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ي طبيعي، فيزيكي، انساني، مالي  ها از قبيل سرمايه ريزان توسعه، ابعاد متعدد سرمايه از ديدگاه برنامه
ي اخير، مفهوم  رو، در چند دهه ي مناطق روستايي مورد نياز است؛ ازاين و اجتماعي براي توسعه

هاي اجتماعي و اقتصادي  اي نقش مهمي در تحليل عنوان يك مفهوم فرارشته عي بهي اجتما سرمايه
ي گردشگري مطرح شده و به نقش ساختارهاي اجتماعي محلي از قبيل  ويژه توسعه ي روستايي به توسعه

هدف از اين پژوهش . ها و نهادهاي محلي، نگرش، انسجام و اعتماد تأكيد دارد روابط متقابل، شبكه
هاي دوم در ي روستايي با تأكيد بر گردشگري مبتني بر خانه ي اجتماعي در توسعه نقش سرمايهبررسي 
نوع تحقيق كاربردي و . زهرا است ي روستايي دهستان حصار وليعصر از توابع شهرستان بوئين منطقه

و  هنام پرسشها مبتني بر استفاده از آوري داده تحليلي است و جمع- روش مورد استفاده، توصيفي
آزمون بررسي شده و پايايي آن نيز با  ي پيش نامه پرسشروايي سؤاالت از طريق . مصاحبه بوده است

ها از تحليل عاملي براي تجزيه و تحليل داده. محاسبه شده است 0.8استفاده از آلفاي كرونباخ به ميزان 
ي دوم گردشگري است كه هاروستاي داراي خانه 4 ي آماري تحقيق شامل جامعه. بهره گرفته شده است
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كه  ها نشان داديافته. استفاده شده است شماري ها از روش تمام ي خانواده علت در دسترس بودن همه به
درصد از واريانس را  71.74بوده كه استخراج شده عامل  8 بيانگر متغير، 35ي حاصل از تقليل  نتيجه

در اين بين . هاي مورد بررسي استو متغير بخش بودن تحليل عاملي كند كه نشان از رضايتتبيين مي
خود اختصاص داده است و  به را 4.06ي  ويژه ي فردي و مشاركت با مقدار عامل اول، يعني عامل عالقه

ي گسترش گردشگري  زمينه در را تأثير كند كه بيشتريندرصد واريانس را تفسير و توجيه مي 11.61
ي مورد مطالعه داشته است و كمترين  عي روستايي در منطقهي اجتما ي سرمايه هاي دوم و توسعه خانه

درصد واريانس را  4.60است كه  1.61ي اين عامل  عامل، مربوط به عامل تعصب است كه مقدار ويژه
  . دهد محاسبه و توضيح مي

 .زهرا هاي دوم، شهرستان بوئيني اجتماعي، گردشگري خانه ي روستايي، سرمايه توسعه :كليدي واژگان

  
 مقدمه

يكي از اركان اصلي اقتصاد روستايي و  عنوان به هاي مرتبط با آن امروزه گردشگري و فعاليت
. ي پايدار روستايي مطرح است بخشي به آن در راستاي نيل به توسعه منبعي بالقوه براي تنوع

اط ها در نواحي روستايي مقصد و بهبود ارتب گونه فعاليت ريزي بهتر اين كه، برنامه طوري به
تواند زمينه را براي پايداري بيشتر نواحي روستايي  ساكنين جوامع محلي با گردشگران مي

در اين جهت، استفاده از فضاهاي  ).79- 95: 2009 ،1ي هزاره اهداف توسعه(فراهم سازد 
نظران در قالب  و سرگرمي توأم با اقامت گردشگران از ديدگاه صاحبتفريح  ي انگيزه باروستايي 
مبتني بر گردشگري اجتماعي  هاي سياست) الف: وع مورد تحليل قرار گرفته استدو موض

ي ارتقاي  دهنده هاي دوم روستايي كه نشان گردشگري مبتني بر خانه) و ب )1998، 2رباتل(
ِي  منزله به» تفريحات طبقات شهري«ي  بوده و بيانگر توسعه 3استانداردهاي زندگي مردم

ي  رو، خريد يا اجاره ازاين .)11:  2011و همكاران، 4روكا(ي خاصي از زندگي است  شيوه
ترين تأثير گردشگري  عنوان مهم منظور گذران تعطيالت براي اوقات فراغت، به هاي دوم به خانه

و  5نوريس( ي روستايي است ي مناطق شهري در توسعه كننده روستايي مبين نقش تعيين
ترين عوامل مؤثر در جهت جذب  يكي از مهم .)8،2010و نوردين 7مارجاوارا ؛6،2007ونيستون

                                           

1 Mellinum Development Goal (MDG) 
2 Butler 

ي ذاتي آن خريداري  كننده كااليي را نه براي سود و بهره ممكن است مصرف (Weblen, 1989)از ديدگاه  3
  .)(Peng, 2006:2اي از ثروت و موفقيت خريدار باشد  عنوان نشانه كند؛ بلكه مالكيت آن به
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ي  سرمايه هاي دوم در مناطق روستايي، ميزان و سطح برخورداري از گردشگر و مالكيت خانه
بيدختي و  امين(ها و نهادهاي محلي است  ي شبكه ويژه اعتماد، مشاركت و توسعه اجتماعي به

بخش، نقش  يك عامل انسجامان عنو اجتماعي به ي سرمايهكه  طوري به ،)55: 1388، نظري
كند كه در نهايت به  ي محلي ايفا مي گري ساختارهاي شبكه سازي و تسهيل روانمهمي در 

هاي بين  شبكهو ) 15: 2009، 1ايلورد(شود  بهبود عملكرد گردشگري روستايي منجر مي
سترسي به د موجود به بهبود استفاده از روابط تا با سازد را قادر مينفعان  سازماني و ذي

 .)761: 3،2004و توماس 2الو(دست يابند  مزيت رقابتيعنوان يك  به اطالعات و منابع مهم
ي پايدار  توسعه به دستيابي براي ضروري شرط يشپ و كليدي ي اجتماعي عامل رو، سرمايه ازاين

افزاري و  و تأكيد اصلي آن روي تقويت ابعاد نرم) 2:  1377، يان يقل يي وغالمرضا(روستايي بوده 
بنابراين با توجه به  .)122: 1385، افتخاريالدين  ركن(ي روستايي است  انگيزشي توسعه

ي گردشگري روستايي با در نظر  ي اجتماعي و توسعه ي بين سرمايه اهميت بحث، تحليل رابطه
هاي ي شبكه ريزي، حكمروايي، مشاركت مدني، توسعه گرفتن مباحثي از قبيل كارايي برنامه

