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  :چکیده

. است گردشگريصنعت از ابعاد مختلف بر روي هاي سرمایه اجتماعی ارتباط بین مؤلفه به دنبال بررسیحاضر  مقاله

هاي سرمایه اجتماعی در داخل سطح مؤلفهکه با باالترین  هستنیروي محرك توسعه اقتصادي در کشور  منزله بهگردشگري 

ابداع و نوآوري این تحقیق استفاده از جامعه آماري کل کشور و . دوباعث رشد و رونق این بخش اقتصادي ش دتوانکشور می

صنعت مورداستفادهشاخص  باشدگرفته می هاي اقتصادي در نظربراي تبیین شاخص VARبا مدل  اقتصادسنجیروش 

نشان داده  آمده دست بهبا توجه به نتایج  .باشدمی 1395الی  1365هاي سال یدر طگردشگري تعداد گردشگران خارجی 

به هر میزان سرمایه اجماعی در یک . داردبلندمدترابطه مثبت و  افزایش میزان گردشگرانسرمایه اجتماعی با  مؤلفهشد که 

توان با ارائه الگوهاي در نهایت می. جامعه سطح باالتري داشته باشد، میزان گردشگر بیشتري به کشور رود خواهند کرد

سرمایه اجتماعی و در نهایت به پیشرفت صنعت گردشگري در کشور  يها مؤلفهمناسب با فرهنگ و دین کشور به توسعه 

  .پرداخت که خود باعث ایجاد رونق و توسعه بخش اقتصاد شد

  

    ، اقتصاد، ایرانVARسرمایه اجتماعی، گردشگري، : کلمات کلیدي
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  :مقدمه-1

آید تجاري جهان به شمار می- ارکان اقتصاديترین مهمترین و گردشگري و اقتصاد گردشگري یکی از اصلیدر عصر حاضر 

به این  .)1387یوروخانی و پازکی، (باشد هاي اقتصادي میو همچنین این بخش یکی از پرسودترین بخش) 1386قدیري،(

. باشدبراي ایجاد توسعه اقتصادي و پیشرفت اقتصادي میریزان نامهاز اهداف مهم بر به این بخشدلیل است که پرداختن 

و ایجاد هاي زیادي داشته است و نقش مهمی را در تولید درآمد گیري در کشوررشد چشمهاي اخیر این صنعت در سال

شودمحسوب میترین اشکال گردشگري ی که امروز، یکی از مردمیصورت بهاست  برداشتههاي متنوع و جدیدي در شغل

باعث  ونقل حملهاي صنعت و افزایش جمعیت کشورها و پیشرفتاقتصادي - تغییر و تحوالت اجتماعی). 1387پازکی، (

است بنابراین نیاز به بررسی جهت پیشرفت این صنعت در باشد و این رشد روزافزون رونق صنعت گردشگري در جهان می

نام یک واقعیت مهم اجتماعی در دوران پسامدرنیسم  عنوانبهتوان در این راستا گردشگري را می. شودکشور احساس می

ضرغام، (شوداجتماعی به آن نگریسته میاي مانند عدالت هاي توسعهتعادل فرهنگی و تعادل هاي دیدگاهبرد که اغلب از 

-داخل کشورعنوان نمود که یکی از عوامل پیشرفت اقتصاد گردشگري پیشرفت سرمایه اجتماعی توان می جرئتبه  .)1376

  .باشدها می

شود سرمایه انسانی و باعث می دهدکند رفتار افراد را نیز شکل میمیکه ایجاد قوانین و مقرراتی  عالوه برسرمایه اجتماعی 

 يهمانندسازسرمایه اجتماعی از طریق . یکدیگر به رشد و پویایی دست یابندو سرمایه اقتصادي بتوانند با هم و در تعامل با 

شود و در این زمینه سرمایه میي اعتماد در بین افراد افراد از جهات مختلف باعث ایجاد روحیههاي فکري و همسانی

شود که افزایش امنیت در هر جامعه باعث سرازیر شدن امنیت میدر جامعه باعث افزایش اجتماعی با ایجاد اعتماد بین افراد 

توسعه اقتصاد گردشگري و نهایتًا توسعه گذاري و نهایتاً باعث افزایش سرمایهشود که خود به داخل کشور میگردشگر 

هاي سرمایه اجتماعی از لحاظ به دنبال بررسی نقش مؤلفهتحقیق حاضر. )1391بیدختی و همکاران، (اقتصادي خواهد شد

تماعی و گردشگري رابطه پردازد زیرا بین سرمایه اجاجتماعی بر روي اقتصاد حاصل از صنعت گردشگري می - فرهنگی

