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نفـر   367اي بـه حجـم  که از این میـان نمونـه  حلی این شهر، تشکیل داده است؛ جامعه مگردشگران داخلی سرعین و 

در گیـري  محلـی شـهر سـرعین بـه روش نمونـه      يبـراي جامعـه   367اي به حجـم  چنین نمونهبراي گردشگران و هم

معاشرت، احترام متقابل، صـحبت کـردن، غـذا    آیا سیماي رفتاري گردشگران(تعامل و « نکهیا گردید. انتخاب دسترس

، مهارت، تخصـص) و  دانش( یانسان) بر توسعه سرمایه یزبان، هميهمزادپندارلباس پوشیدن، نظافت شخصی،  خوردن،

عنوان سؤال اصـلی تحقیـق مطـرح    به »خواهد بود؟ رگذاریتأثارزش، اعتماد) جامعه محلی همکاري، شبکه، ( یاجتماع

محلی سرعین توزیـع شـد و    يمحقق ساخته میان گردشگران و جامعهي دو پرسشنامهبررسی این مسئله  و جهت شد

 يافزارهـا و به کمـک نـرم   )(SEMبا استفاده از روش معادالت ساختاريهاي قابل بررسی نامههاي پرسشسپس داده
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   مقدمه - 1- 1

د تا در مورد موضوع سیماي رفتاري گردشگران، اطالعاتی یاسفري را آغاز کردهشما در این پژوهش 

متخصصان و آینده نگران درست از آب درآید، به  ینیبشیبه دست آورید. اگر بر این باور باشیم که پ

ن صنعت جهان آشنا خواهید شد. گردشگري یترتوان گفت که شما در این پژوهش با بزرگیجرأت م

 يآورجدید، مقصدهاي جدید، فن يهاتیاست و این پویایی خود را از رشد شتابان، فعال صنعتی زنده

رد. همه ساله گردشگران بسیاري، عازم سفر به اقصی یگیآور مجدید، بازارهاي جدید و تغییرات سرسام

دریایی،  عتاً براي سفر خود، جذب انواع مختلف دفاتر تورهاي سیاحتی اعم ازیشوند که طبینقاط دنیا م

زنند. بدیهی است که خود این افراد و یشوند و یا به شکل مستقل دست به سفر میزمینی، هوایی و ... م

یر میاند تأثکه به آن سفر کرده يادهند بر روي جامعهیکه در محل سفر خود انجام م ییهاتینیز فعال

باشند یرات اقتصادي و اجتماعی میتأث اند دارايدهیگذارد. گردشگران بر روي محیطی که براي سفر برگز

 ياوهی، مسائل فرهنگی، شیطیمحستیتوان آن را نادیده گرفت. در جامعه امروزي باید به عوامل زیکه نم

شود، مسائل اقتصادي و اینکه رفتار گردشگران چگونه است توجه یکه محیط باعث جلب گردشگران م

  نمود.

ین صنعت یک تجارت بزرگی است که پیوسته در حال صنعت گردشگري یک صنعت جهانی است. ا

رشد است. برخورد برنامه ریزي شده با یک چنین رشدي، چالشی است فراروي برنامه ریزان در سراسر 

  دنیا، خواه در کشور ایران، نپال، ایاالت متحد امریکا، استرالیا، تایلند، اروپا و یا هر جاي دیگر باشد.

بسیار خوبی از سوي دانشگاهیان و محافل اجرایی در  يهاتالش خوشبختانه چند سالی است که

دانشگاهی بعضاً به این سمت هدایت  يهاحوزه گردشگري انجام شده است و همچنین مطالعات و پژوهش

اما باید دانست که این مطالعات براي کشوري ؛ تواند آثار مفیدي بر جاي گذاردیشده است که قطعاً م

  یل باالي خود براي جذب گردشگر کافی نیست.نظیر ایران با پتانس

به اصطالح سلبی داشته و معتقدند که محیط کالن کشور هنوز  يهادگاهیدر این چارچوب برخی د

ضعف معتقدند که نباید  در این خصوص و برخی دیگر نیز نکرده استبستر الزم را براي گردشگري فراهم 

