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  چكيده

شمار ي گردشگري در نواحي روستايي بهعنوان زيربناي توسعهتوان بهاجتماعي را مي يسرمايه
عنوان يك فعاليت پر رونق ي گردشگري اشاره نمود كه بهدر همين رابطه بايد به پيامدهاي توسعه. آورد
ي بنابراين در جهت توسعه .هاي مختلف نواحي روستايي را با تحول همراه سازدتواند سرمايهمي

بر . رسدنظر ميي بين اين دو ضروري بهي اجتماعي در روستاها بررسي رابطهگردشگري و ارتقاء سرمايه
ي گردشگري و بين سطح توسعه«همين اساس اين پژوهش در راستاي پاسخگويي به اين سؤال كه 

 .تدوين يافته است» اي وجود دارد؟هي اجتماعي در روستاهاي دهستان سولقان چه رابطميزان سرمايه
هاي مورد نياز مبتني ي دادهتهيه. تحليلي است- تحقيق حاضر از نوع كاربردي و روش انجام آن توصيفي

ي ي آماري اين پژوهش، خانوارهاي محلي ساكن در روستاهاي محدودهجامعه. بر روش ميداني است
عنوان حجم نمونه تعيين سرپرست خانوار به195داد مطالعاتي است كه با استفاده از فرمول كوكران تع

انجام ) آمار توصيفي و استنباطي( Spssگيري از نرم افزار ها با بهرههمچنين تجزيه و تحليل داده. شدند
ي گردشگري و ي مستقيم معنادار آماري بين توسعهنتايج بدست آمده مبين وجود رابطه. استشده

  .ي اجتماعي استسرمايه
  .ي اجتماعي، رابطه، سولقانگردشگري روستايي، سرمايه :ن كليديواژگا

  
  مقدمه

به بعد گسترش يافت و طي ساليان  1950هاي ي گردشگري روستايي از دههتوجه به مقوله
نواحي  يعنوان يكي ار راهبردهاي مهم و اساسي در رشد و توسعهاخير توسعه و رونق آن به

                                           

 )Email: akbarian@shirazu.ac.ir( ،ريزي روستايي دانشگاه شيرازاستاديار جغرافيا و برنامه *
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يشمندان، خصوصاً متخصصان مسائل روستايي را به خود روستايي، توجه صاحبنظران و اند
ي توسعه. اي قلمداد نمودي محلي و منطقهعنوان راهبردي براي توسعهجلب كرد و آن را به

تواند عملكردهاي مختلفي در اين نواحي ايفا نمايد كه از گردشگري در نواحي روستايي مي
هاي اجتماعي محل ظهور اين فعاليت اشاره يتوان به نقش آن بر ساختار و ويژگي آن ميجمله
  .نمود

تحقيقات در ارتباط با اثرات اجتماعي فرهنگي گردشگري بر مقاصد در آمريكا با انتشار 
اثرات  .)86: 1،2004ليپي( به رسميت شناخته شد 1997در سال » هاها و مهمانميزبان«كتاب 

هاي ن گردشگري تغييراتي را در نظامهايي هستند كه در آاجتماعي و فرهنگي گردشگري شيوه
هاي اجتماعي ارزشي، رفتار فرد، روابط خانواده، سبك زندگي جمعي، مراسم سنتي و سازمان

گردشگران در مدت اقامت در مقاصد گردشگري با ساكنان محلي ارتباط و تماس . كندايجاد مي
ندگي، نظام ارزشي، تقسيم كار، كنند و نتيجه حاصل از روابط متقابل آنها در كيفيت زبرقرار مي

وجود ي ميزبان، تغييراتي را بههاي جامعهروابط خانوادگي، الگوهاي رفتاري، آداب و سنت
تحقيقات در رابطه با عملكرد و به تبع اثرات اجتماعي فرهنگي ). 93 :1387رضواني، ( آورد مي

هاي متفاوتي اند جهتاندازهاي مختلفي كه محققان در پيش گرفتهدليل چشمگردشگري به
ي اثرات گردشگري به ويژه از دهد كه درباره مروري بر ادبيات موضوع نشان مي. استيافته

لكن اخيراً محققان به . استديدگاه اقتصادي و زيست محيطي، تحقيقات خوبي انجام شده
، همكارانفر و خوش( اندكشف و توصيف اثرات اجتماعي گردشگري نيز همت گمارده

ي ي گردشگري و سرمايهي بين توسعهتوان بررسي رابطهبر همين اساس مي). 1391:138
توان ها را ميي بين آناجتماعي در نواحي روستايي را مد نظر قرار داد كه شناخت رابطه

ي گردشگري و ارتقاء ي راهكارها در راستاي توسعهي كليدي در راستاي ارائهعنوان مؤلفه به
  . شمار آورددر نواحي روستايي به ي اجتماعيسرمايه

شده ي آژانس نواحي روستايي پذيرفتهوسيلهي نواحي روستايي كه اكنون بهتعريف سرمايه
هر چند » ساختار نواحي روستايي، روستاها و شهرهاي كوچك بازاري در آن« عبارت است از

ي تلف تشكيل دهندهنظر برسد، ولي از اين نظر كه اجزاي مخاين تعريف ممكن است ساده به
ي ها شامل سرمايهاين سرمايه. ارزشمند است شود،نواحي روستايي را شامل مي ساختار