  .تنگاتنگ و پیوسته نهفته است

صنعتی  عنوان بهگردشگري صنعت  درواقعها براي جذب گردشگر وجود دارد و در میان بسیاري از کشوربسیار زیادیرقابت 

را به خود  یافتهتوسعهکشورهاي  یژهو بهو تولیدي کشورها هاي اقتصادي هاي خاص بخش مهمی از فعالیتپویا و با ویژگی
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گردش تحقیقات فراوانی گویاي تأثیرات مثبت اقتصاد گردشگر بر منطقه  رو ینازا.)1387نوبخت،(اختصاص داده است

حدود یک میلیارد و پانصد و شصت میلیون  2020بینی شده در سال پیش که يطور به.)2011، 1آیان آکسی(باشدمییرپذ

یکی از عوامل مؤثر ) 1388، زاده یمابراه(نیم تریلیون دالر خواهد شد المللی در این سال یک وبه گردشگري بیننفر 

. در کشور در این مقوله صورت گرفته استاجتماعی است که تحقیقات اندکی  یهسرمااجتماعی در جذب و رونق گردشگري 

اندتصادي نامیدهاق رشد جامعه به لحاظ. سرمایه اجتماعی را حلقه مفقوده توسعه یافتهن توسعهبر این اساس کشورهاي 

شود و روابط اجتماعی بین افراد مربوط میهاي مهمی است که به مشخصه مسئلهاعتماد یک  .)1390مداح و همکاران، (

مشتاقانه در  ها گروهشود اعضاي ماند که باعث میبراي حل مؤثر مسائل اجتماعی ضروري بوده زیرا مانند روغنی می

از این رو مثبت روابط اجتماعی خواهد شد افزایی اعتماد کرده و از این جهت باعث هم همبه هاي یکدیگر تصمیمات و کنش

گردشگران را در گسترش روابط و در نهایت افزایش تمایل گردشگر را براي مسافرت به نقاط گردشگري داخل کشور فراهم 

با اقتصاد گردشگري چگونه سرمایه اجتماعی  هايرابطه بین مؤلفه(سؤالبنابراین تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به ؛ آوردمی

- و رسیدن به هدف تحقیق که رسیدن به رابطه مثبت بین مؤلفه فوق سؤالبر این اساس جهت دستیابی به . باشدمی )است؟

بخش اول مقاله شامل مقدمه، . و اقتصاد گردشگري است، مقاله حاضر در چند گام تهیه شده استهاي سرمایه اجتماعی 

بخش چهارم به تصریح مدل بخش دوم بیان نظري موضوع تحقیق، بخش سوم مروري بر ادبیات پیشین مربوط به تحقیق، 

و در نهایت بخش ششم به تفسیر نتایج حاصل از  پردازدپردازد در بخش پنجم به بررسی نتایج به دست آمده از مدل میمی

  .پردازدتحقیق می

  مبانی نظري-2

  سرمایه اجتماعی- 2-1

ی براي سرمایه انسانباشدکه همانند سرمایه اجتماعی و اي در میان افراد یک جامعه میاجتماعی پتانسیل نهفتهسرمایه 

اعتماد در روابط اجتماعی، داشتن روابط انجمنی  صورت بهسرمایه اجتماعی خود را . باشدمی مؤثريها پیشبرد اهداف دولت

انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی در حد باالیی قرار گیرد که شود دهد که خود باعث میمیهاي اجتماعی بروز یا پیوند

. دهدهنجاري به نام اعتماد سراسر زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می. افزایی در جامعه خواهد شدهمبروز این امر باعث 

                                                            
1Ayhan Aksi



4

مردم یک کشور به هم اعتماد دارند، بر مشکالت کنش متقابل  که هنگامیباشد و اعتماد بنیان سرمایه اجتماعی می درواقع

تعامالت اجتماعی که در میان افراد بر اساس  درواقع. جلب اعتماد در کشور خواهد شدزیاد صرف  ینههزآیند و فائق می

هاي این تعامالت در شبکه. اجتماعی خواهد شد کنشگرانگیرد منجر به ایجاد اعتماد میان هاي اجتماعی شکل میهنجار

و در نتیجه باعث رسیدن به اهداف مشترك شود هاي اجتماعی میآید و یا منجر به تولید شبکهاجتماعی به وجود می

ترس به وجود قابل دسو بالقوه عه منابع بالفعل ومجم، سرمایه اجتماعی را )1998(1ناهاپیت و گوشال .گرددمی کنشگران

هاي نزدیک سرمایه معرف) 2001(2استون. کندکه فرد یا واحد اجتماعی کسب میاند تعریف کردهروابط  آمده از شبکه

نزدیک سرمایه اجتماعی شامل اجزایی مانند اعتماد، هاي معرف. کندبندي میهاي دور یا نزدیک طبقهرا به معرف اجتماعی

