
  و آزمون تجربی آن جذب گردشگر بر فرهنگی ،اجتماعیعواملتأثیر در رابطه باآزمایش فکري طرح یک 
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  مقدمه

این صنعتموفقیت در بوده و  جهانخدماتیصنعتترین بزرگبه لحاظ درآمدزائیگردشگريصنعت   

نام "نامرئیصادرات"راآناقتصاددانانکهداردکشورها اهمیتاجتماعی -اقتصاديي توسعهدرياندازه به

راهی جهت توسعه  عنوانبه، )2012(2گردشگريجهانیسازمانآمارهايبر اساساین صنعت .اند نهاده

گرفتهقرارتوسعهحالدراکثر کشورها بخصوص کشورهاي  توجهمورداقتصادي و اجتماعی جوامع، 

سیاست توسعه پایدار گردشگري یک رویکرد عمومی است که از بطوریکه ). 54: 2006، 3الي و ناپال(است

مالی لحاظاز،قبول قابلمدت طوالنیدر  یشناس بومجنبهازتا گرفتهقرارتوجهموردها دولتاکثر طریق 
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زنی نظري در خصوص نقش عؤامل اجتماعی و فرهنگی جذب گردشگر و آزمون هدف پژوهش حاضر گمانه   

به عبارتی محقق در این پژوهش . استتجربی آن در دو استان اصفهان و اردبیل به عنوان دو مورد مثبت و منفی

گرایی و سرمایه  گرایی، جمع که توان تبیینی متغیرهاي هنجار صداقت، مداراي اجتماعی، عام استبه دنبال آن 

در این پژوهش پس از . اجتماعی شهروندان را در ارتباط با جذب گردشگر در دو استان هدف اندازه گیري کند

منظور به) گروه متمرکز و تحلیل تشخیصی(ترکیبی کمی و کیفی روشدو از  که دیتالش گردتبیین نظري موضوع، 

) گروه متمرکز(مخرج مشترك نکته نظرات مطلعین کلیدي. دپژوهش استفاده گرد ينظر يها با الگو یافته قتطبی

جمله وضعیت  در ارتباطند، اما متغیرهاي دیگر از) جذب گردشگر(حاکی از آن بود که این متغیرها با متغیر وابسته

نتایج تحلیل . اقتصادي و ساختارهاي مولّد نقش زیادي در این میان دارند و سهم متغیرهاي فرضیات جزئی است

گرایی داراي تفاوت  گرایی و جمع در متغیرهاي عام) استان اصفهان(موفق تشخیصی نیز نشان داد که استان 

سرمایه اجتماعی و هنجار صداقت در استان میزان ه، باشند، در جهت عکس فرضیداري با استان اردبیل می معنی

اردبیل بیشتر از اصفهان بوده و مداراي اجتماعی به علت فقدان تفاوت معنی دار بین دو استان مورد مطالعه، از 

نتایج دو روش ترکیبی نشان داد که نتایج کسب شده بطور کلی چندان با . معادله تابع تشخیصی خارج گردید

در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادها و راهکارهایی بر اساس نتایج . همخوانی نداردفرضیه پژوهش 

  .کسب شده در ارتباط با جذب گردشگر ارائه گردید
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، 1آلتیناي و کاشیف(اجتماعی و اخالقی براي جوامع محلی مثمر ثمر باشد هاي دیدگاهنظرمازخودکفا و 

2005 :274.(  

  ها و اقتصادي و اجتماعی، کشور ما با وجود جاذبه نظر به اهمیت این صنعت در بعد توسعه   

که سهم آن برد، بطوریکه ناچیزي میبهره این صنعت میلیارد دالري  400از درآمد ، هاي منحصر به فردقابلیت

سهم مورد اشاره است و در میان  %0.05تر و کمتر از  درصد این میزان درآمد باشد، بسیار پایین 5باید حداقل

ذب گردشگر در عالوه بر تفاوت اساسی در میزان ج).1388محسنی، (قرار دارد 92کشورهاي دنیا، در رتبه 

هاي محسوسی در امر  تفاوت نیز شاهد آن هستیم که در مقیاس ملیما سطح کالن با واحد تحلیل کشور، 

و این شرایط روند توسعه متوازن کشور را با  ها وجود داردجذب گردشگر داخلی و خارجی در بین استان

براي استان  1395مسیر هوایی در سال مثال میزان گردشگر خارجی از عنوان به. اختالل مواجه نموده است

اصفهان به عنوان یکی از سه ضلع قطب . نفر بوده است 61نفر و براي استان اردبیل تنها  43500اصفهان 

 75260770از کل تعداد سفر نفر گردشگر داشته است، اما  4306443، در کل 1395گردشگري ایران در سال 

  ).1395استان اردبیل، گردشگران سالنامه آماري(است ردبیل بودهنفر استان ا 1815194مقصد در سطح کشور،

اي در ارتباط با عؤامل در ارتباط با گردشگري، کمتر مطالعه گرفتهانجامکثرت مطالعات تجربی  وجودبا   

ادبیات تجربی موجود در این زمینه عمدتاً . اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر جذب گردشگر صورت گرفته است

در این ارتباط .اند ا بوده و به یکی از عؤامل اکولوژیک، اقتصادي و یا کیفیت ارائه خدمات نظر داشتهگرتقلیل

این مطالعه درصدد آن . اند پرداختهمحققین کمتر به نقش عؤامل فرهنگی و اجتماعی در جذب گردشگر 

در این مطالعه که در .دساختار اجتماعی و فرهنگی در جذب گردشگر بپردازعؤامل نقش تأثیر و است که به 

و نقش ايفرد است، محقق درصدد کشف قانونمندي حاکم بر نوعی نظام رابطه بهپژوهشی منحصر نوع خود

و سعی  درآمدهنقطه قوت این کنکاش نظري آن است که به محک آزمون .آن در جذب گردشگر است

در این . آزمون قرار گیردی مورد طور مضاعف جنبه نظري پژوهش بهادیق مربوطه، خواهد شد با ذکر مص

خواهد قرار اردبیل به عنوان مورد منفی مورد مطالعه استان اصفهان به عنوان مورد مثبت و  استانپژوهش 

الزم به ذکر است که پنداشت نویسنده این نیست که این عوامل علل نزدیک و مهم جذب گردشگر . گرفت

 در این پژوهش. د مختلف در ارتباط با این موضوع استاست، بلکه عوامل دخیل دیگري در سطوح و ابعا

این پژوهش از این نظر . استهدف یک گمانه زنی نظري و آزمون تجربی آن در میان مصادیق مورد مطالعه 

اندرکار ، افق هنجاري نوینی در برابر سیاست گذاران و مجریان دستدر صورت تأیید فرضیه هرد کاهمیت دا

تا عؤامل مهمی که از گذشته مجهول مانده بود و کمتر کسی در عرصه هاي شود یمحوزه گردشگري گشوده 

شناختی مسئله بیش از پیش مورد جامعههايعمل به آن توجه داشت، مطمع نظر قرار گرفته و جنبه و تئوري

  . توجه قرار گیرد
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  مبانی نظري

  پیشینه تجربی

وجود حکایت از آن دارد که عؤامل بیشماري در این در تبیین عؤامل ممد و مخل جذب گردشگر، ادبیات م   

تـوان بـه   از این میان مـی . میان دخیل هستند که در سطوح تحلیلی متفاوت با همدیگر رابطه همزیگري دارند

ــعه      ــه توســ ــاگون از جملــ ــاي گونــ ــوزه هــ ــوزیعی در حــ ــتالالت تــ ــایی و اخــ ــابرابري فضــ   نــ

هاي چهارگانه اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و اجتمـاعی  هاي فراملی و ساختاري در حوزهزیرساخت ها، مؤلفه

اي از مطالعات تأثیر عوامل اقتصادي در جذب گردشگر را در ارتباط با جذب گردشگر، مجموعه. اشاره نمود

پـور فـرج و   ، )1384(یخـوارزم توان به کارهـاي  از جمله این مطالعات در داخل می. اندمطمع نظر قرار داده

  .اشاره نمود) 1392(همکاران بابیان و و ار) 1387(همکاران

مطالعاتی به نقش امکانات و تسهیالت رفاهی، جاذبه هاي گردشگري و اطالع رسانی در جـذب گردشـگر      

، )2006(1اپـرمن توان به اهم این کارها در خارج  از جمله کارهاي در میان این مطالعات می. تأکید داشته اند