هاي روستايي و گاهساخت مانند سكونتي انسانوحش، سرمايهطبيعي، مانند جمعيت حيات
براي بيان اهميت ). 53 :1387رضواني، ( هاي محلي استي اجتماعي مانند سنتسرمايه
ي نواحي روستايي و منافع اقتصادي ي نواحي روستايي، تمايز روشن بين سرمايههسرماي

                                           

1 Lepp 



  77......................ي اجتماعي در نواحي روستاييي گردشگري و سرمايهي توسعهبررسي رابطه
 

 
 

ي گردشگري اين موضوع را در زمينه 1شكل . ي حاصل از منابع روستايي مفيد استگسترده
  .دهدروستايي نشان مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مفهومي مناسبات بين سرمايه نواحي روستايي و گردشگري روستايي: 1شكل
 57، 1387رضواني،: بعمن

  
ميالدي وارد علوم اجتماعي بخصوص جامعه شناسي  1980مفهوم سرمايه اجتماعي از سال 

اين مفهوم ابتدا توسط افرادي چون بورديو، پاسرون و لوي مطرح و سپس توسط . گريديد
سرمايه  .)159: 1،1998ولچ( كساني چون كلمن، بارت، پوتنام و پرتز گسترش داده شد

توان شامل سرمايه و منابع حاصل از نهادها، روابط و هنجارهايي دانست كه را مي اجتماعي
). 3 :1384چلبي، ( دهندكنش متقابل اجتماعي جامعه را به لحاظ كمي و كيفي شكل مي

ي تعامالت و توان روابط دو جانبهي اجتماعي را از ديدگاه كاركردگرايي ميتعريف رايج سرمايه
  .شوندهاي انساني پديدار ميكه در ميان گروههايي دانست شبكه

ي خود در كنار عنوان بخش مهمي از هر كشور در راه توسعههاي روستايي بهگاهسكونت
ي اجتماعي، ساير هاي اجتماعي است؛ چراكه در غياب سرمايهها نيازمند سرمايهديگر سرمايه

هاي ي اجتماعي پيمودن راهايهدهند و بدون سرمها اثر بخشي خود را از دست ميسرمايه
ي ي تأثير سرمايهدر زمينه. شوندتوسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي، ناهموار و دشوار مي

ي روستاها جاي هيچ شكي نيست و اجتماع روستايي نيز چون اجتماعات اجتماعي بر توسعه

                                           

1 Woolch 

تاثيرگذاري برسرمايه سرمايه گذاري 
 نواحي روستايي

ميزان رضايت گردشگران از 
 تجربه نواحي روستايي

  :استفاده مستقيم و غير مستقيم به عنوان
  جاذبه هاي براي بازديدكنندگان -
  منابع حيات وحش -
  تصوير مقصد اي براي تجربهزمينه -

  

 

نواحي روستايي سرمايه

 

 گردشگر

صنعت 
 گردشگري

منابع 

 ساختانسان طبيعي

 اجتماعي

درآمدها از محصوالت و تجارب
 گردشگري ومحصوالت وابسته
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 :1388يرزاپور، كياني و م( كندديگر در قالب اعتماد و مشاركت بهتر و بيشتر پيشرفت مي
ي اجتماعي است؛ البته در كنار اين موضوع بنابراين الزمه هر نوع توسعه، وجود سرمايه). 129

تواند متأثر از  ي اجتماعي در نواحي روستايي خود ميبايد به اين نكته توجه شود كه سرمايه
هاي گردشگري تتوان به فعاليها ميي اين پديدهاز جمله. هاي مختلف باشدعوامل و پديده

تواند تأثير و نقش عميقي بر ي گردشگري مي اين اعتقاد وجود دارد كه توسعه. اشاره نمود
  ).686: 1993، 2و گارنر 1گيارد( هاي مختلف نواحي روستايي ايجاد نمايدساختار و سرمايه

ي هاي سنتي توسعهديدگاه دهد نيز نشان مي )2004( تحقيقات مكبس و همكاران 
برداري منابع گردشگري بر عوامل اقتصادي و نوآوري بالقوه در فرآيندهاي فني و بهره يمنطقه

ي عوامل فوق را تحت تأثير قرار دهد تواند كليهمتمركز شده است؛ اما عامل ديگري كه مي
امين ( تواند نقش اساسي در جذب گردشگر داشته باشدي اجتماعي است كه ميميزان سرمايه

مدت و بلندمدت بر تواند اثرات كوتاهوجود گردشگران مي). 144 :1391 بيدختي و شريفي،
تأثيرات اجتماعي آن را  از جمله. باشدانسجام اجتماعي و فرهنگي نواحي روستايي داشته

توان مانند افزايش رفتارهاي ضد اجتماعي، تجاوز به حريم ساكنين روستا، آشنايي با عقايد و  مي
: 1373فشاركي، (هاي سنتي و فرهنگي روستاييان برشمرد ارزش هاي رفتاري مخالفشيوه
ي ي  الگوي توسعههاي اجتماعي الزمه؛ لذا در كنار اين موضوع كه سرمايه)142- 134

هاي مختلف از جمله منابع و ي اين الگو  وجود سرمايهگردشگري است  و براي توسعه
ان محلي، وجود اعتماد و يكدلي ساكنان هاي اجتماعي زيادي مانند ميزان آگاهي ساكن سرمايه

