه اجتماعی 

 311/0** 1 ضریب همبستگی پیرسون سرمایه اجتماعی
 000/0  سطح معناداری

 322 322 حجم نمونه
 1 311/0** ضریب همبستگی پیرسون توسعه گردشگری

  000/0 سطح معناداری
 322 322 حجم نمونه

 1398منبع، یافته های تحقیق، 

دهنده ها و روابط اعضای آنها وابسته است. سطح و عمق روابط در یک گروه نشانبقا و تداوم جوامع انسانی به کنش 
ها نقش های اجتماعی هستند که مشارکت آنپیوستگی، انسجام و همدلی میان اعضا است. اعضای جامعه یکی از جنبه

مهمی در تشویق توسعه گردشگری در یک ناحیه دارد. در این راستا، سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین متغیرهای حمایتگر 
رمایه اجتماعی، توانایی بهبود همکاری بین افراد جامعه و هماهنگی در روند . سهاستمشارکت اجتماعی در بسیاری از فعالیت

های آتی به این امر توجه شود، به این دلیل که  ریزیباید در برنامه. به این ترتیب ردمحور را دا توسعه گردشگری جامعه
طبق ادبیات و نیز نتایج این تحقیق . در توسعه گردشگری حیاتی استبعلت نقش اثرگذار آن  سرمایه اجتماعیتوجه به 

از طرف دیگر توسعه گردشگری در  از یک طرف سرمایه اجتماعی خود الزمه توسعه گردشگری است و شود کهمالحظه می
این رابطه دوسویه اهمیت و لزوم توجه به جامعه محلی و مشارکت و .مقصد از عوامل مؤثر در ایجاد سرمایه اجتماعی است

 .دهدهمکاری هر چه بیشتر آنها را در توسعه گردشگری را نشان می

 گیرینتیجه

بر توسعه گردشگری در شهر کاشان فهرستی از عوامل و در این پژوهش با هدف بررسی اثرات سرمایه اجتماعی 
های دهنده وضعیت مناسب شاخصها نشانها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلشاخص

( نیز وضعیت سرمایه 1396( و چراغی و همکاران )1396سرمایه اجتماعی در کاشان است. همانطور که پورجم و ناطقی )
اند. چنانچه نتایج تحقیق داللت دارد بین سرمایه اجتماعی و تماعی در مناطق مطالعاتی خود را مناسب ارزیابی کردهاج

ای توان گفت سرمایه اجتماعی بر توسعه گردشگری اثرگذار است. مسألهتوسعه گردشگری همبستگی وجود داشته و می
(، غزانی و 1391(، صالحی امیری و همکاران )1391کاران )(، محمدی یگانه و هم1391که امین بیدختی و همکاران )

( و 2012اند. پانکوراتو )( در نتایج تحقیقات خویش بر آن اذغان داشته1396پور و همکاران )( و ابراهیم1395همکاران )
کننده سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری را مورد تأیید قرار داده اند. البته نیز نقش تسهیل ،(2018عزیزی و شکاری )
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( نیز در همین راستا بر اثربخشی سرمایه اجتماعی با رویکرد حمایت از فقرا از طریق توسعه گردشگری 2019) پرایتیو
ه رتبه اول تببین سرمایه اجتماعی، حامی فقرا تأکید داشته است. از بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، عامل آگاهی در جایگا

گذار بر سرمایه بندی عوامل اثربه خود اختصاص داده است. شایان ذکر است در اولویت 99/0بیشترین بار عاملی را با وزن 
(، عامل عالقه فردی و مشارکت باالترین نقش و اثر را به خود 1396اجتماعی صورت گرفته توسط عینالی و همکاران )

قرار دارد.  80/0، عامل مشارکت با بار عاملی 84/0ده است. پس از عامل آگاهی، عامل انسجام با بار عاملی اختصاص دا
( بوده 2017معنادار شدن عامل مشارکت در تبیین سرمایه اجتماعی در راستای نتجه تحقیق جیاناموسکاردو و همکاران )