مطالعاتی نیز به نقش عؤامل ). 1394به نقل از ازکیا و آقاجانی، (اشاره نمود) 2010(3کاپورو  )2006(2ویلیامز

، مدهوشی )1382(، شفیعی )1381(زاده و مرادي نژاد  کارهاي شریف. اندرفتاري، نهادي و قانونی اشاره داشته

کـاران  ، قبـادي و هم )1390(ي زدیـ یپـور و کرباسـ  میرحـ ، )1387(طالشمکائیل وجدان ) 1382(ناصرپور و 

در این ارتبـاط در خـارج از   . در داخل از سنخ این گونه کارهاست) 1391(زاده و همکاران  ابراهیمو ) 1391(

برخوردهاي فرهنگی نامعقول و غیرمتعارف را از مانع عمده در عدم رونق و شکوفایی ) 2000(4کشور، بازبی

تغیر بی اعتمادي بین مردم و دولـت اشـاره   نیز در این ارتباط به م) 2006(5اپرمن. داندصنعت گردشگري می

  ).  1394به نقل از ازکیا و آقاجانی، (کندمی

براي مثال . انداي از عوامل را در کنار هم دخیل دانستهمطالعاتی نیز در قالب یک رویکرد ترکیبی، مجموعه   

وح فـردي، هـدایت   توجه بـه ابعـاد توسـعه در تمـامی سـط      رندهیگبردرجذب گردشگر را ) 2008(6یوزاما

داند که با نیازهاي حال و آینده گردشگران سازگار آوري و تغییر ساختاري و نهادي میها، پیشرفت فنسرمایه

رسانی،  عدم آگاهی مردم نسبت به اثرات اقتصادي گردشگري، عدم تبلیغات و اطالع) 2009(7ویالرینو. باشد

را از موانع توسعه  مؤسساتها و  هنگی کافی بین سازمانکمبود امکانات و خدمات رفاهی، عدم ارتباط و هما

ریزي مناسب در زمینـه گردشـگري از    معتقد است عدم برنامه) 2011(8در این میان آمیت. داندگردشگري می

ها هاي توریستی و فرهنگی، زیرساختاي، جاذبهنیز در مطالعه) 2012(9کوبان. موانع توسعه گردشگري است
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بـه نقـل از   ( دانـد ترس، محیط علمی و وضعیت اقتصادي را بر جذب گردشگر مؤثر مـی ها و امکانات در دس

  ). 1394ازکیا و آقاجانی، 

  

  ارچوب نظريچ

  شده است  یو سعبوده بر یک تئوري حداقلی و منعطف استوار این مطالعه يشاکله نظر   

و  تیواقع کیحدوث  يبرا ياو مقدمه ازین شیبه عنوان پ یو اجتماع یامل فرهنگؤمربوط به ع يهالفهؤم

در این راستا الزم به ذکر است که . مطرح گردد) يگردشگرجذب نجایدر ا(گریدیدر سطح یاجتماع دهیپد

با  يبدون افراداي از جمله گردشگري و هر توسعه مهمند یو ساختار اجتماع یتیو شخص يهر دو بعد فرد

 تیرشد شخص ي،حال بدون توسعه و تکامل ساختار نیاست و در ع ریامکان ناپذ افتهیرشد  تیشخص ینوع

به کم و  یها بستگتیامکان رشد شخصپس . تصور است رقابلیو امکان مشارکت خالقانه غ تیاکثر يبرا

  . در سطح کالن دارد يانسجام ساختار فیک

مایه اجتماعی در از سر. مربوطه است هايکنندهتبیینترین مهمجملهازسرمایه اجتماعی  ارتباط نیارد   

اي عنوان  کننده در رفتارها و فرایندهاي توسعهعنوان عنصر محوري و تسهیل ها و مطالعات اجتماعی به نظریه

جامعه میزبان گردشگران بیش از هر چیز نیازمند اعتماد، مشارکت و ارتباطات اجتماعی است که . شود می

نی فردي که آمادگی ذهنی براي پذیرش گردشگر را در به بیا. هاي اصلی سرمایه اجتماعی هستند جزو مؤلفه

منطقه خود دارد، از میزان اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و از ارتباطات اجتماعی باالتري نسبت به 

گردشگري  کهچرامنطقه افزایش دهد،  را بهتواند روند ورود گردشگر  دیگران برخوردار است و این امر می

تعامل اعتماد گونه و مشارکتی بین گردشگران و مردم مناطق مقصد گردشگري یا جامعه  نوعی فرایند مبتنی بر

است که افراد را براي  فهمقابلهایی در قالب هنجارها و شبکه طورکلی بهسرمایه اجتماعی .باشد میزبان می

به این ) 1997(3فرکناك و کی). 226: 2000، 2، ولکوك و نارایان12: 2001، 1ساتو(سازد عمل جمعی قادر می

داري از سرمایه معنی طور بهکه فعالیت اقتصادي و عملکرد نهادي در ارتباط با گردشگر  اند رسیدهاین نتیجه 

  ). 516: 4،2008یاوکازاک(است اعتماد و همکاري مدنی تأثیرپذیر  مثال عنوان بهاجتماعی 

رونق صنعت توریسم اقدام  منظور بهبنابراین ضروري است که در زمینه ایجاد سرمایه اجتماعی    

جمعی داشته و سرمایه اجتماعی را به منزله تعریفی پاتنام از سرمایه اجتماعی ). 1081: 5،2014سیفور(نمود

هاي مشارکت یکی از اشکال فردي سرمایه اجتماعی به نظر وي شبکه. کندها و جوامع تلقی میدارایی گروه

تر باشد، احتمال همکاري شهروندان در جهت منافع متقابل متراکم ايجامعهها در است و هر چه این شبکه

دهند، اي افزایش میهاي بالقوه عهدشکنی را در هر معاملهمشارکت مدنی، هزینه هايشبکه. بیشتر است
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: 1380پاتنام،(بخشند میکنند و جریان اطالعات را با قابل اعتماد بودن افراد بهبودارتباطات را تسهیل می

ر چه میزان سرمایه اجتماعی موجود در روابط افراد باالتر باشد، روابط توأم با اعتماد و مشارکت و ه ).297

در حقیقت . و بنابراین آرامش بیشتري بر فضاي روابط افراد حاکم خواهد شدبوده مسئولیت اجتماعی باالتر 

فراد در قبال یکدیگر، انجام سرمایه اجتماعی باالي موجود بین افراد به معناي احساس مسئولیت ا

پاتنام معتقد است که مردم . با یکدیگر است ها آنو مشارکت هر چه بیشتر  ها آناجتماعی  هاي مسئولیت

در دیدگاه . که اعتماد وجود دارد و مشارکت نیز در بازگشت اعتماد نقش دارد کنند میزمانی با میل همکاري 

هر چه سطح اعتماد . کند میاجتماعی است که همکاري را تسهیل  پاتنام اعتماد یکی از اجزاء اصلی سرمایه

  . کند میخواهد بود و خود همکاري نیز اعتماد را ایجاد  تر بیشباالتر باشد؛ احتمال همکاري هم  اي جامعه

اجتماعی عامل مؤثر بر  هايارزش راستايدرگیريجهتویافتهدر سطح فردي دو متغیر اعتماد تعمیم   

در اعتماد کردن  يشتریب ییتوانا يداراي از آن دارد که افراد تیموضوع حکا اتیادب. استو تعاون همکاري 

؛ داشته باشند يشتریب یدگاهید ییتوانا یبه عبارت ایطرف مقابل را بهتر درك کنند  طیهستند که بتوانند شرا

اعتماد از . کندیم تیتقو قیطر نیرا از ا يشده و همدرد شتریب یدگاهید ییاعتماد باال سبب توانا نیبنابرا

). 387-8: 2008و همکاران، 1نیرویا(شود یم یاجتماع يهمکار جادیموجب ا يهمدرد جادیا قیطر

کنند و توانگر و  جوامع صنعتی شده که افراد بیشتر آموزش کسب میدر نتیجه گرفته است که 2نگلهاردیا

 خصوصاًها،  تحمل و اعتماد که از توسعه انجمن هاي و ارزش يفرا مادهاي  شوند، بر ارزش ثروتمند می

در این . شودیم تأکیدکنند،  هاي اجتماعی جدید و نهادهاي دموکراتیک جدید حمایت می و جنبش ها منانج

به  (یابدعنوان یک نتیجه توسعه می هاي داوطلبانه به کند و انجمن تمایل ارزشی رفتار را تعیین می چارچوب،

