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چکیده
هدف اساسی تحقیق حاضر ،بررسی رابطه علی بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگرر
می باشد .برا دستیابی به هدف این تحقیق ،در این مطالعه از روش پیمگای اسگتدادش شگدش اسگ .
جامعه آمار در تحقیق حاضر شامل شهروندان سار میباشد .برا تعیین حجم نمونه از نرم افگاار
 pass3استدادش شد که از این طریق حجم نمونه  046ندر برآورد شدش اس  .در این پگووه از روش
نمونه گیر خوشها چند مرحله ا متناسگ بگا حجگم اسگتدادش شگدش اسگ و بگرا جمگ آور
اطالعات نیا از پرسشنامه استدادش شدش اس  .یافتهها تحقیق نشان دادش اسگ کگه متریگر اعتمگاد
اجتماعی و متریر شبکه روابط به ترتی  ،بیشترین ( )6/383و کمترین ( )6/650میگاان تگیریر را بگر
متریر وابسته (توسعه پایدار گردشرر ) دارند .همچنین یافته ها نشان دهندش تگیریر مببگ سگرمایه
اجتماعی (شبکه روابط ،مشارک اجتماعی ،اعتماد اجتماعی) بر توسعه پایدار گردشگرر اسگ ب بگه
این معنی که با افاای میاان سرمایه اجتماعی ،میانرین توسعه پایدار گردشرر افاای مییابد.
واژههای کلیدی :توسعه پایدار گردشرر  ،سرمایه اجتمگاعی ،مشگارک