اند. نیز در تبیین سرمایه اجتماعی اثرگذار بوده 40/0بار عاملی  و عامل امنیت با با 46/0است. عامل اعتماد با بار عاملی 
 ( است.1396گیری سرمایه اجتماعی همسو با نتیجه تحقیق کیانی و بیگلری ) تأیید اثر امنیت بر شکل

 پیشنهادها
ل را به رعایت موارد ذیتأیید ارتباط بین بهبود سرمایه اجتماعی با توسعه گردشگری، در راستای نتایج پژوهش و 

 نماید.هایی کلیدی در بهبود و توسعه گردشگری شهر کاشان گوشزد میعنوان پیشران

اعتماد مردم به  اعتمادسازی به عملکرد کارکنان دولت در بین جوامع محلی و بسترسازیریزی برای ضرورت برنامه -
 نهادهای اجتماعی.

های توسعه دهنده به عنوان یکی از جاذبه سازی افزایش مشارکت گردشگران در مراسمات سنتی کاشانزمینه -
 گردشگری.

گذاران خصوصی در امور گردشگری و جلب مشارکت آنان به عنوان یکی از افزایش میزان مشورت و همکاری سرمایه -
 ه گردشگری.گردانندگان حوز

 ی.در راستای تقویت سرمایه اجتماع ایجاد عالقه بین شهروندان برای شرکت در جلسات حل مشکل شهر -

  سازی تسهیالت مورد نیاز گردشگران.ی و فراهمدر توسعه گردشگر یالتامکانات و تسهبهبود و افزایش  -
 .شهر یخیتار یبناهاو معرفی  ییراهنما جهت شناسا یریکارگ به -
 های گردشگری شهری کاشان.و تأکید بر انواع جاذبه یدر رسانه ملّ افزایش تبلیغات -
  .یخارج هاییهسرما تالش برای جذب -
 .در دسترس گردشگران یآبها یفیتو ک بهبود کمیّت -
 ی وارتباط یهامعابر و راه یتوضع بهبود -
 گذاری و برنامه ریزی برای تبدیل آن به محصول گردشگری.و سرمایه و ... یقیمانند موس یبوم یفرهنگ یراثم حفظ -

References: 

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار (. 1396ابراهیم پور، حبیب؛ بابایی، یاور؛ سخندان، الناز )
، صص 6 ۀ، شمار6ۀ ریزی توسعه گردشگری، دوربرنامه .(با نقش میانجی اثرات گردشگری )مطالعه موردی: شهر سرعین

118-143. 

)مطالعه موردی:  بررسی رابطه توسعه گردشگری و سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی(. 1392اکبریان رونیزی؛ سعیدرضا )
 .75-92، صص 6 ۀ، شمار2دورۀ ریزی و توسعه گردشگری، مجله برنامه .دهستان سولقان تهران(

 .32-7، صص 9 ۀ، شمار3دورۀ مطالعات پیشگیری جرم،  .پیشگیری چند نهادی از جرائم شهری(. 1387) السان، مصطفی

 .37-64، صص 2 ۀدور وری،مدیریت بهره .بررسی نقش سازمانهای غیردولتی بر توسعه(. 1387) مهدی الوانی،
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ارزیابی نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در مناطق  (.1394امینی، عباس؛ بختی، سمیرا؛ باباجمالی، فرهاد )
 .96-114، صص 30 ۀ، شمارفصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری .روستایی

رابطه بین رونق گردشگری و سرمایه اجتماعی در مناطق بررسی (. 1391اکبر؛ شریفی، نوید )امین بیدختی، علی
 .149-121، صص 17 ۀ، شمار7 ۀمطالعات مدیریت گردشگری، دور .رساحلی دریای خز

 ص. 258تهران: نشر جامعه شناسان،  .انسانیسازی معادالت ساختاری در علوم لکاربرد مد .(1395بسحاق، محمدرضا )