 یجامعه و حت يو مشارکت اعضا يهمکار سازنهیاعتماد زم نیبنابرا؛ )810: 2001کار،و هم 3شوفرنقل از 

 رو نیااز. گرددیاعضا متزلزل م نیمشترك ب يوندهایبا فقدان پ کهيطور است، به گریکدیجوامع مختلف با 

مهم  يگردشگرتوسعه  تعمیق و نهایتدردر گسترش روابط و  تواندیکنشگران م نیوجود اعتماد باال در ب

  .باشد

مدل توریسم . اندداشته تأکیددر این میان مطالعات بسیاري بر اهمیت مشارکت اجتماعی در این رابطه    

به کاربرد این ) 2003(5و رید) 1988(4هاویود. دارد تأکیددر این رابطه بر مشارکت اجتماعی  محور اجتماع

هاي محلی در موقعیت جوامع توریستی مقصد و دولت این مفهوم بر. مفهوم در صنعت توریسم توجه دارند

کند که این قابلیت به روشنی بیان می) 14: 1997(6روالند ).514: 2008،یاوکازاک(ددارندیتأکتوسعه توریسم 

سطح ). 2007، 7تیموتی(داردقابلیت اجتماعی مقصد است که در توسعه صنعت توریسم نقش اساسی 
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در فرآیند توسعه  ).517: 2008،یاوکازاک(گذارد می تأثیرر عکس مشارکت درونی بر ارتباطات خارجی و ب

یابد و هاي مختلف افزایش میها و انجمنها و سازماناجتماعی، میزان عضویت اعضاي جامعه در گروه

در . پذیردشود و بدین ترتیب اعتماد اجتماعی متقابل تعمیم میآمادگی فرد براي برقراري ارتباط بیشتر می

هاي غیردولتی ود سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی و سیاسی باال، عضویت داوطلبانه در سازمانشرایط وج

اینکه به ارائه  جملهازها آثار و پیامدهاي مثبتی دارند این انجمن. یابدهاي داوطلبانه تحقق میو انجمن

بط اجتماعی و شبکه تر و بسط روااجتماعی بیش هاي گروههاي اجتماعی به افراد، عضویت در فرصت

دهد تا آنان تعهدات خود را وراي مشارکت مؤثر و داوطلبانه به افراد اجازه می. شودمشخص افراد منجر می

  .داشته باشند گرایانهرفتاري عاماجتماعات طبیعی تعمیم دهند و 

امعه آشنا شود در عرض ج یو اجتماع یفرهنگ هايطیکه با مح دهدیبه افراد اجازه مگردشگري امکانات    

 ،يصورت از خودمحور نیدر ا. دهدیم شیرا افزا گراییو بسط عام يافق هنجار ضیخود احتمال تعر نیو ا

از  ايرا در هر نقطه گرانیکه د آموزندیم ها آنو در عوض  شودیکاسته م ها آنگراییو خاص مداريقوم

رشیموجب پذ گراییعام ن،یچن هم). 242: 1375،یاقتباس از چلب(کنند نگاه  چشم کیاصطالح به  جامعه به

. هاست تفاوت رشیبر اساس بازشناخت و پذ یفرهنگ ییتکثرگرا لوریبه نظر الکساندر و تا. شودیم ها تفاوت

 یتوسعه اجتماع ندیدر فرآ .)231-2: 2005و همکار،  1هارتمان(شودیعنوان م رشیدر واژه پذ زیتما نیا

- یم شیمختلف در جامعه افزا هايانجمنوها سازمانها،جامعه در گروه يااعض تیعضو یو فراوان زانیم

-یم میمتقابل تعم یاعتماد اجتماع ندیفرا نیدر ا. شودیم شتریارتباط با هرکس ب يبرقرار يبرا یو آمادگ ابدی

سهم  يرخودیغ یبا توسعه اجتماع. شودینم یدشمن بالقوه تلق گرید یدر روابط اجتماع يرخودیو غ ردپذی

عمده و مهم  يبرا نهیها در ما، کل زم با ادخال گروه. دینمایم فایا یاجتماع يدر عرصه روابط و همکار یمثبت

و  یقوم ،یمحل ،ايمحله ،یخانوادگ تیمثل هو یجمع هايتیهورینسبت به سا ياجامعه تیشدن هو

رسایگرفتنقرارالشعاعتحت يبرانهیزم گرید عبارت به گردد،یفراهم م رهیو غ یسازمان تیهو ،یزبان

با  یاجتماع یمسئله همبستگ نیبا حل ا. گرددیم ایمه) یمل(ياجامعه تینسبت به هو یجمع هايتیهو

بعالوه ادخال . سپاردیبا هم م يخود را به برادر يجا يا لهیقب يو برادر ابدییمبسط هابهیبه غر يخود

در  یکه تعامالت اجتماع دهدیم جازهو ا سازدیمتقابل فراهم م یتماعبسط اعتماد اج يرا برا نهیزم یاجتماع

  ). 195-7: 1375،یچلب(گردد يو سار يجار انهگرایعام يریبا سوگ شتریصورت گسترده، روان و ب جامعه به

گرایی فرهنگی به شمار توان ویژگی خاصبر تمایز و تفاوت و شفاف کردن مرزها را می تأکیددر مقابل    

-می تأکیدمختلف بر بازسازي مرزها  يها به صورتو  شیبوکمهاي فرهنگی گراییدر همه خاص. ردآو

ولی با فروریزي  .گیردقرار می خاص گراهاي غیرخودي در دستور کار جنبش -شود و بازسازي خودي

گیرد و ري شکل میاز دایره تنگ مکان و سرزمینی معین، نسبیت فرهنگی فراگی ها فرهنگمرزها و رها شدن 

آشکار  ها آنگیرند و ساختگی و نسبی بودن در فضایی بسیار فراخ کنار هم قرار می ها فرهنگگرید انیب به
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در . زدیریمفروساختند، با این منابع و مصالح می ها انسانبنابراین دنیاي پایدار و ممتازي که ؛ شودمی

قرار  تأکیدگرایی مورد اي وجود دارد و انواع مطلقستهنسبیت ستیزي پررنگ و برج خاص گراایدئولوژي 

  ). 6: 1994گیدنز، (ردیگمی

در ارتباط با همبستگی ) 1915(میدورک، از چارچوب نظري )2009(1وسنام و همکارانش ارتباط ایندر   

اید که حس نممطرح می ارتباطایندرها بهره گرفته و سه گرایش اصلی را عاطفی بین ساکنین و توریست

وسنام و همکارانش نتیجه . اعتقادات مشترك، رفتارهاي مشترك و کنش متقابل. نمایدمشابهت را تقویت می

بنابراین موفقیت در امر ؛ گیرند که انسجام و پیوستگی در متن جامعه نقش اساسی در این میان داردمی

از توسعه توریسم، به فقدان تضاد و  نظیر دسترسی به منابع، سطح حمایت ساکنین یعواملتوریسم جدا از 

همچنین وجود ). 518: 2008،یاوکازاک(دارد ایجاد تسهیالتی براي کمک به گفتگو و مفاهمه اجتماعی نیاز 

گرایانه کم بودن تمایالت جمع. ضرورت دارد ارتباط ایندرگرایانه براي جامعه گیري جمعحداقلی از جهت

در بعد اجتماعی، مقوله اخالق . هاي جدي به همراه داشته باشدها و آسیبتواند پیامداي میدر هر جامعه

-اي است که ربط وثیق با جمعشهروندي و رعایت حقوق سایر شهروندان و موضوع انضباط اجتماعی مسئله

به کم بودن میزان تمایالت و رفتارهاي  هگرایی در سطح کالن دارد و منشأ بروز بسیاري از مشکالت جامع

  ). 1376چلبی، (گرددیمبازها آنرایانه کالن گجمع

 مداراي هویتیدر این میان . د حداقل کیفیت روابط اجتماعی استاي براي بهبووسیله 2در این میان مدارا   

که اختیاري نیستند که خود شامل  هایی ویژگییعنی اعمال مدارا درباره مداراي هویتی . اي داردنقش برجسته

. شودمیهاي متمایزگوناگون و قومیت هاي ملیتادیان مختلف،  ازجملههاي متفاوت یتهومدارا در قبال

گیري درباره برخی از الگوهاي رفتاري است که به معناي عدم سختعامل دیگري است که مداراي رفتاري 