اجتمگاعی ،شگبکه روابگط،
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مقدمه
روند پرشتاب تحوالت ساختار در زندگی بشر امروز و قرار گرفتن انسان در تنرناهگا بگی رو
مصنوعات صنعتی و فاصله الکترونیکی نیاز و گرای و را به بازگشگ بگه شاخصگه هگا فطگر و
محیطها فرهنری و طبیعی بسیار افاای دادش اس  .گرای عمومی بشر به محیطها اصگیل و
طبیعی با توجه به روند رو به رشد جمعی و محدودی این مناب بگه گونگها اسگ کگه از دیگدگاش
کارشناسان و صاح نظران در آیندش نادیک صنع جهانررد حرف نخسگ را در اقتصگاد جهگانی
خواهد زد.
صنع جهانررد به عنوان بارگترین و متنوعترین صنع در دنیا به حساب میآید .بسگیار از
کشورها ،این صنع پویا را به عنوان منب اصلی درآمد ،اشترال زایی ،رشد بخ خصوصی و توسعه
ساختار زیربنایی می دانند .صنع جهانررد در سراسر دنیا به ویوش در کشگورها در حگال توسگعه
بسیار مورد توجه میباشد .در عصر حاضر ،گردشرر و اقتصاد گردشرر در حال تبگدیل شگدن بگه
یکی از سری ترین صنای رو به رشد جهان ،اباار بگرا ایجگاد درآمگد ملگی ،از اصگلیتگرین ارکگان
اقتصاد جهان و نیا از مداهیم ،اشکال و ارکان توسگعه پایگدار قلمگداد مگیشگود (راتناسگوونرچی،6
 .)2 :6998این در حالی اس که با آنکه مداهیم توسعه پایدار از سال  6986به بعگد در نوشگتارها
توسعه جهان به طور گستردش مورد توجه صاح نظران واق شدش ،اما توجه بگه گردشگرر پایگدار از
دهه  6906با شناسایی تاریر بالقوش گردشرر انبوش و توجگه بگه تگاریر فعالیگ هگا گردشگرر بگر
اقتصاد ،محیط زیس و فرهنگ مقاصد گردشرر (میابان) ،آغاز شگد (چگویی 2و همکگاران:2660 ،
 .)6256این روند در سال  6996با شکلگیر و پیدای مدهوم گردشرر سبا ادامه یاف و بیشتر
بر حداظ از مناب طبیعی و فرهنرگی و سگایر منگاب گردشگرر بگر اسگتدادش دائگم نسگل فعلگی و
نسلها آیندش معطوف گردید.
یکی از مهمترین ارکان اساسی توسعه پایدار ،حسگن انجگام کگار و همکگار و مشگارک جامعگه
میابان میباشد .همچنین تجربیات نشان دادش اس که بدون همکار  ،حمایگ و مشگارک جامعگه
محلی نمیتوان صنع پایدار گردشرر را ایجاد کرد (چو 3و جمال .)2669 ،4از جمله عگواملی کگه
نق مهمی را در دستیابی به توسعه پایدار ایدا میکند میاان سرمایه اجتمگاعی موجگود بگین مگردم
اس که امروزش در کنار سرمایهها انسانی ،مالی و اقتصاد  ،مورد بهرش بردار قرار گرفته اس  .این
مدهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضا یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشارش دارد .که با خلق
هنجار ها و اعتماد متقابل موج تحقق اهداف اعضا میشود (الوانی و سید نقو .)6386 ،
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مدهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی شدن و تضعیف نق دول ها ملی ،به عنوان
راش حلی اجرا شدنی در سطح اجتماعات محلی برا مشکالت توسعه ،مورد توجه سیاس گذاران و
مسئوالن سیاس اجتماعی قرار گرفته اس (وارنر .)6999 ،6استقبال کم نظیر از این مدهوم در
حوزش ها گوناگون علوم انسانی و اجتماعی سب شدش اس تا در دو دهه گذشته بخ مهمی از
ادبیاتی که در این چند حوزش تولید شدش اس  ،به بررسی کمی و کیدی سرمایه اجتماعی در
جامعهها صنعتی امروز اختصاص یابد (پاتنام .)98 :6993 ،در دیدگاش ها سنتی مدیری  ،توسعه
سرمایهها اقتصاد  ،فیایکی و انسانی مهمترین نق را ایدا میکردند .اما در عصر حاضر برا
توسعه ،بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصاد  ،فیایکی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی
نیازمندیم ،زیرا بدون این سرمایه استدادش از دیرر سرمایهها به طور بهینه انجام نخواهد شد .در
جامعها که فاقد سرمایه اجتماعی کافی اس  ،سایر سرمایهها تلف میشوند .از این رو موضوع
سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محور برا دستیابی به توسعه محسوب شدش و مدیرانی موفق
قلمداد می گردند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نایل
گردند (الوانی و شیروانی .)60 :6383 ،شبکهها اجتماعی محلی هم میتوانند به صورت افقی و
عمود خود را گسترش دهند و شبکهها اجتماعی افقی در خانوادشها و شبکهها اجتماعی
عمود در سازمانها ،مناطق و کشورها به وجود میآیند .جامعها که از شبکه ها اجتماعی افقی
قو تشکیل شدش اس از سرمایه اجتماعی الزم برا ایجاد فرص ها جدید مانند توسعه
گردشرر برخوردار خواهد بود .همچنین جامعها که دارا شبکهها اجتماعی عمود قو
اس  ،در برابر گردشرر ذهنیتی روشنتر و بازتر دارد (مکبث و همکاران.)2664 ،
در بحث سرمایه اجتماعی جوامعی که در آنها سرمایه اجتماعی به عنوان مولده اساسی نق
دارد نسب به سایر جوام دارا پیشرف و عملکرد بهتر در گردشرر پایدار میباشند .چرا که
سرمایه اجتماعی از نوع سرمایههایی اس که در ارتباط با دیرر عوامل شکل میگیرد .همچنین
گردشرر یک صنع خدماتی اس و افراد و ارتباطات آنها به عنوان بازیرران اصلی مطر
می شوند .بر این اساس سرمایه اجتماعی با ایجاد اعتماد متقابل و درگیر کردن افراد در شبکهها
انسانی موج بهبود روابط انسانی و پایبند مردم به هنجارها اجتماعی میشود که این مهم
میتواند موج توسعه گردشرر پایدار شود.
با توجه به اهمی موضوع و مطال طر شدش در این بخ  ،در تحقیق حاضر تالش میشگود تگا
رابطه علی بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشرر شهروندان شگهر سگار مگورد آزمگون و
بررسی قرار گیرد.
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مبانی نظری
توسعه پایدار گردشگری
امروزش پارادایم پایدار به طور عام و در صنع گردشرر به صورتی خاص به دغدغها جهانی
تبدیل شدش و در نوشتار توسعه گردشرر مدهوم پایدار به کانون اصلی مباحث علمی و دانشراهی
جهان تبدیل شدش اس  .شواهد و قرائن حاکی از آن اس که توسعه گردشرر از توسعه اقتصاد
محور رایج به سم توسعه اجتماعی پایدار سوق یافته اس (چویی و همکاران.)2660 ،
از جمله دغدغههایی که جهان امروز با آن مواجه هستند ،مسئله توسعه پایدار اس  .در این میان
کشورهایی که به متنوع ساز اقتصاد رو آوردشاند و میخواهند خود را از اقتصاد تک پایها
برهانند ،در جستجو شناخ راشها آن یا خلق راش ها و روشها جدیدند .یکی از این روشها
گردشرر اس که بیشتر کشورها به ویوش کشورهایی که به لحاظ موقعی مکانی از این مای
برخوردارند ،آن را در برنامه ها توسعه ملی خود گنجاندشاند تا از این طریق بتوانند فرایند ملی خود
را توسعه بخشند (افتخار و قادر .)24:6386 ،
6
شاید بهترین تعریدی که برا توسعه پایدار ارائه شدش اس مربوط به گاارش برانتلند در سال
 6989میالد باعنوان «آیندش مشترک ما» 2اس  .این تعریف چنین اس « :در توسعها که
نیازها زمان حال را برآوردش میکند ،بدون آنکه از تواناییها نسلها آیندش برا ارضا
نیازهایشان مایه برذارد» (کنّلی 3و اسمیث.)2 :6999 ،4
به این ترتی توسعها پایدار اس که بهبود زندگی ،نه تنها نسل حاضر بلکه نسلها آیندش را
نیا در نظر دارد .کمیسیون جهانی محیط زیس و توسعه ،5توسعه پایدار را چنین تعریف میکند:
« جریان ترییر در استدادش از مناب  ،هدای سرمایهگذار ها ،سم گیر توسعه فناور و به طور
کلی ،ترییر نهاد اس که با نیاز ها زمان حال و آیندش سازگار باشد» (نصیر  .)6399 ،توسعه
پایدار از منظر مدهومی دارا ابعاد و سطو چندگانه اس  :بعد اقتصاد  ،سیاسی ،اجتماعی ،طبیعی
یا محیط زیستی که در سطو محلی ،ملی و منطقها قابلی اعمال مییابد .برا عینی یافتن
هدفها توسعه پایدا ر بایستی به تمامی ابعاد در هر سه سطح توجه کافی مبذول شود .هر یک از
ابعاد و سطو که از نظر دور بماند ،فرایند توسعه پایدار را با اختالل مواجه میکند .بعد اقتصاد به
رشد اقتصاد و سایر پارامترها اقتصاد مربوط میشود و در آن رفاش فرد و جامعه باید از طریق
استدادش بهینه از مناب طبیعی و توزی عادالنه مناف  ،تیمین شود .بعد اجتماعی به رابطه انسان با
انسان ،دسترسی به خدمات سالم و بهداش  ،آموزش ،امنی  ،ارزشگذار به شین انسان ،مساوات
و فقر زدایی توجه دارد .بعد محیط زیستی به حداظ و تقوی مناب فیایکی و بیولوژیکی و
1