مستقیم به اجزاي  طور بههاي دور سرمایه اجتماعی معرف. مدنی هستندهایهاي اجتماعی و فعالیتعمل متقابل، شبکه

 .هستند... ، نرخ جرم، نرخ بیکاري، درآمد خانواده، طالق و کلیدي مربوط نیستند و شامل امید به زندگی، وضعیت سالمتی

 اقتصاددانان. باشدگردشگري پایدار می ویژه بهگذار سرمایه اجتماعی کمک در ایجاد و توسعه گردشگري یکی از عوامل تأثیر

و بیان نمودند هاي کالن اقتصادي بپردازند تالش کردند که به تبیین روابط متقابل بین سرمایه اجتماعی و سایر متغیر

ر و د باشد تأثیرگذارتواند بر روي اقتصاد نه میماد، مشارکت و انسجام اجتماعی چگوسرمایه اجتماعی و روابط مبتنی بر اعت

کریمی (کالن اقتصادي رسیدند هاي مؤلفهسرمایه اجتماعی و  هاي مؤلفهبین  بلندمدتنهایت به یک رابطه معنادار در 

توان اذعان نمود در جوامعی که سطح اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی میذکرشدهبا توجه به عوامل ) 1397زارع،

که این عامل باعث ایجاد شرایط مثبت فرهنگی و باالتري دارند در نهایت داراي سطح سرمایه اجتماعی باالتري خواهند بود 

  .اجتماعی در کشور خواهد بود

  در بهبود شرایط گردشگري مؤثرعوامل -2-2

این است که مقصد  مانند بهشود میاز رضایتمندي مشتریان و یا گردشگر بحث  که هنگامیدر صنعتی مانند گردشگري 

باشد و مفهوم رضایتمندي ر تعریفی از رضایتمندي میبه رقابت در بازار گردشگري نیاز دارد و مشکل اساسی بر س موردنظر

رضایتمندي  ،طبق تعریف سازمان جهانی گردشگري )2003، 3وانگ وال. (شودقلمداد می چندجانبهنیز همواره پیچیده و 

آوردن آن مواردي  به دستهاي ناشی از ذتشناسانه است که شامل احساسات مثبت و لیک مفهوم ذهنی، روانی و روان
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در نتیجه زمانی که یک گردشگر )2005، 1چی. (رود کسب کنداست که فرد امیدوار است از یک مقصدي که به آنجا می

توان اذعان نمود رضایت مشتریان در هر می. که مجدد به آن مقصد سفر کنداحساس رضایت کسب کند ترغیب خواهد شد 

در . باشدگردشگر عاملی ضروري و حیاتی براي ادامه حیات این صنعت میدر صنعت گردشگري رضایت  جمله منصنعت و 

آن مقصد از طریق نتایج مثبت و رضایت ناشی از احتمال بازدید  مؤثرکیفیت تجربه یک گردشگر بر موفقیت این صنعت 

نتایج کسب شده نیز منفی باشد که است و در برخی موارد نیز ممکن است  تأثیرگذاریا تبلیغات دهان به دهان مثبت مجدد 

مشارکت جوامع محلی در توسعه گردشگري ) 2006(بر طبق سارینین )21998الو،. (باشددلیل آن نارضایتی گردشگران می

در درآمدهاي مستقیم، گذاري منافع اقتصادي شود و اشتراكهاي گردشگري را سبب مینترل فعالیتاز کسطح باالیی 

تواند اطمینان دهد که منافع همچنین مشارکت اجتماعی می. گیردصورت می ها آنبین ... و ها زیرساختاستخدام، بهبود 

هاي میزبانان ویژگیتوان گفت می) 31996بروهن،(. است شده توزیععادالنه در سراسر جامعه  صورت بهتوسعه گردشگري 

چنانچه گردشگران . باشدآفرین در جذب گردشگر میو نقش تأثیرگذاریکی از موارد )مردم یک منطقه یا یک مقصد(

اي جهت بازدیدهاي مجدد و تبلیغ جهت حضور دیگر گردشگران را حس نمایند زمینهاطمینان خاطر از منطقه گردشگري 

سرمایه اجتماعی نماید میزان در احساس رضایت را نسبت گردشگران ایفا می مؤثرعوامل  ازجملهو . آوردمیرا به وجود 

  .باشدمی موردنظرموجود در مردممنطقه 

  یشینه تحقیقپ- 2-3

در مناطق ساحلی دریاي عنوان بررسی رابطه بین رونق گردشگري و سرمایه اجتماعی بیدختی و شریفی در تحقیقی تحت 

مستقیم  طور بهبه این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی  بوده استبستگی همتوصیفی  مورداستفادهخزر که روش تحقیق 