ها براي ي رفتار ساكنان محلي با گردشگران براي اشتياق آني گردشگري، نحوهاز توسعه
ي  مستقيم و غيرمستقيم ضروري است، بايد به اين موضوع توجه شود گذاري و توسعهسرمايه

ي اجتماعي الت سرمايهتواند در تغيير و تحوكه گردشگري هم با توجه به عملكرد خود مي
افزايش سطح دانش ساكنان محلي، انسجام و همبستگي، افزايش مشاركت ( نواحي روستايي

ي توان گفت بين توسعهبا اين تفاسير مي. تأثيرگذار باشد) غيره بخشي به فرهنگ ومردم، تنوع
ن روابط ي اجتماعي در نواحي روستايي رابطه وجود دارد كه  شناخت ايگردشگري و سرمايه

ي اجتماعي روستاهاي گردشگري مؤثر ي اين فعاليت و نيز ارتقاء سرمايهتواند در توسعهمي
  . واقع شود

هـا بـراي گـذران اوقـات     از جمله نواحي روستايي كه به سبب  وجود جاذبه هـا و پتانسـيل  
هـا  آني گردشـگري در  روز شاهد رشـد و توسـعه  فراغت و نيز نزديكي به كالنشهر تهران روز به

اين فعاليت در اين ناحيه چنان رشد نمـوده  . هستيم، روستاهاي واقع در دهستان سولقان است
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بـر همـين   . عنوان يك پديده نمايـان كـرده اسـت   كه با زندگي ساكنان عجين شده و خود را به
ي بين توسعه«اساس اين مقاله در جهت پاسخگويي به اين سؤال كليدي تدوين يافته است كه 

اي وجـود  ي اجتماعي در نـواحي روسـتايي دهسـتان سـولقان چـه رابطـه      و سرمايه گردشگري
  .»دارد؟

  
  مالحظات نظري

ها و گاه ها، سكونتپذيري جاذبهگردشگري در هر فضاي جغرافيايي در روندي از تطبيق
، يكي از انواع گردشگري است كه با 1گردشگري روستايي .گيردتسهيالت مورد نياز، انجام مي

ي آن استقرار در نواحي ي از الگوهاي ديگر گردشگري پيوند دارد، ولي وجه مشخصهبسيار
ترين اشكال گردشگري محسوب گردشگري روستايي امروزه يكي از مردمي .روستايي است

كه با عالقه به تفريح در مناطق روستايي آغاز  )2 :1389، همكارانقديري معصوم و ( شود مي
 رشد يافت 19واكنش به افزايش شهرنشيني و صنعتي شدن در قرن گرديد، براي اولين بار در 

و امروزه در بسياري از نواحي روستايي، گردشگري از حالت انفعالي به ) 11:  2004، 2تيوايو(
عليقلي ( استانداز اجتماعات روستايي مبدل شدهعاملي پويا و مؤثر بر تغييرات و كنترل چشم

  ). 1 :1387،و همكاران زاده
ي اثرات و عملكرد ي گردشگري در نواحي روستايي، مطالعههاي اخير با توسعهالدر س

اي پربار براي تحقيقات در ميان طيفي از دانشمندان علوم اجتماعي گردشگري روستايي، حوزه
هاي و براي حل تمام بيماري است كه غالباَ بر نقش گردشگري در مقام يك نوشداربوده

اثرات گردشگري . اندي روستايي، يا تأييد و يا آن را به چالش كشيدهاقتصادي و اجتماعي نواح
طور كلي انواع مختلفي از اثرات گردشگري وجود دارد كه به. در جوامع مختلف متفاوت است

ها را به اثرات و پيامدهاي اقتصادي، محيطي، اجتماعي ـ فرهنگي تقسيم نمود كه توان آنمي
 4گان ).17: 2008، 3كاسكانيت( تواند مثبت و يا منفي باشدميبسته به بافت و شرايط جامعه 

، 5بيارد( ي گردشگري اثرات دوگانه ندارداعتقاد دارد كه هيچ شكلي از توسعه به اندازه) 1994(
ميزان و حجم : بروز اثرات مختلف گردشگري به عواملي چند، از جمله). 693: 2009
ي ميزبان در ردشگري، ميزان دربرگيري جامعهنوع و هدف فعاليت گ هاي گردشگري، فعاليت
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در  ).112: 1،2005ايكاس( بخش گردشگري ، ظرفيت تحميل مقاصد گردشگري بستگي دارد
در  بررسي و تجزيه و تحليل اثرات گردشگري دو عامل ) 2008( 2همين رابطه شارپلي

: 2008و شارپلي،  3تلفير( كندعنوان مبناي مطالعات معرفي ميگردشگران و نواحي مقصد را به
181 .(  
باري مطالعات و تحقيقات نشان از آن دارد كه با توجه به اثرات و پيامدهاي مختلف و  

ريزي و مديريت ي آن به نحوي مناسب برنامهمتنوع اين فعاليت، در صورتي كه رشد و توسعه
حي روستايي هاي مختلف نواتواند در تحوالت ابعاد و سرمايهشود، به شكل قابل توجهي مي

ي گردشگري توسعه در ارتباط باهاي موجود در همين رابطه با مرور ديدگاه .تأثيرگذار باشد
ي گردشگر اول؛ ديدگاه. بندي نمودها را در قالب سه ديدگاه دستهتوان آنروستايي، مي