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اکوسیستم و رابطه انسان و طبیع مربوط میشود ،و بعد سیاسی به قانون ،سیاسترذار و وض
خط مشی ،برنامه ریا  ،بودجه بند  ،نهاد ساز و به طور خالصه به تنظیم وضعی و شرایط الزم
برا تلدیق هدفها اقتصاد  ،اجتماعی و محیط زیستی میپردازد به نحو که با برقرار رابطه
مبادله بین آنها تحقق توسعه پایدار امکان پذیر شود (زاهد .)666 :6396 ،
سرمایه اجتماعی
الف .پی یر بوردیو
بوردیو سرمایه اجتماعی را تمام مناب واقعی یا بالقوش ا میداند که با شبکها بگادوام از روابگط
کم و بی نهادینه شدش آشنایی یا درک متقابل پیوند میخورد (بوردیو .)6985 ،یا به عبگارت دیرگر
عضوی در یک گروش برا هر یک از اعضا از طریق حمای یگک سگرمایه جنبگی ،صگالحیتی فگراهم
میکند که آنان را مستحق «اعتبار» به معنا گوناگون کلمه میکند (بوردیو .)53 :6999 ،به اعتقاد
بوردیو ،سرمایه اجتماعی به عنوان شبکها از روابط ،یک ودیعگه طبیعگی یگا یگک ودیعگه اجتمگاعی
نیس بلکه چیا اس که در طول زمان برا کس آن باید تگالش کگرد (شگارعپگور.)22 :6385 ،
همانطور که از تعاریف مشخص میشود ،سرمایه اجتماعی زمانی ایجاد میشود و ارگر بخگ خواهگد
بود که فرد در یک گروش اجتماعی عضو شود و دارا روابط با اعضا آن گروش شود .همچنین کارکرد
سرمایه اجتماعی در نظر بوردیو این اس که افراد از طریق آن میتوانند مناف و وضگعی اقتصگاد
خود را افاای دهند .بوردیو ،سرمایه اجتماعی را شامل روابط اجتماعی میداند که یک فرد میتواند
برا دسترسی به مناب کسانی که با آنها در ارتباط اس  ،استدادش کند .و معتقد اسگ کگه شگبکه
تماسها اجتماعی ،به خود خود ایجاد نمیشود ،بلکه همانند سرمایه انسانی یا فیایکی ،محصگول
استراتوها کاربرد و برنامهریا شدش سرمایهگذار اس  -تولیگد و بازتولیگد -سگرمایه اجتمگاعی
نیازمنگگد یگگک تگگالش (یگگا سگگرمایهگگگذار ) دائمگگی در زمینگگه جامعگگهپگگذیر  6اسگگ (شگگجاعی و
همکاران.)30-39: 6389،
ب .رابرت پاتنام
پاتنام با بررسیا که در مناطق مختلف ایتالیا از حیث میاان سرمایه اجتماعی (در شگکل هگا
میاان مشارک مدنی ،اعتماد اجتماعی و هنجارها و ارزش ها سگودمند) انجگام داد ایگن نظریگه را
طر ک رد که بین میاان سرمایه اجتماعی و سطح توسعه اقتصاد و رفاش اجتماعی آن منطقه ارتباط
متقابلی وجود دارد (پاتنام )6386 ،از نظر پاتنام مناب سرمایه اجتمگاعی ماننگد اعتمگاد ،هنجارهگا و
شبکهها معموالً خود تقوی کنندشاند و به تعادل اجتماعی همراش با سطح باالیی از همکار  ،اعتمگاد،
معامله متقابل ،مشارک مدنی و رفاش جمعی منجر میشوندب برعکس فقدان این ویوگیها در جوامگ
غیرمدنی منجر به عهد شکنی – بی اعتماد  ،فری  ،حیلگه ،بهگرش کشگی و انگاوا و رکگود مگیشگود
Sociability
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(پاتنام .)6386 ،و اعتماد ،هنجارها ،و شبکههگا را ویوگگیهگا اصگلی سگازمان اجتمگاعی تعریگف
میکند و معتقد اس این عوامل بهرش ور سیستم را افاای مگیدهگد (پاتنگام و همکگاران:6993 ،
 .)609به عبارتی دیرر « سرمایه اجتماعی به خصوصیاتی از سازمان اجتماعی نظیر شبکهها ،هنجارها
و اعتماد اشارش دارد که همکار و هماهنری برا مناف متقابل را تسهیل مینماید» (پاتنگام:6999 ،
.)0
و مدهوم سرمایه اجتماعی را فراتر از سطح فرد به کار میگیرد و به چرونری کارکرد سرمایه
اجتماعی در سطح منطقه ا و ملی و نوع تیریرات سرمایه اجتمگاعی بگر نهادهگا دموکراتیگک و در
نهای نهادها اقتصاد میپردازد (توسلی و موسو  .)65 :6384 ،در تییید این مهم باید بگه کتگاب
«بولینگ یک ندرش »6اشارش کرد که پاتنگام در ایگن کتگاب بگه بررسگی و مطالعگه اجتمگاع و سگرمایه
اجتماعی در چند ایال در آمریکا پرداخته اس و نهایتاً استدالل میکند کگه سگرمایه اجتمگاعی در
ایاالت متحدش کاه یافته اس (پاتنام 2666 ،و هولینرن.)496 :2662 ،2
پاتنام بر سه مولده سرمایه اجتماعی تیکید می نماید .این سه مولده عبارتند از:
شبکههای مشارکت اجتماعی (مشارکت مدنی)
پاتنام بیان میکند که ایدش اصلی نظریه سرمایه اجتماعی ایگن اسگ کگه شگبکههگا اجتمگاعی
بیشتر مردم را به همکار و اعتماد پذیر در برخوردهایشان تشگویق مگیکنگد (تگاجبخ :6384 ،
 .)626پاتنام معتقد اس که شبکهها مشارک مدنی هنجارها مستحکم رابطه متقابل را تقویگ
میکند .به عبارتی شبکهها اجتماعی همکار و ارتباط را تسهیل میکند و اطالعات موجود دربارش
اعتماد پذیر افراد دیرر را تقوی مینماید (تاجبخ .)98 :6384 ،
هنجارهای اجتماعی (هنجارهای همیاری)
منظور از هنجارها آن دسته از قواعد رسمی و غیر رسمی اس (شارعپور )45 :6385 ،که باید ها
و نبایدها اجتماعی را تعریف و الروها رفتار  ،روابط افراد و کگن هگا اجتمگاعی را در جامعگه
ال بگا
مشخص مینماید .به ع قیدش پاتنام یک هنجار مورر مبتنگی بگر معاملگه متقابگل عمگومی محگتم ً
شبکهها انبوهی از مبادالت اجتماعی مرتبط اس  .در جوامعی که در آنها مردم میتواننگد مطمگئن
باشند که اعتماد مورد سوء استدادش قرار نمیگیرد ،بلکه جبران میشود ،احتمال زیادتر برا انجگام
مبادالت وجود دارد .مبادالت مکرر در طی یک دورش زمانی نیا به نوبه خود توسعه یک هنجار معامله
متقابل عمومی را به دنبال دارد .از سویی دیرر روابط اجتماعی مداوم نیا میتواند انریاشهایی را برا
قابل اعتماد بودن ایجاد کند (پاتنام .)6386 ،اگر فرد الف برا فرد ب کار را انجگام دهگد ،بگه ایگن
معناس که به فرد ب اعتماد میکند که در آیندش او نیا جبران خواهد کرد .این اعتماد در فگرد الگف
انتظار ایجاد میکند که برا فرد ب یک الاام و تکلیف محسوب میشود (تگاجبخ .)59 :6384 ،
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بنابراین هنجارها اجتماعی ،یک الاام و تکلیدی میان افراد ایجاد مینماید که در نهایگ منجگر بگه
تسهیل کن ها اجتماعی میشود.
اعتماد اجتماعی
اعتماد اجتماعی یکی از اساسیترین مسائل و نیاز ها جوام امروز اس و یکی از مهگمتگرین
ابعاد زندگی بشر را تشکیل میدهد .از این رو پاتنام اعتماد را یکی از اجااء اصلی سرمایه اجتماعی
میداند و اظهار میدارد که در مناطق مدنی ایتالیا (شمال) اعتماد اجتماعی مدتها مدید ،یکگی از
عناصر کلید اخالقیات عمومی بودش که باعث تقوی پوی ها اقتصاد و عملکرد حکومگ شگدش
اس  .همکار بین قوش مقننه و مجریه ،بین کارگر و کار فرما ،بین احااب سیاسگی ،بگین حکومگ و
گروشها خصوصی و  ...اغل ضرور میباشند .اما قرارداد و نظارت در این موارد اغل پرهاینه و یگا
غیر ممکن اس  .اعتماد ،همکار را تسهیل می کند و هر چه سطح اعتمگاد در جامعگه بگاالتر باشگد
احتمال همکار هم بیشتر خواهد بود و خود همکار نیا اعتماد ایجاد میکند (پاتنام.)6386 ،
ادبیات تجربی
جعدر مهر آباد و همکاران ( )6395تحقیقی را با عنوان «بررسی مولدهها سرمایه اجتماعی
مورر بر رضایتمند گردشرران (مطالعه مورد  :شهر ماسوله)» انجام دادشاند .نتایج این تحقیق
نشان دادش اس که در بین ابعاد سرمایه اجتماعی ،بعد شناختی دارا بهترین عملکرد از سو
گردشرران اس و همچنین میاان رضای گردشرران را نیا بعد محتوا به خود اختصاص دادش
اس  .نتایج تحلیل رگرسیونی نشان دادش اس که بعد شناختی بر ابعاد عملکرد -ساختار و
محتوایی تیریر معنادار دارد و ابعاد ارتباطی و ساختار بر تمام ابعاد رضایتمند تیریر معنادار دارند.
محمد و همکاران ( )6394در تحقیقی با عنوان «بررسی نق سرمایه اجتماعی در جذب
گردشرر (مطالعه مورد شهرستان ایالم)» انجام دادشاند .یافته ها تحقیق نشان دادش اس که بین
سرمایه اجتماعی شهروندان ایالمی و جذب گردشرر رابطه معنادار وجود دارد .همچنین نتایج به
دس آمدش از آزمون رگرسیون که به بررسی تیریر متریرها مستقل (بعد ارتباطی -شناختی و
ساختار سرمایه اجتماعی) بر متریر وابسته (جذب گردشرر) پرداخته اس نشان داد که هر سه
بعد شناختی سرمایه اجتماعی به تنهایی حدود  88درصد ترییرات را در متریر وابسته تبیین نمودش
اس .
کروبی ( )6380در مقالها با عنوان «فرهنگ قومی ،سرمایه فرهنری و صنع گردشرر » با
ترکی سه مدهوم کلید فرهنگ قومی ،سرمایه فرهنری و گردشرر  ،پی فرض اصلی مقاله
یعنی اهمی فرهنگ قومی به عنوان بخشی از سرمایه فرهنری هر جامعه را مورد بحث قرار میدهد