- ي اقتصادي تواند بستر مناسبي را براي توسعه ي بر همكاري متقابل محلي و نظاير آن، ميمبتن
  .)2009و همكاران،  5؛ هانگ2009و همكاران،  4گروو اسنل(اجتماعي جوامع مهيا سازد 

زهرا در  ي دهستان حصار وليعصر در شهرستان بوئين قلمرو مكاني اين تحقيق در محدوده
هاي خرقان و دارا بودن  هاي كوه خاطر قرارگيري در دامنه ن است كه بهجنوب غربي استان قزوي

هاي رودخانه چنگوره در دو  كوهي و سرشاخه هاي ميان هاي طبيعي كوهستاني، دره جذابيت
ي حاضر تالش  هاي قبل قرار گرفته است؛ بنابراين مطالعه ي اخير مورد توجه مهاجران سال دهه
هاي ي گردشگري مبتني بر خانه هاي اجتماعي در توسعه ايهكند تا ضمن بررسي نقش سرم مي

گسترش گردشگري مبتني هاي روستايي به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا بين  دوم در سكونتگاه
 ي معناداري وجود دارد؟   ي اجتماعي ساكنين محلي رابطه هاي دوم و سرمايه خانهبر 

 
  مباني نظري

ي  هاي خانوار براي بهبودبخشي به معيشت جامعه ايهي پايدار، سرم بر اساس رويكرد توسعه
ي طبيعي، فيزيكي، انساني، مالي  ها از قبيل سرمايه ي طيف وسيعي از سرمايه محلي دربرگيرنده
زيرا در مجموع  ؛)2003، و همكاران 6سولزبوري ؛1389هزارجريبي و نجفي، (و اجتماعي است 
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 ضرابي(دهند ها را شكل مي اجتماعي آن- قتصاديي ا ها را تشكيل داده و پايه توسعه ثروت ملت
دقت مورد  ي مذكور به ، اگرچه چهار سرمايههاي مذكوراز بين سرمايه .)37:1390،و همكاران

 رو، ي اجتماعي با ابهامات زيادي مواجه است؛ ازاين تعريف قرار گرفته است؛ اما مفهوم سرمايه
براي عالج راه عنوان آخرين  بهشده و  دركمبهم طور  بهاجتماعي در موارد مكرر  ي سرمايه
ي  وسيله به وضوح به دتوان است كه نميجوامع مطرح شده مسائل اجتماعي و اقتصادي درك 

تواند براي جبران كمبود  اجتماعي مي ي سرمايهديگر   عبارت مرتفع شود؛ به ها سرمايه ساير انواع
   .)11: 2003 سولزبوري،(كار گرفته شود  ها به انواع ديگر سرمايه
عنوان شكل جديدي از  به 1990ي  طور برجسته در دهه ي اجتماعي به مفهوم سرمايه

اجتماعي  ي سرمايه) 1990( 1كلمناز ديدگاه . هاي جامعه مطرح شده است سرمايه
 افراد درون ساختار اقدامات خاصاست كه  هاي ساختار اجتماعي برخي از جنبهي  دربرگيرنده

ي  لمن، سرمايهو ك 2از ديدگاه بورديو .كند تعيين مي را آن هايعملكردجامعه را تسهيل و 
ي زماني بلندمدت  عنوان يك كاالي عمومي و دارايي جمعي مطرح است كه در دوره اجتماعي به
ي اجتماعي از طريق  سرمايه) 1993( 4از ديدگاه پوتنام .)11: 3،2011خان(شود  انباشته مي

گيرد كه  اي شكل مي ي اعتماد، هنجارها و روابط شبكه پايه هاي اجتماعي بر ايجاد سازمان
ها را  هاي افراد گروه بخشد و ظرفيت كارايي را از طريق تسهيل هماهنگي در اقدامات بهبود مي

هايي  كند؛ بلعكس فقدان آن منجر به بروز محدوديت براي دستيابي به اهداف نهايي تسهيل مي
   .)11: 2011خان،(شود  در فرايند توسعه در سطوح مختلف مي

عنوان توانايي افراد براي كار با يكديگر  ي اجتماعي را به ، سرمايه)8: 2001( 5فوكوياما
عنوان يك ابزار  كند و از آن به منظور دستيابي به اهداف مشترك در گروه و سازمان تعريف مي به

ها ياد  ي پروژه هريزي براي ايجاد مشاركت مؤثر شهروندان در مراحل مختلف توسع برنامه
هاي حاكم بر  و ارزش نهادها، روابط، نگرش« عنوان اجتماعي به ي سرمايه براين  عالوه .كند مي

كند؛  جامعه كمك مياقتصادي و اجتماعي  ي به توسعه شود كه تعريف مي »تعامالت ميان مردم
عنوان  تواند به يسرمايه اجتماعي م ي ايدهبه عبارت ديگر،  .)45: 7،2002و باستلر 6گروتاريت(
متفاوت به منابع گذاري عمدي در روابط با ديگران و كاربرد آن در دسترسي  محصول سرمايه«
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عملكرد داده و  گروهي را مدنظر قرارتواند منافع فردي و  ميباشد و همچنين نهفته 
   .)3: 2009، 1برونيه(» .را تسهيل كند سياسي و اجتماعيي  شده تعريف

عنوان يك  گذاري ناملموس به توان در قالب يك سرمايه را مي اجتماعي ي ، سرمايهرو ازاين
هاي محلي  ي شبكه ي منابع توسعه بر اساس روابط اجتماعي و توسعه گر قوي در مبادله تسهيل

در سطوح مختلف فردي و خانوادگي، گروهي، اجتماعات محلي و  .)46: 2009، 2لومان(
پورمحمدي و همكاران، ( و ملي مورد توجه قرارداداي واحدهاي همسايگي و در سطح منطقه

ها و  ها، نگرش ي اجتماعي مكمل هنجارها، ارزش در اين رابطه، مفهوم سرمايه .)3: 1390
ها را براي همكاري و  ها را مديريت كرده و آن باورهايي است كه تعامل بين مردم و سازمان

ماعي تاج ي سرمايهبنابراين  .)36: 4،2011و جردن 3موناسيب( كندكمك متقابل آماده مي
و  ، انسجاماي از اعتماد شبكهعنوان  است و به آن بههاي متعلق به يك جامعه  بخشي از دارايي

هاي اجتماعي  تبديل داراييشود كه به اعضا براي  نگريسته مي روابط متقابل بين اعضاي جامعه
و همكاران،  5گولومسر(كند  كمك مي محيطي اقتصادي، اجتماعي و زيستهاي  داراييخود به 