ان بررسی ودر پژوهشی تحت عن) 1391بیدختی، شریفی. (باشدمی مؤثرذب گردشگر ذهنی و عینی بر جثیر بر امنیت تأو 

الم منجر به این نتیجه شد کههر سه بعد سرمایه اجتماعی گردشگر در شهرستان اییه اجتماعی در جذب قش سرمان

به  اي مطالعهر د) 1394و همکاران، محمدي (با جذب گردشگر داشته است ساختاري و شناختی ارتباطی معنادار- ارتباطی

و ارتباط  شده پرداختهدر بین روستاییان استان مازندران  نهاد مردمگردشگري طبیعی  در توسعهنقش سرمایه اجتماعی 

در سرمایه اجتماعی در پژوهشی به بررسی نقش ) 1395غزانی و همکاران، (. وجود داشته است ها آنمعنادار و مثبتی بین 
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یه اجتماعی مانند تحصیالت و سرما هاي مؤلفهو نشان داده شد بین  شده پرداختهدر شهرستان مریوان تمایل ورود گردشگر 

حبیبی، (. وضعیت شغلی افراد و میزان و گرایش ورود گردشگر ارتباط معناداري وجود داشته استو جنسیت و  ها آنگرایش 

گردشگري در منطقه گوانجسکی  کارآفرینیو عی سرمایه اجتماتحت عنوان و همکارانش، در پژوهشی 1ویبینگ ژائو) 1395

است که سرمایه اجتماعی ساختاري مثبت دارد و در نهایت منجر به توسعه بین این موضوع مچین پرداخت و نتایج تحقیق 

در تحقیقی دیگر که توسط ) 2011ویبینگ ژائو و همکارانش، (در مناطق در حوزه گردشگري شده است وکار کسب

دهنده آن است که افزایش سطح آگاهی، دانش و مهارت و همکارانش در کشور مالزي صورت گرفته نشانعبدالرزاق

افزایش یادگیري و باال رفتن مهارت در جامعه شده که خود باعث روستاییان در مالزي باعث افزایش توسعه سرمایه انسانی 

بر  مؤثرتحت عنوان عوامل  فرامرزيدر پژوهشی دیگر ) 2012عبدالرزاق و همکاران، (استروستاییان در این منطقه شده 

اي مشخص شد انواع خاصی از نامهکره جنوبی به روش پرسش سرمایه اجتماعی در اجتماعات روستایی گردشگري در

 وکار کسباز مشارکت در  دولت براي افزایش سرمایه اجتماعی و مدیریت جامعه با استفادههاي ها و سیاستبرنامه

در ) 2011و همکاران،  2اكد(باشد و باعث پیشرفت جامعه از ابعاد مختلف شود کننده کمکتواند بسیار گردشگري می

رفتارهاي و شده محورپرداخته جامعهدشگري طبیعی عی در تشویق ساکنان مناطق گربه بررسی نقش سرمایه اجتما تحقیقی

) 2014و همکاران، 3لیو(وجود دارد ها آننمودند رابطه معنادار و مثبتی بین و عنوان مورد تحلیل قرار گرفت محیطی زیست

اجتماعی های شبکهکه ط بخش گردشگري معتقدند ن توسو پوشش آ عیاجتما هاي شبکهحت عنوان مشارکت در پژوهشی ت

در تحقیقی دیگر که )4،2015پیپیج (است یافته توسعه،ل ظهورکسی علمی در حاپرالعات گردشگري مانند یک در مطا

جمعی خصی که اقدام جتماعی را نوع خاصی از ارتباطات شتوسط هوانگ و استوارت در کشور کره جنوبی انجام شد سرمایه ا

اداري معننتیجه رسیدند که این عوامل با هم ارتباط کند و به این روستایی تشویق میگردشگریاجتماع مقصد را براي توسعه

.)2016، 5هوانگ و استوارت(دارند

  صریح مدلو ت شناسی روش-3

                                                            
1Weibing zhao
2Duk
3Liu
4Paig,p
5Hwang & Stewart
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گیرد، به در ایران با استفاده از الگوي خود رگرسیون برداري انجام میصنعت گردشگري  ارزیابی میزان سرمایه اجتماعی و

بال وصول یا برگشتی هاي شده از متغیر طالق و متغیر چک هاي شاخص سرمایه اجتماعی که تشکیلاین صورت که متغیر

باشد که صنعت گردشگري تعداد گردشگران خارجی میشاخص . گیردسازي مورداستفاده قرار می باشند که بعد از نرمالمی

باشد، تحت مدل عنوان بخش کالن اقتصاد در مدل موجود می و متغیر تولید ناخالص ملی نیز به در تحقیق استمورداستفاده

