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چکیده
این پژوهش به بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار با نقش میانجی اثرات
اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی درک شده به وسیله جامعه میزبان در شهر سرعین انجام شده است .این پژوهش از نوع
کاربردی و از نظر روش پژوهش از نوع توصیفی -پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه میباشد .نمونه آماری به دست آمده با
استفاده از فرمول کوکران تعداد  385نفر از ساکنین شهر سرعین و روش نمونهگیری از نوع تصادفی در دسترس
میباشد .تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیات با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی معادالت ساختاری و با
بهرهگیری از نرمافزارهای  SPSSو  SMARTPLSانجام شده است .نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار
سرمایه اجتماعی با سه متغیر اثرات اقتصادی گردشگری ( ،)0.382اثرات اجتماعی -فرهنگی گردشگری ( )0.517و
متغیر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار ( )0.348میباشد .همچنین رابطه اثرات اقتصادی درکشده بر مشارکت در
توسعه گردشگری پایدار با توجه به ضریب مسیر ( )0.189و مقدار  tبه دست آمده ( ،)2.467مورد تایید قرار گرفت .اما
رابطه اثرات اجتماعی -فرهنگی درکشده بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار تایید نشد که این امر حاکی از آن
است که توسعه گردشگری در حوزه اثرات اجتماعی -فرهنگی گردشگری ،به گونهای نبوده که بتواند سرمایه اجتماعی
جامعه محلی سرعین را با خود همراه کند .همچنین نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی به صورت غیرمستقیم و با
نقش میانجی اثرا ت اقتصادی گردشگری بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار تاثیر مثبت و معناداری دارد .اما رابطه
سرمایه اجتماعی با نقش میانجی اثرات اجتماعی -فرهنگی گردشگری بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار در شهر
سرعین مورد تایید قرار نگرفت.
واژههای کلیدی :سرمایه اجتماعی ،توسعه پایدار ،جامعه میزبان ،اثرات گردشگری ،مشارکت.
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مقدمه
امروزه گردشگری به یکی از بزرگترین و پردرآمدترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیل شده و به
عنوان بستری جهت ایجاد تغییرات اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به
شمار میرود .گردشگری ابزار قدرتمند ی برای توسعه ملی است که در بسیاری از کشورهای توسعه
یافته درآمد حاصل از این صنعت منبع مهمی برای جبران اعتبارات دیگر بخشهای زیربنایی جامعه
است .گردشگری مقولهای چندبعدی است که با ارکان ،عوامل ،سازمانها و نهادهای متعدد و
همچنین مردم میزبان ارتباط دارد (میرفردی و همکاران .)1393 ،موفقیت توسعه گردشگری در یک
ناحیه نیازمند تعادل میان جنبه های محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است که گردشگری
پایدار را ایجاد میکند.
بقا و تداوم جوامع انسانی به کنشها و روابط اعضای آنها وابسته است .سطح و عمق روابط در
یک گروه نشاندهنده پیوستگی ،انسجام و همدلی میان اعضا است .اعضای جامعه یکی از جنبههای
اجتماعی هستند که مشارکت آنها نقش مهمی در تشویق توسعه گردشگری در یک ناحیه دارد .در
این راستا ،سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین متغیرهای حمایتگر مشارکت اجتماعی در بسیاری از
فعالیتهاست (مکبث 1و همکاران .)2004 ،سرمایه اجتماعی ،توانایی بهبود همکاری بین افراد
جامعه و هماهنگی در روند توسعه گردشگری جامعهمحور را دارد (لیو 2و همکاران .)2014 ،سرمایه
اجتماعی متغیری است که بستگی به روابط اجتماعی ،اعتماد بینفردی و تعهدات افراد جامعه دارد.
بنابراین میتوان گفت که عقاید و نگرشهای جامعه میزبان در شکل گیری سرمایه اجتماعی موثرند.
با عنایت به اینکه یکی از ارکان صنعت گردشگری ،جامعه میزبان است ،ضروری است ادراکات
جامعه میزبان نسبت به اثرات گردشگری نیز مورد بررسی قرار گیرد .اثرات مثبت و منفی گردشگری
عاملی برای حمایت و مشارکت ساکنان مقصد از توسعه گردشگری پایدار هستند (کو 3و استوارت،4
 .) 2002به عبارت دیگر ،اگر جامعه میزبان احساس کنند که منافعی که از ناحیه صنعت گردشگری
دریافت میکنند -در مقایسه با هزینههایی که متحمل میشوند -بیشتر باشد ،از توسعه گردشگری
پایدار حمایت کرده و در طرحها و برنامههای این حوزه مشارکت خواهند کرد .از طرف دیگر ،اگرچه
مطالعات مختلفی به بررسی سرمایه اجتماعی در صنعت گردشگری پرداختهاند و نیز مطالعات زیادی
اثرات گردشگری و توسعه گردشگری پایدار را مورد مطالعه قرار دادهاند ،با این حال ،مطالعات کمی
به ارتباط بین سرمایه اجتماعی ،اثرات اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی گردشگری و مشارکت در
توسعه گردشگری پایدار به صورت همزمان پرداختهاند .به منظور برطرف کردن این شکاف مطالعاتی
و با توجه به اهمیت جامعه میزبان در توسعه گردشگری پایدار ،این پژوهش بر آن است تا به بررسی
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نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار از دیدگاه جامعه میزبان در شهر
سرعین بپردازد .بنابراین مسئله اصلی در این پژوهش این است که سرمایه اجتماعی چه تاثیری بر
مشارکت در توسعه گردشگری پایدار جامعه میزبان در شهر سرعین دارد؟ در راستای مسئله اصلی،
سواالت فرعی مقاله به این شرح میباشد:
سرررمایه اجتمرراعی چرره ترراثیری بررر اثرررات ادارکشررده گردشررگری (اعررم از اثرررات اقتصررادی و
اجتمرراعی -فرهنگرری گردشرررگری) دارد؟ اثرررات ادراکشررده گردشرررگری (اثرررات اقتصرررادی و
اجتماعی -فرهنگی) چه تاثیری بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار دارند؟ و باالخره آیا سررمایه
اجتماعی با نقش میانجی اثرات گردشگری (به تفکیرک اثررات اقتصرادی و اجتمراعی -فرهنگری) برا
مشارکت جامعه میزبان در توسعه گردشگری پایدار ارتباط دارد؟ برای پاسخگویی به این سرواالت7 ،
فرضیه تنظیم و مورد آزمون قرار میگیرد .در این راستا ،مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم مریشرود.
پس از مقدمه بخش دوم به ادبیات موضوع و شرحی از پیشینه تجربی میپردازد و برا بهررهگیرری از
ادبیات ،مدل مفهومی تحقیق و فرضیههای تحقیق را در راستای پاسخگویی به سواالت پژوهش ارائه
مینماید .بخش سوم به روششناسی تحقیق اختصاص دارد .بخش چهارم به آزمرون مردل و ارائره و
تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش میپردازد و در بخش پایانی به بحث و نتیجهگیری نهایی پرداخته
میشود.
مبانی نظری
سرمایه اجتماعی
در حوزه سرمایه اجتماعی ،سه پژوهشگر به نامهای بوردیو ،پاتنام و کلمن نقش کلیدی
داشتهاند .بوردیو ،سرمایه اجتماعی را مجموعهای از منابع موجود یا بالقوه ناشی از تملک شبکههای
پایدار و نهادینه شده در روابط مبتنی بر توافق و شناخت دوطرفه میداند(میرکزاده و همکاران،
 .) 1393همچنین ،کلمن چارچوبی ارائه نمود که در آن ،سرمایه اجتماعی را منبعی شامل سرمایه
انسانی و مالی تلقی و با توجه به عملکرد آن ،تعریف کرد .از منظر او ،سرمایه اجتماعی جنبههایی از
ساختار اجتماعی را در برمیگیرد و اقدامات کنشگران را تسهیل میکند .پاتنام سنتهای مدنی را
مورد مطالعه قرار داد و پیشنهاد کرد که وجود سرمایه اجتماعی ،دلیلی بر عملکرد و شکلگیری
نهادهای متنوع و حفظ دموکراسی است .او سرمایه اجتماعی را شبکهای اجتماعی میداند که از
هنجارهای تقابل و اعتماد به وجود میآید (واداپلی .)2012 ،1پاوار )2006( 2با بررسی تعاریف
بوردیو ،کلمن ،پورتز و ولکاک بیشترین عناصر مشترک را شامل فعالیت جمعی ،همکاری ،شبکهها،
ارتباطات ،ارزشها و هنجارهای اشتراکگذاری شده ،تعامل اجتماعی و اعتماد شناسایی میکند.
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سرمایه اجتماعی را می توان چنین تعریف کرد :تعامالت اجتماعی که میان افراد براساس
هنجارهای اجتماعی شکل میگیرد و منجر به اعتماد میان کنشگران اجتماعی میشود .این
تعامالت در شبکههای اجتماعی رخ داده یا منجر به تولید شبکههای اجتماعی میشود و نهایتاً باعث
رسیدن به اهداف مشترک کنشگران میگردد .در این تعریف ،چهار رکن اساسی برای سرمایه
اجتماعی دیده میشود :تعامالت اجتماعی ،اعتماد ،شبکههای اجتماعی و رسیدن به اهداف مشترک.
بنابراین برای اینکه موتور این سرمایه روشن شود بایستی تعامالت و روابط اجتماعی شکل بگیرد
(شکوهی دولتآبادی و مسعود .)1389 ،اسالنیر ( )1999براساس مطالعه خود به این نتیجه رسید
که رفتارهای اخالقی به ارزشهای اخالقی و اعتماد اجتماعی بستگی دارد .طبق این برداشت ،وی
بین ارزشها و شبکهها تمایز قائل میشود و عنوان میکند که مشکالت جمعی بیش از هر چیز به
ارزشهای اصلی و اعتماد به دیگران بستگی دارد .همچنین وی بیان میدارد که دیدگاه سرمایه
اجتماعی در خال ایجاد نمیشود .بنابراین بخش دیگر سرمایه اجتماعی ،روابط اجتماعی میباشد.
تحقیقات اسالنیر نشاندهنده تقویت ارزشها میباشد که در کل حمایت قابل توجهی از شبکه
سرمایه اجتماعی وجود دارد و ارزشها (اعتماد) و روابط اجتماعی تاثیر قابل توجهی بر آن دارند.
ناهاپیت 1و گوشال ،)1998( 2سرمایه اجتماعی را مجموعه منابع بالفعل و بالقوه ،دسترسپذیر و
پدید آمده از شبکه روابط تعریف کردهاند که فرد یا واحد اجتماعی کسب میکند .آنها برای سرمایه
اجتماعی ،سه بعد در نظر گرفته اند :بعد ساختاری ،گستره ارتباطات متقابل افراد را در سازمان بیان
میکند و با الگوهای روابط موجود در سازمان ارتباط دارد .بعد ارتباطی با ماهیت و کیفیت
پیوندهای رابطه ای ارتباط دارد و از طریق سطوح اعتماد ،هنجارهای مشترک ،تعهدات و التزامهای
درکشده و احساس تعلق متقابل توصیف میشود .بعد شناختی به صورت نمایشها ،تعابیر و
نظامهای مشترک در میان شرکای رابطه تعریف میشود .این بعد را با دو مفهوم زبان و روایتهای
مشترک میسنجند .استون ،)2001( 3معرفهای سرمایه اجتماعی را به معرفهای دور و نزدیک
طبقهبندی میکند .معرفهای نزدیک سرمایه اجتماعی ،شامل اجزایی مانند اعتماد ،عمل متقابل،
شبکههای اجتماعی و فعالیتهای مدنی هستند .معرفهای دور سرمایه اجتماعی به طور مستقیم به
اجزای کلیدی مربوط نیستند و شامل امید به زندگی ،وضعیت سالمتی ،نرخ جرم ،نرخ بیکاری،
درآمد خانواده ،طالق و  ...هستند.
یکی از نقش های تاثیرگذار سرمایه اجتماعی کمک در ایجاد و توسعه گردشگری به ویژه
گردشگری پایدار است .ادبیات تحقیق نشان میدهد که سرمایه اجتماعی در حوزه گردشگری نیز
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .سرمایه اجتماعی در زمینه گردشگری با سهیم شدن در
تصمیم گیری ،روشی برای ارتقا پایداری ،تعادل توسعه اقتصادی و اجتماعی ،برنامهریزی همهجانبه
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مقاصد گردشگری ،اطمینان از داشتن درکی روشن از مکان ،ارزیابی سریع و مؤثر از موقعیتهای
پیچیده ،توسعه ارزشهای عمومی و ضمانت توزیع برابر منابع است (عینالی و همکاران.)1392،
بررسی مطالعات و تحقیقات انجام شده بیانگر آن است که تاکنون مؤلفهها و ابعاد مختلفی برای
سرمایه اجتماعی ارائه و مورد استفاده قرار گرفته است .جدول ( )1ابعادی را که در مطالعات مختلف
برای سرمایه اجتماعی بکار رفته ،نشان میدهد.
جدول ( )1ابعاد مورد استفاده برای سرمایه اجتماعی در ادبیات تحقیق
نویسندگان