هاي متفاوتی تواند به شیوهمدارا میمفهوم ). 12: 1395فیروزجائیان و همکاران، (فرد نادرست هستند نظراز

).2001و همکاران، 3رابینسون(مفهوم سازي شود متعصب ستایش تمایز، نبود تعصب و بردباري با  ازجمله

و 5، تعصب4در باب فقدان مدارا به عواملی چون عقاید قالبی گرفته انجامهاي بیشتر پژوهش

) 1998، 8وگت(اهی سنت، دگماتیسم، ناامنی و هواخو)7،2001؛ کریستی و داوس6،1995براون(یینژادگرا

دهد است که پیچیدگی جهان اجتماعی را تقلیل می9اجتماعی بندي مقولهعقاید قالبی شکلی از . انداشاره کرده

  و باعث سوگیري در انتخاب، تفسیر و نگهداري اطالعات اجتماعی ) 1995براون، (کند سازي میدهد و ساده

داشتن . شودعتقادي، رفتاري و عاطفی خاص آن فهمیده مینگرش به همراه ا مثابه بهتعصب نوعاً . شودمی
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در  یپرست قومهر چه قدر . است یپرست قومعوامل گرایش به  ترین مهمداوري یکی از عقاید قالبی و پیش

شود و میزان مداراي ها کمتر میاي شدیدتر باشد، به همان اندازه میزان پذیرش سایر اقوام یا گروهجامعه

  ). 15: 1391بهشتی و رستگار،(ابدییاجتماعی کاهش م

رعایت نکردن . استات صنعت گردشگري یکی از ملزوم ،نیزدر بین گنشگران صداقت التزام به هنجار    

هاي اقتصادي و هنجار صداقت باعث مبهم شدن فضاي ارتباطی و فقدان اعتماد متقابل و افزایش هزینه

هاي فردي و ویژگی ترین مهمبه همین جهت صداقت یکی از . شوداجتماعی در برقراري روابط اجتماعی می

دیدگاه اخالق سودمندگرا یکی از مکاتب ). 3،2005؛ واتسون2006، 2؛ فرانکل2007، 1استروث(استاجتماعی 

چلبی، (دارد تأکیدمکاتب اخالقی است که بر رعایت هنجار صداقت، به علت نفع همگانی آن براي جامعه، 

معتقدند فضائل صداقت و عدالت کامالً براي نیک بودن نوع بشر ضروري  سودمندگرایان). 130: 1385

 تأثیرمجزا نیست و بخش عظیمی از جامعه را تحت  طور بهمحصول کنش هر فرد  ها آنهستند، اما منفعت 

 تأکیدبراي پرورش صداقت بر پیامدهاي نیک آن در سطح وسیع و حتی در سطح خرد  رو نیازا. دهدقرار می

  ).2005، 4واالس(کنندرا به رعایت این هنجار اخالقی ترغیب میو افراد 

  .به شرح زیر است از مباحث نظري فوق شده استخراجاهم فرضیات نظریه پژوهش، تبع به

.گردشگر رابطه وجود دارد دفعبین اولویت بر تقدم نفع فردي بر جمعی و -

.ردگرایی و جذب گردشگر رابطه مثبت وجود دابین دو متغیر عام-

.اي سرمایه اجتماعی بیشتر باشد، به همان میزان در جذب گردشگر موفق خواهد بودهر قدر در جامعه-

.گردشگر رابطه وجود دارد دفع/التزام به هنجار اجتماعی صداقت و جذبمیزان بین -

.گردشگر رابطه مثبت وجود دارد دفع/بین میزان تحمل و مداراي اجتماعی و جذب-

  متغیرهاي فوق، تفاوت میزان در ) مورد مثبت(رود که استان اصفهان ار میبه عبارتی انتظ   

که  ودربنابراین بر اساس فرضیات مطرح شده انتظار می .داشته باشد) مورد منفی(معنی داري با استان اردبیل

ست در استان اصفهان در متغیرهاي پژوهش در شرایط بهتري در مقایسه با استان اردبیل باشد که توانسته ا

  .جذب گردشگر موفق باشد

  پژوهشوشر

لذا . هاي کارآمد، مدل نظري منتخب تحت آزمون درآید در این مطالعه تالش بر این شد که با اتخاذ روش   

براي تحقق این هدف در سطوح . کند، بهره گرفته شد از هر روشی که به روایی اطالعات و نتایج کمک می

یکی از . ها با الگوي نظري پژوهش استفاده گردید منظور تطبیق یافتهروش متفاوت بهدو  متفاوت از
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که در آن با گرد هم آوردن مطلعین بود 1شده در این پژوهش استفاده از گروه متمرکز به کار گرفته هاي روش

آوري داده و همچنین ترسیم یک افق نوینی  از تعامل و کنش متقابل آنان در امر تبیین نظري و جمع 2کلیدي

در این روش سعی شد از افراد . شداستفاده دسترسی است،  که کمتر بدون تعامل فکري مطلعین کلیدي قابل

لذا از . آید به عملحوزه گردشگري براي تعامل و همفکري در ارتباط با تبیین مسئله دعوت  نظر صاحب

مسئله، معرفی  محقق پس از تبیین بیان. در این حوزه دعوت به عمل آمد نظر صاحبشش نفر اصحاب 

تئوري منتخب و روش موردنظر، مفروضات نظري را مورد به مورد براي مدعوین مطرح نموده و نظرات آنان 

در این جلسه مکرراً تأکید شد که به دنبال تائید تئوري منتخب نیستیم، . را در ارتباط با این نظریات جویا شد

هاي  ویژه براي پژوهش این نوع روش که به. ستبلکه واقعیت و تبیین قانونمندي حاکم بر آن مدنظر ا

  ).179: 2005، 3ودن و کالري(شد هایی است که به کار گرفته  رهیافت ترین مهماکتشافی مفید است، یکی از 

جامعه آماري .پیمایش روش دیگري است که از آن به منظور گردآوري داده در بین شهروندان استفاده شد   

در این مطالعه هدف پژوهش مقایسه به علت اینکه . بوداردبیل و اصفهان استاناین پژوهش شامل شهروندان

دو مقصد اردبیل و اصفهان به عنوان موارد مثبت و بود، دو مجموعه موارد مثبت و منفی در جذب گردشگر 

ت که ذکر این نکته ضروري است که منظور از انتخاب اردبیل به عنوان مورد منفی این نیس. انتخاب شدمنفی 

این استان کمترین میزان جذب گردشگر در کشور را دارد، بلکه در مقایسه با اصفهان به عنوان یک مورد 

اصفهان به عنوان یکی از سه ضلع قطب گردشگري ایران در سال شایسته یادآوري است که .منفی تلقی شد

در سطح کشور، تنها  75260770، اما از کل تعداد سفر نفر گردشگر داشته است 4306443، در کل1395

 1395همچنین میزان گردشگر خارجی از مسیر هوایی در سال  .نفر استان اردبیل بوده است 1815194مقصد 

سالنامه آماري گردشگران استان (نفر بوده است 61نفر و براي استان اردبیل تنها  43500براي استان اصفهان 

  . )1395اردبیل،

تعداد نمونه در هر دو شهر مورد . مشخص گردیدروش کوکرانبا استفاده از ه انتخاب نموندر این مطالعه    

اي اي چندمرحلهگیري خوشهگیري مورد استفاده در این مطالعه، نمونهروش نمونه.نفر بود 384مقایسه 

ق و ها و مناطگیري با تقسیم شهرستان و واحدهاي تابعه به حوزهتصادفی بود که در این روش عملیات نمونه

الزم به ذکر است که به دلیل اینکه اطالعات برخی از . جمع آوري داده از این حوزه ها و مناطق همراه بود

شهروندان رغبت کافی براي پاسخگویی به همه برخی از ها در ارتباط با شهروندان ناقص بود و پرسشنامه

  . کنار گذاشته شدند ،هار تحلیل داده، دبود معدود شان نیزواالت را نداشتند، لذا این تعداد که میزانئس

این تحلیل روشی . استفاده شد 4ها از تکنیک تحلیل تشخیصی و تحلیل داده در روش کمی براي تجزیه   

این متغیر جدید که . آورنداست براي ایجاد یک متغیر جدید که هر یک از افراد براي آن مقداري به دست می

                                               
1. Focus Groups  
2. Key Informants
3. Weeden & Clare  
4. Discrimination Analysis  
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در آن، افراد را در  کننده شرکتشود که مقدار هر  اي ساخته می گونه شود بهشناخته می 1به نام تابع تشخیصی