پذيري مدني  ي اجتماعي در نقش خرد جمعي و مسئوليت در اين مفهوم، سرمايه. )6: 2010
كند كه  هاي آن تبديل مي ي افراد و قابليت مجموعه شود و جامعه را به چيزي بيشتر از ظاهر مي

رت گيرد، نمايان هاي مختلف صو به شيوهكه ممكن است مشترك  نتيجه استفاده از منابعدر 
 طوالني تحت تأثير قرارزماني  ي براي يك دوره را تواند عملكرد جامعه ميآن منافع شود و  مي
و در تواناسازي جوامع روستايي براي مديريت و پاسخ به  )1: 2007، سيسچيو  6باسلي( دهد

پايدار ي  عنوان تالشي براي تضمين توسعه محيطي به هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست چالش
  .)215: 2011؛ موناسيب و جردن،146: 2010جردن و همكاران،(كند  عمل مي

ي  ي اجتماعي يك عامل كليدي پنهان در توسعه از ديدگاه برخي از محققان، سرمايه
و از طريق تأكيد بر روي ) 7: 2006، 7آپو(وري عوامل توليد بوده  روستايي و افزايش بهره

ي روستايي  متقابل در داخل جامعه، نقش زيادي در توسعهاي شدن، اعتماد و روابط  شبكه
گولومسر و (گيرد  هاي مرتبط با گردشگري برعهده مي ويژه كارآفريني در فعاليت به

ي اجتماعي با ايجاد تغييرات ساختاري و  سرمايه) 1(مطابق شكل  ،بنابراين .)4: 2010همكاران،
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ي روستايي از طريق بهبود روند  بلي با توسعهي متقا عنوان يك كاالي عمومي، رابطه شناختي به
؛ سلماني 2012،و همكاران 1ليمون(ريزي و مشاركت در اجراي بهتر برنامه خواهد داشت  برنامه

   .)1387و همكاران،
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ي اجتماعي  ابعاد سرمايه :1شكل 
  )2: 2012ليمون،(اقتباس از : منبع

  
 اجتماعي- تفريحي فعاليتي گردشگري، اشكال از ييك عنوان  به روستايي گردشگري
 اجتماعي از طريق- ي اقتصادي به توسعه بخشيدن در پويايي فراواني شود و قابليتمحسوب مي

تبع آن كاستن از  ي محلي و به رفاه جامعه سطح و ارتقاي درآمد ايجاد ،بيكاري كاهش
و هم از طريق  )4،2008چانگو  3؛ لي2،2006ليو(ي روستايي دارد  هاي توسعه چالش
تواند تأثيرگذاري بااليي در انتقال دانش،  هاي متعدد در مناطق روستايي مي گذاري سرمايه

اجتماعي - هاي زندگي شهري به مناطق روستايي داشته و به تحرك اقتصادي ها و شيوه ايده
با توجه به عبارت ديگر، گردشگري روستايي  .)25:  1387طالب و همكاران،(ها منجر شود  آن

هاي اي در توانمندسازي و تقويت مشاركتتواند نقش عمده به ماهيت چندبعدي خود، مي
و  6؛ وير2007،همكارانو  5كاويلي(اقتصادي در سيستم جامعه بر عهده بگيرد - اجتماعي

ريزي  برنامهدر دهد،  نيز نشان مي) 2(طور كه شكل  همان ،رو ازاين .)66: 2009همكاران، 

                                           

1 Limón 
2 Liu 
3 Lee 
4 Chang 
5 Cawely 
6 Dwyer  

 

 بعد شناختي
 انسجام اجتماعي - 

 پذيرش اجتماعي - 

هاي اجتماعي فردي و  ارزش - 
 ...گروهي و 

 

 ابعاد سرمايه اجتماعي

  اي بعد رابطه
 اعتماد مبتني بر دانش - 

 اعتماد به نهادهاي سياسي - 

 اعتماد به خدمات عمومي - 

 تعامل اجتماعي گروهي - 

 ...امنيت و  -

  بعد ساختاري
 الزام اجتماعي - 

 ايجاد ارتباط - 

 ايجاد پيوندها - 

 ...همكاري و  - 
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و كاركردهاي آن دارد مدني  ي به جامعهي نامشهود  ي اجتماعي، نوعي اشاره ايهگردشگري، سرم
از » پايين به باال«ي  در قالب راهبردهاي توسعه محليهاي  مسئوليتاقدام به پرورش با كه 

گيري درست در مورد  هاي محلي قدرت تصميم اقدام جمعي و توانايي حكومتتقويت  طريق
تواند  و مي) 694:  2،2012و ماركوئيلر 1ديسارت(گيرد  بر عهده مي رامحلي  ي هاي توسعه پروژه

 ها ها، سازمان بين افراد، گروه ايجاد پيوند و اجتماعي روابطبا توجه به كاركردهايي كه در بهبود 
و  3رينگ(كمك كند مشكالت  به حل همكاري و اطالعات از طريق نشر و تبادل جامعه و

  .)162: 2010همكاران،
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  
  

  هاي دوم ي گردشگري مبتني بر مالكيت خانه ي اجتماعي و توسعه سرمايه :2شكل 
  )694:  2012و ماركوئيلر، ديسارت(از اقتباس : منبع

  
ي  در زمينه )مشاركت، اعتماد و انسجام(ي اجتماعي  سو ابعاد سرمايه  بنابراين، از يك

ي  گيري روشي براي ارتقاي پايداري، تعادل توسعهمگردشگري، با سهيم شدن در تصمي
ي مقاصد گردشگران، اطمينان از داشتن دركي  جانبه ريزي همهاقتصادي و اجتماعي، برنامه

هاي عمومي، ي ارزش هاي پيچيده، توسعهروشن از مكان، ارزيابي سريع و مؤثر از موقعيت
:  2005، 4هميلتون(ان مؤثر خواهد بود نفع ضمانت توزيع برابر منابع و افزايش شناخت از ذي

 به مردم تشويق براي هاييفرصت گردشگري، منافع در شدن سهيم ، باديگر از سويي ؛)254
ي آن  سازد كه نتيجه مهيا مي اجتماعي تسهيالت ساير و آموزش در بهداشت، گذاريسرمايه

                                           

1 Dissart 
2 Marcouiller 
3 Ring 
4 Hamilton 

 نشر اطالعات -

  اشتراك گذاشتن تجارب  -
 تسهيل انتقال دانش  -

 قديميهايتبديل خانه 

  هاي جديد خانهساخت  

 هاي دوم توسعه گردشگري روستايي مبتني بر گسترش خانه

 كاهش

سرمايه اجتماعي
اعتماد

تعهد

همكاري متقابل

پذيرش

هاي محليشبكه

عدم تعامل بين 
 گردشگران و ساكنين

 ضعف زيرساختي

 موانع فرهنگي

توسعه عمده موانع 
 گردشگري روستايي

تعامل كم ساكنين و 
 مديران محلي



  59............................................ي گردشگري روستايي اجتماعي در توسعه  ارزيابي نقش سرمايه
 