ي گردشگر ؛دوم شود؛ ديدگاهروستايي تلقي مي يتوسعه راهبردي براي عنوان به روستايي
 سوم كه در آن هاي روستايي و ديدگاه گاهسكونت بازساخت يك سياست عنوان به وستايير

 آيد شمار ميطبيعي به منابع از حفاظت و پايدار   ي توسعه براي ابزاري روستايي گردشگري
  ).135: 1382قادري، (

 است كه جديدي نسبتاً دهد كه مفهومي اجتماعي مطالعات نشان ميدر خصوص سرمايه
، 4بورنينگ( است قرارگرفته زيادي توجهات دركانون علوم مختلف هايحوزه هاي اخيردرسالر د

ها اشاره دارد و منبعي غيرمادي و اين مفهوم به اعتماد، هنجارهاي مشترك و شبكه). 4: 2000
دهد و موجب غالب شدن بر بين فردي است كه امكانات همكاري و هماهنگي را افزايش مي

ي اجتماعي با سرمايه). 142، 1388سردارنيا و ديگران، ( شودهاي اجتماعي مييمسئله دوراه
ي اجتماعي را ها، اهداف گروهي نظير دموكراسي، مشاركت و توسعهها و انجمنعضويت در گروه

  ).69: 2002، 5پوتنم( نمايدتقويت مي
طه با آن مطرح اجتماعي مطرح شده تعاريف متعددي در رابياز زماني كه مفهوم سرمايه

 ). 3:  2001آمار ملي، ( كه باعث ايجاد سردرگمي نسبت به اين مفهوم شده است گرديده

هاي اخالقي همساز با اي از مناسبات اجتماعي و فضيلتي اجتماعي را مجموعهاي سرمايه عده
اند كه هم تحت تأثير عملكرد اقتصادي و هم تحت تأثير عملكرد اي دانستهتحوالت توسعه

ديني تركماني، ( اندسياسي و ساخت قدرت و حكمراني متناسب با آن است تعريف نموده
هاي ي معيني از هنجارها يا ارزشتوان مجموعهي اجتماعي را ميسرمايه). 150، 1385
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غيررسمي تعريف نمود كه اعضاي گروهي كه همكاري و تعاون ميانشان مجاز است، در آن 
ي بر اين باور است كه سرمايه) 302: 1994(1كلمن). 11، 1376فوكوياما، ( سهيم هستند

هر موجوديت اجتماعي كه . شوداجتماعي شكل خاصي ندارد؛ بلكه با كاركرد آن تعريف مي
كه جزئي از ساختار اجتماعي باشد و دوم اول آن: داراي دو ويژگي باشد، سرمايه اجتماعي است

  .اجتماعي تسهيل كند هاي خاصي را براي افراد عضو اين ساختاركنش
است، در كل  ي اجتماعي ارائه شدهبا بررسي تعاريف متعددي كه از سرمايههرحال به

اي براي رسيدن به اهداف و منافع فردي و گروهي جامعه شود اين مفهوم وسيلهمالحظه مي
و ي معيارهايي همچون اعتماد، همكاري، همبستگي، مشاركت آيد و در بردارندهشمار مي به

شود ي اجتماعي، سبب ميبه نحوي كه سرمايه. ي متقابل بين اعضاي يك گروه استرابطه
  . شده و مثبت در جامعه گام برداردها و هنجارهاي تحسينگروه به سمت ارزش

 افزوده بررسي ارزش امكان و ها گذاريسياست در اجتماعي يسرمايه كاربردي شدن براي
نظر ضروري به اجتماعي يسنجش سرمايه اين مفهوم، به تنپرداخ و گذاري سرمايه از ناشي
اي نيز چهار عامل اصلي شامل اعتماد عمومي، اعتماد نهادي، در همين ارتباط عده. رسدمي

هاي اساسي آگاهي و مشاركت رسمي و آگاهي و مشاركت غيررسمي را به عنوان مؤلفه
سنجش  براي پاتنام). 49، 1384زآبادي، پور و فيروناطق( اندي اجتماعي عنوان نموده سرمايه
و  اعتماد شاخص مدني از نهادهاي و مشاركت آگاهي،شاخص  ازسه اجتماعي يسرمايه

ي اجتماعي جهاني از شاخص اعتماد براي سنجش سرمايه ارزشهاي پيمايش در اينگلهارت
 مي مطرح نچني را اجتماعي يسرمايه مهم يمولفه بولن و انيكس هشت. استفاده نموده است

امنيت،  و اعتماد احساس اجتماعي، موقعيت يك در گراييدر اجتماع، كنش مشاركت :نمايد
ها، بها دادن به زندگي، پيوندهاي كاري و پيوندهاي همبستگي، ظرفيت پذيرش تفاوت

از معيارهاي ) 1174: 2007(2استفانز). 268، 1387برغمدي،( پيوندهاي دولتي و خانوادگي
در مجموع بررسي . ي اجتماعي را بهداشت جوامع عنوان كرده استرمايهمهم در سنجش س

ي اجتماعي مطالعات و تحقيقات انجام شده بيانگر آن است كه در ارتباط با سنجش سرمايه
چه كه در اين بين آن. استهاي مختلفي ارائه و مورد استفاده قرار گرفتهتاكنون معيارها و مؤلفه

.  هاي مكاني استمعيارها بر اساس موضوع، اهداف و خصوصاً ويژگي مهم است انتخاب و تعيين
ي اجتماعي را در هاي سنجش سرمايهتوان شاخصطور كلي با توجه به هدف اين تحقيق ميبه