دفع  /در اینجا توانمندي اجتماعی براي جذب(کندهاي مختلف متغیر وابسته جدا و تفکیک می طبقه

متغیر  Pعبارت از  IV1و  IVP ،IV2یک متغیر وابسته باشد و  DVتر، اگر صورت رسمی به). گردشگر

یعنی تابعی به ؛ از متغیرهاي مستقل است) D(یخط، هدف آنالیز تشخیصی پیدا کردن یک تابع مستقل باشند

  : آیدشکل زیر به دست می

)IVP(BP)+IV2(B2 ) +IV1(B1+A =D  

  

هاي هدف از  هاي معنادار بین گروهدر این تحلیل جهت آزمون کارایی تابع تشخیصی در ایجاد تفاوت   

بر اساس مقایسه دو مورد اصفهان و در این تحلیل . شوداستفاده می Aیا  2یلکساي به نام النداي وآماره

  سطح سنجش اسمیاساس در قالب سنجش متغیر بر  ،اردبیل در جذب گردشگر

به عنوان متغیر وابسته عدم موفقیت در جذب گردشگر / وفقیت، م)هاي کمیسازي متغیر بر اساس دادهکیفی(

گرایی و پاي بندي به هنجار صداقت به راي اجتماعی، سرمایه اجتماعی، عامگرایی، مداو متغیرهاي جمع

جدول زیر تعاریف مفهومی، عملیاتی متغیرها و میزان . عنوان متغیرهاي مستقل تحقیق در نظر گرفته شدند

  . کندهاي مذکور را منعکس میآلفاي کرونباخ شاخص

  هاي مذکورمیزان آلفاي کرونباخ محاسبه شده شاخص تعادیف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي مستقل و: 1جدول

آلفاي   تعریف عملیاتی  تعریف مفهومی  متغیر

  کرونباخ

ی
رای

 گ
مع

ج
  

شود که با دو گزینه میهر کنشگر در موقعیتی تعریف

و ) جستجوي نفع فردي(انتخاب غیرهمیارانه یا تخریبی

جستجوي نفع جمعی یا جستجوي (همیارانه یا تعاونی

  .  روبروست) از طریق نفع جمعینفع فردي 

انداختن آشغال در ، جلو زدن از صف اتوبوس

کمک به آسفالت کوچه ، دور از محل دان زباله

رشوه به فردي براي دریافت ، براي تردد غیر

سریع گذرنامه، استخدام غریبه شایسته در 

  مقایسه با فامیل

0.69  

  
ی

اع
تم

ج
ي ا

را
دا

م
  

و مشارکت کردن و  توانایی و تعهد به شناخت، احترام

مدارا یا . توافق با کسانی است که متفاوت هستند

مداراي اجتماعی به تقاضاهاي هریک از اعضاي جامعه 

هاي براي برخورد خوب با دیگر افراد در محیط

اجتماعی و عمومی اشاره دارد که از طریق پذیرش 

کنند، شکل هاي افرادي که در جامعه زندگی میتفاوت

  .گیردمی

ذیرا بودن پافکار و عقاید مخالف،  تحمل

ي متضاد و گوناگون، ها نگرشها و طرز  فرهنگ

بودن تعلق قومی، ازدواج با هم  زیافتخارآم

  0.72قومی، انتخاب دوست از قوم خود

                                               
1. Discrimination Function  
2. Lamda Wilks
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ی
اع

تم
ج

ه ا
مای

سر
  

ها، عادات مجموعه هنجارها، نهادها، قوانین، روش

اجتماعی، سنن و رفتاري است که در جامعه جاري 

  .اجتماعی سیطره دارد بر مناسباتو  است

  

  

اعتماد انتزاعی، اعتماد هاي سنجش شاخص

  شخصی مشارکت اجتماعی و روابط دوستی 

0.77  

ی
رای

 گ
ام

ع
  

تمایل نیازي است که کنشگر را در یک موقعیت معین 

ها در تطابق با استانداردهاي عام مربوط به طبقه سوژه

ص کنشگر با دارد و نوع ارتباط خابه واکنش وا می

  .دهدسوژه را مدنظر قرار نمی

، ناراحتی از وطن همناراحتی از تضییع حق 

تضییع حق افراد با مذهب متفاوت، آمادگی براي 

ن، آمادگی براي کمک به وط همکمک به 

غیرهموطن

0.86  

ت
داق

ص
ر 

جا
هن

  

معیاري است براي کنش که در آن تمام حقیقت آشکار 

منظور مخدوش  هشود و چیز دیگري جز حقیقت ب

پس هنجار صداقت . ساختن حقیقت آشکار نشود

معیاري براي رفتار اخالقی است که در آن نفس 

شود و آشکارسازي حقیقت مصلحت دانسته می

ها داراي منفعت نهایی رعایت آن باوجود برخی هزینه

شود و فارغ از ترس از مجازات، صداقت قلمداد می

-میخته با گرایش عامتر آ شود و از همه مهمرعایت می

  .خاص گراستگرایانه نه 

نگرش به مصلحت براي آشکار کردن حقیقت، 

سود بردن راستگو، صادق بودن نسبت به همه

0.69  

  

  یافته هاي پژوهش

  کمی یافته هاي

 انتخاب. دادندها تشکیل درصد را اردبیلی 48.9ها و درصد را اصفهانی 51.1از کل افراد تحت مطالعه،    

حجم نمونه آماري بر حسب فرمول محاسبه تعیین حجم نمونه انجام گرفت، اما در استان اردبیل برخی از 

  . پرسشنامه ها به دلیل نقص اطالعات از تحلیل کنار گذاشته شدند

  توزیع نمونه آماري بر حسب استان: 2جدول شماره 

  درصد  فراوانی  استان

  51.1  384  اصفهان

  48.9  368  اردبیل

  100  752  کل
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- هاي مربوط به متغیرهاي مستقل را به تفکیک دو استان مورد مطاللعه نشان می، اطالعات و آماره3جدول    

-تعهد عاطفی به جامعه، سرمایه اجتماعی و پاينتایج نشانگر آن است که استان اردبیل در متغیرهاي . دهد

برعکس در متغیرهاي مداراي . فهان استبندي به هنجار صداقت داراي میانگین باالتري نسبت به اص

مقادیر انحراف معیار . اجتماعی، عام گرایی و جمع گرایی میانگین استان اصفهان باالتر از استان اردبیل است

  .  شودنیز به ترتیبی است که در جدول زیر مشاهده می

  تان هاي مورد مطالعهاطالعات و آماره هاي مربوط به متغیرهاي مستقل به تفکیک اس  :3جدول شماره   

  اردبیل  اصفهان  استانها   

  انحراف معیار  میانگین  تعداد  انحراف معیار  میانگین  تعداد

  3.68  20.90  361  4.87  21.87  374  مداراي اجتماعی

  4.63  18.80  360  3.51  20.43  378  گراییعام

  4.21  21.27  359  4.27  23.43  379  گراییجمع

  3.18  15.59  364  3.34  14.74  380  هنجار صداقت

  12.13  61.21  350  10.62  53.25  363  سرمایه اجتماعی

  

مؤثر بر جذب  املؤععنوان بهبین دو استان  و فرهنگی اجتماعیهاي براي برآورد تفاوت این روشدر    

 يها نگرشاستفاده شد و هدف آن بود که تفاوت  تحلیل تشخیصی از تکنیک) ناموفق/ مورد موفق(گردشگر 

و  ي  اجتماعیها مؤلفهآشکار گردد و عضویت در دو گروه  ها تفاوتي بین این دار معنیگروه و  بین دو

و اردبیل که در مقایسه با اصفهان  کند میموفق عمل  نسبتًابین استان اصفهان که در جذب گردشگر  فرهنگی

 بینی پیشرهاي مستقل یک متغیر وابسته با استفاده از متغی عنوان بهدر جذب گردشگر چندان موفق نیست، 

در . ختسا میاز این دو گروه محقق  یکیدر، عضویت خود را ها گزینهفرد با پاسخگویی به  واقعدر. گردد

و میزان صحت  قرارگرفتهبا عضویت واقعی افراد مورد مقایسه  شدهینیب شیپمرحله بعدي تحلیل، نتایج 

  . گردیدروشن  بینی پیش

براي  قدم به قدم، روش 3قدم به قدمو  2يا سلسله، 1وع آنالیز تشخیصی مستقیمسه نمیان در این مرحله از    