  :گردندزیر برآورد می

0 1 1 ...t t p t p tY A AY A Y U     

SC :عنوان یک شاخص منفی سرمایه اجتماعی و تعداد چک هاي طالق بهسازي متغیر شاخص سرمایه اجتماعی که از نرمال -

که  است شده تشکیلباشد، م اعتماد میدهنده عد عنوان شاخص منفی دیگر سرمایه اجتماعی که نشان هاي بال وصول به

.باشداز سایت سازمان آمار می شده استخراجو  1395الی  1365يها سالمربوط به 

GNP: 1365از سالهاي  باشدمی 1383هاي سال نه به قیمتصورت ساال هاي اقتصادي بهتولید ناخالص ملی برحسب فعالیت 

  .باشداز سایت بانک مرکزي می شده استخراج1395الی 

TU: باشدمی از سایت سازمان آمار شده استخراج1395الی  1365باشد از سال تعداد گردشگران خارجی داخل کشور می.  

شود و مورد یگیرد و نتایج حاصل مها به یک شوك موردبررسی قرار میالعمل متغیرالعمل ضربه یا عکسسپس عکس

هاي مدل ها، متغیرحذف خطاي ناشی از ناهمسانی واریانس در برآورد منظور بهبه ذکر است که  الزم .گیرد تحلیل قرار می

  .است شده گرفتهلگاریتمی در نظر  صورت به

 , ,Y f LGNP Ltu Lsc

  هاي پژوهشیافته-4

اطالعاتیآماریدرموردمقدارمتوسط،حداقل،حداکثر،انحرافمعیارو ضریبتغییراتهرمتغیردرکشور 1شماره درجدول 

هاي اولیه تحقیق و مقدار براي شاخص سرمایه اجتماعی مربوط به سال کمترینجدولمذکور، بر اساس. شود میایرانمشاهده

ملّی ناخالصدر مورد تولید ودهدکه رشد منفی سرمایه اجتماعی را نشان میباشد می 1393مقدار مربوط به سال  بیشترین

هاست و به این دلیل در تحقیق  هاي کالن اقتصادي کشورها جهت سنجش توسعه و پیشرفت آنمتغیر ترین مهمکه از 

- می 1395و بیشترین مقدار مربوط به سال  1373مربوط به سال  ولید ناخالص ملّیبراي ت مقدارکمترین  است، کاررفته به

اري منفی در خصوص عدم ثبات اقتصادي وخیزهاي بسیاري بوده است و این هشد داراي افت موردمطالعههاي  در سالباشد 
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و .باشدهایی جهت کسب توسعه میگیريباشد و این مسئله از مشکالت اساسی براي تصمیمو امنیت اقتصادي در کشور می

  .باشدمی 1366و کمترین مقدار آن در سال  1394بیشترین مقدار مربوط به تعداد گردشگران خارجی در سال در آخر 

  1395الی  1365هاي آماري متغیرهاي مدل طی سال يها شاخص. 1جدول 

Y3تولید ناخالص ملیY2تعداد گردشگران خارجیY1شاخص سرمایه اجتماعی  

  1425312.06  1766676.4  0.388  میانگین

  2416150.9  5181018  0.97  بیشترین

  593840.1  68426  0.04  کمترین

  575360.06  1630956.5  0.3  انحراف معیار

  هاي پژوهشیافته: منبع

  یافته یمتعمفولر -آزمون ریشه واحد دیکی- 4-1

شود لذا، براي اجتناب از بروز رگرسیون کاذب، هاي الگو، یک رابطه مثبت با زمان مشاهده میبه دلیل اینکه در کلیه متغیر

و آزمون  یموردبررس، یاقتصادسنجهاي ي واحد، با استفاده از آزمونالزم است، ابتدا مانایی و یا به عبارت بهتر وجود ریشه

 (ADF)1یافته فولر تعمیم- هاي سري زمانی در این پژوهش از آزمون دیکیمتغیر - جهت آزمون مانایی. گیردمیقرار 

را مورد آزمون  ها آنشده و با تفاضل گیري مجدداً مانایی  هایی که در سطح نا مانا باشند شناساییسري. ایماستفاده نموده

و  0.01ارزیابی مانایی، این آزمون تحت مقادیر بحرانی  منظور به. شوداستفاده می ها آنیم، سپس در مدل از دهقرار می

هاي زمانی مدل، معناداري ي سريهمچنین، این آزمون براي کلیه. گیردها انجام میبراي هر یک از متغیر 0.1و  0.05

فولِر به دست آمده، - ي مقادیر بحرانی با جدول آماره دیکیا مقایسهب.دهدعرض از مبدأ را مورد ارزیابی و بررسی قرار می

براي ارزیابی مانایی در مرحله . باشندها در سطح نا مانا میي متغیرشود که، همههاي الگو مالحظه میبراي هر کدام از متغیر