  :بندي نمود كه عبارتند ازسه معيار اصلي دسته
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ه و با به معناي آن است كه گروه، وحدت خود را حفظ كرد :انسجام و همبستگي اجتماعي
همبستگي و انسجام، احساس . عناصر وحدت بخش خود تطابق و همنوايي داشته باشد

مسئوليت بين چند نفر يا چند گروه است كه از آگاهي و اراده برخوردار باشند و داراي يك 
ي وظيفه يا الزام متقابل است و نيز يك معناي معناي اخالقي است كه متضمن وجود انديشه

آيد كه وابستگي متقابل كاركردها، اجزا و يا موجودات در يك كل ساخت يا يمثبت از آن بر م
  ).150 :1389تبريزي و آقا محسني، ( رساندفته را مي

. اجتماعي، مشاركت اجتماعي است يهاي سرمايهترين شاخصاز مهم :مشاركت اجتماعي
م براي حفظ معيشت و مشاركت برابر است با كسب قدرت به معناي توان دسترسي به منابع الز

ي اجتماعي و مشاركت اجتماعي وجود اي بين مفهوم سرمايهارتباط سازنده. كنترل اين منابع
، همكارانزارع و ( استي اجتماعي به اثبات رسيدهافزايي اين مفاهيم با سرمايهدارد و هم

چند  مشاركت اجتماعي، فرآيند اجتماعي، عمومي، يكپارچه و چندبعدي و). 274، 1389
 ي مراحل توسعه استفرهنگي است كه هدف آن كشاندن افراد براي ايفاي نقش در همه

  ). 37: 1986، 1گاتوري(
عنوان يكي ي اجتماعي به عمل آمده، اعتماد بهدر اكثر تعاريفي كه از سرمايه :عتماد اجتماعيا

نوان جزء ذهني است، در واقع اعتماد به عي آن در نظر گرفته شدهاز عناصر تشكيل دهنده
ي اجتماعي عنوان علت و هم پيامد سرمايهتوان بهي احتماعي  تلقي مي شود و حتي ميسرمايه

ي مستقيم با اعتماد، احساس روابط اجتماعي است و رابطه). 4 :1382جوادي يگانه،(تلقي كرد 
ها راد و گروهميزان روابط اجتماعي دارد؛ بدين صورت كه هر چه ميزان اعتماد اجتماعي ميان اف

هاي اجتماعي جامعه بيشتر باشد، به همان ميزان روابط اجتماعي از شدت، تنوع، و سازمان
 نظر طبق). 150، 1389تبريزي و آقا محسني، ( شودثبات و پايداري بيشتري برخوردار مي

 در فرادا روابط لزوماً به قبيله و قوم يا خانواده اعضاي ميان روابطبر  حاكم اعتماد فوكوياما،
 افراد به اعتماد آن، از منظور و است مهم تعميم يافته اعتمادنجا، دراي .كندنمي سرايت جامعه

 چهآن .باالست جوامع يهمه در هادرميان خانواده اعتماد سطح طورمعمول، به. است ناشناس
 است اعتمادتعميم يافته ميزان شود،و مناطق مي اساسي ميان كشورها تفاوتهاي ايجاد باعث

  ).151 :1387توكلي، (
ها و طور مستقيم نظريهي اجتماعي بهي گردشگري و سرمايهي توسعهدر ارتباط با رابطه

ها توان از نظرات و ديدگاهطور غيرمستقيم مياي وجود ندارد؛ بلكه بهكنندههاي حمايتتئوري
روستايي سود برد و با ي گردشگري در نواحي ي اجتماعي و نيز اثرات توسعهپيرامون سرمايه

ي اجتماعي در ي گردگشري و سرمايهي توسعهها در راستاي بررسي رابطهمطالعه و تلفيق آن
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با ) 1391(فر و همكارانژوهش خوش توان به پدر اين خصوص مي. نواحي روستايي گام برداشت
فاقد ( سرليره ي اجتماعي در روستاهايهاي دوم بر سرمايهعنوان بررسي تأثير گردشگري خانه

واقع شهرستان تنكابن اشاره نمود كه به اين ) هاي دومداراي خانه( و سياورز) هاي دومخانه
ي اجتماعي تفاوت معناداري وجود ندارد؛ اند بين دو روستا از لحاظ سرمايهنتيجه رسيده

ر روستاي ي اجتماعي دهاي سرمايهها نشان داده كه برخي از مؤلفههمچنين جزئيات نتايج آن
ي ديگري از امين بيدختي در مطالعه. كمتر است سر داري از روستاي ليرهسياورز به طرز معني

ي اجتماعي در مناطق ي بين گردشگري و سرمايهبا عنوان بررسي رابطه) 1391( و شريفي
طور مستقيم و همچنين تأثير بر امنيت ي اجتماعي بهساحلي درياي خزر بيان شده كه سرمايه

ژوهشي ديگر با عنوان  در همين رابطه مي توان به پ. و عيني بر جذب گردشگر مؤثر استهني ذ
دياني و همكاران، ( ي بازاريابي گردشگري كشوري اجتماعي در توسعهبررسي نقش سرمايه

هاي آن بر ي اجتماعي و مؤلفهاشاره نمود كه در آن تأثير مثبت و معنادار سرمايه) 1391
  .ي بازاريابي گردشگري مورد تائيد قرار گرفته استتوسعه