 
 

طور مثال،  به. )37: 2006، 1ونگ(مردم محلي است  دادوستد و ارتباطات فني، هايمهارت بهبود
دهد، ميزان  نيز نشان مي 3زيمل وگئورگ 2ي مطالعات فرديناندتونيس طور كه نتيجه همان

هاي گردشگري با افزايش  ويژه فعاليت و به اجتماعي در جامعه همبستگي و انسجام مشاركت،
اط نزديكي محلي ارتب هاي افراد و گروه بين خصوص اعتماد در ي اجتماعي و به سطوح سرمايه

سطح  حضور متعدد ازطريق مقياس در اجتماعي ي بنابراين، سرمايه .)8: 4،2009گيدنز( دارد
 تعلقات تعهدات، الزامات و رفتاري، مشترك هنجارهاي متقابل، كنش ميزان اعتماد، بااليي از
 ،هاگروهو  در سطوح افراد اطالعات مؤثر هاي كانال و رسمي غير و رسمي يهاشبكه مشترك،
ارتقاي حس تعلق و همين امر به ) 162: 2005 ،5كي(را تسهيل كرده  عرساني به اجتما خدمات

در نهايت با افزايش همكاري در نيل به منافع منجر شده و ي محلي و مشاركت بيشتر  به جامعه
عمومي، تسهيل كنش جمعي و ايجاد مشاركت و اعتماد در بين افراد جامعه به كاستن از 

    .)387: 1387شجاعي باغيني، (انجامد  رفع موانع توسعه مياختالفات و 
  
  شناسي تحقيق روش

هاي  تحليلي و براي گردآوري اطالعات از روش- نوع تحقيق كاربردي، روش آن توصيفي
نامه پرسش طوري كه در تدوين استفاده شده است؛ به) نامه، مشاهده و مصاحبه پرسش(ميداني 

) مشاركت، اعتماد، انسجام و شبكه نهادي محلي(اجتماعي ي  از چهار شاخص اصلي سرمايه
در بنابراين گيري از طيف ليكرت استفاده شده است؛  مستخرج از مباني نظري تحقيق با بهره
آمده و پاسخ به سؤال تحقيق از آمار توصيفي و  دست ادامه جهت تجزيه و تحليل اطالعات به

  .استفاده شده است SPSSافزار آماري در نرم) ليهاي اص ي تحليل مؤلفه شيوه به(تحليل عاملي 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           

1 Wang 
2 Ferdinand Tönnies 
3 Georg Simmel 
4 Giddens  
5 Key 
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  هاي تحقيق ها و مؤلفهشاخص: 1جدول 

  ها مؤلفه هاشاخص
گذاري شخصي براي گذاران خصوصي در امور روستا، سرمايههمفكري و مشورت سرمايه مشاركت

در هاي عمراني روستا، مشاركت مالي  هاي دوم، مشاركت در اجراي پروژهساخت خانه
ي  ي روستا براي جذب گردشگران، ارتباط نزديك با مسئولين روستا براي توسعه توسعه

پذيري  گردشگري، ميزان مشاركت در حل مسائل و مشكالت روستا، ميزان مسئوليت
ها، همكاري ساكنين با گردشگران، مشاركت ساكنين  همسايگان در بروز مشكالت براي آن

  .غيرهها و  در گردهمايي
هاي دوم در سفيدان روستا، اعتماد به عملكرد گردشگري خانهاعتماد به مسئولين و ريش اعتماد

 ،...)مثل بسيج، هيأت امناي مسجد و (روستا، اعتماد به نهادهاي اجتماعي موجود در روستا 
اعتماد نسبت به همسايگان، ميزان اعتماد نسبت به گردشگران و مسافرين، اعتماد به 

  .وثيقه گذاشتنهمسايگان در قبال 
، انحراف اجتماعي مشورت با همسايگان در امور، درگيري و نزاع بين ساكنين محالت و روستا انسجام

هاي اجتماعي مشترك بين ها ناشي از ورود گردشگران به روستا، حفظ ارزشو ناهنجاري
، حل مسائل و مشكالت گردشگران، برگزاري جلسات براي حل مسائل روستا، شهروندان

هاي مذهبي و آداب رسوم روستا، انجام شركت گردشگران در مناسبت حس تعلق به زادگاه،
كارهاي گروهي در روستا، اعتقاد به همكاري و تعامل ميان روستاييان و گردشگران، ميزان 

  .ي گردشگران وسيله رعايت حقوق ساكنين به
نهادهاي
  محلي

هاي  ي دوم، استفاده از تجارب مالكين خانههاها و تجارب فردي در ساخت خانهتبادل ديدگاه
ي خدمات  ها روستايي، توانايي نهادهاي محلي روستايي در ارائهدوم در بهسازي محله

ها، مديريت گذران اوقات  وساز و تغييرات كاربري گردشگري، نظارت نهادهاي محلي بر ساخت
هاي گردشگري، نقش  تفراغت مردم در روستا، پيگيري و جديت مسئولين در تأمين زيرساخ

  .مسئولين محلي در افزايش همكاري بين گردشگران و ساكنين
   1392رومياني، ، 1390، پورمحمدي و همكاران، 1388،عنابستاني: منبع

  
هاي دوم گردشگري  روستاي داراي خانه 4ِي  ي نمونه اين تحقيق در برگيرنده جامعه

است كه ) استان قزوين(زهرا  ان بوئينروستايي در دهستان حصار وليعصر از توابع شهرست
هاي خرقان واقع  ي كوهستاني موسوم به كوه عمدتاً در بخش جنوبي دهستان و در منطقه

اند؛ بنابراين با توجه به تعداد اندك خانوارهاي ساكن دائمي در روستاهاي داراي خانه دوم  شده
  . ورد بررسي قرار گرفته استشماري در اين تحقيق م صورت تمام ها به ي آن همه) مورد 131(
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  موقعيت روستاهاي نمونه در دهستان حصار وليعصر: 1شكل 

  تحقيقات حاضر :منبع
  

  تجزيه و تحليل
 درصد متأهل 75.2 ،نفر پاسخگو 131دهد كه از ميان هاي توصيفي تحقيق نشان مييافته

درصد داراي  34.6 ،از نظر وضعيت سواد. سال بوده است 40.5ميانگين سني اين افراد  و
ي مردان تشكيل  درصد پاسخگويان را طبقه 69.1اند و همچنين  تحصيالت راهنمايي بوده