متغیر وابسته  عنوان بهموفقیت در جذب گردشگر  دوحالتهتحلیل انتخاب گردید و در قالب یک متغیر اسمی 

رایی گ، پایبندي به هنجار صداقت، سرمایه اجتماعی، تحمل و مداراي اجتماعی و جمعگرایی عامو متغیرهاي 

  . کننده در نظر گرفته شدند بینی پیشمتغیرهاي مستقل و  عنوان به

مورد دیگر به علّت دارا بودن  66و  شده دادهمورد در این تحلیل شرکت  686،موردمطالعهنمونه  752از کل    

  .دهد میجدول زیر این توزیع فراوانی را نشان . کدهاي گمشده وارد معادله نگردیدند

                                               
1. Direct  
2. Hierarchical
3. Stepwise  
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  در معادله شده دادهتوزیع فراوانی نمونه شرکت :4جدول شماره 

  موارد  تعداد 

  شده دادهتعداد موارد شرکت   686

  بندي گروهتعداد کد گمشده خارج از   0

  تعداد حداقل یک کد گمشده در متغیرهاي تشخیصی  65

  همزمان طور بههر دو موارد دو و سه   1

  کل  752

  ي اجتماعی ها مؤلفهمربوط به وضعیت هر دو استان در خصوص  هاي آمارهاطالعات و : 5جدول شماره 

  ها گروه

  متغیرها

  استان ناموفق  استان موفق

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

  4.59  18.84  3.47  20.44  گرایی عام

  3.18  15.57  3.32  14.75  پایبندي به هنجار صداقت

  12.16  61.40  10.60  53.35  سرمایه اجتماعی

  3.72  20.89  4.93  21.89  مداراي اجتماعی

  4.23  21.28  4.13  23.52  گراییجمع

شود میانگین و انحراف معیار در همه متغیرها، متفاوت است و همانطوریکه در جدول فوق مشاهده می   

یشتر از ب  گرایی جمع، مداراي اجتماعی و گرایی عامبراي استان اصفهان در متغیرهاي  آمده دست بهمیانگین 

براي استان اردبیل در متغیرهاي  آمده دست بههمچنین میانگین . براي استان اردبیل است آمده دست بهمیانگین 

گام . براي استان اصفهان است آمده دست بهسرمایه اجتماعی و پایبندي به هنجار صداقت بیشتر از میانگین 

ي تک ها واریانسگروهی که با گزینه انتخابی آنالیز ، نشان دادن معادله میانگین ها دادهوتحلیل تجزیهبعدي 

هاي میانگینآماري میان  دار معنیکه آیا تفاوت  دهد میجدول زیر نشان . باشداست، می آمده دست بهمتغیره 

که در ستون  طور همان. براي هر یک از رگرسورها یا متغیرهاي مستقل وجود دارد یا نه شده بندي گروه

  .است دار معنیها میانگیناست، در تمامی متغیرها، تفاوت  شده دهداي نشان دار معنی

  در معادله تابع تشخیصی نیب شیپنتایج متغیرهاي :6جدول شماره 

  داريسطح معنی  F  النداي ویلکس  متغیرها

  000/0  26.60  963/0  گرایی عام

  001/0  11.06  984/0  پایبندي به هنجار صداقت
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  000/0  85.52  889/0  سرمایه اجتماعی

  003/0  8.96  987/0  مداراي اجتماعی

  000/0  49.28  933/0  گراییجمع

این مقدار نسبی . به کل مجموعه مجذورات است یگروه درونالنداي ویلکس نسبت مجموعه مجذورات    

هرگاه میانگین . دهد میتبیین کرد را نشان  ها گروهتوسط تفاوت  توان میاز واریانس، نمرات تشخیص را که ن

 یگروه درونبا هم برابر باشد، الندا برابر با یک است و هرگاه نسبت مجموع مجذورات  ها گروهشده شاهدهم

متفاوت  ها گروهبه کل مجذورات کوچک باشد، الندا نیز کوچک بوده و معناي آن این است که میانگین 

tو برابر با مجذور  آید میبه دست  طرفه کیهمان مقداري است که در تحلیل واریانس  Fمقدار. است

ها  Fرابطه و المبداي ویلکس با  یتصادف ریغي احتمال وقوع تصادفی یا دار معنیسطح . است شده محاسبه

کوچک نمایانگر  Fیعنی النداي ویلکس بزرگ با ؛ دهد میرا نشان  ها گروهي تفاوت بین میانگین دار معنی

  .ستها میانگیننشانگر تفاوت بین ) بزرگ F–النداي ویلکس کوچک (عدم تفاوت و بالعکس آن 

ي ها مؤلفههمانطوریکه عنوان شد متغیر وابسته این تحلیل عضویت افراد بر اساس دارا بودن میزان    

افرادي که  رود مییعنی انتظار ؛ باشد میاجتماعی در استان موفق در جذب گردشگر بر اساس تئوري منتخب 

با . ، جز ساکنین استان موفق در جذب گردشگر باشدباشند میي اجتماعیها مؤلفهحائز شرایط مطلوب در 

براي عضویت در دو گروه با استفاده از متغیرهاي ) D(یخطانجام تحلیل تشخیصی سعی گردید تابع 

متغیر در معادله شرکت داده شد و با استفاده از روش  6به همین منظور . مستقل فراهم شود نیب شیپ

مرحله براي به حداقل رساندن النداي ویلکس  متغیرهایی حذف و یا اضافه شد که  در هر گام به گامرگرسیون 

متغیر وارد تابع چهار چهارم،، در گام گام به گامدر این تحلیل با استفاده از روش . نام دارد Fاین روش آزمون 

. دهد میبه معادله تشخیصی را نشانو خارج شده واردشدهجدول زیر خالصه نتایج متغیرهاي . شدند

  

  به معادله تابع تشخیصی شده خارجو  واردشدهنتایج متغیرهاي  :7جدول شماره 

  داريسطح معنی  النداي ویلکس  شده خارجمتغیرهاي   واردشدهمتغیرهاي   گام

  000/0  821/0  -  گراییجمع  1

  000/0  817/0  -  گرایی عام  2

  000/0  797/0  -  پایبندي به هنجار صداقت  3

  000/0  885/0  -  ماعیسرمایه اجت  4

  -  -  مداراي اجتماعی    5

   162.88 =X2                          4DF =                             000/0sig =  
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پایبندي  و ، سرمایه اجتماعیگرایی جمع، گرایی عاممتغیرهاي  شود میهمانطوریکه در جدول فوق مشاهده    

این متغیرها  دیگر عبارتی به. اند شدهی وارد معادله تشخیصی قبولقابلي دار معنیبه هنجار صداقت در سطح 

در این تحلیل از . کنند بینی پیشواریانس متغیر وابسته را  اند توانستهعضویت گروهی بوده و  بینی پیشقادر به 

جدول زیر . کند میکه حداکثر تمایز را بین دو گروه ایجاد آید میبه دست  يا معادله،واردشدهتغیر چهار م

  . دهد میبه تابع تشخیصی را نشان  واردشدهضرایب استاندارد متغیرهاي 

  

  به معادله تشخیصی واردشدهضرایب متغیرهاي   :8جدول شماره 

  ضرایب متغیرها  متغیرها

  -459/0  گرایی عام

  258/0  پایبندي به هنجار صداقت

  762/0  سرمایه اجتماعی

  -473/0  گراییجمع

توجه به نتایج جدول فوق معادله تابع تشخیصی براي عضویت افراد در دو گروه استان موفق و ناموفق با    

  :نوشت توان میزیر  صورت بهرا 

  D= -473/0) گرایی جمع(+762/0) سرمایه اجتماعی+ (258/0)هنجار صداقت(- 459/0)عام گرایی(

پاي بندي  و معکوس سرمایه اجتماعی طور بهو  اییگر عامو گرایی جمعیعنی این تابع بر اساس متغیرهاي    

 گرایی عامدر متغیرهاي ) استان اصفهان(موفق استان  که درحالیبه عبارتی . است گرفته شکلبه هنجار صداقت 

زان زیادي جزء ویژگی یو این متغیرها به م باشد میي با استان اردبیل دار معنیداراي تفاوت  گرایی جمعو 

برعکس در متغیرهاي سرمایه اجتماعی و پاي بندي به هنجار صداقت استان اصفهان است، رفتاري شهروندان 