ابعاد مورد استفاده برای سرمایه اجتماعی

ناهابیت وگوشال ()1998

سرمایه ساختاری ،ارتباطی و شناختی

وان بنینگن 1و اشمیتز)2013( 2

مشارکت اجتماعی ،سازمانی و سیاسی ،اعتماد اجتماعی ،سازمانی و سیاسی

متیمبو)2011( 3

اعتماد اجتماعی ،مشارکت ،رهبری مدنی ،پیوندهای اجتماعی غیررسمی،
تنوع روابط و شبکه ها

پارک و همکاران)2012( 4

مشارکت ،هنجارها ،اعتماد و شبکه ها

هارپام و همکاران)2002( 5

فامیل و خویشاوندی ،ساختار طبقه در جامعه ،شبکه ها و پیوندهای
اجتماعی ،اعتماد و هنجارهای مشترک

برگر  -اشمیت)2000( 6

روابط اجتماعی ،فعالیتها و مشارکتهای سیاسی و اجتماعی ،کیفیت
روابط اجتماعی،کیفیت نهادهای اجتماعی

غزانی و همکاران ()1395

مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،شبکههای
اجتماعی ،هنجارهای اجتماعی ،همسانی اجتماعی

حبیبی ()1395

اعتماد ،انسجام ،مشارکت

میرفردی و همکاران ()1393

اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،روابط اجتماعی

ریاحی و همکاران ()1392

انسجام اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی

غفاری و معاون ()1392

اعتماد اجتماعی ،اعتماد نهادی ،اعتماد بین شخصی ،اعتماد تعمیم یافته،
مبادله ،روابط اجتماعی ،مشارکت