  . اند درصد نيز بازنشسته بوده 30درصد كشاورز و  25.5اند و از نظر شغل اصلي،  داده
ي روستايي با تأكيد  هاي اجتماعي در توسعهنقش سرمايه منظور ارزيابي به در اين مطالعه،

 آزمون جهت. هاي دوم از آزمون آماري تحليل عاملي استفاده شده استگردشگري خانه بر
ي  تحليل توسعه در خصوص تحليل مورد متغيرهاي ي مجموعه به مربوط هايداده بودن مناسب

معناداري آزمون  .شد استفاده KMOو  Bartlett تست از عاملي تحليل شروع روستايي و براي
حاكي از همبستگي و مناسبت  KMOدرصد و مقدار مناسب  99ان بارتلت در سطح اطمين

  ). 2جدول (متغيرهاي مورد نظر براي انجام تحليل عاملي است 
  

  آزمون بارتلت در سطح معناداري: 2جدول 

  هاي تحقيق يافته: منبع

مقدار موردتحليليمجموعه
KMO 

مقدار 
 بارتلت

درجه 
 آزادي

 دارياسطح معن

درگسترشاجتماعيسرمايهنقش
 دوم هاي خانه گردشگري

625. 3789.678 595 0.000 
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هاي نقش سرمايه نامه به ارزيابي متغير مستخرج از پرسش 35در ادامه با استفاده از 
ي  گيري از نمونه هاي دوم با بهرهي روستايي با تأكيد بر گردشگري خانه اجتماعي در توسعه

 5/0شده در هر عامل كه باالي   هاي بارگذاريتحليلي عاملي اقدام شد؛ بدين ترتيب شاخص
ها را ندارند، عامل  دهند و متغيرهايي كه امكان تجمع با اين هستند، يك عامل را شكل مي

 71.74عامل بوده كه  8متغير، معرف  35ي حاصل از تقليل  نتيجه. دهند ديگري را تشكيل مي
بخش بودن تحليل عاملي و  ضايتاين امر نشان از ر. كنددرصد از واريانس را تبيين مي

مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس ) 3(در جدول . متغيرهاي مورد بررسي دارد
 .تجمعي ارائه شده است

  عامل بندي متغيرهاي مورد مطالعه :3جدول 
  

  هاي تحقيقيافته: منبع
  

  ها عاملاستخراج 
درصد  11.61است كه  4.06ي اين عامل  مقدار ويژه: ي فردي و مشاركت عامل عالقه - 1

 5از ميان . شده است  متغير بارگذاري 5در اين عامل . دهدواريانس را محاسبه و توضيح مي
 عاملي بار با انبستگ به سر زدن و مكاني تعلق احساس متغير عامل، اين در بررسي متغير مورد

 تأثير بيشترين 0.735با بار عاملي  روستا در عمراني هاياجرايپروژه در مشاركت متغير و 0.776
ي روستايي در روستاهاي مورد  هاي دوم و توسعهي گسترش گردشگري خانه زمينه در را

  ). 4جدول ( اندمطالعه داشته
  
  
  
  
  

 درصد واريانس تجمعي درصد واريانس مقدار ويژه نام عامل رديف
 11.61 11.61 4.06 ومشاركتفرديعالقه 1
 21.92 10.31 3.61 هاي فرهنگيارزش 2
 31.90 9.97 3.49 همياري و همفكري 3
 41.18 9.28 3.24 تعاون و روابط 4
 48.28 7.10 2.48 دوستي و همدلي 5
 54.61 6.32 2.21 وهمكاريتعامل 6
 60.65 6.04 2.11 انسجام اجتماعي 7
 71.74 5.15 1.80 واعتمادصداقت 8
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  شده در عامل اول  متغيرهاي بارگذاري :4جدول 
  

  هاي تحقيقيافته: منبع
  
 10.31 قادراست تنهايي به است كه 3.61ي اين عامل  مقدار ويژه: هاي فرهنگي عامل ارزش - 2

 مورد متغير 4 ميان از. شده است  متغير بارگذاري 4در اين عامل . درصد واريانس را تبيين كند
 بيشترين 0.811 بار عاملي گذاشتن با وثيقه لقبا در همسايه به اعتماد عامل، اين در بررسي
  .)5جدول ( هاي دوم در روستاهاي مورد مطالعه داشته استدرگسترش گردشگري خانه را تأثير

  
  شده در عامل دوم  متغيرهاي بارگذاري :5جدول

  هاي تحقيقيافته: منبع
  
واريانس را  9.97است كه درصد  3.49ي اين عامل  مقدار ويژه: عامل همياري و همفكري - 3

 در بررسي مورد متغير 6 ميان از. شده است  متغير بارگذاري 6در اين عامل . دهد توضيح مي
 بار گردشگري با هايزيرساخت و عمراني هايفعاليت در عمومي مشاركت از استفاده عامل اين

ي  هاي دوم و توسعهي گسترش گردشگري خانه زمينه در را تأثير بيشترين 0.624 عاملي
 ).6جدول (روستايي در روستاي مورد مطالعه داشته است 

  
  
  
  
  
  

 بار عاملي متغير

 0.597 هاي دوم در روستامشاركت مردم در گسترش خانه
 0.520  ي داوطلبانه به ادارات مستقر در شهر براي پيگيري امور روستا مراجعه

 0.735  هاي عمراني در روستا مشاركت در اجراي پروژه
 0.776  احساس تعلق مكاني و سر زدن به بستگان 

 0.648  خدمات گردشگريگذاري شخصي درسرمايه

 بار عاملي متغير

 0.811  اعتماد به همسايه در قبال وثيقه گذاشتن
  0.623  ورود گردشگرانازاجتماعي ناشيها و انحرافاتناهنجاريبروز

  0.750  هاي مشترك بين شهروندانبروز تغييرات در ارزش
  0.697  هاي دومويژه ساخت خانهتبادل اطالعات و تجارب فردي در زمينه گردشگري به
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  شده در عامل سوم  متغيرهاي بارگذاري :6جدول 

 بار عاملي متغير
 0.556 گذاران خصوصي در امور روستاهمفكري و مشورت سرمايه

 0.624 هاي گردشگري هاي عمراني و زيرساختمشاركت عمومي در فعاليت
  0.592  هاي مسئولين محلي و نخبگان روستااهپذيرش نظرات و ديدگ

  0.574  همكاري با نهادهاي محلي و اجتماعي موجود در روستا
  0.601  همكاري متقابل بين گردشگران و مسافرين در حفاظت از محيط

  0.622  كارايي خدمات موجود در روستا براي گذران اوقات فراغت
  هاي تحقيقيافته: منبع

  
درصد واريانس را محاسبه  9.28است و  3.24 در اين عامل مقدار ويژه: وابطعامل تعاون و ر - 4