توان مدلي را براي چه كه در مباحث نظري مطرح گرديد، ميدر مجموع با توجه به آن
 ي اجتماعي در نواحي روستايي تدوين نمودي گردشگري و سرمايهي بين توسعهتحليل رابطه

ي ديدگاه ساكنان دشگري بر پايهي گربر پايه مطالعات انجام شده ارزيابي توسعه). 2شكل(
محلي متأثر از عواملي مانند ميزان وابستگي شغلي روستا به گردشگري، ميزان رشد گردشگري، 
ميزان وابستگي درآمدي ساكنان محلي به بخش گردشگري است؛ همچنين براي سنجش 

  .سرمايه سه معيار عمده تعيين شده است
  

  
  
  
  
  

  مدل مفهومي پژوهش: 2شكل
  هاي تحقيق افتهي: منبع

  
  روش تحقيق و معرفي محدوده مطالعاتي

 .باشدتحقيق حاضر از نوع كاربردي و روش انجام آن توصيفي تحليلي و همبستگي مي
گردآوري داده هاي مورد نياز با استفاده از روش اسنادي و ميداني تهيه شده كه روش ميداني 

ي اين تحقيق روستاهاي دهستان سولقان هي مورد مطالعناحيه. نامه است مبتني بر ابزار پرسش
جمعيت  1385مطابق با سرشماري سال . است) شهرستان تهران( واقع در بخش كن سولقان

انسجام و

 اجتماعيمشاركت

 اعتماد اجتماعي

رشد و توسعه 

وابستگي درآمدي 

 وابستگي شغلي روستا

 گردشگريتوسعه اجتماعيسرمايه
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هاي مختلف مانند وجود امامزاده وجود جاذبه. نفر گزارش شده است 63566اين دهستان 
گرديده تعداد  داوود، آبشار و شرايط آب و هوايي مناسب و نيز نزديكي به شهر تهران سبب

شماري از گردشگران در فصول مختلف سال به اين منطقه مراجعه كنند و به زيارت و تفريح  بي
بر اساس معيارهايي نظير جمعيت، رونق گردشگري و ي پژوهش كه روستاهاي نمونه. بپردازند

 ي آماري اين پژوهشهمچنين جامعه .روستا است 5نيز موقعيت مكاني انتخاب شده، تعداد 
خانوار تعداد  514هستند كه با استفاده از روش كوكران از مجموع  سرپرستان خانوار ساكن

با توجه به مرور مطالعات و تحقيقات . اندعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدهخانوار  به 195
و  انسجام، شامل اعتماد اجتماعيي اجتماعي سه معيار انجام شده معيارهاي سنجش سرمايه

ي گردشگري، و براي ارزيابي سطح توسعه) 1جدول( ي اجتماعي و مشاركت اجتماعيهمبستگ
ي گردشگري، وابستگي سه معيار شامل وابستگي شغلي روستا به گردشگري، رشد و توسعه

براي سنجش پايايي از روش آلفاي . اندانتخاب شده درآمدي خانوارهاي روستا به گردشگري
محاسبه شده است؛ همچنين به منظور تجزيه و تحليل  892/0با كرونباخ استفاده شده كه برابر 

 .استفاده شده است SPSSافزار در محيط نرم) و استنباطي توصيفي(آماريهايها از روشداده
  

 ي اجتماعيهاي سنجش سرمايهمعيارها و شاخص: 1جدول

  شاخص معيار

اعتماد فردي، رضايت از محل اعتماد مردم به يكديگر، اعتماد به مديران روستا،،  اعتماد
  زندگي

وانسجام
  همبستگي

ف، رفتار ساكنان مد ساكنان محلي با يكديگر، مشورت ساكنان در امور مختلآرفت و
  روابط صميمانه با همسايگان محلي با يكديگر،

هاي توسعه ، ها و برنامهمشاركت در كمك به اقوام و بستگان، مشاركت در طرح مشاركت
ك به مديران محلي، همكاري در جلب مشاركت ديگر ساكنين، مشاركت در كم

  ها و مجالسهاي روستا، مشاركت در گردهماييمشاركت در صيانت از جاذبه
  تحقيق حاضر :منبع

  
  هاي تحقيقيافته

 3/10درصد مرد و  7/89 ،نفر پاسخگو 195دهد از مجموع هاي توصيفي نشان مييافته
 هاآن ها مبين آن است كه بيشترينه بررسي وضعيت سن آندهند كدرصد را زنان تشكيل مي

درصد  9/15از لحاظ وضعيت تحصيالت . سال قرار دارند 45- 60در گروه سني) درصد 89/48(
درصد  85/13 سطح تحصيالت د متوسطه ودرص 4/36درصد راهنمايي،  85/33ابتدايي، 

سخگويان بيانگر آنست كه فوق ديپلم و باالتر است؛ همچنين وضعيت شغلي پا پاسخگويان
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درصد در مشاغل اداري،  23/9درصد شغل خدماتي،  23/49درصد كشاورز و دامدار،  85/33
  ).2جدول( درصد بازنشسته هستند 69/7

  
  