محمدی و همکاران ()1392

اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،شبکه اجتماعی

اکبریان رونیزی ()1392

انسجام ،مشارکت و اعتماد اجتماعی

منبع :ادبیات پژوهش

همانطور که در جدول ( )1مشخص است ،در مطالعات مختلف ،هر یک از پژوهشگران ،ابعاد
مختلفی را برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفتهاند .به نظر میرسد ،آنچه در تعیین طبقهبندی
1
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سرمایه اجتماعی اهمیت دارد ،اهداف پژوهش ،ویژگیهای مکانی ،روش تحلیل و سنجشپذیری
معیارهاست .در این پژوهش با توجه به اهداف تحقیق و ادبیات تحقیق (با بهرهگیری از جدول (،))1
شاخصهای سنجش سرمایه اجتماعی در سه بعد دستهبندی گردید .به طور خاص ،از پژوهش
ناهابیت و گوشال ( ،)1998ضیایی و همکاران( )1392و میرفردی و همکاران( )1393برای
طبقه بندی سرمایه اجتماعی استفاده شد که عبارتند از :روابط اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و تعهد
اجتماعی .در ادامه به بررسی هر یک از این ابعاد پرداخته میشود.
الف .روابط اجتماعی :سرمایه اجتماعی از طریق روابط و تعامالت متقابل اجتماعی در میان
اعضای یک نظام اجتماعی ایجاد میشود و به عنوان نتیجه روابط اجتماعی توسعه مییابد .سرمایه
اجتماعی با توانایی سازمان برای ایجاد تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت دارد و سازمان میتواند از
1
طریق توجه به کارکنان خود و حمایت از آنها ،تعلق خاطر و دلبستگی روانی آنها را کسب کند (لینا
و ونبارن .)1999 ،2ارتباطات اجتماعی و مشارکت اجتماعی ،سرمایه اجتماعی هستند که باید به
توسعه در بخش گردشگری منتج شوند .ارتباطات اجتماعی به تعامل رسمی و غیررسمی میان افراد
منجر میشود که نتیجه آن سرعت بخشیدن به توسعه مطمئن در مناطق میباشد (راچماواتی،3
 .) 2014تعامالت و روابط اجتماعی که به وسیله محصوالت و منابع گردشگری ایجاد میشود برای
رضایت گردشگران حیاتی است .بنابراین میتوان گفت که روابط اجتماعی بخشی از سرمایه
اجتماعی است که جامعه میزبان با داشتن آن میتواند رضایتمندی گردشگران را فراهم نماید که
این خود عاملی برای تکرار سفرشان میباشد.
ب .اعتماد اجتماعی :اعتماد اجتماعی مهمترین بعد سرمایه اجتماعی و علوم اجتماعی است
که تمایل افراد را برای همکاری با گروههای مختلف جامعه افزایش میدهد .تئوریهای سرمایه
اجتماعی بر اعتماد به دلیل تأثیری که بر جامعه مدنی و دمکراسی دارد ،تأکید میکنند (یوسلنر،4
 .)1999برطبق استون ( ،)2001سه نوع اعتماد وجود دارد :الف .اعتماد به آشناها که اعتماد شخصی
نامیده میشود .ب .اعتماد تعمیمیافته که اعتماد به افراد ناآشنا را در برمیگیرد؛ و ج .اعتماد مدنی و
نهادی که اعتماد به نهادهای رسمی دولتی را در برمیگیرد .چلبی ( )1375اعتماد را در دو سطح
اعتماد بین شخصی و اعتماد تعمیمیافته مطرح و تعریف میکند .از نظر وی داشتن اعتماد
بین شخصی ،نشان از اطمینان به نزدیکان و اعضای خانواده ،بستگان و دوستان است .به عبارت دیگر
این نوع اعتماد بیشتر در روابط فرد با نزدیکان و دوستان و آشنایان وجود دارد .در مقابل ،اعتماد عام
یا تعمیمیافته ،داشتن حسن ظن نسبت به همه افراد در روابط اجتماعی بدون توجه به تعلق آنها به
گروههای قومی و قبیلهای است که این امر منجر به گسترش روابط برونگروهی میشود.
1
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ج .تعهد اجتماعی :هر فردی عضو گروه و جامعهای است و به خاطر این عضویت ،هنجارها و
ارزشها و نقشهایی را میپذیرد .میزان احساس مسئولیت افراد نسبت به این نقشها را تعهد
اجتماعی میگویند .به عبارت دیگر ،تعهد اجتماعی را می توان ،میزان پایبندی افراد به نقشهای
اجتماعیشان نامید (ایمان و مرادی .)1388 ،تعهد اجتماعی عاملی برای ارضای متقابل نیازهای
اعضای جامعه و درنتیجه افزایش همبستگی و انسجام آنان و ایجاد حس وفاداری نسبت به جامعه
میباشد و سبب آمادگی افراد برای ایثار و فداکاری در جامعه میشود (کوشمن .)1992 ،1تعهد به
2
عنوان یک قصد و نیت برای تداوم روابط ارزشمند اجتماعی بین افراد جامعه عمل میکند (گیلیلند
و بیلو .) 2002 ،3سطح تعهد در جهت ظرفیت جامعه دو جنبه ضروری دارد :وجود اعضایی از جامعه
که ذینفعان مشترک برای منافعند و تمایل این اعضا به مشارکت فعال در این نقش .به عبارت دیگر،
تعهد میتواند به عنوان تمایل افراد ،گروهها و سازمانها در جامعه برای برعهده گرفتن مسئولیت
آنچه که در جامعه رخ میدهد ،تعریف شود (ضیایی و همکاران.)1392 ،
مشارکت در توسعه گردشگری پایدار
4