 در بررسي مورد متغير 6 ازميان. شده است  متغير بارگذاري 6در اين عامل . دهدو توضيح مي
 روستا با بار عاملي  در دوم هايخانه گردشگري عملكرد به اعتماد ميزان متغير عامل، اين

 در روستايي ي توسعه و دوم هايخانه گردشگري گسترش ي زمينه در ار تأثير بيشترين 0.781
  .)7جدول (است  داشته مطالعه مورد روستاهاي

  
  شده در عامل چهارم  متغيرهاي بارگذاري :7جدول 

  هاي تحقيقيافته: منبع
  

درصد واريانس را  7.10است كه  2.48ي اين عامل  مقدار ويژه: عامل دوستي و همدلي -5
 در بررسي مورد متغير 3 ازميان. شده است  متغير بارگذاري 3در اين عامل . كند محاسبه مي

 محلي، با بار سنن و دابآ حفظ در ساكنين و گردشگران ي صميمانه متغير همكاري عامل، اين
 ي توسعه و دوم هايخانه گردشگري گسترش ي زمينه در را تأثير بيشترين 0.865 عاملي

  .)8جدول (است  داشته مطالعه مورد روستاهاي در روستايي
  

 بار عاملي متغير

هاي عمومي روستا با هدف جذب ي زيرساختمشاركت مالي در توسعه
  گردشگران 

0.744 

 0.619  ي گردشگري ي توسعهمسئولين محلي در زمينهارتباط نزديك با

 0.531  ميزان مشاركت در حل مسائل و مشكالت روستا
 0.781  هاي دوم در روستاميزان اعتماد به عملكرد گردشگري خانه

 0.556  ي امور ميزان بهبود و ارتقاي روابط و انجام داوطلبانه
 0.505  روستاهاي گروهي در تمايل به انجام كارها و فعاليت
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  شده در عامل پنجم  متغيرهاي بارگذاري :8جدول 

 بار عاملي متغير

 0.648 همفكري با همسايگانباال بودن روابط اجتماعي و توجه به مشورت و 
 0.568  شركت در گردهمايي و جلسات براي حل مسائل و مشكالت عمومي روستا

 0.865  آداب و سنن محلي ي گردشگران و ساكنين در حفظ همكاري صميمانه

  هاي تحقيقيافته: منبع
  

را  درصد واريانس 6.32است كه  2.21ي اين عامل  مقدار ويژه: عامل تعامل و همكاري - 6
 اين در بررسي مورد متغير 3 ازميان. شده است  متغير بارگذاري 3در اين عامل . كندتبيين مي

 0.822 بارعاملي روستا با رسوم آداب و مذهبي هايمناسبت در گردشگران شركت عامل،
 روستاي در روستايي ي توسعه و دوم هايخانه گردشگري گسترش ي زمينه در را تأثير بيشترين

  .)9جدول (است  داشته مطالعه مورد
  

  شده در عامل ششم  متغيرهاي بارگذاري :9جدول 

 بار عاملي متغير
 0.822 هاي مذهبي و آداب رسوم روستاشركت گردشگران در مناسبت

 0.731  اعتقاد به همكاري و تعامل ميان روستاييان و گردشگران
 0.542  ود منافع مشتركبهبود همكاري روستاييان و مسئولين محلي با توجه به وج

  هاي تحقيقيافته: منبع
  

. كنددرصد واريانس را تبيين مي 6.04است كه  2.11ي اين عامل  مقدار ويژه: عامل انسجام - 7
 بروز عامل اين در بررسي مورد متغير 2 ميان از. است شده  بارگذاري متغير 2عامل اين در

 بارعاملي گردشگران با و ساكنين بين شگريگرد منابع از استفاده و مالكيت اثر بر مناقشات
 روستايي ي توسعه و دوم هايخانه گردشگري گسترش ي زمينه در را تأثير بيشترين - 0.745

  .) 10 جدول( است داشته مطالعه مورد روستاهاي در
  

  شده در عامل هفتم  متغيرهاي بارگذاري :10جدول 

 بار عاملي متغير
 - 0.745 استفاده از منابع گردشگري بين ساكنين و گردشگرانبروز مناقشات بر اثر مالكيت و

  0.460  ميزان درگيري و نزاع بين ساكنين محالت روستا 
  هاي تحقيقيافته: منبع
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درصد واريانس را  5.15است كه  1.80مقدار ويژه اين عامل  :عامل صداقت و اعتماد - 8

عامل، ميزان  اين متغير 3 ازميان. ستا شده  بارگذاري متغير 3 عامل دراين. كندمحاسبه مي
 گسترش ي زمينه در را تأثير بيشترين 0.770 عاملي بار با اعتماد ساكنين نسبت به يكديگر

جدول ( است داشته مطالعه مورد روستاهاي در روستايي ي توسعه و دوم هايخانه گردشگري
11(.   

  شده در عامل هشتم  متغيرهاي بارگذاري :11جدول 

 عاملي بار متغير
 0.770 ميزان اعتماد ساكنين نسبت به يكديگر

 - 0.534 داري و كمك به ديگران در بين همسايگانگذشت، صداقت، امانت

 0.422 ميزان پذيرش تصميمات نهادهاي محلي روستا از طرف ساكنين 

  هاي تحقيقيافته: منبع
  
  گيري نتيجه

اي، مورد توجه ، ملي و منطقهالمللي ي گردشگري در سطوح مختلف بين امروزه توسعه
آگاهي جوامع از اين كه گردشگري . هاي خصوصي قرار گرفته استريزان دولتي و شركتبرنامه

اي در اختيار اقتصاد يك كشور يا منطقه قرار منبع درآمدي بسيار مناسب و قابل مالحظه
اي كه در ابعاد دهدهد، سبب شده است كه گردشگري روستايي با توجه به اثرات بسيار گستر مي

مورد توجه  ،ي روستايي دارد يافته اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و فرهنگي مناطق كمترتوسعه
ترين  عنوان يكي از مهم هاي دوم به در اين رابطه، خانه. ريزان در سطح محلي قرار گيرد برنامه

در نقاط ديگر براي هاي ساكن  ي خانواده وسيله بهگردشگري در مناطق روستايي عمدتاً تأثيرات 
در يك . شود مقاصد تفريحي و گذران اوقات فراغت خريداري و يا به مدت طوالني اجاره مي

ي مورد مطالعه منجر شده  ي اخير، گسترش اين پديده به بروز اثرات متعددي در منطقه دهه
و هاي جديد  هاي قديمي به خانه يند بازسازي يا تبديل خانهآاست كه نقش بسزايي در فر