 و اجرایی يریگمیتصم يهامسائل کالن دانست بلکه باید کانون را تنها از جانبدر جذب گردشگر کشور 
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را تقویت کرد. اگرچه پرداختن به این موضوع در چارچوب مطالعاتی این پژوهش نیست اما دستاوردهاي 

 هاگذاران این بخش درآید و آناستیرندگان و سیگمیبراي تصم ياهیعنوان دستماتواند بهیاین پژوهش م

و بازاریابی گردشگري  يزیردر فرایند برنامه یفرایند یاري دهد؛ زیرا باید دانست که هر حرکترا در این 

  .باشدمیمنوط به درك صحیح رفتار گردشگر است که موضوع این پروژه 

عتاً تشخیص صحیحی از یمورد بررسی قرار دهیم طب یخوبکه رفتار گردشگر را بتوانیم بههنگامیلذا، 

  عتاً تجویزها نیز درست خواهد بود.یم و هنگامی که تشخیص صحیح باشد طبیاآوردهمشکل به عمل 

اساسی نقش دارد نسبت به سایر  يها سرمایه اجتماعی به عنوان مؤلفهجوامعی که در آن از طرفی،

باشند. چرا که سرمایه اجتماعی از نوع یجوامع داراي پیشرفت و عملکرد بهتري در گردشگري پایدار م

م گردشگري یک صنعت یدانیطور که مرد و همانیگیگران شکل میاست که در ارتباط با د ییهاهیسرما

شوند. بر این اساس سرمایه یعنوان بازیگران اصلی مطرح مها بهخدماتی است و افراد و ارتباطات آن

و  انسانی موجب بهبود روابط انسانی يهااجتماعی با ایجاد اعتماد متقابل و درگیر کردن افراد در شبکه

در جوامعی که از سرمایه  شود. در همین راستا،میپایبندي مردم به هنجارهاي اجتماعی  آن تبع به

جه افزایش امنیت یاجتماعی کاهش یافته درنت جرائماجتماعی باالتر برخوردار هستند میزان بزهکاري و 

  کند.جذب گردشگر را فراهم میجامعه را به همراه داشته که این خود زمینه 

 يدر این پژوهش پژوهشگر درصدد آن است که نقش سیماي رفتاري گردشگران را بر توسعه

  ماعی مردم محلی سرعین بررسی کند.سرمایه انسانی و اجت

  بیان مسئله - 2- 1

به ؛ گراستهدفزیرا رفتار انسان در اصل ؛ دهند دالیلی دارندیها براي اعمال مختلفی که انجام مانسان

شخص در همه حال از  »لزوماًسیدن به یک هدف است. البته رفتار، آرزوي ر يانگیزه معموالً عبارت دیگر

چرا یک  «مثالً م که یادهیهمه ما بارها با تعجب پرسعنوان مثال، بههدف خاص خود اطالع آگاهانه ندارد. 

، یبه عبارت ؛یشه براي ذهن بیدار ما روشن نیستدلیل اعمال ما همزیرا  ایم؛انجام دادهکار خاصی را 

اند انهنیمه خودآگاهزیادي ري غریزي افراد است تا حدود الگوهاي رفتا يکه به حرکت آورنده ییهاکشش

  )1،1380هرسی و بالنچارد( رندیگیو از این رو به راحتی در معرض امتحان و ارزیابی قرار نم

ما در مقام انسان در  يرفتارها یک سري فعالیت هستند. همه يهمهواحد رفتار، فعالیت است. در واقع 

این  يم که همهیرویم، مسافرت میکنیم، خرید میکنیم، صحبت میزنیحال انجام کاري هستیم؛ قدم م

  ها رفتار است.تیفعال

                                                             
1 Hersi & Belanchard 
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موضوع رفتار از جمله مباحث بسیار پیچیده در حوزه مدیریت هست، خواه در قالب سازمان مطرح شود 

». سیماي رفتاري گردشگر« رینظو خواه در چارچوب گردشگري مطرح شود » رفتار سازمانی« رینظ

بهی رند کارهاي مشایبدیهی است که افراد با هم متفاوت هستند افرادي که در وضعیت یکسانی قرار گ