5

طبق راهنمای سال  2005برنامه زیستمحیطی سازمان ملل و سازمان جهانی جهانگردی ،
گردشگری پایدار ،نوعی گردشگری است که حساب کامل اثرات اقتصادی ،اجتماعی و محیطی حال
و آینده را دارد و به نیازهای بازدیدکنندگان ،صنعت گردشگری ،محیط و جامعه میزبان توجه
میکند .طبق این تعریف میتوان مشاهده کرد که مفهوم توسعه گردشگری پایدار ،بیشترین تاکید را
بر جامعه میزبان دارد .به منظور دستیابی به توسعه گردشگری ،جامعه میزبان باید همزمان با حفظ
یکپارچگی فرهنگی و محیطی منتفع شود .با استناد به تعریف سازمان جهانی جهانگردی ،پیشنیاز
توسعه گردشگری پایدار ،تلفیق و هماهنگی اهداف اقتصادی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی
است .این امر متضمن تأمین منافع درازمدت جامعه میزبان ،گردشگران و حفاظت از منابع طبیعی و
میراث فرهنگی است (لن .)1994 ،6اصطالح جامعه میزبان به معنی همه افراد و بخشهای خصوصی
و عمومی است که به صورت بالقوه هم به طور مثبت و هم به طور منفی به وسیله اثرات توسعه
گردشگری در حدود ناحیه مقصد تحت تاثیر قرار میگیرند (میرنز.)2010 ،7
برای دستیابی به توسعه گردشگری پایدار ،جامعه محلی باید در ارکان اقتصادی ،اجتماعی و
محیطی مشارکت کند .مشارکت جامعه محلی به صورت گستردهای در توسعه گردشگری پایدار
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پذیرفته شده است (کل .)2006 ،1توسان )2000( 2مینویسد که مشارکت اجتماعی در فرایند
توسعه گردشگری ،الگویی انعطافپذیر و انطباقی است که اجازه میدهد جامعه محلی در مقاصد
مختلف گردشگری و در سطوح مختلف توسعه در فرایند تصمیمگیری توسعه گردشگری مشارکت
کنند که شامل به اشتراک گذاشتن منافع و تعیین نوع و مقیاس توسعه گردشگری در محلشان
میباشد.
دراک )1991( 3تشریح میکند که جامعه محلی میتواند در هر مرحله توسعه شامل برنامهریزی،
اجرا و اشتراکگذاری منافع مشارکت کند .مشارکت در فرایند برنامهریزی شامل شناسایی مسائل،
فرمولبندی جایگزینها ،برنامهریزی فعالیتها و تخصیص منابع میباشد .مشارکت در مرحله اجرا
شامل مدیریت و اجرای برنامهها یا فعالیتهای توسعه میباشد .اشتراکگذاری منافع روشی است که
جامعه محلی منافع اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی را از این پروژه ،چه به صورت انفرادی
چه به صورت جمعی دریافت میکنند .برطبق سارینین ،)2006( 4مشارکت جامعه محلی در توسعه
گردشگری سطح باالی کنترل فعالیتهای گردشگری را سبب میشود و اشتراکگذاری منافع
اقتصادی در درآمدهای مستقیم ،استخدام ،بهبود زیرساختها و  ...بین آنها صورت میگیرد.
دالیل متعددی برای مشارکت جامعه در توسعه گردشگری وجود دارد :نخست ،مردم محلی به
صورت مثبت و منفی به وسیله اثرات گردشگری در جامعه تحت تاثیر قرار میگیرند .آنها باید به
درستی در برنامهریزی فعالیتهایی که زندگی روزانهشان را تحت تاثیر قرار میدهد ،مشارکت کنند
(سیمونز .)1994 ،5دوم ،ساکنان محلی به صورت فزایندهای به عنوان بخش ضروری جو مهماننوازی
یک منطقه دیده میشوند (سیمونز .)1994 ،مشارکت در گردشگری ممکن است رضایت محلی
ایجاد کند و مردم محلی را به حمایت از فعالیتهای گردشگری تشویق کند .سوم ،مردم محلی
می توانند منبع عالی اطالعاتی باشند که برای دیگران قابل دسترس نیست .مردم محلی میتوانند
توسعه متناسب گردشگری را با سبک و سرعتی که مطابق با نیازها و اشتیاقهای آنهاست ،شناسایی
کنند (گارود .)2003 ،6چهارم ،مشارکت اجتماعی میتواند اطمینان دهد که منافع توسعه گردشگری
به صورت عادالنه در سراسر جامعه توزیع شده است (بروهمن .)1996 ،7پنجم ،مشارکت اجتماعی
در فعالیتهای گردشگری می تواند فخر و مباهات مردم به فرهنگ و جامعه خود را افزایش دهد و
نیز فرصتهایی برای آنها جهت مالقات بازدیدکنندهها ایجاد کند (کل )2006،و ششم ،مشارکت
اجتماعی در تصمیمگیری میتواند به توسعه خوداتکایی اجتماعی منجر شود .مشارکت فعال نه تنها
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روحیه وابستگی را از بین می برد بلکه سطح آگاهی ،خوداطمینانی آنها و کنترل فرایند توسعه را
افزایش میدهد (کومار.)2002 ،1
در مجموع ،ایده گردشگری پایدار جامعهمحور معتقد است که ساکنان محلی باید توسعه صنعت
گردشگری را از طریق درگیر شدن در گردشگری و اهداف و استراتژیهای توسعه آن کنترل کنند.
آنها همچنین باید در اجرای استراتژیها و نیز امکانات و خدمات عملیاتی زیرساختهای گردشگری
برای مدیریت اثربخش منابع محلی و توزیع بهتر مزایای توسعه گردشگری مشارکت کنند.
اثرات گردشگری
هرگاه فعالیت های گردشگری ارتباط نزدیکی با جامعه محلی داشته باشد ،گردشگری میتواند
موجب تغییر در ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،محیطی و اقتصادی مقصد گردد (بیتون .)2006 ،2زمانی
که جامعهای تحت تاثیر گردشگری قرار میگیرد ،افراد به صورت طبیعی سعی میکند که تغییرات
منفی توسعه گردشگری را حداقل کرده و اثرات مثبت را افزایش دهند .مشارکت جامعه در مورد
توانمندسازی مردم محلی با هدف تعیین امیدها و نگرانیهابرای توسعه گردشگری در منطقه خود
صورت میگیرد .در طرح توسعه ،اطمینان یافتن از اینکه توسعه اقتصادی تاثیر بسیار زیادی در
ساختار شغلی جامعه محلی داشته باشد ،بسیار مهم است .طبق گزارش بخش گردشگری سازمان
همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک ( ،)2010گردشگری جامعه محور باید قادر باشد شغل تولید کند،
درآمدها را افزایش دهد و فقر را در جوامع کاهش دهد .مشارکت جامعه میزبان در بخش گردشگری
فرصت هایی را برای آنها جهت بهبود رفاه اقتصادی و کیفیت زندگی از طریق فرصتهای
افزایشیافته به واسطه توسعه فعالیتهای گردشگری مانند حمل و نقل ،اقامت ،صنایع دستی و ...
فراهم میآورد.
اثرات اقتصادی گردشگری مختلفی در مقصد ،شناسایی شده است .برای مثال ،گردشگری
فرصت های استخدام و درآمد افراد جامعه را افزایش داده ،استاندارد زندگی را بهبود میبخشد،
درآمدهای مالیاتی را افزایش داده و زیرساختها را بهبود میبخشد و نیز از اثرات منفی اقتصادی
4
میتوان به تورم ،وابستگی اقتصادی ،فقر ،بار مالیاتی و ...اشاره کرد (اندریک 3و همکاران2005؛ الی
و نپال2006 ،5؛ لیپ2007 ،6؛ آکیس 7و همکاران1996 ،؛ کیم 8و همکاران 2013 ،و توسان.)2002،
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عالوه بر اثرات اقتصادی ،صنعت گردشگری اثرات اجتماعی -فرهنگی در مقصد بر جای
میگذارد .مقصود از اثرات اجتماعی -فرهنگی گردشگری ،تغییراتی است که در زندگی مردم ،هنر،
عادات ،رسوم و معماری مقصد ،رخ میدهد و این تغییرات بیشتر به سبب تماس مستقیم ساکنان
مقصد و گردشگران صورت میگیرد .مطالعاتی که به بررسی اثرات اجتماعی -فرهنگی گردشگری
پرداختهاند نشان میدهند که صنعت گردشگری دارای اثرات مثبتی از قبیل بهبود خدمات
اجتماعی ،حمل و نقل ،امکانات تفریحی و فعالیتهای فرهنگی ،تقویت احساس غرور نسبت به
سنتها و فرهنگ محلی ،تجدید حیات فرهنگی از طریق محافظت از سایتهای فرهنگی و حفظ
سنتها و فرهنگ محلی ،بهبود کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی و اثرات اجتماعی -فرهنگی منفی
از قبیل تغییر فرهنگی ،تغییر در سبک زندگی ،زندگی اجتماعی و ارزشها و باورهای جامعه ،افزایش
جرم و جنایت و نیز ازدحام و سر و صدا میباشد (شلدون 1و آبنوجا2001 ،2؛ آکیس و همکاران،
1996؛ مککول 3و مارتین1994 ،4؛ دیر 5و همکاران2007 ،؛ کیم و همکاران2013 ،؛ توسان،
 2002آندریک و همکاران 2005 ،و کل .)2006 ،اثرات گردشگری عاملی برای حمایت و مشارکت
جامعه میزبان از توسعه گردشگری پایدار است .جامعه مقصد به عنوان مکانی همراه با عناصر طبیعی
و انسانی است که تجارب گردشگری در آن رخ میدهد و محصوالت گردشگری تولید میشود
(سینگ 6و همکاران .)2003 ،اگر مردم میزبان ،منافع مالی و غیرمالی از ناحیه صنعت گردشگری
دریافت کنند ،به احتمال زیاد در طرحها و برنامههای این حوزه مشارکت خواهند کرد.
پیشینه تجربی پژوهش