 ص.  450تهران: ترجمه محمدتقی دلفروز، انتشارات روزنامه سالم،  .های مدنیدموکراسی و سنت(. 1381پاتنام، روبرت )

گیری شبکه در مطالعه وضعیت سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با شکل(. 1396پورجم علویجه، افسانه؛ ناطقی، سپیده )
ۀ ، شمار6ۀ گردشگری و توسعه، دور .(های گردشگری شهر تهرانکارهای گردشگری )مورد مطالعه: آژانسو کسب

 .115-100، صص 12پیاپی  ۀ، شمار3

تهران: ترجمه: افشین خاکباز و حسن پویا، چاپ  .سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه(. 1385تاجبخش، کیان )
 ص. 704دوم، 

گردشگری در نواحی  های توسعهتحلیلی بر زمینه(. 1396یگانه، بهروز؛ سعیدی، نسرین )محمدیچراغی، مهدی؛ 
فضای گردشگری،  .کید بر سرمایه اجتماعی مطالعه موردی: دهستان دستجرده، شهرستان طارمأروستایی، با ت

 .104-101، صص 24 ۀ، شمار6ۀ دور

مجله  بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و وضعیتی برسرمایه اجتماعی، (.1393تقی )خانی، علیرضا؛ ایمانی، محمد
 .101-109، صص 296 ۀشمار .اقتصادی-اطالعات سیاسی

تحلیلی بر اثرات سرمایه اجتماعی بر روی توسعه پایدار  (.1393رومیانی، احمد؛ عنابستانی، علی اکبر؛ والیی، محمد )
 .97-115، صص 52 ۀ، شمار15دورۀ ، فصلنامه فضای جغرافیایی، شهرستان کوهدشت-روستایی رومشکان غربی

 (.1395سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان )

ارزیابی اثرات گردشگری روستایی شهرستان فومن از دیدگاه جامعه (. 1392سجادی، اشرف؛ احمدی، فاطمه )
 . 155-175صص ، 23 ۀفصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شمار .روستایی

بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی در  (.1389زاده لسبویی، مهدی؛ جلیلی پروانه، زهرا )سلمانی، محمد؛ تقی پور، فریده؛ رمضان
 .19-40، صص 15 ۀ، شمار4دورۀ نشریه علوم اجتماعی،  .توسعه روستایی

ثیر سرمایه ه الگو جهت سنجش تأطراحی و ارائ (.1391زاده، یوسف )امیری، سیدرضا؛ قدمی، محسن؛ بیگصالحی
 .15-37، صص 23 ۀ، شمار6دورۀ وری، نشریه مدیریت بهره .اجتماعی بر ابعاد توسعه پایدار

مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و  (.1390امیری، سیدرضا؛ افشاری نادر، افسر )صالحی
 .49-76، صص 59 ۀ، شمار20دورۀ فصلنامه راهبرد،  .فرهنگی در تهران

ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری (. 1392عینالی، جمشید؛ فراهانی، حسین؛ رومیانی، احمد )
مجله  .شهرستان بوئین زهرا(-روستایی با تأکید بر خانه های دوم )مطالعه موردی: دهستان حصار ولیعصر

 .74-52، صص 6 ۀ، شمار2دورۀ برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 



 289-310(، 2)8 کیانی سلمی و همکاران   309

 
نقش سرمایه اجتماعی در نوسعه گردشگری طبیعی مردم نهاد  (.1395اهلل؛ بیژنی، مسعود؛ چیذری، محمد )غزانی، عزت

 .53-69، صص 1ۀ ، شمار12مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد .از دیدگاه روستاییان استان مازندران

ای گذاری ابعاد اعتماد اجتماعی بر توسعه محلی و منطقهورد مدل تأثیربرآ (.1396فتحی، سروش؛ مختارپور، مهدی )
 .67-91، صص1 ۀهای نو در جغرافیای انسانی، شمارمجله پژوهشی نگرش .گانه شهر تهران 22از نگاه ساکنین مناطق 