هاي مدل با یک بار ي متغیرشود، همهمالحظه می. گیردها انجام میي اول سريبعد آزمون ریشه واحد، براي تفاضل مرتبه

  .باشنددر مدل همگی انباشته از درجه اول می کاررفته بههاي لذا متغیر. اند درآمدهمانا  صورت بهتفاضل گیري 

                                                            
1Augmented Dicky-Fuller
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 .شوداستفاده می 3و آکائیک 2، حنان کوئین1بیزن -هاي لگاریتمی از آماره شوارزي بهینه مدل با متغیرتعیین وقفه منظور به

بیزن، حنان - هاي صفر تا دو انجام شده است، که با توجه به هر سه آماره آکائیک، شوارزي بهینه بین وقفهآزمون وقفه

هاي سري زمانی ي بهینه یک مبناي تخمین مدلبنابراین وقفه. شودي بهینه مدل انتخاب میوقفه عنوان بهکوئین وقفه یک 

-پایایی و تعیین وقفه بهینه، جهت شناساییتعیین رابطه علی و معلولی میان متغیر در مرحله بعد از.باشددر مراحل بعدي می

در این  .و آزمون علیت گرنجر استفاده گردد VARالزم است از الگوي  y3,y2,y1و به عبارتی LGNP,LTU,LSCها 

- دار حال متغیر دیگر میغیر بر مقباشد به بررسی تأثیر مقادیر گذشته هر متزایی میآزمون که کامالً متفاوت از آزمون برون

یعنی در بررسی متغیرها کدام یک از دو متغیر  ،موضوع اصلی این است که جهت علیت از سوي کدام متغیر است.پردازیم

و است در مورد شاخص سرمایه اجتماعی علیت گرنجر تعداد گردشگران خارجی .شود، باعث تغییرات دیگري میموردنظر

در نهایت شاخص سرمایه اجتماعی علیت گرنجر تولید ناخالص ملی است و شود در مورد آزمون بعدي رد می H0فرض 

- در این قسمت با توجه به مفهوم هم.باشدآزمون سوم تولید ناخالص ملی علیت گرنجر تعداد گردشگران خارجی می

سرمایه اجتماعی و صنعت ، بین بلندمدتانباشتگی، به دنبال آزمونی در رابطه با وجود و یا عدم وجود یک رابطه تعادلی 

بنابراین . کنیماستفاده می4به همین منظور از آزمون هم انباشتگی یوهانسون. هستیمگردشگري و تولید ناخالص ملّی کشور 

ي آماره آزمون بدین ترتیب، با مقایسه .دار است ردار هم انباشته از نظر آماري معنیبا توجه به اینکه در الگوي سوم تعداد ب

انباشته براي این مدل وجود دارد، که نشان رسیم، که تنها یک بردار همبا مقدار بحرانی در هر دو جدول به این نتیجه می

لگاریتمی و مفهوم بردار  صورت بهظر گرفتن متغیرها با توجه به در ن. با هم در ارتباط هستند بلندمدتدهد، متغیرها در می

  .پردازیمبه تخمین مدل می کندبیان می را هاي مدلبین متغیر اي بلندمدتانباشته، که رابطههم

  (VAR)تخمین و تحلیل مدل با روش خود رگرسیون برداري-4-2

توان از روش خود رگرسیون برداري با یک وقفه براي تخمین و دهد که میهاي مقدماتیِ انجام شده، نشان مینتایج آزمون

ها در غالب بردار به شکل زیر در نظر گرفته لذا متغیر. استفاده نمود سرمایه اجتماعی و صنعت گردشگريتحلیل رابطه میان 

  :شوندمی

( , , )Y LSC LTU LGNP ( 1, 2, 3)Y Y Y Y

تعداد  Kگردد، که در آن و مدل خود رگرسیون برداري به شکل ذیل برآورد می. باشندمیهر دو رابطه فوق به یک معنا 

  :باشدي مدل میهاي بهینهوقفه

                                                            
1 Schwarz-bayesian
2Hannan-Quinn
3Akaike
4Johansen Cointegration Test
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باید توجه داشت، که در تخمین دستگاه معادالت ضرایب و درصد . است شده یانب2خالصه نتایج حاصل، در جدول شماره 

ي ضرایب اي را نخواهد داشت و انتظاري مبنی بر اینکه کلیههاي الگو، اهمیت روش تک معادلهتوضیح دهندگی پارامتر

جموع بر اساس آماره دار باشد نیست، اما ممکن است که ضرایب، در مها معنیهاي متغیري مربوطه به وقفهبرآورد شده