  هاي توصيفي پاسخگويانويژگي: 2جدول

  درصد  تعداد ويژگي
  7/89  175 مرد جنس

  3/10  20 زن
  9/15  31 ابتدايي تحصيالت

  85/33  66 راهنمايي
  4/36  71 متوسطه

  85/13  27 فوق ديپلم و باالتر
  85/33  66 كشاورز دامدار شغل

  23/49  96 خدمات
  23/9  18 اداري

  69/7  15 بازنشسته
  برداشت ميداني: منبع

  
  

ي اجتماعي به بررسي ارزيابي ديدگاه پاسخگويان در ازتباط با هر يك از شاخصهاي سرمايه
هاي اعتماد مردم به گانه بيانگر آن است كه در معيار اعتماد شاخصتفكيك معيارهاي سه

يكديگر و اعتماد مردم به مديران محلي، در معيار انسجام و همبستگي روابط صميمانه با 
همسايگان و مشورت ساكنان در امور مختلف و در معيار مشاركت دو شاخص همكاري در جلب 

هاي روستا به ترتيب بيشترين و يانت از جاذبهمشاركت ديگر ساكنين و نيز مشاركت در ص
نشان از آن دارد كه ) CV( در همين ارتباط ضريب تغييرات. كمترين مقدار ميانگين هستند

هاي روستا به شاخص روابط صميمانه با همسايگان و نيز شاخص مشاركت در صيانت از جاذبه
  .)3جدول( انداص دادهخود اختصترتيب كمترين و بيشترين ميزان پراكندگي را به 
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ي ها به تفكيك معيارهاي سرمايهاي، انحراف معيار و ضريب تغييرات شاخصميانگين رتبه: 3جدول
  اجتماعي

انحراف   ميانگين شاخص معيار
  معيار

ضريب 
  تغييرات

 
  اعتماد

  33/0  2/1  8/3 اعتماد مردم به يكديگر
  44/0  4/1  2/3 اعتماد به مديران روستا

  34/0  3/1  7/3 د فردياعتما
  32/0  2/1  6/3 رضايت از محل زندگي

 
انسجام و 
  همبستگي

  29/0  1/1  9/3  رفت وامد ساكنان محلي با يكديگر
  34/0  2/1  6/3 مشورت ساكنان در امور مختلف
  31/0  1/1  8/3 رفتار ساكنان محلي با يكديگر
  25/0  9/0  1/4 روابط صميمانه با همسايگان

 
  

  مشاركت

  42/0  3/1  2/3  ركت در كمك به اقوام و بستگانمشا
  37/0  2/1  4/3  هاي توسعهها و برنامهمشاركت در طرح

  38/0  2/1  5/3  مشاركت در كمك به مديران محلي
  37/0  3/1  7/3  همكاري در جلب مشاركت ديگر ساكنين

  5/0  4/1  9/2  هاي روستامشاركت در صيانت از جاذبه
  35/0  2/1  6/3  ا و مجالسهمشاركت در گردهمايي

  آوري شده از مطالعات ميدانيهاي جمعهاي آماري بر روي دادهتحليل :منبع
  
ي اجتماعي در روستاهاي مورد گانه براي سنجش سرمايهررسي وضعيت معيارهاي سهب

شده دهد كه در هر سه معيار ميانگين محاسبهنشان مي اينمونهتك  T مطالعه بر اساس آزمون
ها معيار انسجام و همبستگي در باالترين فاصله از حد تر از حد متوسط بوده كه در بين آنباال

  ). 4جدول( استمتوسط و معيار اعتماد در كمترين فاصله از حد متوسط قرار گرفته
  

  ي اجتماعيسطح معناداري ارزيابي ساكنان از معيارهاي سنجش سرمايه: 4جدول

  حدمتوسط  داريسطح معنا  ميانگين Tآماره معيار
  12  000/0  41/14 7/9 اعتماد
وانسجام

  همبستگي
5/17 3/15  000/0  12  

  5/17  000/0  44/20 3/8 مشاركت
  )2( هاي جدولهاي آماري بر روي دادهتحليل: منبع
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بررسي وجود و يا عدم وجود تفاوت بين روستاهاي مورد  بر اساس آزمون تحليل واريانس در
جز در  ،محاسبه شده P valueمقدار جش سرمايه اجتماعي با توجه به مطالعه در معيارهاي سن

در دو معيار مشاركت و  ،)P value>0/05( وجود داردمعيار اعتماد كه در بين روستاها مشابهت 
 شودانجسام و همبستگي در بين روستاهاي مورد مطالعه وجود تفاوت معنادار مشاهده مي

 ).5جدول(

   
  ريانس بين معيارها در روستاهاي نمونهآزمون تحليل وا: 5جدول

سطح معيار
  معناداري

  ميانگين مجذورات  جمع مجذورات
درون  بين گروهي

  گروهي
درون   بين گروهي

  گروهي
  862/11  833/19  846/2253 333/97 138/0 اعتماد

 67/6  13/17  97/1266 5/68 038/0 همبستگيوانسجام

  126/23  04/74  897/4393 174/296 014/0 مشاركت
  14/68  13/167  59/12945 544/668 04/0 كل معيارها

  )2( هاي جدولهاي آماري بر روي دادهتحليل :منبع
  

 )6( طور كه در جدولي گردشگري در روستاهاي مورد مطالعه همانبررسي سطح توسعه
ين در هم. استشده باالتر از حد متوسط بودهدهد كه ميانگين محاسبهمي آورده شده نشان