 مازندران: انتشارات دانشگاه مازندران. .کاربرد مدل سازی معادالت ساختاری در علوم انسانی (.1394اصغر )فیروزجائیان، علی

 ص. 496، 3چاپ  نشرنی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: .بنیادهای نظریه اجتماعی (.1390) جیمز کلمن،

نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی، با بررسی (. 1392محمدی یگانه، بهروز؛ چراغی، مهدی؛ والئی، محمد )
تحقیقات  .اجتماعی مطالعه موردی؛ روستای قپچاق شهرستان میاندوآب تاکید بر کیفیت زندگی و سرمایه

 .25-7، صص 3 ۀ، شمار13 ۀکاربردی علوم جغرافیایی، دور

ثیر ابعاد سرمایه اجتماعی زیست کارآفرینانه تأ(. 1393نیا، سعید )اله؛ هدایتیاصغر؛ شیری، نعمتزاده، علیمیرک
 .235-246، صص 2 ۀ، شمار45 ۀاقتصادی و توسعه کشاورزی ایران، دورمجله تحقیقات  .دانشجویان کشاورزی

فضایی، جرم و احساس امنیت در  -وضعیت کالبدی ۀبررسی رابط(. 1396نایبی، هوشنگ؛ سلیمانی، مهدی )
 -1، صص 22 ۀشناختی شهری، شمارمطالعات جامعه .(آباد روها در شهر خرمفضاهای شهری )مطالعه ی موردی پیاده

22. 

Azizi, F., Shekari, F (2018). Modeling the Relationship between Sense of Place, 

Social Capital and Tourism Support. Iranian Journal of Management Studies, 

11 (3), pp. 547- 572. DOI: 10.22059/ijms.2018.252073.673018. , Database: 

Business Source Ultimate. 

Aylward, E (2009). Rural Tourism Development: Proposing an Integrated Model 

of Rural Stakeholder Network Relationships. Irish Research Council for the 

Humanities and Social Sciences (IRCHSS), http://repository.wit.ie/1393/ [access 

date: 8/2013]. 

Birendra, M., Duarte, B., Seekamp, E., Smith, J.W., Peterson, M.N (2018). Bonding 

and Bridging Forms of Social Capital in Wildlife Tourism 

Microentrepreneurship: An Application of Social Network Analysis. 

Sustainability , 10 (2), pp.315.17, Diagrams, 1 Chart. DOI: 10.3390/su10020315. 

, Database: Food Science Source. 
Coleman, J (1998). Social Capital in the Creation of Human Capital. American 

Journal of Sociology, 94, pp. 95-120. 

Diedrich, A., Benham, C., Pandihau, L., Sheaves, M (2019) Social capital plays a 

central role in transitions to sportfishing tourism in small-scale fishing 

communities in Papua New Guinea. 48 (4), pp. 385-396; Publisher: Royal 

Swedish Academy of Sciences; PMID: 30066124, Database: MEDLINE. 

Gunawan P., Nindya S., Ike Karwinto, P (2019). Social Capital in poverty 

Alleviation through propoor tourism concept in slum area (CASE STUDY: 

KELURAHAN JODIPAN, MALANG CITY). International Journal of 

GEOMATE,16 (55), pp. 131 – 137. 
Gianna, M., Elen, K., Laurie, M., Nancy, G.M., Andrea, S (2017). Linking tourism 