اردبیل به لحاظ میزان این متغیرها در شرایط بهتري نسبت به اصفهان قرار دارد و این نتیجه با فرضیه پژوهش 

ین وزن را در باالترگرایی جمعدر بین متغیرهاي مرتبط و همخوان با فرضیات پژوهش، . همخوانی ندارد

نمود  گیري نتیجهتوان میبه عبارتی چنین . قرار دارد گرایی عامتغیرهاي مبعدازآن. عضویت داراست بینی پیش

ي اجتماعی گردشگري ها مؤلفهعنوان بهگرایی عامو  گرایی جمعي، متغیرهاي افزار نرمشاید به لحاظ وجوه 

عضویت افراد را در  بینی پیشمتغیر فوق توان دو که درحالی. صنعت تلقی شوند توسعه اینیکی از ملزومات 

پاي بندي به هنجار صداقت و  دو مقوله متفاوت مطابق با فرضیه پژوهش داشتند، متغیرهاي سرمایه اجتماعی

  . در جهت معکوس این توانایی را داشتند، که این نتیجه با مفروضات نظري پژوهش سازگار نیست

که تا چه اندازه با  الئوسنتایج است که به این  بندي دستهاز نتایج، جدول  در جدول ستانده، یکی دیگر   

عضویت افراد در  بینی پیشبه  توان میبر جذب گردشگر  تأثیرگذارعواملافراد نسبت به  هاي نگرشآگاهی از 

      دهد میپرداخت، پاسخ  ها گروه
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  )بندي دستهجدول (ها گروهعضویت افراد در  بینی پیشنتایج : 9جدول شماره 

درصد صحیح   شدهینیب شیپي ها گروهعضویت در   تعداد  گروه مشاهده واقعی

  استان ناموفق  استان موفق  بندي طبقه

  72.3  112  258  384  استان موفق

  67.3  231  99  212  استان ناموفق

یدرست بهدرصد افرادي که 

  اند شدهيبند طبقه
69.9  

است و عضویت  موردنظرجدول نمایانگر عضویت واقعی افراد در گروه  در) شده مشاهده(گروه واقعی    

اگر گروه . است شده گرفتهدر نظر  ها آزمودنیعضویتی است که براي  دهنده نشان، شدهینیب شیپگروهی 

خواهد بود،  100بندي طبقهمنطبق باشد، درصد صحیح  شده بینی پیشبا گروه  ها آزمودنیواقعی براي تمام 

 اند توانستهبه معادله در کل  واردشدهمتغیرهاي . در گروه واقعی خودشان قرار دارند ها آزمودنیم یعنی تما

چنین نتیجه گرفت که میزان  توان مییعنی ؛ کنند بینی پیشیدرست بهدرصد افراد را  69.9رفتار اجتماعی 

؛ ند نقش داشته باشندتوان میکه در جذب گردشگر اندییرفتارهاجزء گرایانه و عامگرایانه رفتارهاي جمع

به میزان  اند توانستهوارد معادله شده و  817/0و 821/0بنابراین متغیرهاي فوق به ترتیب با النداي ویلکس 

که تنها این متغیرها قادر به  دهد مینیز نشان  Fریمقاد. نمایند بینی پیشزیادي واریانس متغیر وابسته را 

لذا . بوده است 459/0، 473/0ضریب پیشگویی این متغیرها نیز به ترتیب  عضویت گروهی هستند و بینی پیش

همانطوریکه در میان . ي با هم دارنددار معنیاعضاي دو استان اردبیل و اصفهان در این متغیرها تفاوت 

گرایی عامعضویت گروهی نسبت به متغیر  بینی پیشباالترین وزن را در گرایی جمع، شود میمتغیرها دیده 

به معادله در  واردشدهتحلیل تشخیصی نیز نشان داد که متغیرهاي  بندي طبقهنتایج جدول  طورکلی به. اراستد

درصد افراد را  69.9و در کل عضویت  هایلیاردبدرصد  67.3، هایاصفهاندرصد  72.3اند توانستهکل 

  . نمایند بینی پیشدر گروه خودشان  یدرست به

 یصی که در معادله مذکور نشان داده شد، این بود که متغیرهاي سرمایه اجتماعیاز دیگر نتایج تحلیل تشخ   

یعنی ؛ عضویت افراد را در دو گروه داشتند بینی پیشپاي بندي به هنجار صداقت در جهت معکوس توانایی و 

تان اصفهان استان اردبیل در ارتباط با این متغیرها، در وضعیت بهتري در مقایسه با پاسخگویان اس انیپاسخگو

سنجش سرمایه (هیثانوهاي نتایج داده. که البته این نتیجه با مفروضات نظري پژوهش سازگار نبودبودند

 ها آنها با که توسط وزارت کشور انجام پذیرفته است نیز نشان از همسویی این داده) 1393اجتماعی سال 

  . است 42.26و براي استان اردبیل  37.96صفهان براي استان ا یافته تعمیمبراي مثال میانگین اعتماد . دارد

نکته مهمی که در این ارتباط باید به آن اشاره نمود، اندازه اثر متغیر مدارا و تحمل اجتماعی است که گرچه    

در گام نهایی از معادله تحلیل تشخیصی خارج شد و در پیش بینی عضویت افراد در دو گروه با مجموعه 

داري نداشت، اما با توجه به اینکه میانگین این متغیر در مورد مثبت بیشتر از نقش معنیموارد مثبت و منفی 
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چرا که در ، اجتماعی مدنظر قرار گیرد هاي سیاستاتخاذ مورد منفی است، لذا باید توجه به این متغیر نیز در 

  .   یابدن ارتقاء میهاي فرهنگی و سالیق گوناگوصورت ارتقاء میزان این متغیر، تحمل و پذیرش تفاوت

  

کیفییافته هاي 

تولید اگر قید شد اما؛ پذیرفته شدمفروضات نظري پژوهش با مصامحتاً رابطه بین متغیرها در این روش    

توان به آن حد از رفتارهاي جمعی مدنظر فرضیات  ، یقیناً نمیاشدو اقتصاد مولّد نبثروت مازاد صورت نگیرد 

این تولید ثروت و توزیع متناسب آن است که طلیعن کلیدي این پژوهش، لذا از نظر م. رسید پژوهش

است که  شانياقتصادها با تغییر طبقه اجتماعی و  انسان. کند رفتارهاي جمعی مطلوب را تقویت می

. لذا بین متغیر اقتصاد و رفتارهاي اجتماعی رابطه وجود دارد. کند شود و تغییر پیدا می رفتارهایشان عوض می

بیان شد بدون تولید و توزیع ثروت ما لذا . کند تمام مسائل و مشکالت جامعه را بازتولید می است که فقراین

منفعت . توانیم وارد منازعه براي کسب امتیاز بیشتر شویم و یک منفعت را به یک منفعت دیگر گره زنیم نمی

این متغیرها مهم  حتمًا. خواهدمیبراي اقتصاد گردشگري نیز یک سیستم . خواهدجمعی درجامعه سیستم می

البته در ارتباط با . شود که ما تبدیل به سیستم شویم است، اما منفعت جمعی زمانی تبدیل به فرهنگ می

و اصفهان انتخاب مقصد از جمله گردشگري نباید غافل شد که بازارسازي هاي دوران قبل از انقالب در 

ضعف  ولیشوند،  جذب گردشگر میعامل عی درست است که لذا این متغیرهاي اجتما. مؤثر استشیراز 

ی آن است که مقدم و تر از این متغیرهاست و اثرات علّ ارتباط مهم چارچوب هاي قانونی و نهادي دراین

  . هاي درستی طراحی شوندچارچوبباید بنابراین . علّت این گونه رفتارهاست

با متغیر وابسته در  این متغیرها کهعین کلیدي بیانگر آن بود لذا بطور کلی نتیجه حاصله از نکته نظرات مطل   

ارتباطند، اما متغیرهاي دیگر ازجمله اقتصاد و ساختارهاي مولّد نقش زیادي در این میان دارند و سایر متغیرها 

 ها قراراین متغیرها نیستند که مناطق را جزء موفق. وزن زیادي دارند و سهم متغیرهاي فرضیات جزئی است

زیرساخت اگر . وزن این متغیرها کمتر دست اندرکار است لذا. نمایند، آنها سهم اندکی را ایفا میدهد می

  . رسیمنداشته باشیم، با حضور این متغیرها به جائی نمی

تواند  ها می این فرضیه. ها درست است اما تحت شرایط خاص همه این فرضیهتوان نتیجه گرفت که می   