سازي اقتصاد  ي اشتغال و متنوع تبع آن توسعه هاي عمومي و به مندي از زيرساخت بهره
يكي از تأثيرگذارترين عوامل در اين رابطه، بازگشت مهاجران . روستاهاي مقصد داشته است

ي  هاي دوم باانگيزه منظور ساخت ويالها و خانه ساكن در نواحي شهري به روستاهاي هدف به
دليل ارتباط اجماعي و  واده و همچنين گذران اوقات فراغت و تفريح است كه بهسر زدن به خان

ي  اساس، در اين مطالعه به بررسي نقش ابعاد سرمايه برهمين. فرهنگي قابل تحليل است
ي اين پديده پرداخته شده است؛ به عبارت  اجتماعي در روستاهاي هدف و تأثير آن در توسعه

هاي دوم در روستاهاي تايي مبتني بر ساخت و مالكيت خانهي گردشگري روس ديگر، توسعه
  . است بيروني و دروني ي اجتماعي داراي اين پديده، تابع سرمايه
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 مربوط به هايداده بودن مناسب تست دهد، جهتمي مطالعه نشان يننتايج ا كه طوري  به
ي  عي در توسعهي اجتما تحليل نقش ابعاد سرمايه درخصوص تحليل مورد متغيرهاي مجموعه

 استفاده KMO ضريب و Bartlett آزمون از هاي دوم روستايي از طريق گسترش گردشگري خانه
حاكي از  KMOدرصد و مقدار مناسب  99معناداري آزمون بارتلت در سطح اطمينان  .شد

همبستگي و مناسبت متغيرهاي مورد نظر براي انجام تحليل عاملي دارد؛ بنابراين با استخراج 
ي حاصل از تقليل اين  نتيجه. متغير استفاده گرديد 35نامه از  يرهاي مطرح در پرسشمتغ

از بين عوامل . كنددرصد از واريانس را تبيين مي 71.74عامل اصلي بوده كه  8متغيرها، معرف 
درصد  11.61با  4.06ي  مقدار ويژهي فردي و مشاركت با  عامل عالقهشده به ترتيب،  گذاري نام

 متغير عامل، اين در بررسي مورد متغير 5 ميان عنوان اولين عامل مطرح شد كه از به واريانس
 اجراي در مشاركت متغير و 0.776 عاملي بار با بستگان به زدن سر و مكاني تعلق احساس

عامل . بيشترين اثرات را در پي داشته است 0.735 عاملي بار با روستا در عمراني هايپروژه
عامل همياري و عنوان عامل دوم و  درصد واريانس، به 10.31 و 3.61ي  ويژه مقدارفرهنگي با 

در عامل . درصد واريانس در جايگاه سوم قرار دارد 9.97و  3.49ي  مقدار ويژههمفكري با 
درصد  9.28مقدار ويژه و  3.24با گذاري شده است،  عامل تعاون و روابط متقابل نامچهارم كه 

با بار عاملي  ي روستا توسعه در دوم هايخانه گردشگري عملكرد به عتمادا ميزانواريانس متغير 
آن نشان  ي توسعه و دوم هايخانه گردشگري گسترش ي زمينه در را تأثير بيشترين 0.781

ِي اين عامل  هد، مقدار ويژهدعامل دوستي و همدلي كه عامل پنجم را تشكيل مي. دهدمي
 ي صميمانه دهد و متغير همكاريرا محاسبه و توضيح مي درصد واريانس 7.10است كه  2.48

در اين  را تأثير بيشترين 0.865 محلي با بارعاملي سنن و آداب حفظ در ساكنين و گردشگران
مقدار عنوان عامل ششم با  عامل تعامل و همكاري در امور عمومي روستا به. كند عامل بيان مي

 شده، متغير شركت  متغير بارگذاري 3ه از بين درصد واريانس است ك 6.32و  2.21ي  ويژه
در  را تأثير بيشترين 0.822 بارعاملي روستا با رسوم آداب و مذهبي هايمناسبت در گردشگران

 6.04و  2.11ي  انسجام با دارا بودن مقدار ويژه عامل هفتم با عنوان عامل. پي داشته است
 و مالكيت اثر بر مناقشات يت را به متغير بروزدرصد واريانس با بارگذاري دو متغير بيشترين اهم

در . داده است - 0.745 عاملي بار با گردشگران و ساكنين بين گردشگري منابع از استفاده
نهايت، عامل هشتم كه به نام صداقت و اعتماد است، كمترين تأثير را در بين عوامل 

 5.15و  1.80ي  مقدار ويژه ي مورد مطالعه با ي گردشگري در منطقه شده در توسعه استخراج
هاي تحقيق  ي يافته توان نتيجه درصد واريانس به خود اختصاص داده است؛ عالوه بر اين، مي

ي محققان داخلي و خارجي مورد مقايسه  وسيله گرفته به حاضر را با تعدادي از مطالعات صورت
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 و همكاران 1هاي ماكبت فتهآمده از اين مطالعه با نتايج يا دست كه نتايج به طوري قرارداد؛ به
ويژه مشاركت محلي و اعتماد در بين  ي اجتماعي و به تأثير مثبت ابعاد سرمايه) 502: 2004(

تأثير معنادار همكاري ) 2010( 2هاي دوم؛ كاليبورن ي گردشگري خانه ساكنين دائمي با توسعه
اطق روستايي ي گردشگري در من عمومي، مشاركت محلي، احساس خوب و اعتماد در توسعه

گروهي و انسجام اجتماعي در - نقش مؤثر ميزان ارتباطات فردي) 2008( 3پاناما؛ ساواتسكي
ها در مناطق روستايي باهيا  ي گردشگري و حفظ جاذبه ميزان مشاركت مردم محلي در توسعه

ي مثبت بين اعتماد، همكاري متقابل و مشاركت محلي  رابطه) 2013( 4در مكزيك؛ وان بريگل
در  5ي كوه يائو نويي هاي دوم در جزيره ميزان رضايت ساكنين محلي از گردشگري خانهبا 

هاي  ي گردشگري خانه قوي بين توسعه ي رابطهوجود ) 1391(تايلند؛ عنابستاني و همكاران 
مشاركت، همياري در تأمين هزينه خدمات، همكاري متقابل (دوم و تغييرات در ابعاد اجتماعي 

ي  ي توسعه رابطه) 1391(در مناطق روستايي؛ رضواني و همكاران  ديو اقتصا) ساكنين
مشاركت و همبستگي و ويژه  هاي دوم با تغييرات اجتماعي مناطق روستايي به گردشگري خانه