 ،)P value<0(شده رابطه بر اساس آزمون تحليل واريانس با عنايت به سطح معناداري محاسبه
ي گردشگري در بين روستاهاي مورد مطالعه تفاوت شود از لحاظ سطح توسعهمالحظه مي

  .معناداري وجود دارد
  

طح و تفاوت بين روستاها در س) Tآزمون (ي گردشگريسطح معناداري سطح توسعه: 6جدول
  )تحليل واريانس(ي گردشگريتوسعه

  آوري شده از مطالعات ميدانيهاي جمعهاي آماري بر روي دادهتحليل: منبع

  ي گردشگريسطح معناداري ارزيابي ساكنان از توسعه
  حد متوسط  سطح معناداري ميانگين Tآماره معيار

يسطح توسعه
  گردشگري

87/7 45/10 000/0  9  

  ي گردشگريآزمون تحليل واريانس تفاوت در سطح توسعه
  جذوراتميانگين م  جمع مجذورات سطح معناداري معيار

سطح توسعه
  گردشگري

  درون گروهي  بين گروهي  درون گروهي بين گروهي
012/0 36/88 35/1264  09/22  65/6  
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ي اجتماعي در ي گردشگري و سرمايهي بين توسعههدف اصلي اين تحقيق، تعيين رابطه
در اين ارتباط با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون به  .ي مورد مطالعه بودناحيه روستاهاي

دست آمده، مقدار ي مذكور پرداخته شد كه بر اساس نتايج بهي بين دو مؤلفهتعيين نوع رابطه
؛ لذا )7جدول( استدست آمده به 005/0و سطح معناداري كمتر از  61/0ضريب همبستگي 
ي بين توسعه 01/0ي مستقيم معنادار آماري در سطح آلفا جود رابطهمحاسبات بيانگر و
  .ي اجتماعي در نواحي روستايي مورد مطالعه استگردشگري و سرمايه

  
  ي اجتماعيي گردشگري و سرمايهضريب همبستگي بين توسعه: 7جدول

  سرمايه اجتماعي  توسعه گردشگري هاارزش مؤلفه
 (**)61/0  1 نهمبستگي پيرسو ي گردشگريتوسعه

  000/0  0 سطح معناداري
 195  195 تعداد

  1 (**)61/0 همبستگي پيرسون سرمايه اجتماعي
  0  000/0 سطح معناداري

  195 195 تعداد
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  ميداني آوري شده از مطالعاتهاي جمعهاي آماري بر روي دادهتحليل: منبع
  
  گيرينتيجه

كه در طوريبه. هاي اجتماعي هستندي خود نيازمند سرمايهنواحي روستايي در راه توسعه
دهند و بدون سرمايه ها اثر بخشي خود را از دست ميي اجتماعي، ساير سرمايهغياب سرمايه

در  شونديهاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي، ناهموار و دشوار ماجتماعي پيمودن راه
هاي همين ارتباط بايد به اين موضوع اشاره نمود كه برخي نواحي روستايي با توجه به قابليت

هايي كه ها گردشگري شكل و رونق گرفته كه اين فعاليت با توجه به ويژگيخاص خود در آن
د كه از شوبا اين تفاسير مالحظه مي. هاي اجتماعي تأثيرگذار باشدتواند بر سرمايهداراست مي

ي ي گردشگري است و از طرف ديگر توسعهي توسعهي اجتماعي خود الزمهيك طرف سرمايه
بر همين . ي اجتماعي اين نواحي استگردشگري در نواحي روستايي از عوامل مؤثر در سرمايه

ي ي بين توسعهاساس، اين مقاله با رويكرد توصيفي تحليل با هدف بررسي و تحليل رابطه
تدوين ) شهرستان تهران(ي اجتماعي در نواحي روستايي دهستان سولقان و سرمايهگردشگري 

ي اجتماعي در روستاهاي نتايج حاصله از اين پژوهش، مبين آن بود كه ميزان سرمايه. گرديد
ي اجتماعي در و نيز بين ميزان سرمايه) 4جدول( مورد مطالعه باالتر از حد متوسط است

؛ همچنين نتايج نشان داد كه بين )5جدول( فاوت معنادار وجود داردروستاهاي مورد مطالعه ت
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 در). p value>/005( داردي گردشگري در روستاها هم تفاوت معناداري وجود سطح توسعه
ي گردشگري بين توسعه«كه مجموع به منظور پاسخگويي به سؤال كليدي پژوهش مبني بر اين

با استفاده از روش ضريب همبستگي پيرسون » ارد؟اي وجود دي اجتماعي چه رابطهو سرمايه
ي مستقيم معنادار آماري به تحليل نوع رابطه اقدام شد كه نتايج محاسبات نشان از وجود رابطه

با عنايت به نتايج . ي اجتماعي داشتي گردشگري و سرمايهبين توسعه 01/0در سطح آلفا 
ي زيربناي هر نوع توسعه و وجود رابطه عنواني اجتماعي بهحاصله و پذيرفتن نقش سرمايه

ي طلبد تا با تدوين و ارائهي گردشگري ميآماري مستقيم بين اين نوع از سرمايه با توسعه
هاي مختلف جامعه در راستاي هاي جامع و هدفمند و با تأكيد بر مشاركت دادن بخشبرنامه
هاي اجتماعي در اين نواحي مايهتواند ارتقاي سري گردشگري در نواحي روستايي كه ميتوسعه

  .  را به همراه داشته باشد، گام برداشت
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