و بیان می کند تیکید بر ارزش افاودش و ضری فاایندش در آمد و اشترال در بحث گردشرر
نشاندهندش عوامل اجتماعی-فرهنری و متریرها اقتصاد اس  .و بیان میکند گردشرر به
عنوان یکی از مهمترین مناب درآمد زا کشور ،مردول ماندش اس .
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پیج 6و همکاران ( )2665در تحقیقی تح عنوان «مشارک شبکهها اجتماعی و پوش آن
توسط بخ گردشرر » بیان کردش اند که مطالعات در مورد شبکهها اجتماعی در مطالعات
گردشرر به عنوان یک پارادایم علمی در حال ظهور ،توسعه یافته اس و تمرکا فرضیه شبکه
اجتماعی بر رو روابط بین بازیرران در یک شبکه خاص میباشد .زیرا موفقی هر فرد متیرر از
ساختار ،وسع و تنوع شبکههاس .
پارک 2و همکاران ( )2662به بررسی عواملی که سرمایه اجتماعی را در جوام گردشرر
روستایی کرش جنوبی ،تح تآریر قرار میدهند پرداختهاند .هدف از انجام این تحقیق شناسایی
عوامل مؤرر بر سرمایه اجتماعی به منظور مدیری تعارضات 3در بین ساکنان جامعه در روستاها
گردشرر بودش اس  .نتایج نشان داد که کشاورزان بخ میوش ،سبایجات و برنج که عالوش بر این
بخ ها به ارایه خدم به گردشرران کشاورز  4میپرداختند ،از سرمایه اجتماعی باالتر برخوردار
بودند .در نهای آنها نشان دادند که برخی از اشکال سیاسترذار دولتی میتواند سرمایه اجتماعی
را افاای دهد و تعارضات را بین ساکنان جامعه کنترل و مدیری کند ،از جمله این ساسی ها
میتوان به افاای مشارک ساکنان در بخ گردشرر اشارش کرد.
ژائو )2666( 5در پووهشی از مدهوم سرمایه اجتماعی برا ایجاد درکی از مدهوم توسعه کس و
کارها گردشرر در گوانجکسی چین میپردازند .در این تحقیق به تاریر نق پر رنگ سرمایه
اجتماعی فرد بر کارآفرینی در گردشرر اشارش شدش اس  .هر چند این تیریرات با توجه به نوع
سرمایه اجتماعی متداوت اس  .سرمایه اجتماعی ساختار  ،دارا تاریر مبب باالیی بر رو توانایی
افراد در کارآفرینی و هم بر رو اینکه افراد با احتمال بیشتر یک کس و کار گردشرر را به
وجود بیاورند ،میباشد .سرمایه اجتماعی رابطه ا بیشتر به توانایی بر کارآفرینی میپردازد اما تیریر
آن بر اینکه احتمال راش انداز یک کس و کار گردشرر به چه میاان اس را بررسی نمیکند.
سرمایه اجتماعی شناختی در هر دو مورد دارا ارر حاشیها اس .
سواتسکی )2668( 0در تحقیق خود به بررسی تاریر سرمایه اجتماعی بر توسعه گردشرر
طبیع گرد در مکایک پرداخته اس  .او بیان میکند که گردشرر مبتنی بر طبیع  ،میتواند
فرصتی را برا توسعه اقتصاد به وجود آورد و به عنوان عاملی انریاشی برا حداظ از تنوع
زیستی مناطق ساحلی ،عمل کند که البته این مورد به توانایی جامعه محلی بر مدیری موفق این
مناطق بستری دارد .نتایج حاکی از آن بود که اختالفات زیاد که در انواع سرمایه اجتماعی مانند
سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته وجود دارد به خوبی میتواند وضعی کنونی سازمانها
گردشرر وابسته به طبیع را توضیح دهد و بینشی را برا ارائه چارچوبی برا آیندش به وجود
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آورد .تجایه و تحلیل ها سرمایه اجتماعی همراش با ارئه توصیه ها کاربرد برا ایجاد محیطی
مساعد برا گردشرر وابسته به طبیع  ،همراش بودش اس .
سازمان بهرش ور آسیا )2660( 6مجموعها از تحقیقات با عنوان «پتاتسیلها سرمایه
اجتماعی برا توسعه جوام » در کشورها مختلف آسیایی را انجام دادش اس  .از جمله این
پووه ها میتوان به «بررسی تاریر سرمایه اجتماعی بر پروژشها فرسای زمین در استان مرکا
(ایران)»« ،سرمایه اجتماعی و توسعه جوام روستایی در مالا » و «سرمایه اجتماعی و توسعه
روستایی در هند» اشارش کرد.
مکبث و همکاران ( )2664در پووهشی دیرر با عنوان «سرمایه اجتماعی ،توسعه منطقها و
گردشرر  :سرمایه اجتماعی ،سیاسی ،فرهنری ( )SPCCبه عنوان پایها برا نوآور و پایدار »
به بیان این نکته پرداختهاند که نظریه ها سنتی به توسعه منطقها بیشتر توجه به شاخصها
اقتصاد دارند ،به طور مشابه توسعه منطقه ا گردشرر نیا با مداهیم اقتصاد آمیخته شدش
اس از جمله تعداد مشاغلی که ایجاد شدش اس و یا ارزش زمین که افاای یافته اس  .این
رویکردها معموال جنبهها انسانی و اجتماعی توسعه گردشرر را نادیدش میگیرند .هر چند که
رویکردها جایراین بیان میکنند که نیازها جامعه باید در استراتو ها توسعه و برنامه ریا ما
لحاظ شوند تا بتوان تعادلی را بین آنها و رویکردها سنتی اقتصاد برقرار کرد .آنچه آنها در این
پووه بررسی کردش اند این اس که وارد کردن نوآور در توسعه چیا بی از صرفا مشورت با
جامعه محلی اس و همچنین نیاز اس تا شاخصها  SPCCمشخص شود .سرمایه اجتماعی،
سیاسی ،فرهنری .این موارد دارا رابطه دو سویها هستند به گونه ا که در برخی موارد توسعه
گردشرر وابسته به میاان سرمایه اجتماعی ،فرهنری و سیاسی اس تا بتواند به عنوان یک اباار
توسعه منطقها موفق شناخته شود .در حالی که میتوان در همان زمان از توسعه گردشرر برا
به وجود آوردن  SPCCدر جامعه استدادش کرد.
جه گسترش و وسع نظر در حوزش این مطالعه ،به بررسی ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق
حاضر پرداخته ایم .با مرور بر تحقیقات دریافتهایم که تحقیق مستقلی به طور مشخص به بررسی
رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشرر نپرداخته اس  .این مهم خود به عنوان ضرورتی
جه انجام تحقیق حاضر به شمار میآید.
فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی
به نظر میرسد سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار گردشرر شهر سار تیریر مبب دارد.
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فرضیههای فرعی
به نظر می رسد شبکه روابط بر توسعه پایدار گردشرر شهر سار تیریر مبب دارد.
به نظر می رسد مشارک بر توسعه پایدار گردشرر شهر سار تیریر مبب دارد.
به نظر می رسد اعتماد اجتماعی بر توسعه پایدار گردشرر شهر سار تیریر مبب دارد.
روششناسی پژوهش
روش تحقیق در این پووه  ،روش پیمای میباشد .جامعه آمار در تحقیق حاضر شامل
شهروندان  68سال و باالتر شهر سار اس  .در تحقیق حاضر برا تعیین حجم نمونه از نرمافاار
 passاستدادش شدش اس  .ضری اطمینانی که محقق جه نمونه گیر در نرمافاار مذکور وارد کردش
اس  6/999 ،درصد به همراش  6/666درصد ضری خطا می باشد .لذا بر اساس  6/999درصد
اطمینان و با حداقل انحراف استاندارد و خطا انحراف استاندارد ،حجم نمونه  046ندر محاسبه شدش
اس  .در این پووه از روش نمونهگیر خوشها چند مرحلها متناس با حجم استدادش شدش
اس .
در تحقیق حاضر انتخاب نقاط نمونه گیر به روش زیر انجام شدش اس :
 مدرج کردن نقشه شهر سار به صورت میلیمتر ب استدادش از جداول اعداد تصادفی برا انتخاب دو عدد در محورها  xو  yنقشه برا تعیین هرحوزش آمار (شامل  26خانوادش نمونه) به صورت تصادفیب
 تع یین محل تقاط (نقطه عمود) هر دو عدد تصادفی (مختصات طول و عرض) به عنوان یکحوزش آمار (گرش)ب
با توجه به آنکه هر حوزش آمار را  26خانوادش در نظر گرفته بودیم ،در سه منطقه شهر سار ،
 04حوزش آمار و در مجموع  628حوزش آمار تعیین شد .در هر حوزش آمار نیا منازل مسکونی به
صورت تصادفی انتخاب شدش اند .در رابطه با منازل آپارتمانی ،از بین واحدها هر آپارتمان ،یک واحد
به صورت تصادفی انتخاب می شود .در صورتی که در منازل و واحدها انتخاب شدش فرد در گروش
سنی و جنسی مورد نظر وجود نداش و یا کسی در منازل انتخاب شدش حضور نداش  ،پالک یا
واحد دیرر به طور تصادفی جایراین میشد.
برا تجایه و تحلیل دادشها ،از روشها آمار توصیدی و استنباطی استدادش شدش اس  .در بخ
آمار توصیدی از درصد فراوانی ،میانرین و انحراف استاندارد استدادش شد .و در بخ آمار استنباطی
از آزمون رگرسیون چند متریرش به روش گام به گام استدادش شدش اس  .همچنین تجایه و تحلیل
دادشها با استدادش از نرم افاار  SPSS19انجام شد.
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جه بررسی پایایی شاخصها چند روش جا افتادش وجگود دارد کگه در پگووه فعلگی ،ضگری
آلدا کرونباخ مورد استدادش قرار گرف که نتایج آن در جدول زیر آمدش اس  .همچنین اعتبگار ابگاار
پووه حاضر نیا مبتنی بر اعتبار صور میباشد.