توان این اصول و مبانی یرفتار همه افراد است که م أثبات رو به منشبا توجه به . ولی نخواهند دادانجام 

). در حوزه رفتار سازمانی و رفتار 1،1377رابینزبرشمرد (ها را مستمر را تشخیص داد و بدان وسیله تفاوت

ها در مورد آن يبسیاربدون پاسخ  يهاگردشگران مطالعات فراوانی انجام شده است، اما هنوز نیز سؤال

در پاسخ به چرایی رفتار گردشگران، مطالعات بسیار زیادي در گذشته انجام شده که و با این وجود دارد

  اند.کردهیها بر اساس انگیزش، رفتار گردشگران را تشریح مآن يعمده امااست 

عنوان امري کرده است و به آن به  دایگذشته پ امروزه گردشگري مفهوم و جریانی کامالً متفاوت با      

ن صنعت در حال یپردرآمدتر يع نفت و خودروسازیکه بعد از صنايطورشود. بهیسته مینگر ياقتصاد

رود و با یدر جهان به شمار م يمهم گردشگر يهاران از قطبیکشور ا و رودیم ا به شماریحاضر دن

گر ازجمله یگوناگون و عوامل د یمیط اقلیعت و شرایفرهنگ، طبن تمدن و یرید ياز سابقه يبرخوردار

- گاه مناسب نقاط پرجاذبهیدر جا يریقرارگ ییساخت، تواناو انسان یعیطب يهامتعدد، جاذبه يهاارتگاهیز

  ).1392و همکاران، یمیصم يجعفرباشد (دارا میرا  یالمللنیاي و بدر سطح منطقه يگردشگر ي

و بحث آموزش  یازمند توجه به منابع انسانیخود ن یتوسعه همه جانبه و علم يبرا يصنعت گردشگر      

 یکیزی، فياقتصاد يهاهیت توسعه، سرمایریمد یسنت يهادگاهیاست. در د یانسان يرویو کارآمد کردن ن

به  ن حال کهیتوسعه، در ع يران برایکن در عصر حاضر مدیکردند، ولیفا مین نقش را ایترمهم یو انسان

 یه اجتماعیشتر به سرماینظر خود را ب یستیند، باینمایتوجه م یو انسان یکیزی، فياقتصاد يهاهیسرما

  ).1387،ينوابخش و فدو( ندینمامعطوف 

هستند که در آن گردشگري تغییراتی را در نظام هاییپدیدهاثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگري       

اجتماعی ایجاد  يهاارزشی، رفتار فرد، روابط خانواده، سبک زندگی جمعی، مراسم سنتی و سازمان يها

کنند کند. گردشگران در مدت اقامت در مقاصد گردشگري با ساکنان محلی ارتباط و تماس برقرار میمی

وابط خانوادگی، ها در کیفیت زندگی، نظام ارزشی، تقسیم کار، رحاصل از روابط متقابل آن يو نتیجه

آورد. مروري بر ادبیات یمیزبان، تغییراتی را به وجود م يجامعه يهاالگوهاي رفتاري، آداب و سنت

، تحقیقات یطیمحستیدگاه اقتصادي و زیي اثرات گردشگري به ویژه از ددهد که دربارهموضوع نشان می

هاي سنتی توسعه منطقه گردشگري بر دیدگاهکه د ندهنشان میها ي آنو همه انجام شده است بسیاري

اما عامل  ؛برداري منابع متمرکز شده استعوامل اقتصادي و نوآوري بالقوه در فرآیندهاي فنی و بهره

                                                             
1 Rabinz 
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تواند ر قرار دهد، میزان سرمایه اجتماعی است که مییتواند کلیه عوامل فوق را تحت تأثدیگري که می

هاي اجتماعی یکی از زمینه يدر جهان امروز، سرمایهرا ؛ زیاساسی در جذب گردشگر داشته باشد نقش

شود، بلکه به جامعه مربوطه تعلق دارد و بر این رود و دارایی شخصی محسوب نمیتوسعه به شمار می

امور با سهولت  ينظر کارکرداي باالتر باشد، از اساس است که هر چه میزان سرمایه اجتماعی در جامعه