 زائو 7و زو ،)2017( 8در مطالعهای به تجزیه و تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر کارآفرینیکارگاه های تولیدی کوچک و خرد از طریق سرمایه ساختاری ،ارتباطی و شناختی پرداختند .نتایج
کار آنها نشان داد که هر سه بعد سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر رفتار کارآفرینی در کارگاههای
تولیدی خرد و کوچک دارد .نتایج ،پایه نظری بر کارآفرینی کارگاههای خرد و کوچک ارائه و منبع
مطمئنی برای تداوم مطالعات صنایع خرد و کوچک تولیدی فراهم کرد.
 اسفندانی 9و همکاران ( )2016با هدف بررسی اثر سرمایه اجتماعی در شناسایی فرصتهایکارآفرینی در میان مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مطالعهای در سال  2016انجام دادند.
پس زمینههای نظری این تحقیق مشتمل بر شبکههای اجتماعی و سرمایه اجتماعی (از جمله
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جنبههای شناختی ،رابطه ای و ساختاری) است .نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی به طور مثبت
بر تشخیص فرصتهای کارآفرینی تاثیر میگذارد.
 هوانگ 1و استوارت ،)2016( 2در پژوهشی در کره جنوبی ،سرمایه اجتماعی را به عنوان نوعخاصی از ارتباطات شخصی گسترش میدهد که اقدام جمعی اجتماع مقصد را برای توسعه
گردشگری روستایی تشویق میکند .نتایج نشان داد که کیفیت شبکه اجتماعی فردی با تمایل به
مشارکت در توسعه گردشگری در ارتباط است .عالوه بر این ،در مقایسه با روابط شخصی انفرادی
میان ساکنان ،شبکههای اجتماعی موجود ،برای افزایش اقدام جمعی ساکنان حیاتی هستند.
 بلور )2015( 3مطالعه ای در آفریقای جنوبی با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی و رابطه آنبا مدیریت منابع طبیعی جامعهمحور ،انجام داد .به منظور دستیابی به این هدف ،روشهای پژوهشی
ترکیبی برای ارزیابی نقشها و روابط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف استفاده شد .نتایج کیفی
نقش عمده سرمایه اجتماعی در ایجاد اشکال مختلف اعتماد در سطح پروژه را نشان داد .از سوی
دیگر ،نتایج کمی بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی ،تعدادی از ابعاد سرمایه اجتماعی در سطح
خانوار بدست آمد .نقش مهم رهبران سنتی در حفظ و بسیج سرمایه اجتماعی یکی از ویژگیهای
متقاطع نتایج این مطالعه بود .به طور کلی ،یافتههای این مطالعه ،از نقش سرمایه اجتماعی در بهبود
نتایج اقدام جمعی حمایت میکنند.
 راچماواتی ( )2014در پژوهشی در اندونزی ،تشریح میکند که سرمایه اجتماعی در یک مقصردگردشگری بر توسعه اکوتوریسم در یک سایت خاص تاثیر میگذارد .نتایج این پژوهش نشان داد کره
بین شبکه بندی ،مشارکت اجتماعی و توسعه اکوتوریسم ارتبراط مثبرت وجرود دارد ،ولری اعتمراد و
هنجار ارتباطی با توسعه اکوتوریسم ندارند.
 لیو و همکاران ( ،)2014در پژوهشی به بررسری نقرش سررمایه اجتمراعی در تشرویق سراکنانمناطق گردشگری طبیعی جامعهمحور به رفتارهای زیستمحیطی پرداختنرد .نترایج پرژوهش آنران
نشان داد سرمایه اجتماعی به عنوان عامل میانجی در بهبرود رفترار زیسرتمحیطری سراکنان عمرل
میکند و منجر به توسعه گردشگری طبیعی جامعهمحور میشود .همچنین ،سررمایه اجتمراعی هرم
نتیجه و هم محرک توسعه گردشگری طبیعی جامعهمحور است.
 نوردین 4و همکاران ( )2014در مطالعهای در جزیره لنکاوی مرالزی ،بره توانمندسرازی جامعرهمحلی از طریق کارآفرینی گردشگری پرداخت .هدف آنها از ایرن مطالعره توانمندسرازی اقتصرادی از
جمله سرطح درآمرد ،ایجراد فرصرت هرای شرغلی و بهبرود اسرتاندارد زنردگی از طریرق کرارآفرینی
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گردشگری بود که نتایج نیز نشان داد فعالیتهای کارآفرینی گردشرگری بره طرور مثبتری در سرطح
درآمد ،فرصتهای شغلی و استاندارد زندگی جامعه میزبان مشارکت دارد.
 کیم 1و همکاران ( ،)2014در مطالعه ای موانع مشارکت جامعه محلی در برنامهریرزی و توسرعهگردشگری جامعه محور را در کشورهای در حال توسعه ،برا تمرکرز برر دهکردهای در الئروس مرورد
بررسی قرار داد .موانع اصلی مشارکت جامعه محلی که در این پژوهش شرناخته شرد شرامل :سرطح
تحصیالت پایین و فقدان دانش درباره گردشگری ،شرایط زنردگی فقیرانره و فقردان حمایرت مرالی،
مشغله های روزانه و فقدان زمران کرافی بررای مشرارکت در گردشرگری ،ادراکرات جامعره محلری از
گردشگری به عنوان کسب و کاری فصلی با درآمد پرایین و اختالفرات قردرت ،نهادهرای بازدارنرده و
بیاعتمادی محلی به مقامات مریباشرد .در پژوهشری مشرابه ،پرایمین و همکراران ،)2014( 2موانرع
مشارکت اجتماعی را در گردشگری روستایی در منطقهای در مالزی مورد ارزیرابی قررار دانرد .نترایج
تحقیق آنها نشان داد که موانع اصلی مشارکت اجتماعی در گردشگری شامل :دانش محردود دربراره
گردشگری ،فقدان سرمایه ،عدم توانایی ارتباط خوب از طریق زبان انگلیسی ،فقدان اطالعرات دربراره
توسعه گردشگری منطقه مورد مطالعه ،و مشوقها یا حمایتهای محدود دولت از توسعه گردشرگری
میباشد.
4
3
 پونگپانرات و چانترادون ( ،)2012در تحقیقی با عنروان "سراز و کرار سررمایه اجتمراعی درطرح مشارکت اجتماعی گردشگری در جزیره سامویی تایلند" دریافتند که عناصر سرمایه اجتمراعی
موجب مشارکت بیشتر در میان افراد محلی شده و سطح تحصیالت افراد میتوانرد عملکررد حیراتی
برای موفقیت طرح فعالیتهای گردشگری محلی داشته باشد.
 غزانی و همکاران ( )1395در مطالعهای به نقش سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری طبیعریمردم نهاد از دیدگاه روستاییان استان مازندران پرداختند .نترایج ایرن پرژوهش نشران داد کره رابطره
مثبت و معناداری بین دیدگاه روستاییان درباره سرمایه اجتماعی و امکان توسعه گردشگری طبیعری
مردمنهاد وجود دارد.
 حبیبی ( ،)1395در مطالعهای به بررسی نقش سررمایه اجتمراعی در تمایرل ورود گردشرگر درشهرستان مریوان پرداخت .نتایج این پژوهش نشران داد کره برین مولفرههرای سررمایه اجتمراعی و
تحصیالت و گرایش آنها به ورود گردشگر رابطره معنراداری وجرود دارد .همچنرین برین جنسریت و
وضعیت شغلی افراد و میزان گرایش آنها به ورود گردشگر رابطه معناداری وجود دارد.
 رومیانی و همکاران ( ) 1393در پژوهشی به تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر روی توسعه پایدارروستایی در دهستان رومشگان غربی کوهدشت پرداختند .آنها دریافتند کره در میران ابعراد سررمایه
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اجتماعی ،بین ابعاد اعتماد و مشارکت با توسعه پایدار رابطه مثبت و بین نهادهرای محلری و توسرعه
پایدار رابطه منفی وجود دارد .ولی بین بعد انسجام و توسعه پایدار هیچ رابطهای وجود ندارد.
 ضیایی و همکاران ( )1392در پژوهشی به ارزیابی ظرفیت جامعره محلری بررای توسرعه پایردارگردشگری در منطقه پاسارگاد پرداختند .آنها دریافتند که ظرفیت جوامع محلری پیرامرون پاسرارگاد
برای توسعه پایدار گردشگری به جز مؤلفه تعهد ،وضع مطلوبی ندارد .لذا ظرفیتسازی و ایجاد بسرتر
مناسب جهت نیل به توسعه پایدار گردشگری در این نواحی ضروری است.
مدل مفهومی
برای بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در توسعه گردشگری پایدار با نقش میانجی
اثرات گردشگری ،با مرور ادبیات تحقیق ،شکل ( )1به عنوان چارچوبی کلی برای مشخص نمودن
روابط میان متغیرهای تحقیق مدلسازی شد .این مدل شامل متغیر مستقل سرمایه اجتماعی با
ابعاد روابط اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و تعهد اجتماعی است و مشارکت در توسعه گردشگری پایدار
به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .همچنین ،متغیر میانجی در این مدل شامل اثرات
اقتصادی و اثرات اجتماعی -فرهنگی گردشگری میباشد .هدف ،بررسی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم
سرمایه اجتماعی (از طریق متغی ر میانجی اثرات گردشگری) بر متغیر مشارکت در توسعه گردشگری
است.

شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق
منبع :تحقیق حاضر
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فرضیههای تحقیق
در راستای اهداف پژوهش فرضیههای زیر مورد آزمون و تحلیل قرار میگیرند:
 :H1سرمایه اجتماعی بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار تاثیر مستقیم دارد.
 :H2سرمایه اجتماعی بر اثرات اقتصادی درکشده از گردشگری تاثیر مستقیم دارد.
 :H3سرمایه اجتماعی بر اثرات اجتماعی -فرهنگی درکشده از گردشگری تاثیر مستقیم دارد
 :H4اثرات اقتصادی درکشده بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار تاثیر مستقیم دارد.
 :H5اثرات اجتماعی -فرهنگی درکشده بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار تاثیر مستقیم دارد.
 :H6سرمایه اجتماعی با نقش میانجی اثرات اقتصادی درکشده بر مشارکت در توسعه گردشگری
پایدار تاثیر غیرمستقیم دارد.
 :H7سرمایه اجتماعی با نقش میانجی اثرات اجتماعی -فرهنگی درکشده بر مشارکت در توسعه
گردشگری پایدار تاثیر غیرمستقیم دارد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری دادهها از نوع
توصیفی -پیمایشی است و برحسب ماهیت دادهها از نوع تحقیقات کمی میباشد .به لحاظ موضوعی
این پژوهش از نوع مطالعات گردشگری و توسعه پایدار میباشد که در تابستان سال  1395در
شهرستان سرعین انجام شده است .جامعه آماری تحقیق ،ساکنین شهر سرعین می باشد .برای
محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که براساس آن حجم نمونه تعداد  385نفر
بدست آمد که از روش نمونهگیری تصادفی در دسترس استفاده شد .برای جمعآوری دادههای
میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده گردید .برای طراحی پرسشنامه از مطالعات مختلف براساس
شرایط و موقعیت جامعه استفاده شد .در این رابطه برای سرمایه اجتماعی (13سوال) از مطالعات
ناهاپیت وگوشال ( ،)1998وان بنینگن و اشمیتز ( ،)2013پارک و همکاران ( ،)2012استون
( ،)2001برگر -اشمیت ( ،)2000غزانی و همکاران ( ،)1395میرفردی و همکاران ( )1393و ضیایی
و همکاران( )1392استفاده شد .برای اثرات گردشگری ادراکشده (15سوال) از مطالعات کیم و
همکاران ( ،)2013هوانگلی ،)2012( 1اندریک و همکاران ( ،)2005لیپ ( )2007و الی و نپال
( )2006استفاده شد و برای متغیر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار ( 6سوال) از پژوهش
هوانگلی ( ) 2012استفاده شد .به منظور اطمینان از انطباق سواالت برگرفته از مطالعات پیشین با
محتوای سرمایه اجتماعی و دیگر متغیرهای پژوهش ،در جامعه میزبان از نظر اساتید دانشگاه،
صاحبنظران و متخصصان امر (شامل اساتید گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه محقق اردبیلی 2 ،نفر
از دانشجویان دکتری در رشته مدیریت جهانگردی و  4نفر از خبرههای فعال در صنعت گردشگری
Hung Lee
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شهر سرعین) استفاده نموده و پس از اخذ نظرات آنها ،اقدامات اصالحی در پرسشنامه صورت گرفت.
سپس تعداد  30نمونه به صورت پیشآزمون برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه جمعآوری شد.
نتایج نشان از روایی و پایایی مناسب پرسشنامه دارد (جدول (.))2
روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش ،تحلیل همبستگی با استفاده از نرمافزار  SPSSو
مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMبه کمک روش حداقل مربعات جزیی ( )PLSو با نرمافزار
 SMARTPLSنسخه 2میباشد .مدلسازی معادالت ساختاری روشی است که برای نشان دادن،
تخمین و آزمون فرضیهها درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و نهفته به کار میرود.
مدلسازی معادالت ساختاری شامل دو مرحله یعنی مدل اندازهگیری و مدل ساختاری است .در
مرحله اول ،یعنی مدل اندازه گیری ،به بررسی روایی و پایایی متغیرهای نهفته تحقیق با استفاده از
تحلیل عاملی تاییدی ( )CFAپرداخته میشود .در این مرحله از مقدار  tو روایی سازه ( )AVEبرای
بررسی روایی متغیرها و از پایایی ترکیبی ( )CRو آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی ابزارهای
اندازهگیری ،استفاده میشود .چنانچه مقدار  tبارهای عاملی در سطح یک یا پنج درصد معنیدار و
مقدار روایی سازه باالتر از  0/5باشد و مقدار پایایی ترکیبی باالتر از  0/6و ضریب آلفای کرونباخ
باالتر از  0/7باشد ،روایی و پایایی ابزارهای تحقیق مناسب و مورد قبول است .برطبق موارد مطروحه،
جدول ( )2نشان می دهد که پایایی و روایی پرسشنامه ،مناسب و قابل قبول است .در مرحله دوم ،با
استفاده از مدل ساختاری به ارزیابی فرضیهها در مورد روابط بین متغیرهای نهفته پژوهش پرداخته
میشود.
یافتههای تحقیق
ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان نشان میدهد که از مجموع  385نفر 223 ،نفر مرد
(درصد )57/8و  162نفر زن (درصد )42/2هستند .به لحاظ سنی 64 ،نفر (درصد )16/7زیر 20
سال 151 ،نفر (درصد )39/2بین  20تا  30سال 106 ،نفر (درصد )27/5بین  30تا  40سال53 ،
نفر (درصد )13/7بین  40تا  50سال و  11نفر (درصد )3/9باالی  50سال سن داشتهاند .از نظر
سطح تحصیالت ،تعداد  49نفر (درصد )12/7کمتر از دیپلم 169 ،نفر (درصد )43/9دیپلم 34 ،نفر
(درصد )8/8فوق دیپلم 113 ،نفر (درصد )29/4لیسانس 12 ،نفر (درصد )3/1فوقلیسانس و  8نفر
(درصد )2/8دارای مدرک دکتری میباشند .به لحاظ شغلی 57 ،نفر (درصد )14/7کارمند 15 ،نفر
(درصد )3/9کشاورز 26 ،نفر (درصد )6/9کارگر 128 ،نفر (درصد )33/3بخش خدمات 42 ،نفر
(درصد )10/8شغل آزاد 45 ،نفر (درصد )11/8خانهدار و  72نفر (درصد )18/6دانشجو هستند.
همچنین 68 ،نفر از افراد (درصد )17/6کمتر از  10سال 68 ،نفر (درصد )17/6بین  10تا  20سال و
 249نفر (درصد )64/7باالی  20سال در شهرستان سرعین سکونت داشتهاند.
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جدول ( )2شاخصهای روایی همگرا ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ( ،)CRمیانگین پاسخها و
شاخص نیکویی برازش مدل ( )GOFرا نشان میدهد .آلفای کرونباخ میزان بارگیری همزمان
متغیرهای مکنون یا سازه را در زمان افزایش یک متغیر آشکار اندازهگیری میکند و پایایی ترکیبی،
نسبت مجموع بارهای عاملی متغیرهای مکنون به مجموع بارهای عاملی بعالوه واریانس خطا
میباشد .تمامی مقادیر آلفای کرونباخ باالتر از  0/7و پایایی ترکیبی از مقدار  0/6بزرگترند و این
نشاندهنده پایایی باالی پرسشنامه هستند.
روایی همگرا نیز در این تحقیق استفاده شده است .روایی همگرا به این معناست که نشانگرهای
هر سازه ،تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازهگیری نسبت به سازههای دیگر مدل فراهم آورند .به
عبارت سادهتر ،هر نشانگر فقط سازه خود را اندازهگیری کند و ترکیب آنها به گونهای باشد که تمام
سازه ها به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند .با کمک شاخص میانگین واریانس استخراج شده ()AVE
مشخص شد که تمام سازه های مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج شده باالتر از 0/5
هستند و نیز طبق شکل ( )3تمامی مقادیر tبارهای عاملی در سطح  5درصد باالی  1/96و معنادار
هستند .بنابراین نتیجه میگیریم که روایی متغیرهای پژوهش مناسب و رضایتبخش میباشد.
شاخص نیکویی برازش ،سازش بین کیفیت مدل ساختاری و مدل اندازهگیری شده را نشان میدهد
و برابر است با:
 ،جذر میانگین  AVEو  R2میباشد .باال بودن شاخص مقدار  GOFاز
و
که در آن
 ،0/4برازش مدل را نشان میدهد .مقدار شاخص برازش برابر  0/602است که از مقدار  0/4بزرگتر
است بنابراین برازش مدل مناسب است .به بیان سادهتر دادههای این پژوهش با ساختار عاملی و
زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد که بیانگر همسو بودن سواالت با سازههای نظری است.
جدول ( )2شاخص روایی همگرا  ،پایایی و آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
پایایی