متریر
سرمایه اجتماعی محله ا

توسعه پایدار گردشرر

جدول ( :)9ضریب آلفای کرونباخ
ابعاد اصلی
شبکه روابط
مشارک
اعتماداجتماعی
زیس محیطی
اجتماعی
فرهنری
اقتصاد

آلدا کرونباخ
6/983
6/840
6/869
6/866
6/906
6/859
6/896
6/993
6/822
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تعاریف عملیاتی مفاهیم
توسعه پایدار گردشگری

متغیر

ابعاد
زیس
محیطی
اجتماعی

توسعه پایدار گردشگری

فرهنری
اقتصاد

جدول ( :)7فرایند شاخص سازی مفهوم توسعه پایدار گردشگری
گویه ها
توسعه گردشرر سب حدظ مناب طبیعی می شود.
توسعه گردشرر به عل توسعه جاذبه ها سب افاای مداخالت در محیط طبیعی می شود
توسعه تسهیالت گردشرر مناب طبیعی را تخری می کند.
سر و صدا و آلودگی به عل توسعه گردشرر افاای خواهد یاف .
توسعه گردشرر امکانات فراغتی را برا ساکنان افاای خواهد داد.
توسعه گردشرر به عل ساخ راش ها و تسهیالت عمومی سب راحتی بیشتر زندگی می شود.
توسعه گردشرر سب افاای جرم می شود.
به عل توسعه گردشرر ترافیک افاای خواهد یاف .
بیاار از افراد غریبه با توسعه گردشرر بیشتر خواهد شد.
توسعه گردشرر سب از بین بردن فرهنگ بومی می شود.
توسعه گردشرر سب تقوی غرور فرهنری ساکنان می شود.
توسعه گردشرر فعالی ها فرهنری متنوعی را ترویج می دهد.
توسعه گردشرر سب حدظ بنا ها سنتی می شود.
گردشرر مناف اقتصاد را برا شورا شهر و شهردار فراهم می کند.
توسعه گردشرر سب افاای درآمد ساکنان می شود.
توسعه گردشرر به عل هاینه ها دول محلی برا آت نشانی و جادش ساز سب افاای
مالیات ها می شود.
شهروندان از توسعه گردشرر متحمل ضرر و زیان می شوند.
توسعه گردشرر سب افاای سرمایه گذار در شهر خواهد شد.
گردشرر فرص ها شرلی را افاای می دهد.
توسعه گردشرر فرص ها شرلی کوچک را برا ساکنان منطقه فراهم می کند.

تحلیل رابطه علی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری21.....................................................

سرمایه اجتماعی
جدول ( :)5فرایند شاخص سازی مفهوم سرمایه اجتماعی
متغیر

ابعاد اصلی

ابعاد فرعی

ابعاد

فرعیتر

گویه ها

رسمی

---

تا چه اندازش در گروش ها ورزشی فعالی میکنید؟
تا چه اندازش در بسیج فعالی میکنید؟
تا چه اندازش در گروش ها ادبی و هنر (انجمن ها شعر ،تئاتر ،موسیقی ،خط)
فعالی میکنید؟
تا چه اندازش در صندوق ها قرض الحسنه فعالی میکنید؟

شبکه روابط

ها جمعی

شرک در فعالی -

سرمایه اجتماعی

اندازش و ظرفی شبکه

غیر رسمی

تا چه اندازش در مهمانی ها شرک میکنید؟
تا چه اندازش در تعاونی اطرافیان خود فعالی میکنید؟
تا چه اندازش در گروش ها مذهبی (هییت ها مذهبی) فعالی میکنید؟
تا چه اندازش در گروش ها خیریه فعالی میکنید؟
تا چه اندازش دوستان به دیدن شما میآیند؟
تا چه اندازش همسایران به دیدن شما میآیند؟
تا چه اندازش اقوام به دیدن شما میآیند؟
تا چه اندازش به دیدن دوستان خود میروید؟
تا چه اندازش به دیدن همسایه خود میروید؟
تا چه اندازش به دیدن اقوام خود میروید؟

مذهبی

---

مشارک

تا چه اندازش در جلسات قرآن شرک میکنید؟
تا چه اندازش در نماز جماع شرک میکنید؟
تا چه اندازش در مراسم ادعیه کمیل ،ندبه یا توسل ،شرک میکنید؟
تا چه اندازش برا مراسم ش ها قدر شرک میکنید؟
تا چه اندازش در نماز عید فطر شرک میکنید؟
تا چه اندازش در مراسم تاسوعا و عاشورا شرک میکنید؟
تا چه اندازش در مراسم دهه فاطمیه خود شرک میکنید؟
تا چه اندازش در مراسم دهه اول محرم شرک میکنید؟
تا چه اندازش به دیدار کسانی که از سدر ها زیارتی (مکه ،کربال ،و )...برگشته اند
میروید؟

سیاسی

---

تا چه اندازش در جلسات سیاسی شرک میکنید؟
تا چه اندازش از طریق توزی پوستر و بروشور ،تشکیل ستاد ،تشکیل و شرک در
جلسات سیاسی از نمایندگان هوادار و حمای میکنید؟

اجتماعی

---

تا چه اندازش حاضرید در کارها گروهی شرک نمایید؟
تا چه اندازش در جشن ها و مراسم ها همسایه هایتان شرک میکنید؟
تا چه اندازش در جشن ها و مراسم ها دوستانتان شرک میکنید؟
تا چه اندازش در جشن ها و مراسم ها اقوامتان شرک میکنید؟
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ادامه جدول ( :)5فرایند شاخص سازی مفهوم سرمایه اجتماعی
متغیر

ابعاد اصلی

سرمایه اجتماعی

بین شخصی

---

یافته

تعمیم

---

اعتماد اجتماعی

ابعاد فرعی

فرعیتر

ابعاد

گویه ها
تا چه اندازش به دوستان خود اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به همسایران خود اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به اقوام اعتماد دارید؟
تا چه اندازش معتقدید آدم تا از کسی بد ندیدش اس باید به او اعتماد کند؟
اگر رهرذر  ،از شما بخواهد تلدن همراش خود را برا ارسال پیامک و یا
برقرار تماس به او بدهید ،تا چه اندازش امکان دارد این کار را کنید؟

سیاسی

تا چه اندازش به شورا شهرتان اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به بسیج اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به شهردار اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به مجلس اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به دول اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به دادگستر اعتماد دارید؟

مذهبی

تا چه اندازش به روحانی مساجد اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به هییت ها مذهبی اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به انجمن ها اسالمی اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به هییت امنا محله تان اعتماد دارید؟

اقتصاد

نهاد یا مدنی

آموزشی

تا چه اندازش به مراکا آموزش فنی و حرفه ا اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به مدارس اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به دانشراش ها دولتی اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به دانشراش ها غیر انتداهی اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به دانشراش پیام نور اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به دانشراش آزاد اعتماد دارید؟

تا چه اندازش به کارگاش ها تولید اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به صندوق ها قرض الحسنه اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به فروشراش ها اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به بانک ها دولتی اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به بانک ها غیر دولتی اعتماد دارید؟
تا چه اندازش به بورس اعتماد دارید؟

تحلیل رابطه علی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری23.....................................................

یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی
توزیع پاسخگویان بر حسب ویژگیهای فردی
جدول ( :)6توزیع درصدی پاسخ گویان بر اساس ویژگیهای فردی
متغیر

سکونت

وضعیت تأهل

متغیر

مرد

50/00

ابتدایی

9/33

زن

49/34

راهنمایی

66/33

کل

666

دبیرستان

29/55

 9-6سال

04/00

فوق دیپلم

69/33

 69-66سال

20/96

لیسانس

69/64

 29-26سال

9/66

فوق لیسانس

66/99

جنس

مدت زمان

درصد

درصد

تحصیالت

 39-36سال

6/33

دکتر

3/55

کل

666

کل

666

مجرد

65/55

 68 – 24سال

29/66

متاهل

82/49

 25 – 36سال

20/44

مجرد بر ارر طالق

6/32

 38 – 32سال

68

مجرد بر ارر فوت همسر

6/00

 39 – 45سال

66/55

 40سال و بیشتر

64/96

کل

666

کل

666

سن
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یافتهها جدول فوق نشان میدهد که  50/00درصد از پاسخ گویان را مردان و  49/34درصد را
زنان تشکیل میدهند .وضعی تیهل پاسخ گویان نشان میدهگد کگه  65/55درصگد مجگرد82/49 ،
درصد متیهل و به ترتی  6/32و  6/00درصد مطلقه و بیوش مگیباشگند .وضگعی تحصگیالت نشگان
می دهد که بیشتر پاسخرویان دارا مدرک تحصیلی دیگپلم هسگتند و در مقابگل کمتگرین فراوانگی
متعلق به افراد دارا مدرک دکتر میباشد .یافتهها در بخ مدت زمان سکون نشان میدهد کگه
بیشترین فراوانی مدت زمان سکون به بازش زمانی  6تا  9سال تعلق دارد و در مقابل کمترین فراوانی
متعلق به بازش  36تا  39سال میباشد.
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توزیع درصدی کل پاسخگویان بر حسب میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی
جدول ( :) 2توزیع درصدی کل پاسخگویان بر حسب میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی

5/6

26/0

69/5

0/8

9/0

62/9

63/8

66/6

4/0

6/6

4/96

ابعاد اصلی

9/2

22/2

68/9

9/6

9/3

9/6

9/3

8/2

0/4

6/0

4/00

2226

غیر رسمی

2/43

شبکه روابط

ابعاد فرعی

6

2

3

4

5

0

9

8

9

66

میانرین

انحراف استاندارد

رسمی

5/0

69/8

63/4

9/5

9/3

63/2

60/0

66/3

3/8

6/5

4/90

2/39

سیاسی

8/2

64/3

65/5

66/9

66/2

9/3

66/9

9/0

0/0

6/9

4/99

2/48

اجتماعی

0/9

60/8

60/8

8/6

0/3

66/9

69/3

66/6

2/8

6/3

4/95

2/38

کل

3/6

25/8

64/5

0/3

9/2

63/4

65/8

8/8

4/6

6/6

4/08

2/46

مذهبی
مشارک
کل

6/6
9/6
62/8
6/9

اعتماد اجتماعی
کل

6/6

26/6
60/9
62/6
26/9
26/4

24/6
63/6
66/6
24/9
29/8

4/9
66/9
66/3
3/9
6/9

6/6
66/8
62/9
6/2
6/6

63/4
66/9
66/6
66/3
66/8

25/3
66/2
66/6
25/3
33/0

9/8
9/9
66/6
66/6
5/5

6/4
0/9
5/3
6/9
6/6

6/6
2/6
2/4
6/6
6/6

4/98
4/90
4/95
4/99

5/9

69/6

69/0

9/5

0/8

66/5

69/4

9/4

3/9

6/9

4/94

2/68

سرمایه اجتماعی
(کل)

4/94

2/24
2/54
2/55

نهاد یا
مدنی

2/29

تعمیم یافته

2/22

بین شخصی
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یافتهها فوق نشان میدهد ،در عین حال که میانرین سرمایه اجتماعی کگل پاسگخرویان 4/94
از  66اس  ،اما نسب میانرین در میان ابعاد مختلف تشکیل دهندش این مهگم برابگر نیسگ  .لگذا در
حالی که بعد «مشارک » باالترین شدت پاسخها را به خود اختصاص دادش اس  ،بعد «شبکه روابگط»
کمترین شدت پاسخها را در میان پاسخرویان داراس .

تحلیل رابطه علی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری47.....................................................

توزیع درصدی کل پاسخگویان بر حسب توسعه پایدار گردشگری
جدول ( :)4توزیع درصدی کل پاسخگویان بر حسب توسعه پایدار گردشگری
7
66/3
63/4
60/6
68/5
62/8

5
64/0
65/3
63/2
63/0
69/3

9
66/8
9/6
8/9
0/3
66/8

6
62/9
62/5
64/6
65/9
62/8

2
63/9
63/9
62/5
66/0
66/3

4
66/9
9/9
9/3
9/4
8/4

1
8/4
9/2
8/9
8/6
9/6

9/9

9/2

3/5

4/58

4
0/6
9/6
0/3
0/0

0/6

5/3

4/53

کل

3
0/8
9/6
0/9

4/9

4/06

اقتصادی

محیطی

72
3/0
4/9

4/09

2/96

فرهنگی

2/96

میانگین
4/08

2/50

اجتماعی

2/99

استاندارد

زیست

2/09

انحراف

ابعاد اصلی
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یافتهها فوق نشان میدهد ،در عین حال که میانرین کل توسعه پایدار گردشرر  4258از 66
اس  ،اما نسب میانرین در میان ابعاد مختلف تشکیل دهندش این مهم برابر نیس  .لذا در حالی کگه
بعد «فرهنری» باالترین شدت پاسخ ها را به خود اختصگاص دادش اسگ  ،بعگد «اقتصگاد » کمتگرین
شدت پاسخ ها را در میان پاسخرویان داراس .
یافتههای استنباطی
تحلیل رگرسیونی خطی چند متغیره جهت تبیین بعدد زیسدت محیطدی توسدعه پایددار
گردشگری
جه بررسی بهتر تیریر ابعاد سرمایه اجتماعی (شبکه روابط ،مشارک  ،اعتماد اجتماعی) بر بعگد
زیس محیطی توسعه پایدار گردشرر از رگرسیون خطی چند متریرش به شیوش گام به گام استدادش
شدش اس که نتایج آن در جداول  9و  8آمدش اس .
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جدول ( :)1مدل رگرسیونی جهت تبیین بعد زیست محیطی توسعه پایدار گردشگری
مدل

ضریب

ضریب

ضریب تعیین تعدیل

همبستگی

تعیین

شده

)(R

)(R Square

Adjusted R Square

Anova
)(F

سطح معنی
داری
)(Sig

مدل شماره یک

6/406

6/235

6/233

046/345

6/666

مدل شماره دو

6/498

6/256

6/256

335/926

6/666

مدل شماره سه

6/492

6/292

6/296

228/029

6/666

منب  :یافتهها تحقیق حاضر

در مدل رگرسیونی گام به گام متریرها مستقل که برا تبیگین بعگد زیسگ محیطگی توسگعه
پایدار گردشرر صورت گرفته ،نتایج بدس آمدش نشان میدهد که در مدل شمارش ( )6پس از ورود
اولین متریر یعنی اعتماد اجتماعی که وارد مدل شدش ،این متریر به تنهایی توانسگته  2325درصگد از
ترییرات بعد زیس محیطی توسعه پایدار گردشرر را پگی بینگی کنگد .مگدل شگمارش ( )2نشگان
می دهد که پس از اضافه شدن متریر مشگارک ایگن مقگدار بگه  2526درصگد افگاای یافتگه اسگ .
سرانجام در مدل شمارش ( )3با اضافه شدن متریر شبکه روابط ،این رقم به  2922درصد افاای یافته
اس .
جدول ( :) 4ضرایب تأثیر مدل نهایی متغیرهای مستقل برای بعد زیست محیطی توسعه پایدار گردشگری
ضریب
متغیرها

ضریبرگرسیونی
غیر استاندارد )(B

Std.error

رگرسیونی
استاندارد

سطح
Tvalue

)(Beta

مقدار راب
مدل
نهایی

اعتماد اجتماعی
مشارک
شبکه روابط

معنی
داری
)(Sig

68/365

6/666

6/988

6/666

68/366

6/666

6/296

6/664

6/426

6/666

6/693

6/620

6/659

0/042

6/666

6/639

6/623

6/646

0/299

منب  :یافتهها تحقیق حاضر

جدول فوق نشاندهند ضرای تیریر مدل نهایی متریرها مستقل تبیگینکننگدش بعگد زیسگ
محیطی توسعه پایدار گردشرر اس  .چنانکه در این مدل نشان دادش شگدش اسگ  ،متریگر اعتمگاد
اجتماعی ( )6/426و متریر شبکه روابط ( )6/646به ترتی  ،بیشترین و کمترین تگیریر را بگر متریگر
وابسته مذ کور دارند .باید اضافه نمود که از بین سه متریر وارد شدش بگه معادلگه رگرسگیونی ،تمگامی
متریرها در معادله باقی ماندش اس  .الزم به ذکر اس که تیریر تمام متریرها بگر متریگر وابسگته بعگد
زیس محیطی توسعه پایدار گردشرر مبب اس .

تحلیل رابطه علی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری49.....................................................

تحلیل رگرسیونی خطی چند متغیره جهت تبیین بعد اجتماعی توسعه پایدار گردشگری
جه بررسی بهتر تیریر ابعاد سرمایه اجتماعی (شبکه روابط ،مشارک  ،اعتماد اجتماعی) بر بعگد
اجتماعی توسعه پایدار گردشرر از رگرسیون خطی چند متریرش به شیوش گام به گام استدادش شگدش
اس که نتایج آن در جداول  9و  66آمدش اس .
جدول ( : )3مدل رگرسیونی جهت تبیین بعد اجتماعی توسعه پایدار گردشگری
مدل

ضریب

ضریب

ضریب تعیین تعدیل

همبستگی

تعیین

شده

Anova
)(F

سطح معنی
داری

)(R

)(R Square

Adjusted R Square

مدل شماره یک

6/399

6/602

6/606

280/452

6/666

)(Sig

مدل شماره دو

6/455

6/243

6/246

235/926

6/666

مدل شماره سه

6/496

6/296

6/296

698/923

6/666

منب  :یافتهها تحقیق حاضر

در مدل رگرسیونی گام به گام متریرها مستقل که برا تبیگین بعگد اجتمگاعی توسگعه پایگدار
گردشرر صورت گرفته ،نتایج بدس آمدش نشان میدهد که در مدل شمارش ( )6پس از ورود اولگین
متریر یعنی مشارک که وارد مدل شدش ،این متریر به تنهایی توانسته  60/2درصد از ترییگرات بعگد
اجتماعی توسعه پایدار گردشرر را پی بینی کند .مدل شمارش ( )2نشان میدهد که پس از اضافه
شدن متریر اعتماد اجتماعی این مقدار به  24/3درصد افاای یافته اس  .سرانجام در مگدل شگمارش
( )3با اضافه شدن متریر شبکه روابط ،این رقم به  29/6درصد افاای یافته اس .
جدول ( :) 72ضرایب تأثیر مدل نهایی متغیرهای مستقل برای بعد اجتماعی توسعه پایدار گردشگری
ضریب
سطح معنی
ضریبرگرسیونی
رگرسیونی
Tمتغیرها
Std.error
داری
value
)(B
غیر استاندارد
استاندارد
)(Sig