F112، 1378نوفرستی، (بوده باشد دار یمعن(  

  )var(يبرداري نتایج حاصل از تخمین الگو به روش خودرگرسیون خالصه.2جدول 

(Y3)LGNP(Y2)LTU(Y1)LSC

0.085700   0.698783   0.983860
Y1(-1)
LSC(-1)

(0.13341)   (0.18887)

  

(0.15033)  

[0.64238]   [3.69974]

  

[6.54462]  T

        

0.053200

  

0.616988   -0.044384   

Y2(-1)
LTU(-1)

(0.08133)  (0.11514)  (0.09165)  

[0.65412]  [5.35843]  [-0.48430]  T

        

0.611639

  

-0.595487   0.051314   

Y3(-1)
LGNP(-1)

(0.15020)  

  

(0.21264)  (0.16925)  

[4.07221]  
  

[-2.80044]  [0.30319]   T

        

2.124445
  

6.391190

  

-0.018497

  

C

(1.19014)  (1.68493)  (1.34109)

[1.78503]  [3.79316]  [-0.01379]T

        

0.9468770.9890520.987182R-Squared

0.940747  0.987789  0.985703

  

Adj.R-Squared

154.4768  782.9554  667.4621F-Statistic
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  هاي پژوهشیافته: منبع

تولید ناخالص ملّی ، %98گردشگران خارجی تعداد ، %98یاجتماعسرمایه دهده دست آمده در تحقیق نشان میب R2مقدار 

  .باشدو همچنین وقفه خود قابل دفاع و قبول می ها آنتوسط سه متغیر دیگر و وقفه  94%

بر هم اثر سرمایه اجتماعی و صنعت گردشگریکند به این معنا که معناداري توأم ضرایب را تأیید می Fدر نهایت آماره 

ي نتایج حاصل از تخمین مدل توسط روش خودرگرسیون برداري، تأییدي بر عدم رد فرضیهبدین ترتیب . معناداري دارند

یعنی وجود ارتباطی معنادار را بین . باشدایران ارتباط معناداري با هم دارند می سرمایه اجتماعی بر صنعت گردشگري در

در گام بعدي، در . توان رد کردرا نمی 1395الی  1365هاي ي سالایران در بازه سرمایه اجتماعی و صنعت گردشگري در

  .کنیماستفاده می2بینیي خطاي پیشو تجزیه1العمل آنیها، از روش توابع عکسي آثار متقابل متغیرجهت ارزیابی نحوه

  العمل آنیتحلیل توابع عکس- 4-3

به کاهش و نسبت به تکانه  باشد اما روواکنش متغیر سرمایه اجتماعی به اثر شوك وارد شده از طرف خود متغیر مثبت می

نیز در  تولید ناخالص ملّیدارد، نسبت به تکانه متغیر  منفیشاخص گردشگري ابتدا افزایش سپس کاهش و در نهایت اثر 

- مثبت می خودشبه تکانه  صنعت گردشگريالعمل متغیر واکنش و عکس. ابتدا افزایش سپس کاهش ولی روند مثبتی دارد

رو به کاهش و اثر  تولید ناخالص ملّی، نسبت به تکانه رو به کاهش و نزولیخودش، نسبت به تکانه اما رو به کاهش باشد

العمل تولید ناخالص ملّی به تکانه شاخص سرمایه اجتماعی مثبت ولی با واکنش عکس .شودمنفی و در نهایت مثبت می

 باشدوو در نهایت شوك ایجاد شده منفی می داشتهافزایشی روندي  شاخص صنعت گردشگريروندي ثابت، نسبت به تکانه 

  .باشدمثبت میاما  کاهشینسبت به تکانه خود متغیر روندي شوددر نهایت مماس با محور می

  بینیي واریانس خطاهاي پیشتجزیه-4-4

اثر هر  تواندر این روش می. بینی استهاي مدل، تجزیه واریانس خطاهاي پیشروش دیگر براي بررسی آثار متقابِل متغیر

هاي مختلف الگو هاي وارد شده به متغیربدین صورت سهم تکانه. هاي دیگر در طول زمان بررسی کردمتغیر را بر روي متغیر

                                                            
1Impluse Response Function (IRF)
2 Variance Decompositions of forecast errors
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ي واریانس بدین صورت با تجزیه. شودبینی یک متغیر، در کوتاه مدت و بلندمدت مشخص میدر واریانس خطاي پیش

در نتیجه، . شودهاي الگو تقسیم میي وارد شده، بین متغیردر واکنش به تکانهبینی، سهم نوسانات هر متغیر، خطاي پیش

ها در تمامی دوره 1)کمپبل(گیري کنیمهاي دیگر در طول زمان اندازهتوانیم سهم هر متغیر را بر روي تغییرات متغیرمی

اشد سپس از دوره دوم به بعد شاخص باز سوي خود متغیر میشاخص سرمایه اجتماعیدهی نوسانات متغیر ماکزیمم توضیح