آلفای

میانگین

کرونباخ

پاسخها

0/516

0/875

4/237

0/882

3/614
3/573

R2

متغیرهای پنهان

روایی سازه

اثرات اجتماعی -فرهنگی گردشگری

0/573

0/902

اثرات اقتصادی گردشگری

0/586

0/908

0/382

اعتماد اجتماعی

0/651

0/881

0/705

0/817

ترکیبی

تعهد اجتماعی

0/748

0/922

0/809

0/887

3/567

مشارکت در توسعه گردشگری پایدار

0/572

0/888

0/348

0/860

3/913

روابط اجتماعی

0/511

0/829

0/790

0/743

3/724

سرمایه اجتماعی

0/678

0/921

0/000

0/905

3/688
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0/602
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در جدول ( )3ضرایب همبستگی پیرسون متغیرها نشان داده شدهاند .همانطور که مشاهده
میشود تمامی ضرایب همبستگی در سطح خطای 5درصد مثبت و معنادار هستند .در بین ابعاد
سرمایه اجتماعی ،روابط اجتماعی با ضریب  0/536دارای بیشترین ارتباط همبستگی با مشارکت در
توسعه گردشگری پایدار میباشد .همچنین با بررسی ارتباط همبستگی اثرات گردشگری با
متغیرهای دیگر مشاهده میشود که ارتباط همبستگی اثرات اقتصادی درکشده با هر یک از
ابعاد سرمایه اجتماعی و مشارکت در توسعه گردشگری پایدار به مراتب بیشتر از ارتباط اثرات
اجتماعی -فرهنگی درکشده با هر یک از این متغیرهاست .بنابراین میتوان اهمیت بیشتر اثرات
اقتصادی گردشگری را نسبت به اثرات اجتماعی -فرهنگی از نگاه جامعه میزبان در سرعین مشاهده
کرد.
جدول ( )3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پنهان
 )1اثرات اجتماعی -فرهنگی گردشگری

()1

()2

() 3

() 4

()5

() 6

1

 )2اثرات اقتصادی گردشگری

0/512

1

 )3اعتماد اجتماعی

0/579

0/554

1

 )4تعهد اجتماعی

0/618

0/529

0/61

1

 )5روابط اجتماعی

0/695

0/546

0/527

0/72

1

 )6مشارکت در توسعه پایدارگردشگری

0/404

0/467

0/513

0/46

0/536

1
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با پیادهسازی نتایج بدست آمده بر روی مدل مفهومی تحقیق ،شکل ( )2حاصل میشود که مدل
معادالت ساختاری را در حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان میدهد .در این مدل متغیرر سررمایه
اجتماعی ،برونزا و متغیرهای اثرات اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی گردشگری ،میانجی و مشارکت در
توسعه گردشگری پایدار ،درونزامی باشرد .در ایرن نمرودار اعرداد و یرا ضررایب بره دو دسرته تقسریم
میشوند .دسته اول تحت عنوان معادالت انردازه گیرری هسرتند کره روابرط برین متغیرهرای پنهران
(بیضی) و متغیرهای آشکار (مسرتطیل) مریباشرند (بارهرای عاملی).دسرته دوممعرادالت سراختاری
هستند که روابط بین متغیرهای اصلی تحقیق میباشند و برای آزمون فرضریات اسرتفاده مریشروند
(ضرایب مسیر).
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شکل ( )2مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد

شکل ( )3مدل معادالت ساختاری و تحلیل عراملی تاییردی را در حالرت قردر مطلرق معنراداری
ضرایب ( )t-valueنشان میدهد .این مدل در واقع تمامی معادالت اندازه گیری و معادالت سراختاری
را با استفاده از آماره  ،tآزمون می کند .بر طبق این مدل ،ضریب مسیر در سطح اطمینران 95درصرد
معنادار میباشد اگر مقدار آماره tاز  1/96بیشتر باشد.

شکل ( )3مدل تحقیق در حالت قدر مطلق معناداری ضرایب
منبع :تحقیق حاضر
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جدول ( )4ضرایب مسیر (بتا) ،آماره  ،tضریب تعیین و نتیجه فرضیههای تحقیق را نشان
می دهد .با توجه به نتایج بدست آمده از مقادیر ضرایب مسیر و آماره  ،tرابطه مثبت و معنادار
سرمایه اجتماعی با سه متغیر اثرات اقتصادی گردشگری ،اثرات اجتماعی -فرهنگی گردشگری و
متغیر مشا رکت در توسعه گردشگری پایدار مورد تایید قرار گرفت .به نحوی که سرمایه اجتماعی 34
درصد از تغییرات مشارکت در توسعه گردشگری پایدار و 51درصد از اثرات اجتماعی -فرهنگی و 38
درصد از تغییرات اثرات اقتصادی را توضیح میدهد .فرضیه "اثرات اقتصادی درکشده بر مشارکت
در توسعه گردشگری پایدار تاثیر مستقیم دارد" ،با ضریب مسیر  0/189و مقدار  2.467 ،tتایید
گردید .ولی فرضیه "اثرات اجتماعی -فرهنگی درک شده بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار
تاثیر مستقیم دارد" ،به دلیل اینکه مقدار  tکمتر از  1/96بدست آمد ،تایید نشد.
طبق نتایج به دست آمده ،فرضیه " اثر سرمایه اجتماعی بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار
با متغیر میانجی اثرات اقتصادی گردشگری" دارای ضریب مسیر  0/117است و مقدار  tآن خارج از
بازه بحرانی است .درنتیجه ،این فرضیه تایید میگردد .اما فرضیه "سرمایه اجتماعی با نقش میانجی
اثرات اجتماعی-فرهنگی درکشده بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار تاثیر غیرمستقیم دارد"،
با توجه به مقدار  tبه دست آمده ( )1/018که کمتر از  1/96محاسبه شده است ،تایید نشد.
جدول ( )4ضرایب مسیر (بتا) ،آماره  ،tضریب تعیین و نتیجه فرضیههای تحقیق
ضرایب

فرضیات تحقیق

R2

بتا

T

 :H5اثرات اجتماعی -فرهنگی گردشگری  >-مشارکت در
توسعه گردشگری پایدار

-0/041

0/562

 :H4اثرات اقتصادی گردشگری >-مشارکت در توسعه
گردشگری پایدار

0.189

2.467

 :H1سرمایه اجتماعی>-مشارکت در توسعهگردشگری پایدار

0/483

6/655

وضعیت
فرضیه

جهت

رد
0/348

تأیید

+

تأیید

+

:H3سرمایه اجتماعی >-اثرات اجتماعی -فرهنگی گردشگری

0/719

27/315

0/517

تأیید

+

:H2سرمایه اجتماعی  >-اثرات اقتصادی گردشگری

0/618

15/781

0/382

تأیید

+

:H7سرمایه اجتماعی  >-اثرات اجتماعی -فرهنگی
گردشگری>-مشارکت در توسعه گردشگری پایدار