)(Beta

مدل نهایی

مقدار راب
مشارک
اعتماد اجتماعی
شبکه روابط
منب  :یافتهها تحقیق حاضر

2/229
6/265
6/223
6/658

6/656
6/620
6/639
6/620

6/298
6/693
6/684

63/289
69/904
9/396
0/055

6/666
6/666
6/666
6/666

جدول فوق نشاندهند ضرای تیریر مدل نهایی متریرها مستقل تبیینکنندش بعگد اجتمگاعی
توسعه پایدار گردشرر اس  .چنانکه در این مدل نشان دادش شدش اس  ،متریر مشگارک ()6/298
و متریر شبکه روابط ( )6/684به ترتی  ،بیشترین و کمترین تیریر را بر متریر وابسته مذکور دارنگد.
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باید اضافه نمود که از بین سه متریر وارد شدش به معادله رگرسیونی ،تمامی متریرها در معادله بگاقی
ماندش اس  .الزم به ذکر اس که تیریر تمام متریرها بر متریر وابسگته بعگد اجتمگاعی توسگعه پایگدار
گردشرر مبب اس .
تحلیل رگرسیونی خطی چند متغیره جهت تبیین بعد فرهنگی توسعه پایدار گردشگری
جه بررسی ب هتر تیریر ابعاد سرمایه اجتماعی (شبکه روابط ،مشارک  ،اعتماد اجتماعی) بر بعگد
فرهنری توسعه پایدار گردشرر از رگرسیون خطی چند متریرش به شیوش گام به گام اسگتدادش شگدش
اس که نتایج آن در جداول  66و  62آمدش اس .
جدول ( :)77مدل رگرسیونی جهت تبیین بعد فرهنگی توسعه پایدار گردشگری
مدل

ضریب

ضریب

ضریب تعیین تعدیل

همبستگی

تعیین

شده

Anova
)(F

سطح معنی
داری

)(R

)(R Square

Adjusted R Square

مدل شماره یک

6/426

6/696

6/689

932/349

6/666

)(Sig

مدل شماره دو

6/409

6/233

6/232

589/609

6/666

مدل شماره سه

6/485

6/256

6/249

425/693

6/666

منب  :یافتهها تحقیق حاضر

در مدل رگرسیونی گام به گام متریرها مستقل که برا تبیگین بعگد فرهنرگی توسگعه پایگدار
گردشرر صورت گرفته ،نتایج بدس آمدش نشان میدهد که در مدل شمارش ( )6پس از ورود اولگین
متریر یعنی اعتماد اجتماعی که وارد مدل شدش ،این متریر به تنهایی توانسته  69درصد از ترییگرات
بعد فرهنری توسعه پایدار گردشرر را پی بینی کند .مدل شمارش ( )2نشان میدهگد کگه پگس از
اضافه شدن متریر مشارک این مقدار به  23/3درصد افاای یافته اس  .سگرانجام در مگدل شگمارش
( )3با اضافه شدن متریر شبکه روابط ،این رقم به  25درصد افاای یافته اس .

تحلیل رابطه علی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری42.....................................................
جدول ( :) 75ضرایب تأثیر مدل نهایی متغیرهای مستقل برای بعد فرهنگی توسعه پایدار گردشگری
ضریب
ضریبرگرسیونی

متغیرها

غیر استاندارد )(B

Std.error

رگرسیونی

سطح معنی

Tvalue

استاندارد

داری
)(Sig

)(Beta

مدل نهایی

مقدار راب
اعتماد اجتماعی
مشارک
شبکه روابط

22/599

62666

2/690

6/680

22/962

6/666

6/238

6/669

6/329

6/666

6/260

6/669

6/693

9/330

6/666

6/669

6/666

6/634

8/469

منب  :یافتهها تحقیق حاضر

جدول فوق نشاندهند ضرای تیریر مدل نهایی متریرها مستقل تبیینکنندش بعگد فرهنرگی
توسعه پایدار گردشرر اس  .چنانکه در این مدل نشان دادش شدش اس  ،متریگر اعتمگاد اجتمگاعی
( )6/329و متریر شبکه روابط ( )6/634به ترتی  ،بیشترین و کمتگرین تگیریر را بگر متریگر وابسگته
مذکور دارند .باید اضافه نمود که از بین سه متریر وارد شدش به معادله رگرسیونی ،تمامی متریرها در
معادله باقی ماندش اس  .الزم به ذکر اس که تیریر تمام متریر هگا بگر متریگر وابسگته بعگد فرهنرگی
توسعه پایدار گردشرر مبب اس .
تحلیل رگرسیونی خطی چند متغیره جهت تبیین بعد اقتصادی توسعه پایدار گردشگری
جه بررسی بهتر تیریر ابعاد سرمایه اجتماعی (شبکه روابط ،مشارک  ،اعتماد اجتماعی) بر بعگد
اقتصاد توسعه پایدار گردشرر از رگرسیون خطی چند متریرش به شیوش گام به گام اسگتدادش شگدش
اس که نتایج آن در جداول  63و  64آمدش اس .
جدول ( :)79مدل رگرسیونی جهت تبیین بعد اقتصادی توسعه پایدار گردشگری
مدل

ضریب

ضریب

ضریب تعیین تعدیل

همبستگی

تعیین

شده

)(R

)(R Square

Adjusted R Square

Anova
)(F

سطح معنی داری
)(Sig

مدل شماره یک

6/494

6/209

6/205

339/695

6/666

مدل شماره دو

6/499

6/293

6/296

290/556

6/666

مدل شماره سه

6/565

6/299

6/290

233/306

6/666

منب  :یافتهها تحقیق حاضر
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در مدل رگرسیونی گام به گام متریرها مستقل که برا تبیگین بعگد اقتصگاد توسگعه پایگدار
گردشرر صورت گرفته ،نتایج بدس آمدش نشان میدهد که در مدل شمارش ( )6پس از ورود اولگین
متریر یعنی مشارک که وارد مدل شدش ،این متریر به تنهایی توانسته  2029درصد از ترییگرات بعگد
اقتصاد توسعه پایدار گردشرر را پی بینی کند .مدل شمارش ( )2نشان میدهد که پس از اضافه
شدن متریر اعتماد اجتماعی این مقدار به  2923درصد افاای یافته اس  .سرانجام در مگدل شگمارش
( )3با اضافه شدن متریر شبکه روابط ،این رقم به  2929درصد افاای یافته اس .
جدول ( :) 76ضرایب تأثیر مدل نهایی متغیرهای مستقل برای بعد اقتصادی توسعه پایدار گردشگری
ضریب
متغیرها

ضریبرگرسیونی
غیر استاندارد )(B

Std.error

رگرسیونی

T-value

سطح معنیداری
)(Sig

استاندارد
)(Beta

مدل نهایی

69/002

6/666

مقدار راب

3/080

6/698

9/698

6/666

مشارک

6/463

6/639

6/459

6/666

اعتماد اجتماعی

6/289

6/648

6/325

4/299

6/666

شبکه روابط

6/266

6/655

6/266

3/366

منب  :یافتهها تحقیق حاضر

جدول فوق نشاندهند ضرای تیریر مدل نهایی متریرها مستقل تبیینکنندش بعگد اقتصگاد
توسعه پایدار گردشرر اس  .چنانکه در این مدل نشان دادش شدش اس  ،متریر مشگارک ()6/459
و متریر شبکه روابط ( )6/266به ترتی  ،بیشترین و کمترین تیریر را بر متریر وابسته مذکور دارنگد.
باید اضافه نمود که از بین سه متریر وارد شدش به معادله رگرسیونی ،تمامی متریرها در معادله بگاقی
ماندش اس  .الزم به ذکر اس که تیریر تمام متریرها بر متریر وابسگته بعگد اقتصگاد توسگعه پایگدار
گردشرر مبب اس .
تحلیل رگرسیونی خطی چند متغیره جهت تبیین توسعه پایدار گردشگری
جه بررسی بهتر تیریر ابعاد سرمایه اجتماعی (شبکه روابگط ،مشگارک  ،اعتمگاد اجتمگاعی) بگر
تو سعه پایدار گردشرر از رگرسیون خطی چند متریرش به شیوش گام به گام استدادش شدش اسگ کگه
نتایج آن در جداول  65و  60آمدش اس .

