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  چكيده
ها و خدمات براي عنوان يك صنعت پويا در كنار ساير فعاليتتوان از صنعت گردشگري بهامروزه مي

ترين شهرها نيز از ديرباز مهم. برداري نمودپيشبرد اهداف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بهره
ي گردشگري در مناطق شهري براي  د جاذبهالبته صرف وجو. دادندمناطق گردشگري را تشكيل مي

پس الزم است كه ديگر اركان و عناصر مرتبط با صنعت مذكور از . گردشگري، كافي نيستي  توسعه
ي مقصد گردشگري شرايطي را براي جلب گردشگر ها و نهادها و همچنين مردم جامعهجمله سازمان
در تعامل با گردشگر تأثير مهمي در رونق  باني ميز جامعهبدون شك، رفتار و كنش . فراهم نمايند

هاي اخير، پژوهش حاضر به با توجه به افزايش ورود گردشگر به شهر ياسوج طي سال. گردشگري دارد
نسبت به  ها آن افراد بر گرايش. ..سن، ميزان درآمد، ي اجتماعي سرمايهبررسي تأثير عواملي همچون 
كه از روش پيمايشي استفاده شده است، با استفاده از در اين پژوهش . ورود گردشگر پرداخته است

گيري تصادفي از نفر به عنوان نمونه، تعيين و با استفاده از روش نمونه 382تعداد ) 1976( 2جدول لين
ساخته بوده كه ي محققنامه پرسشها، ابزار گردآوري داده. اي انتخاب شدندچند مرحله - اينوع طبقه

از اعتبار سازه به روش تحليل عاملي و جهت تعيين پايايي از همساني دروني به جهت تعيين اعتبار آن 
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فراواني، درصد و (ها از آمار توصيفي براي تجزيه و تحليل داده. روش آلفاي كرونباخ استفاده شد
ضريب همبستگي پيرسون، تي مستقل، تحليل رگرسيون دومتغيره و (و آمار استنباطي ) ميانگين
نتايج اين پژوهش نشان داد كه بين متغيرهاي . استفاده گرديد SPSSافزار كاربرد نرم با) يرهچندمتغ
ي به ورود گردشگر رابطه ها آن و گرايش) متغيرهاي مستقل(، سن پاسخگويان ي اجتماعي سرمايه

 ي طهبه ورود گردشگر راب ها آن بين جنسيت و وضعيت تأهل افراد و ميزان گرايش. معناداري وجود دارد
درصد از 8/5تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان داد كه متغيرهاي مستقل بيش از . معناداري وجود دارد

  .كنندرا تبيين مي) گرايش به ورود گردشگر(متغير وابسته
  .، ياسوج، ايراني اجتماعي سرمايهورود گردشگر، گردشگري، گرايش، : واژگان كليدي

  
   مقدمه

ها در انسان. اندجايي داشتهجابهي  ربهر، همواره تجها در طول تاريخ زندگي بشانسان
هاي اقتصادي، هاي طبيعي، كشف فرصتهاي مختلف زندگي خود براي ديدن جذابيت دوران
اند و تر، آگاهي از تنوع قومي و فرهنگي، بار سفر بستهمندي از امكانات زيستي مناسببهره

زاهدي، (دشگري، قدمتي به بلنداي تاريخ دارد بنابراين گر. اندمشكالت راه را نيز تحمل كرده
1385 :3(.  

ي دوم قرن نوزدهم مطرح شده و تجارت تدريج از نيمه گردشگري در معناي جديد آن به
 كهگردشگري يك صنعت است  .)5: 1384آپوستولوپوس، (شود پرسود و منفعتي محسوب مي

اي نوين از ابعاد مختلف پديده اهميت گردشگري به عنوان. عمري به درازاي زندگي بشر دارد
كاظمي، (حيطي قابل بحث و بررسي است م زيستاقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و 

1387 :4(.   
يافته هاي توسعهي ملي است كه در بسياري از كشورگردشگري ابزاري قدرتمند براي توسعه

هاي زيربنايي ديگر بخشدرآمد حاصل از اين صنعت منبع حائز اهميتي براي جبران اعتبارات 
ي هاها و نهاداي چند بعدي است كه با اركان، عوامل، سازمانگردشگري مقوله. است جامعه
از ميان اركان و اجزاي گردشگري كه بيشتر . ارتباط دارد و همچنين مردم مناطق ميزبانمتعدد