0/0295

1/018

:H6سرمایه اجتماعی >-اثرات اقتصادی گردشگری-
>مشارکت در توسعه گردشگری پایدار

0/117

3/907

منبع :تحقیق حاضر

رد
تأیید

+

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01,
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بحث
این تحقیق ،با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت جامعه میزبان در توسعه
گردشگری پایدار ،با نقش میانجی اثرات اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی گردشگری در شهرستان
سرعین انجام شد .در این راستا ،هفت فرضیه مورد آزمون قرار گرفت .در فرضیه اول به بررسی تاثیر
سرمایه اجتماعی بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار پرداخته شد که نتایج پژوهش نشان داد
که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در توسعه گردشگری پایدار وجود دارد
به طوری که  34درصد از تغییرات متغیر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار به وسیله سرمایه
اجتماعی ایجاد می شود که نشان از رابطه مثبت و مستقیم بین این دو متغیر است .همچنین بررسی
ابعاد سرمایه اجتماعی نشان میدهد که براساس جدول ( )3در سطح  95درصد همبستگی مثبت و
معناداری بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مشارکت در توسعه گردشگری پایدار وجود دارد .به طوری که
به ترتیب روابط اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و تعهد اجتماعی دارای بیشترین ارتباط همبستگی با
مشارکت در توسعه گردشگری پایدار میباشند .این نتیجه با پژوهش راچماواتی ( )2014که طبق
آن سرمایه اجتماعی که از طریق مشارکت و همکاری جامعه محلی ایجاد میشود ،در توسعه
اکوتوریسم ضروری میباشد ،همراستاست .همچنین با نتایج جونز )2005( 1که به ارتباط بین
س رمایه اجتماعی و عملیات اکوتوریسم در گامبیا پرداخته و همچنین مطالعات پونگپانرات و
چانترادون ( ،)2012اکبریان رونیزی ( )1392و غزانی و همکاران ( )1395مطابقت و همراستایی
دارد.
در فرضیه دوم و سوم رابطه سرمایه اجتماعی با اثرات اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی درکشده
از گردشگری مورد سنجش قرار گرفت .نتایج نشان داد که رابطه مثبت و مستقیمی بین
سرمایه اجتماعی و اثرات اقتصادی درکشده گردشگری و نیز بین سرمایه اجتماعی و اثرات
اجتماعیفرهنگی درکشده گردشگری وجود دارد .همچنین برطبق جدول ( )3نیز همبستگی مثبت
و معنادار در سطح  95درصد بین ابعاد سرمایه اجتماعی و اثرات اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی
درک شده وجود دارد .در فرضیه چهارم ،تاثیر اثرات اقتصادی درکشده از گردشگری بر مشارکت در
توسعه گردشگری پایدار مورد تحلیل قرار گرفت .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین اثرات
اقتصادی درک شده و مشارکت در توسعه گردشگری ارتباط مثبت و مستقیمی وجود دارد .این نتایج
با نتایج پژوهش دراک ( ) 1991که به نقش جامعه محلی در توسعه اکوتوریسم پرداخته و پروژه
اکوتوریسم را شامل  3مرحله برنامه ریزی ،اجرا و اشتراک گذاری منافع (منافع اقتصادی و اجتماعی،
س یاسی و فرهنگی) پرداخته ،همسویی دارد و نیز با پژوهش اندریک و همکاران ( ،)2005لیپ
( ،)2007الی و نپال ( ،)2006آکیس و همکاران ( ،)1996دیر وهمکاران ( )2007مطابقت دارد که
به نگرش ها و ادراکات جامعه میزبان از اثرات گردشگری پرداختند .با این حال ،نتایج فرضیه پنجم
Jones
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که در آن تاثیر اثرات اجتماعی -فرهنگی درکشده از گردشگری بر مشارکت در گردشگری پایدار
مورد آزمون قرار گرفت ،نشان داد که بین اثرات اجتماعی -فرهنگی درکشده و مشارکت در توسعه
گردشگری پایدار ارتباطی وجود ندارد و به این ترتیب فرضیه پنجم تایید نگردید .این نتایج با
پژوهش کل ( ) 2006که به عوامل دستیابی به گردشگری پایدار پرداخته و مشارکت اجتماعی در
فعالیت های گردشگری را عاملی برای بهبود اثرات فرهنگی و اجتماعی میداند ،و نیز با مطالعات
اندریک و همکاران ( ،)2005لیپ ( ،)2007الی و نپال ( )2006و کیم ( )2013مطابقت ندارد.
در فرضیه ششم تاثیر غیرمستقیم سرمایه اجتماعی بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار با
نقش میانجی اثرات اقتصادی درکشده سنجیده شد که نتایج نشان از تایید این رابطه دارد .در واقع،
این نتیجه نشان داد که سرمایه اجتماعی موجود در جامعه محلی سرعین و با توجه به ادراک آنها از
اثرات اقتصادی که توسعه گردشگری در سرعین ایجاد میکند از مشارکت در توسعه گردشگری
پایدار استقبال می کنند .سرمایه اجتماعی الزمه الگوی توسعه گردشگری است و برای توسعه این
الگو ،وجود سرمایه های مختلف از جمله منابع اجتماعی مانند میزان آگاهی ساکنان محلی ،وجود
ا عتماد و یکدلی ساکنان از توسعه گردشگری ،نحوه رفتار ساکنان محلی با گردشگران برای اشتیاق
آنها برای سرمایه گذاری و توسعه مستقیم و غیرمستقیم ضروری است (اکبریان رونیزی.)1392،
سرمایه اجتماعی در مقیاس محلی ،شامل منابعی در اجتماعات است که از طریق سطح باالی
اعتماد ،عمل و کنش متقابل ،هنجارهای مشترک رفتاری ،تعهدات و التزامات و تعلقات مشترک،
شبکههای رسمی و غیررسمی و کانالهای اطالعاتی موثر بوجود میآید (کای.)2006 ،1
در فرضیه هفتم این پژوهش ،تاثیر غیرمستقیم سرمایه اجتماعی بر مشارکت در توسعه
گردشگری پایدار با نقش میانجی اثرات اجتماعی -فرهنگی درکشده مورد تحلیل قرار گرفت.یافتهها
نشان داد که این ارتباط برقرار نیست .بنابراین ،فرضیه هفتم مورد تایید قرار نگرفت.
نتیجهگیری
صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پاک برای اقتصاد کشورها شناخته میشود که بیشترین
تبادالت اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی را در جامعه ایجاد میکند .در کنار عوامل مؤثر بر توسعه،
امروزه سرمایه اجتماعی را به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی مورد نیاز برای رشد و توسعه جوامع
تلقی می کنند؛ بنابراین در این تحقیق ،تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت جامعه میزبان در توسعه
گردشگری پایدار ،با نقش میانجی اثرات اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی گردشگری در شهرستان
سرعین مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته شد .در این راستا ،برای دستیابی به اهداف پژوهش ،هفت
فرضیه مورد آزمون قرار گرفت .همه فرضیات به جز دو فرضیه در حوزه اثرات اجتماعی -فرهنگی
گردشگری ،مورد تایید قرار گرفت .نتایج نشان داد ،رابطه اثرات اقتصادی گردشگری و سرمایه
Kay A.
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اجتماعی و مشارکت در توسعه گردشگری پایدار مورد تایید قرار گرفت .بدین ترتیب در حوزه
اقتصادی توسعه گردشگری در شهر سرعین مناسب بوده و مورد توجه و حمایت جامعه میزبان قرار
گرفته است .این به نوبه خود باعث افزایش مشارکت جامعه محلی در برنامهها و فعالیتهای
گردشگری پایدار می شود .با این حال ،نتایج حاکی از آن است که رابطه اثرات اجتماعی -فرهنگی
گردشگری با مشارکت در توسعه گردشگری پایدار و همچنین رابطه غیرمستقیم سرمایه اجتماعی با
نقش میانجی اثرات اجتماعی -فرهنگی با مشارکت در توسعه گردشگری پایدار مورد تایید قرار
نگرفت .این نشان داد که در حوزه اثرات اجتماعی -فرهنگی گردشگری ،توسعهای که اتفاق افتاده به
گونه ای نبوده که بتواند سرمایه اجتماعی جامعه محلی سرعین را با خود همراه کند .بنابراین میتوان
گفت که توسعه گردشگری در سرعین به لحاظ اجتماعی -فرهنگی همراستا با نیازها و خواستههای
جامعه محلی نبوده و باید در برنامهریزیهای آتی به این امر توجه شود ،به این دلیل که توجه به
جامعه محلی و مشارکت و همکاری هر چه بیشتر آنها در توسعه گردشگری حیاتی است .طبق
ادبیات و نیز نتایج این تحقیق مالحظه میشود که از یک طرف سرمایه اجتماعی خود الزمه توسعه
گردشگری است و از طرف دیگر توسعه گردشگری در مقصد از عوامل مؤثر در ایجاد سرمایه
اجتماعی است .این رابطه دوسویه اهمیت و لزوم توجه به جامعه محلی و مشارکت و همکاری هر
چه بیشتر آنها را در توسعه گردشگری را نشان میدهد.
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