دهند و ها اثر بخشی خود را از دست میسرمایه ي اجتماعی، سایردر غیاب سرمایهشود. بیشتري انجام می

شوند. هاي توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادي، ناهموار و دشوار میي اجتماعی پیمودن راهبدون سرمایه

ن یتوسعه ا ياست و برا يتوسعه گردشگر يالزمه الگو یاجتماع يهاهیلذا در کنار این موضوع که سرما

ساکنان  یزان آگاهیمانند م يادیز یاجتماع يهاهیمختلف از جمله منابع و سرما يهاهیالگو وجود سرما

 يبا گردشگران برا ی، نحوه رفتار ساکنان محليساکنان از توسعه گردشگر یکدلی، وجود اعتماد و یمحل

  است. يم ضروریرمستقیم و غیو توسعه مستق يگذارهیسرما يها برااق آنیاشت

؛ است» یسرمایه انسان«ها سازمان یه واقعیکنند که در آن سرمایاي را تجربه مران امروزه دورهیمد      

هاي شان، فقط به مدد انسانیهاي فراروها و چالششرو در عرصه رقابتیهاي پگر سازمانیبه عبارت د

؛ )1389و همکاران، یمیکر( رند.یگ یها پیشگر سازمانیتوانند بر دین است که میهوشمند و دانش آفر

ها هاي آن و جذب آنتیق و گسترش فعالیدر تعم یانسان يهیرشد و توسعه، سرما يدر الگوهابنابراین 

سته و یشا یانسان يروی، نيمهم رشد و توسعه اقتصاد ياز محورها یکند. به عبارتیفا میرا ا ینقش مهم

ه یو سرما یه اجتماعیر و تأثرات سرمایمعتقدند که تأث يادیز محققان ).1392، یرخشانباشد (یکارآمد م

) در يو تجربه کار التیتحص (آموزش، یه انسانیکه از نظر سرما یدار است و کسانیو معن ی، منطقیانسان

  ).1389و همکاران،  یرخانیامداشت (ز خواهند ین يشتریب یه اجتماعیهستند، سرما ییسطح باال

ق ین تحقیا یاصل ي مسئله، یه انسانیو سرما یه اجتماعیت دو مبحث سرمایاهم ن رو با توجه بهیاز ا       

 یاعتماد، انسجام و همبستگ( یاجتماعدانش، مهارت و تخصص) و ( یانسان يهیتوسعه سرما ارزیابی امکان

در این پژوهش (که گردشگران  يرفتار يمایق سیاز طر شهرستان سرعین یمحل يو مشارکت) جامعه

، احترام متقابل، یزبان، هميهمزادپندارشامل غذا خوردن، صحبت کردن، لباس پوشیدن، نظافت شخصی، 

ن پژوهش یاد شده هدف ما از انجام ای يهابا توجه به گفتهلذا، . باشدمی )باشدیمعاشرت یا تعامل م

ژه یبه طور و یجامعه محل یو اجتماع یه انسانیگردشگران در توسعه سرما يرفتار يماینقش س یبررس

 باشد.ین میشهرستان سرع
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  پژوهش اهمیت و ضرورت موضوع - 3- 1

 و خدمات ارائه جهت به هاسازمان بر محیط روزافزون فشارهاي و محوردانش يهاسازمان عصر در      

 ندادن دست از جهت خویش يرقبا سایر با رقابت و بقا براي مؤسسات تالش سوکی از باکیفیت کاالهاي

 و مدیران که گردیده باعث خویش اهداف تحقق موردنظر و سود به دستیابی از بازار و خویش سهم

 عنیی انسانی سرمایه د؛ زیراباشن داشته ايویژه توجه انسانی بودن سرمایه محور به هاسازمان رهبران

 نیروي ،د؛ لذارویم بشمار توسعه و رشد شتر که محوریب تعهد باال، تخصص با کارآمد نیروهاي داشتن

 ر ویپذتیمسئول روحیه بیشتر و داراي و دانش علمی ظرفیت و باال يهامهارت با و کردهلیتحص انسانی