-ماکزیمم توضیحشود و در نهایت بقیه دوره ها تولید ناخالص ملّی بیشتر میها دوره بقیهباشد و در می صنعت گردشگري

در دوره اول ماکزیمم توضیح دهی توسط صنعت گردشگري باشد سپس متغیر دهی نوسانات متغیر از سوي خود متغیر می

کند که نشان دهنده ارتباط به تدریج بیشترین توضیح دهی متغیر به شاخص سرمایه اجتماعی انتقال پیدا میخود متغیر اما 

ماکزیمم توضیح دهی نوسانات  تولید ناخالص ملّینهایت در مورد متغیر شاخص  در .باشدتنگاتنگ این دو نسبت به هم می

صنعت و بعد از آن توسط متغیر  ایه اجتماعیسرمتوسط خود متغیر صورت گرفته است سپس توسط متغیر شاخص 

  .باشدگردشگري می

  نتیجه گیري و پیشنهادات-5

  گیرينتیجه-1- 5

هاي جهت بررسی این فرض، ابتدا متغیر: )ارتباط مثبت بین سرمایه اجتماعی و صنعت گردشگري(آزمون فرضیه

- هاي برگشتی میدر مطالعه شامل لگاریتم شاخص سرمایه اجتماعی که فرم نرمال شده تعداد طالق و چک مورداستفاده

سپس و شاخص صنعت گردشگري که تعداد گردشگران خارجی در کشور بود از لحاظ پایایی مورد آزمون قرار گرفتند. باشد

استفاده شده در شاخص سرمایه اجتماعیبا توجه به نتایج به دست آمده در جدول مدل، نشان داده شده که با افزایش میزان 

- شاخص جمله منباشد و به دلیل اینکه این شاخص، در مدل می مورداستفادهصنعت گردشگریمدل باعث کاهش شاخص 

بر . باشددر کشور می صنعت گردشگريي بهبود وضعیت آن به منزلهباشد بنابراین کاهش هاي منفی سرمایه اجتماعی می

 صنعت گردشگريهاي  هاي تحقیق مدل این فرضیه که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت بر مؤلفهاین اساس و با توجه به یافته

هاي ربوط به تکانههمچنین بر اساس نتایج حاصل از جداول حاصل از برآورد مدل و جداول م. گرددوجود دارد و تأیید می

در مدل لگاریتم شاخص سرمایه اجتماعی که فرم نرمال شده  مورداستفادههاي ابتدا متغیر. هر متغیر صورت پذیرفته است

                                                            
1John Y. Campbell
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از لحاظ پایایی مورد آزمون قرار گرفتند سپس و لگاریتم شاخص صنعت گردشگري هاي برگشتی بوده، تعداد طالق و چک

گردد سپس با بررسی مدل هاي مدل تأیید میجود یک رابطه بلندمدت معنادار بین متغیربا بررسی آزمون هم انباشتگی و

VAR  و آزمونFارتاط معنا دارسرمایه اجتماعی و صنعت گردشگري گردد به این معنا که معناداري توأم ضرایب تأیید می 

شاخص سرمایه ی تأثیري مثبت بر توان گفت سرمایه اجتماعدر یک جمع بندي کلّی می.گرددبا هم دارند تأیید می

  .ایران ارتباط معناداري با هم دارند سرمایه اجتماعی و صنعت گردشگري دردارد و همچنین  اجتماعی

  پیشنهادات- 2- 5

با هم باید راهکارهایی ارائه شود که از طریق آن در میزان صنعت گردشگري در کشوردر ارتباط بین سرمایه اجتماعی و 

- با توجه به معیارهاي اصیل فرهنگی و اسالمی دسترسی پیدا کرد که در آن همه توریست پذیرنهایت بتوان به یک کشوري 

و در نهایت شوندهاي اقتصادي میشوند و باعث رشد و پیشرفت سایر متغیردر قبال ورود ارز به کشور منتفع میي افراد با 

  .شوندمیباعث رشد و توسعه اقتصادي کشور 

توجه به سرمایه اجتماعی به عنوان یک مولفه تاثیرگذار در رشد صنعت گردشگري)1

  هاي مردمی جهت نحوه برخوردهاي صحیح با گردشگرانآموزش)2

  هاي توریست پذیرتنوع بخشی و توسعه تبلیغات مثبت و سازنده از مکان)3

  هاگذاري و توزیع امکانات، خدمات تسهیالتی به توریستجهت دهی سرمایه )4

  گسترش و تضمین امنیت خطوط هوایی در داخل و خارج کشور)5

  هاي اقامتی توریستیو مکان هاها، تفرجگاهاستاندارد نمودن جاده)6
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