تحلیل رابطه علی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری41.....................................................
جدول ( :)72مدل رگرسیونی جهت تبیین توسعه پایدار گردشگری
مدل

ضریب

ضریب

ضریب تعیین تعدیل

همبستگی

تعیین

شده

)(R

)(R Square

Adjusted R Square

Anova
)(F

سطح معنیداری
)(Sig

مدل شماره یک

6/493

6/204

6/202

643/562

6/666

مدل شماره دو

6/490

6/209

6/200

669/906

6/666

مدل شماره سه

6/499

6/296

6/208

99/329

6/666

منب  :یافتهها تحقیق حاضر

در مدل رگرسیونی گام به گام متریرها مستقل که برا تبیین توسعه پایدار گردشرر صورت
گرفته ،نتایج بدس آمدش نشان میدهد که در مدل شمارش ( )6پس از ورود اولین متریر یعنی اعتماد
اجتماعی که وارد مدل شدش ،این متریر به تنهایی توانسگته  20/4درصگد از ترییگرات توسگعه پایگدار
گردشرر را پی بینی کند .مدل شمارش ( )2نشان میدهد که پس از اضافه شدن متریر مشگارک
این مقدار به  20/9درصد افاای یافته اس  .سرانجام در مگدل شگمارش ( )3بگا اضگافه شگدن متریگر
شبکه روابط ،این رقم به  29درصد افاای یافته اس .
جدول ( :)74ضرایب تأثیر مدل نهایی متغیرهای مستقل برای توسعه پایدار گردشگری
ضریب
متغیرها

ضریبرگرسیونی
غیر استاندارد )(B

Std.error

رگرسیونی

T-value

سطح معنی داری
)(Sig

استاندارد
)(Beta

مدل نهایی

مقدار راب
اعتماد اجتماعی
مشارک
شبکه روابط

65/348

6/666

3/569

6/265

9/096

6/666

6/352

6/646

6/383

6/666

6/250

6/652

6/286

4/648

6/663

6/602

6/658

6/650

2/489

منب  :یافتهها تحقیق حاضر

جدول فوق نشاندهند ضرای تیریر مدل نهایی متریرها مستقل تبیینکنندش توسگعه پایگدار
گردشرر اس  .چنانکه در این مدل نشان دادش شگدش اسگ  ،متریگر اعتمگاد اجتمگاعی ( )6/383و
متریر شبکه روابط ( )6/650به ترتی  ،بیشترین و کمترین تیریر را بر متریر وابسگته مگذکور دارنگد.
باید اضافه نمود که از بین سه متریر وارد شدش به معادله رگرسیونی ،تمامی متریرها در معادله بگاقی
ماندش اس  .الزم به ذکر اس که تیریر تمام متریر ها بر متریر وابسته توسعه پایدار گردشرر مبب
اس .
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بحث و نتیجه گیری
امروزش توریسم را میتوان به عنوان اباار برا افگاای درآمگد ملگی بگرا کشگورها در حگال
توسعه به حساب آورد .ناگدته نماند که توریسم می تواند یکی از عوامل مورر در راش رسیدن به توسعه
پایدار جوام باشد .هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی رابطه علی سرمایه اجتماعی و توسعه پایگدار
گردشرر بودش اس  .یافته هگا توصگیدی تحقیگق حاضگر نشگان دادش اسگ کگه میگانرین سگرمایه
اجتماعی کل پاسخرویان  4/94از  66و میانرین کل توسعه پایدار گردشرر  4/58از  66می باشد.
در ادامه ،یافتهها استنباطی نشان دادش اس که سرمایه اجتماعی به همراش سه بعگد شگبکه روابگط،
اعتماد اجتماعی و مشارک اجتماعی دارا تیریر معنادار بر توسعه پایدار گردشگرر مگی باشگد و
تمامی فرضیات مورد تایید قرار میگیرند .همچنین الزم به ذکر می باشد کگه جهگ تگیریر سگرمایه
اجتماعی بر توسعه پایدار گردشرر  ،مبب می باشد .به این معنا که هرچه میاان سرمایه اجتمگاعی
افاای یابد ،میاان توسعه پایدار گردشرر نیا افاای می یابد و در مقابل با کاه میاان سگرمایه
اجتماعی ،میاان توسعه پایدار گردشرر نیا کاه خواهد یاف .
در بستر توسعه ،سرمایه اجتماعی به طور کلی متشکل از سه ویوگی اس  :اعتماد ،روابط متقابل،
و همکار  .هنرامی که این سه عنصر در جوام قو باشند ،ساکنان جامعه به احتمال زیگاد ،بیشگتر
قادر به استدادش از فرص ها اقتصاد  ،جامعه ساز  ،افاای ظرفی هستند .توسعه ممکگن اسگ
روابط بین ساکنان با یکدیرر و یا با جامعه میابان را تح تاریر قگرار دهگد .بخگ قابگل تگوجهی از
ادبیات توسعه اجتماعی گردشرر حاکی از آن اس که مشارک ذیندعان و برنامه ریا مبتنی بگر
جامعه باید در مراحل اولیه توسعه گردشرر گنجاندش شود.
اهمی سرمایه اجتماعی در این مهم نهدته اس که اعتماد و عمل متقابل ،همکار را از طریگق
کاه هاینهها معامله افاای میدهد چرا که افراد مجبور نیستند هاینههایی را برا نظگارت بگر
رفتار دیرران انجام دهند و به جگا آن بگه ایجگاد اعتمگاد بگرا انجگام کارهگا جمعگی و گروهگی
میپردازند.
در تحقیق حاضر ،مدهوم سرمایه اجتماعی به عنوان اباار برا توسعه پایدار گردشگرر مگورد
مطالعه قرا ر گرفته اس  .لذا در صورتی که سرمایه اجتماعی به عنگوان زیگر سگاختی جهگ توسگعه
گردشرر در نظر گرفته شود ،میتوان تیریرات مندی که مرتبط با گردشگرر اسگ را کگاه داد.
همچنین با برنامه ریا ها الزم و اجرایی برا افاای میاان سرمایه اجتماعی در افراد میتوان بگه
صنع گ ردشرر پایدار دس یاف  .برا مبال زمگانی کگه سگاکنان جامعگه در طگر هگا توسگعه
گردشرر مشارک داوطلبانه داشته باشند و یا به عوامل اجرایی آن طر هگا و همچنگین بگه نتگایج
طر ها اعتماد داشته باشند ،میتوان انتظار داش که توسعه پایدار گردشرر تحقق خواهگد یافگ .
همانطور که یافته ها رگرسیون خطی چند متریرش به شیوش گام بگه گگام نشگان دادش اسگ  ،متریگر
اعتماد بیشترین تیریر را بر توسعه پایدار گردشرر داشته اس  .این مهم بدان معناس که اعتماد و
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عمل متقابل که یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی اس  ،از اولین و اساسیتگرین الاامگات توسگعه پایگدار
گردشرر میباشد.
توان افاایی محلی از این رو اهمی دارد که میتواند در ایجاد چرخهها پایدار تواناساز مؤرر واق
شود .در این جا فرایند توان افاایی محلی منجر به مشارک آگاهانه و فعال مگردم در اجتمگاع محلگی
می گردد .این فرایند مانند بسیار از فرایندها اجتمگاعی دیرگر ،فراینگد اسگ تگدریجی کگه بگا
تجربهها کوچک آغاز می شود .سرمایه اصلی در این تجربه ها کوچک اعتماد اس که مردم بگه
هم میکنند .مردم کمکم فرا میگیرند ،که گرد هم آمدش و با هم دربگارش نحگوش تاریرگگذار طبیعگی
موجود در محیط گدترو کنند .تجربیات خود را با هم در میان برذارنگد و تگالش کننگد کگه بگا درک
نیازها بر مناب مشترک ،برنامها را به منظور بهبود وض موجود طراحی کنند.
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