ها ران سازمانیعصر حاضر مد يهان دغدغهیترانسانی شایسته از مهم سرمایه دیگر سخن و به پاسخگو

 گسترش نوآوري، و خلق کهطوريهب بوده اقتصادي توسعه و رشد موتور انسانی سرمایهچنین، هم باشد.یم

به  .است نیازمند انسانی سرمایه وجود به مختلف يهانهیزم در کارکنان يهایستگیشا باال بردن خالقیت،

 قدم و اثربخشی و یکارای شیو افزاي خود هشد ینیبشیپ اهداف به دستیابی براي ها، سازمانعبارتی

 تشکیل و انسانی نیروي تربیت بخش در وسیع يگذارهیسرما نیازمند پایدار و توسعه رشد مسیر در نهادن

  ).1392(رخشانی، دنباشیم متخصص و ماهر انسانی سرمایه

از مشاغل متنوع  ياگسترده دامنه چندگانه، باشند کهی مییهاتیفعالاز جمله گردشگري و هتلداري       

خدمات گردشگري و  يکنند. درواقع نیروي انسانی براي ارائهیسرمایه انسانی را عرضه م يژهیبا شرایط و

وکار و اداره کسب ياندازعنوان یک بعد حساس و مهم در راهها بهو انسان عامل حیاتی است یک هتلداري،

منوط به ، یرسانباشند. در گردشگري و هتلداري کیفیت خدماتیدر گردشگري و هتلداري مطرح م

از  ها وابسته است.منابع انسانی نیز به عامل یادگیري آن شایستگی شایستگی و انگیزش کارکنان است.

ها به طور مستقیم با هستند که مشاغل مربوط به آن ییهارشته وآنجا که گردشگري و هتلداري جز

ها تیمنابع انسانی این فعال ينقشی که آموزش در توسعه شوند،یها ایجاد مآن يژهیو يهاآموزش مهارت

انسان يهاتیفعال ورآمد در گردشگري و هتلداري که جزکه منابع انسانی کا چرا است. مهمبسیار  دارد،

ت و برآوردن یفیخدمات باک يتوانند موجب ارائهیکنند میها برقرار مترین ارتباط را با انسانمحور و بیش

  ).1391همکاران،جعفري و گردند (رضایت مشتریان 

به حساب آورد که از جهات گوناگون با سایر  ییهاتوان یکی از دورهیبدون تردید عصر حاضر را م       

 يهاهیان و کمرنگ شدن سرمایبناقتصاد دانش يسوها متفاوت است. حرکت اقتصاد صنعتی به دوره

انسانی، دانشی، فکري و اجتماعی  يهاهیمانند سرما يرمادیغ يهاهیفیزیکی و مادي و اهمیت یافتن سرما

ها توجه محققین را به خود جلب یژگیمهم این عصراست که بسیار بیشتر از سایر و يهایژگیاز جمله و

ها قرار دانشی و مهارتی سازمان يهاولید ثروت در بخشتکرده است. در نظام اقتصاد کنونی اغلب منابع 
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آالت، تجهیزات و منابع مالی منبع اصلی تولید سرمایه و نیگذشته که ماش يهاگرفته و برخالف دهه

 ریبا ساانسانی در مقایسه  يهاهیرفتند، امروزه منابع دانشی و مهارتی و سرمایثروت بیشتر به شمار م

ها و تیاز قابل يادانشی بیانگر مجموعه يهاییمنابع از نظر تولید ثروت اهمیت بیشتري یافته است. دارا

 افزار،ها هستند که از عواملی از قبیل اطالعات، فناوري اطالعات، تجارت الکترونیک، نرميتوانمند

اند. این عوامل غیر مشهود روز به روز در حال توسعه و اهمیت دهیها و... تشکیل گردي، نوآورتیخالق

  )1388رفیعی، باشند (ییافتن م

پردازد و به همین دلیل است یافراد است که به خلق دانش م يهاییها و توانادرواقع دانش، مهارت      

ها ارائه که آن يایانسان يکه تمرکز اصلی بایست بر روي ابزارهاي جذب، حفظ، توسعه و استمرار سرمایه