ي مثبت بين روابط خويشاوندي، ميزان همكاري  ، رابطه)1385(؛ آمار امنيت و بهزيستي فردي
گسترش و هاي ارتباطي  زيرساختگذاري در  رمايهي مشاركت محلي با س متقابل، توسعه

فر و  هاي تحقيق با نتايج مطالعات خوش اين، يافته  بر  عالوه ، مورد تأييد است؛هاي دوم خانه
هاي مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي و  مؤلفهي عدم نقش مثبت  درباره) 1391(همكاران 

 فيروزنياتنكابن و  ر روستاي سياورز شهرستانهاي دوم د روستاهاي داراي خانه اعتماد نهادي در
 از پيامدهاي مثبت در ابعاد پيامدهاي منفيدرخصوص باال بودن ميزان ) 1390(و همكاران 

  .دماوند مغايرت دارد هاي دوم در منطقه اقتصادي، اجتماعي و كالبدي ناشي از گسترش خانه
  
   منابع

هاي روستايي در نواحي روستايي  بررسي و تحليل گسترش خانه .)1385(آمار، تيمور  )١
، 1سال ،انداز جغرافيايي چشمِي  مجله، )بخش خورگام شهرستان رودبار: موردي ي مطالعه(

  .65- 78 :1 ي شماره

                                           

1 Macbeth 
2 Claiborne 
3 Sawatsky 
4 Van Breugel 
5 Koh  Yao  Noi 
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سازي  نظري براي نهادينه ي يك نمونه ي هيارا .)1388( ماشااهللابيدختي، علي و نظري، امين )٢
، سال راهبرد ياسي  فصلنامهاجتماعي جهت بهبود عملكرد اقتصادي،  ي هاي سرمايه مؤلفه

 .55 - 75 :19 ي ،  شماره6

تحليلي بر  .)1390( زاده دلير، كريم و پيري، عيسي حسين ؛پورمحمدي، محمدرضا )٣
نظام شهري استان : موردي ي نمونه ،م شهرياجتماعي در نظا ي هاي كيفي سرمايهدگرگوني

 .1- 19 :3ي ، شماره1، سال مطالعات جغرافيايي مناطق خشكآذربايجان شرقي، 

گردشگري  بررسي تأثير). 1391( ازاده، سار پور، مريم و كريم عبداله ؛فر، غالمرضا خوش )۴
اورز شهرستان سر و سي روستاهاي ليره: مطالعه موردي(ي اجتماعي  هاي دوم بر سرمايه خانه

 .131- 152 :2ي  ، شماره1، سال ي گردشگري ريزي و توسعه ي برنامه مجله، )تنكابن

 .)1391(و اكبريان رونيزي، سعيدرضا سپهوند، فرخنده  ؛بدري، سيدعلي ؛رضواني، محمدرضا )۵
ي  مطالعه( ساكنان روستايي زندگي كيفيت بهبود بر آن اثرات و دوم هاي خانه گردشگري

هاي شهري و  مطالعات و پژوهش، )رودبار قصران، شهرستان شميراناتبخش : موردي
  .13- 23: 40 ي ، شماره4، سال اي منطقه

مباني - وستايي در ايرانر ي انداز توسعه چشم .)1385( عبدالرضاافتخاري، الدين  ركن )۶
 - 153 :10 ي ، سال دوم، شمارهاقتصاد و جامعه ي فصلنامهنيازها،  اي الزامات و پيش انديشه

120. 

ي پايدار  ي در توسعهروستاي -هاي شهري ارزيابي نقش سرمايه .)1392(رومياني، احمد  )٧
ي   نامه ، پايان)زهرا شهرستان بوئين - دهستان حصار وليعصر: ي موردي مطالعه( گردشگري

 .دانشگاه زنجاندانشكده علوم انساني، ، جغرافيا و برنامه ريزي روستايي كارشناسي ارشد

عاد بررسي اب .)1387( هراجليلي پروانه، زهدي و زاده لسبويي، م رمضان ؛حمدسلماني، م )٨
ي روستايي  در توسعه )مشاركت مدني، تعامل اجتماعي واعتماد(ي اجتماعي  سرمايه

ي جغرافيا و  مجله، )شهرستان فردوس - روستاهاي باغستان و برون: ي موردي مطالعه(
 . 23- 45 :12ي  شماره، 4سال ، اي ي ناحيه توسعه

: تهران، ياجتماع ي مباني مفهومي سرمايه .)1387(شجاعي باغيني، محمدمهدي  )٩
 .فرهنگي و اجتماعي ي پژوهشكده
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- سنجش تأثيرات اقتصادي، اجتماعي .)1390( فرابي، اصغر و اسالمي پريخاني، صدض )١٠

، )شهر موردي شهرستان مشكين ي مطالعه(ي گردشگري  توسعه ،محيطي فرهنگي و زيست
  .37- 52 :75 ي شماره، 43سال ، هاي جغرافياي انسانيپژوهش

مباني نظري مشاركت  .)1387( يناده، حسن و ميرزايي، حسزبخشي ؛طالب، مهدي )١١
، روستا و توسعه ي فصلنامهريزي گردشگري روستايي در ايران،  اجتماع روستايي در برنامه

  .25- 52 :4 ي ، شماره11سال 

هاي  ي سكونتگاه هاي دوم بر توسعه بررسي آثار كالبدي خانه .)1388(اكبر  عنابستاني، علي )١٢
، ي روستا و توسعه فصلنامه، )روستاهاي ييالقي شهر مشهد: ي موردي مطالعه( روستايي

 .103- 117 :4 ي شماره، 12سال 

پيامدهاي اجتماعي  .)1391( ، ناهيدصاحبكارو خديجه  ،رجمهريزبو ؛اكبر ، عليعنابستاني  )١٣
: موردي ي مطالعه(هاي دوم در نواحي روستايي  ي گردشگري خانه و اقتصادي توسعه

، 1، سال ريزي روستايي پژوهش و برنامه ي مجله، )شهرستان قوچان ي دره دهستان شيرين
 .97- 123 :1 ي شماره

، ييه روستادر توسع يمشاركت مردم .)1377( ، محمدجواديان يقل و ديسع يي،غالمرضا )١۴
  . دانشگاه تهران :تهران

پيامدهاي  .)1390( محبوبهخاني،  وليو  عبدالرضا ،الدين افتخاري ركن ؛قدير ،فيروزنيا )١۵
 ،دهستان تاررود شهرستان دماوند: در نواحي روستايي) هاي دوم خانه(گسترش ويالسازي 

 .149- 170 :31 ي ، شماره9، سال جغرافيا ي فصلنامه

ي گردشگري،  اعتماد اجتماعي و توسعه .)1389( محمد هزارجربيي، جعفر و نجفي، ملك )١۶
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