to social capital in destination communities. Journal of Destination Marketing 

& Management, 6 (4), pp. 286-295. 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1422702/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1422702/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87
http://eznl-web.b.ebscohost.com.95a6fbf97d.iranpaper.ir:81/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bZNr6yzTLak63nn5Kx95uXxjL6trUq0pbBIr6%2beUbirtVKvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauut06vq7dJtaqkhN%2fk5VXj5KR84LPgi%2fOc8nnls79mpNfsVa%2bpsE6yr65OsJzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=3&sid=dd583947-6e32-499e-b3d3-27a259c8f2cf@pdc-v-sessmgr02
http://eznl-web.b.ebscohost.com.95a6fbf97d.iranpaper.ir:81/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bZNr6yzTLak63nn5Kx95uXxjL6trUq0pbBIr6%2beUbirtVKvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauut06vq7dJtaqkhN%2fk5VXj5KR84LPgi%2fOc8nnls79mpNfsVa%2bpsE6yr65OsJzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=3&sid=dd583947-6e32-499e-b3d3-27a259c8f2cf@pdc-v-sessmgr02
http://eznl-web.b.ebscohost.com.95a6fbf97d.iranpaper.ir:81/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bZNr6yzTLak63nn5Kx95uXxjL6trUq0pbBIr6%2beUbirtVKvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauut06vq7dJtaqkhN%2fk5VXj5KR84LPki%2fCc8nnls79mpNfsVa%2botkqxqrROsJzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=3&sid=dd583947-6e32-499e-b3d3-27a259c8f2cf@pdc-v-sessmgr02
http://eznl-web.b.ebscohost.com.95a6fbf97d.iranpaper.ir:81/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bZNr6yzTLak63nn5Kx95uXxjL6trUq0pbBIr6%2beUbirtVKvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauut06vq7dJtaqkhN%2fk5VXj5KR84LPki%2fCc8nnls79mpNfsVa%2botkqxqrROsJzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=3&sid=dd583947-6e32-499e-b3d3-27a259c8f2cf@pdc-v-sessmgr02
http://eznl-web.b.ebscohost.com.95a6fbf97d.iranpaper.ir:81/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bZNr6yzTLak63nn5Kx95uXxjL6trUq0pbBIr6%2beUbirtVKvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauut06vq7dJtaqkhN%2fk5VXj5KR84LPki%2fCc8nnls79mpNfsVa%2botkqxqrROsJzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=3&sid=dd583947-6e32-499e-b3d3-27a259c8f2cf@pdc-v-sessmgr02
http://eznl-web.b.ebscohost.com.95a6fbf97d.iranpaper.ir:81/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bZNr6yzTLak63nn5Kx95uXxjL6trUq0pbBIr6%2beUbirtVKvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauut06vq7dJtaqkhN%2fk5VXj5KR84LPhhePa6z7y1%2bVVv8SkeeyzsUiurLRJsKqkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=3&sid=dd583947-6e32-499e-b3d3-27a259c8f2cf@pdc-v-sessmgr02
http://eznl-web.b.ebscohost.com.95a6fbf97d.iranpaper.ir:81/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bZNr6yzTLak63nn5Kx95uXxjL6trUq0pbBIr6%2beUbirtVKvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauut06vq7dJtaqkhN%2fk5VXj5KR84LPhhePa6z7y1%2bVVv8SkeeyzsUiurLRJsKqkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=3&sid=dd583947-6e32-499e-b3d3-27a259c8f2cf@pdc-v-sessmgr02
http://eznl-web.b.ebscohost.com.95a6fbf97d.iranpaper.ir:81/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bZNr6yzTLak63nn5Kx95uXxjL6trUq0pbBIr6%2beUbirtVKvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauut06vq7dJtaqkhN%2fk5VXj5KR84LPhhePa6z7y1%2bVVv8SkeeyzsUiurLRJsKqkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=3&sid=dd583947-6e32-499e-b3d3-27a259c8f2cf@pdc-v-sessmgr02
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X17303414#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X17303414#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X17303414#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X17303414#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X17303414#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/2212571X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/2212571X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/2212571X/6/4


                19، پیاپی 2، شمارۀ 8، دورۀ 1400پژوهشی جغرافیای اجتماعی شهری،  -دوفصلنامۀ علمی                                                             310

 

Hakim , L., Nakagoshi, N (2008). Planning for nature-based tourism in East java: 

Recent status of biodiversity. conservation and is implication for sustainable 

tourism, ASEAN Journal of .Tour. Hosp. 7(2), pp. 155-167. 