که یبوده بطور يموتور رشد و توسعه اقتصاد یه انسانیسرما؛ چرا که )2006، 1آرمسترانگباشد (کنند، یم

مختلف به وجود  يهانهیجامعه محلی در زم يهایستگیت، باال بردن شای، خالقينوآور خلق و گسترش

ش یشده در سرعین و افزا ینیبشیبه اهداف پ یابیدست يبرا یازمند است. به عبارتین یه انسانیسرما

ع در بخش یوس يگذارهیازمند سرمایدار نیر رشد و توسعه پایو قدم نهادن در مس یو اثربخش یکارآئ

ن یتر). باارزش1392باشد (رخشانی،یماهر و متخصص م یه انسانیل سرمایو تشک یانسان يرویت نیترب

 شود، سرمایه انسانی آن محسوب میين دارایی قابل محاسبه در هر شهر و کشوریترسرمایه و بزرگ

  ).1391(شاطریان و همکاران،

جوامع براي پیشرفت و بعضاً جلوگیري از انحطاط، ناگزیر به شناخت چارچوب سرمایه از طرفی،       

هستند نیز اجتماعی و اثراتش در جامعه و استفاده از آن به عنوان راهکاري براي خروج از انحطاط و رکود 

عنوان زیربناي توان به یسرمایه اجتماعی را ماند که زیرا تحقیقات نشان داده؛ )1392،يریمهرگان و دل(

 يتوسعه يامدهایبه پ توانمین رابطه ایدر  و گردشگري در نواحی روستایی به شمار آورد يتوسعه

هاي مختلف نواحی روستایی را با تواند سرمایهیعنوان یک فعالیت پررونق مگردشگري اشاره نمود که به

اجتماعی در روستاها بررسی  يرمایهس يگردشگري و ارتقا يبنابراین در جهت توسعه؛ تحول همراه سازد

  ).1392رسد (اکبریان،یبین این دو ضروري به نظر م يرابطه

از این رو پرداختن به موضوع سیماي رفتاري گردشگران و نقش آن در توسعه سرمایه انسانی و       

متغیرها در اي در مورد این اجتماعی از چند جهت واجد اهمیت است. با توجه به اینکه هیچ مطالعه

انجام نگرفته، هدف این تحقیق بررسی نقش سیماي رفتاري گردشگران در توسعه این  جامعه مورد نظر

  باشد.یمتغیرها و توسعه مبانی نظري در این حیطه م

  

                                                             
1 Armstrong 



7 

  اهداف پژوهش: - 4- 1

جامعه  یو اجتماع یه انسانی: بررسی نقش سیماي رفتاري گردشگران در توسعه سرمایهدف کل      

  نیشهرستان سرع یمحل

  :یاهداف جزئ

  نیشهرستان سرع یجامعه محل گردشگران در توسعه دانش يرفتار يمایبررسی نقش س )1

  نیشهرستان سرع یجامعه محل گردشگران در توسعه مهارت يرفتار يمایبررسی نقش س )2

  نیشهرستان سرع یجامعه محل گردشگران در توسعه تخصص يرفتار يمایبررسی نقش س )3

  نیشهرستان سرع یجامعه محل گردشگران در توسعه اعتماد يرفتار يمایبررسی نقش س )4

  نیشهرستان سرع یجامعه محل گردشگران در توسعه همکاري يرفتار يمایبررسی نقش س )5

شهرستان  یجامعه محل اي)شبکهشبکه (ارتباطات گردشگران در توسعه  يرفتار يمایبررسی نقش س )6

  نیسرع

 یجامعه محل هاي اجتماعی)ارزشارزش (بررسی نقش سیماي رفتاري گردشگران در توسعه  )7

  نیشهرستان سرع

  

:هاي پژوهشلسؤا - 5- 1  

 سؤال اصلی

        تأثیر دارد؟ سرعین آیا سیماي رفتاري گردشگران در توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی جامعه محلی