درصد تغییرات متغیر وابسته را  10اینکه مجموع این متغیرها . عامل جذب نخواهند بود جذاب باشند ولی

ضمن اینکه ما منکر این نیستیم که در هزاره جدید، گردشگري جدید تعامل . بینی کند، این ارزش نیست پیش

ولی االن نیاز  عدم تأثیر این متغیرها، کامالً درست است، 60براي دهه . مهمی با جوامع محلی خواهد داشت

لذا براي توسعه پایدار گردشگري به این متغیرها نیاز مبرمی هست و پیش نیاز توسعه . به تعامل محلی است

. پایدار گردشگري این متغیرهاست
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  گیري  نتیجه

هاي همانطوریکه اشاره شد، این پژوهش حاصل یک آزمایش فکري اولیه در ارتباط با تبیین نقش مولفه   

قوي پیرامون متغیرهاي  تئوریکی حمایت و پشتیبانی علیرغم . ی و فرهنگی در جذب گردشگري بوداجتماع

شکی اما . مورد اشاره، در این پژوهش همه فرضیات مطابق با پیش بینی تئوریکی مورد تأیید قرار نگرفتند

ایجاد تسهیالت و  یعنی در کنار؛ طلبدمیشناختی جامعهی یک صنعت ملزومات عنوان بهگردشگري نیست که 

کند که هاي الزم براي جذب گردشگر که ضرورتی انکارناپذیر است، توسعه این صنعت اقتضا میزیرساخت

بینی پذیر و مبتنی بر قواعد اجتماعی داشته پیشو هنجارهایی بوده و رفتارهایی ها ارزشحامل جامعه مقصد 

بیشتر از  گرایی جمعو  گرایی عاماصفهان متغیرهاي استان  درکه  دهدنشان می نتایج با وجود اینکه. باشد

براي استان اردبیل در متغیرهاي سرمایه  آمده دست بهمیانگین اما . براي استان اردبیل است آمده دست بهمیانگین 

ضمن اینکه . براي استان اصفهان است آمده دست بهاجتماعی و پایبندي به هنجار صداقت بیشتر از میانگین 

در حالی که لذا . داري بین دو استان اصفهان و اردبیل در میزان مداراي اجتماعی وجود ندارد تفاوت معنی

فرضیات  باگرایی همسو با فرضیات پژوهش اند، سایر نتایج گرایی و جمعنتایج حاصل از دو متغیر عام

توان  گرایی عامو گرایی جمعمتغیرهاي تنها نمود که  گیري نتیجهچنین توان می. پژوهش همخوانی ندارد

عضویت افراد را در دو مقوله متفاوت مطابق با فرضیه پژوهش داشتند، متغیرهاي سرمایه اجتماعی و  ینیب شیپ

متغیر مداراي اجتماعی نیز توان پیش و پاي بندي به هنجار صداقت در جهت معکوس این توانایی را داشتند 

توان نتیجه گرفت مینظرات مطلعین کلیدي نیز چنین مجموعاز . بینی عضویت افراد را در دو گروه نداشت

از  کدام چیهنزدیک، ضمن اینکه  يها علّتهاي دور جذب گردشگر هستند نه که فرضیات مطروحه جزء علّت

. مطلعین، نقش این متغیرها را در توسعه گردشگري منکر نشدند اما وزن کمتري به این متغیرها قائل شدند

با پیش بینی این  و مولّد بودن آن نقش اساسی در رابطهلیدي، سطح توسعه اقتصادي ک مطلعین ازنظرهمچنین 

  در جامعه را موجب ) رفتارهاي جمعی مطلوب(یاجتماعهاي مؤلفه يریگ شکل، یعنی زمینه متغیرها دارد

آن است که  از این متغیرهاست و اثرات علّی تر مهمارتباط نیادرهاي قانونی و نهادي لذا چارچوب. شودمی

براي توسعه پایدار گردشگري به این متغیرها نیاز مبرمی  وجود نیابا. رفتارهاست گونه نیامقدم و عّلت 

  . توسعه پایدار گردشگري، حضور این متغیرهاست ازین شیپهست و 

توسعه  هاي ساختاري و فضائی در جذب گردشگر ونباید از نابرابرينتایج تجربیاین در تبیین ناهمخوانی    

یی فضا ينابرابردر سطح ساختار بیرونی بحث کما اینکه . غافل شددر دو استان اصفهان و اردبیل گردشگري 

کند که یاستدالل م لولیاست نهیزم نیدر ا. مطرح است در فضا یها و مواضع اجتماعنابرابر فرصت عیتوز و

به کاهش در  لیو کار تما هیحرکت سرما بازار و يعملکردها ابند،یگسترش  يامنطقهيهاينابرابر یوقت«

 یمتقابل نسبت به عدم توازن خنث التیتوسط تما ياجهت توازن منطقه لیگونه تماندارند و هر هاینابرابر

 يهابا تفاوت یاجتماع ،ياقتصاد يایرابطه است که در آن مزا ینوع ییفضا ينابرابر ،اساساین بر . شودیم

آن  يکه اعضا دیآیجامعه بوجود م کیدر  ياجامعه ،ياجامعه نیندر چ. شوندیمنطبق م ياو منطقه یفرهنگ
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مطلعین، اقتصاد و  نظرازلذا با توجه به اینکه  .شوندیم ينابرابر ینوع یقربان شانیهاصرف نظر از تفاوت

فتارهاي ر(یاجتماعهاي ي مؤلفهریگ شکلمولّد بودن آن نقش اساسی در این رابطه دارد، یعنی حتی زمینه 

هایی فضایی در لذا  مقامات و مسئولین اقتصادي باید نابرابري، شوددر جامعه را موجب می) جمعی مطلوب

  گون را مورد توجه قرار دهند و به هاي گونهعرصه اقتصاد و تأثیر آن در توسعه به مفهوم اعم در حوزه

هاي به یقین اتخاذ سیاست. مت گمارنداي ههاي موزون توسعهزنی در مقیاس ملی براي تحقق سیاستچانه

را خنثی هاي فضایی که ویژگی انتشاري دارنداي نابرابرياي در سطح کالن، اثرات ضد توسعهمتوازن توسعه

. ساخته و زمینه وفاق و انسجام اجتماعی را تقویت خواهد نمود

  هایی براي ارتقاءتالش کالندر سطح  شود کهپیشنهاد میبا توجه به نتایج کسب شده،  از طرف دیگر   

با تقویت این . روابط اجتماعی بر اساس دوستی و تعهد ابتناء یابدیرد تا صورت گگرایی گرایی و جمععام

هاي متعدد در یک هویت ها و هویتصفات فرهنگی در جامعه در مقیاسی فراگیر، زمینه جذب و ادخال گروه

عاطفی افراد به یکدیگر، مراودات اجتماعی، اقتصادي و و ضمن تقویت احساس تعهد  شدهفراهمواحد 
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A plan for an intellectual experiment on the impact of socio-cultural factors on 
attracting tourists And its empirical test

(Case comparison of Isfahan and Ardebil provinces)

Abstract

The purpose of the present study was to a theoretical speculation about the role of social 

and cultural factors in attracting tourists and its empirical test in two provinces of 

Isfahan and Ardebil as two positive and negative cases. In other words, the researcher in 

this study sought to measure the ability of explanatory variables The norm of honesty, 

social tolerance, universalim, Collectivism and social capital of citizens in relation to 

attracting tourists in the two target provinces. In this research, after theoretical 

explanation of the subject, we tried to use two quantitative and qualitative combinations 

(centralized group and distinction analysis) to adapt the findings to the theoretical model 

of research. Common denominator The comments of the key user (centralized group) 

indicate that these variables are associated with the dependent variable (tourist 

attraction), but other variables, including economic status and productive structures, 

have a great role to play, and the contribution of variables is a partial assumption. The 

results of the distinction analysis also showed that the successful province (Isfahan 

province) has a significant difference in the variables of universalism and collectivism 

with Ardabil province. In contrast, hypothesis, the amount of social capital and norm of 

honesty in Ardebil province is more than Isfahan and social tolerance due to lack of 
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significant difference between the two provinces studied was excluded from the 

distinction function equation. The results of the two combined methods showed that the 

results generally do not correspond to the research hypothesis. Finally, according to the 

results of the research, suggestions and solutions based on the results obtained in 

relation to tourist attraction were presented.

          
Keywords: Attract tourists, Social and cultural components, distinction analysis, key 
informants.
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