Huang, J., Brink, M.V. Groot, W (2009). A Meta Analysis of the Effect of 

Education on Social Capital. Economics of Education Review, 28 (4), 454-464.  

Love, F.N., Thomas, D (2004). Networks in Small Manufacturing Firms, Business 

and Gains for Regions?. Tourism Management, 30 (2), pp. 759–770. 
Macbeth, J., Carson, D., Northcote, J (2008). Social Capital, Tourism and Regional 

Development: SPCC as a Basis for Innovation and Sustainability. Current 

Issues in Tourism, 7(6), pp. 502–522. 

Macbeth, J., Carson, D. and Northcote, J. (2004). Social capital, tourism and 

regional development: SPCC -as a basis for innovation and sustainability, 

Current Issues in Tourism, 7(6), 502-522. 

Natinal Statistic (2001). Social Capital a reviw of the Ilterature; 3. www. Word 

bank. org/poverty/scapital. 
Reay, D (2000). A Useful Extension of Bourdieu’s Conceptual Framework?: 

Emotional Capital as a Way of Understanding Mothers’ Involvement in Their 

Children’s Education. The Sociological Review, (55), pp. 568-585. 

Pellarin, L., Stearns, E (2001). Status Honor and the Valuing of Cultural and 

Material Capital. Poetics, 29 (1), pp. 1-24. 

Pong ponrat, K., Naphawan, J. C (2012). Mechanisms of social capital in 

community tourism participatory planning in Samui ISLAND, Thailand. the 

International Multidisciplinary Journal of Tourism, 7 (1), pp. 339-349. 

Putnam, R.D (2000). Bowling Alone :The Collapseand Revivalof American 

Community . Simon & Schuster. NewYork, 450. 
Snelgrove, W.J., Pikhart, H., Stanfford, M (2009). A Multi Level Analysis of Social 

Capital and Self–rated Health: Evidence from the British Household Panel 

Survey. Social Science and Medicine, 68 (11), pp. 1993–2001.  

Sebayang, L.K.B., Utami, S. K (2018). Social Capital and Unseen Inequalities: 

The Case of Tourism Cluster Dialogue Forum (FRK- Forum Rembuk 

Klaster). Social Sciences & Humanities. 10/22/2018, Vol. 2018, pp. 249-260. 

12p. DOI: 10.18502/kss.v3i10.3133. , Database: Arab World Research Source. 

 

 

 

 

http://www.wordbank.org/poverty/scapital
http://www.wordbank.org/poverty/scapital
http://eznl-web.b.ebscohost.com.95a6fbf97d.iranpaper.ir:81/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bZNr6yzTLak63nn5Kx95uXxjL6trUq0pbBIr6%2beUbirtVKvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauut06vq7dJtaqkhN%2fk5VXj5KR84LPfj%2fCc8nnls79mpNfsVa%2bpsUiwq69ItJzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=3&sid=dd583947-6e32-499e-b3d3-27a259c8f2cf@pdc-v-sessmgr02
http://eznl-web.b.ebscohost.com.95a6fbf97d.iranpaper.ir:81/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bZNr6yzTLak63nn5Kx95uXxjL6trUq0pbBIr6%2beUbirtVKvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauut06vq7dJtaqkhN%2fk5VXj5KR84LPfj%2fCc8nnls79mpNfsVa%2bpsUiwq69ItJzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=3&sid=dd583947-6e32-499e-b3d3-27a259c8f2cf@pdc-v-sessmgr02
http://eznl-web.b.ebscohost.com.95a6fbf97d.iranpaper.ir:81/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bZNr6yzTLak63nn5Kx95uXxjL6trUq0pbBIr6%2beUbirtVKvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauut06vq7dJtaqkhN%2fk5VXj5KR84LPfj%2fCc8nnls79mpNfsVa%2bpsUiwq69ItJzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=3&sid=dd583947-6e32-499e-b3d3-27a259c8f2cf@pdc-v-sessmgr02