هاي فرعیسؤال  

  تأثیر دارد؟ سرعین جامعه محلی گردشگران در توسعه دانشآیا سیماي رفتاري  )1

  تأثیر دارد؟ سرعین جامعه محلی آیا سیماي رفتاري گردشگران در توسعه مهارت )2

  تأثیر دارد؟ سرعین جامعه محلی آیا سیماي رفتاري گردشگران در توسعه تخصص )3

  تأثیر دارد؟ سرعین جامعه محلیمیان  آیا سیماي رفتاري گردشگران در توسعه اعتماد )4

  تأثیر دارد؟ سرعین جامعه محلی میان آیا سیماي رفتاري گردشگران در توسعه همکاري )5

  تأثیر دارد؟ سرعین جامعه محلی اي)شبکهارتباطات شبکه (آیا سیماي رفتاري گردشگران در توسعه  )6

تأثیر  سرعین جامعه محلی هاي اجتماعی)ارزشارزش (آیا سیماي رفتاري گردشگران در توسعه  )7

  دارد؟
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  :هاي پژوهشفرضیه - 6- 1

 هاي اصلییهفرض -1- 6- 1

 دار دارد.تأثیر معنی سرعین جامعه محلی سیماي رفتاري گردشگران در توسعه سرمایه انسانی )1

 دار دارد.تأثیر معنی سرعین جامعه محلی سیماي رفتاري گردشگران در توسعه سرمایه اجتماعی )2

 دار دارد.سرمایه اجتماعی جامعه محلی سرعین تأثیر معنی برسرمایه انسانی  )3

  

 هاي فرعیضیهفر-2- 6- 1

 دار دارد.تأثیر معنی جامعه محلی سرعین رفتاري گردشگران در توسعه دانش يمایس )1

 دار دارد.معنی تأثیر جامعه محلی سرعین سیماي رفتاري گردشگران در توسعه مهارت )2

 دار دارد.معنیتأثیر  جامعه محلی سرعین رفتاري گردشگران در توسعه تخصص يمایس )3

  دار دارد.معنیتأثیر  جامعه محلی سرعینمیان  رفتاري گردشگران در توسعه اعتماد يمایس )4

 دار دارد.معنی تأثیر جامعه محلی سرعینمیان  سیماي رفتاري گردشگران در توسعه همکاري )5

 تأثیر جامعه محلی سرعیناي) میان ارتباطات شبکهشبکه (گردشگران در توسعه  رفتاري يمایس )6

 دار دارد.معنی

 جامعه محلی سرعینمیان  )یاجتماعهاي ارزشارزش (سیماي رفتاري گردشگران در توسعه  )7

  دار دارد.تأثیر معنی

  قلمرو پژوهش: - 7- 1

  انجام پذیرفته است.پژوهش حاضر در سه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی       

  قلمرو موضوعی -1- 7- 1

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سیماي رفتاري گردشگران در توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی       

جامعه محلی مورد مطالعه شهرستان سرعین صورت گرفته است؛ لذا، از نظر قلمروي موضوعی، در حوزه 

                                            .گیردم اجتماعی قرار میشناسی رفتار، علوم انسانی و علوعلوم روان

  

  قلمرو مکانی - 2 - 7- 1

پژوهش حاضر در شهر سرعین و در میان گردشگران داخلی این شهر و جامعه محلی آن صورت       

                                               .گرفته است
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     The aim of this study is the role of behavior expression of tourists in social and human 

capital development of the local community about the city Sareyn. Research Methodology 

is described descriptive-survey.Its Statistical Society includs Sareyn domestic tourists and 

its local community. In which 367 persons were selected as the available sample for 

tourists and also 367 persons for local community. Whether the behavior expression of 

tourists (interact and socialize, mutual respect, talking, eating, dressing, personal Ntaft, 

identification, both linguistic) will be influential on the development of human capital 

(knowledge, skills, expertise) and social capital (cooperation, networking, value, trust) of 

local community? Was raised as a main question of research and for study this issue, two 

questionnair was distributed among tourists and the local community of sareyn.Then the 

data of searchable questionnair were analyzed by using structural equation modeling and 

SPSS24 and Smartpls2. The results showed that the behavior expression of tourists have a 

significant positive effect on the development of human and social capital and the social 

capital impact of behavior expression is more masculine. 
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