ي  جامعهعنصر مردم نظر قرار خواهد گرفت؛ به آن اشاره شده، آنچه كه در اين بحث بيشتر مد 
  .است بان به گردشگران و گردشگريي ميز جامعهبان و گرايش ميز

آنان به عنوان صاحبان اصلي مقصد . بان تأثير فراواني در گردشگري دارندي ميز جامعهمردم 
   .)36: 1389زاده فيروزجايي و همكاران، عليقلي. (شوندگردشگري قلمداد مي

ي  جامعهتوان به عنوان يك متغير براي بررسي ميزان گرايش افراد مي ي اجتماعي سرمايهاز 
هاي ، اين است كه شبكهي اجتماعي سرمايهبان به ورود گردشگر بهره جستايده اصلي ميز

آورند، ها مبنايي براي همبستگي اجتماعي به وجود ميشبكه. اجتماعي سرمايه با ارزشي هستند
نه فقط كساني كه به طور مستقيم (ه با افراد ديگر سازند كها را قادر ميانسان ها آن زيرا
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اي از روابط و با ايجاد شبكه ي اجتماعي سرمايه. براي سود متقابل همكاري نمايند) شناسند مي
هنجارها مشترك و تسهيل كنش جمعي بين افراد يك جامعه، به مثابه يك چسب عمل نموده 

با فراهم آوردن بستر اعتماد، وفاداري، ضمن اينكه . كندو همبستگي اجتماعي را تقويت مي
جهانگيري و معيني، (سازد تعهد، حس همكاري و مشاركت را در بين افراد اجتماع دروني مي

1389 :40(.  
  

   بيان مساله و اهميت تحقيق
ي پوياي جهاني و اجتماعي ي پديدهامروزه صنعت گردشگري فراتر از يك صنعت، به مثابه

هاي اخير تأثيرات زيادي بر صنعت يادشده در سال. خود است هاي خاصداراي پيچيدگي
دمنه و طاهري(است وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي جوامع داشته

   .)118: 1390ديگران، 
كه صنعت در بخش خدمات تبديل شده است چنان ترين  اين صنعت در حال حاضر به بزرگ

صنعت گردشگري بعد از صنعت نفت و صنعت ) WTO(طبق گزارش سازمان گردشگري جهاني 
. يافته و در حال توسعه است منبع در آمد بسياري از كشورهاي توسعه ترين خودروسازي مهم

از مرز يك ميليارد نفر   2020هاي اين سازمان، تعداد گردشگران تا سال بينيبراساس پيش
ز اين صنعت تا همين خواهد گذشت؛ اين در حالي است كه در آمد اقتصادي ناشي ا

در اين ميان، ايران كشوري با . بيش از دو هزار ميليارد دالر برآورد شده است) 2020(سال
هاي گردشگري هاي گردشگري فراوان؛ در فهرست ده كشور برتر جهان از لحاظ جاذبهجاذبه
 زاده نصيري(  آورداي انگيزه كافي براي سفر به كشور را به وجود ميو براي هر سليقه ردقرار دا

   .)214: 1382توتونچي،  و
در مناطق شهري و صرف هزينه  ويژه بهگردشگري ي  توسعهافزايش توجه دولتها به  رغم علي

هاي اخير كمتر به اهميت نگرش ساكنان مناطق گردشگري نسبت به براي اين مناطق، در سال
تواند ساكنان محلي ميتفاوتي دشگري توجه شده است، در حالي كه بيي گر توسعهحمايت 

 .)214: 1389سليماني و ديگران، (بر گردشگران داشته باشد اثرات منفي

توانند با داشتن نگرش مثبت به گردشگري موجبات تسهيل اين مي ميزبانان گردشگري
صنعت را فراهم آورند و يا، در مقابل، نگرش منفي به گردشگري موانع بزرگي در راه گسترش 

  .)102: 1385الواني و پيروز بخت، (آن ايجاد كنند 
جامعه مقصد (بان ي ميز جامعهرفتار و تعامالت مناسب براي جلب و جذب گردشگر از سوي 

- شناختي، روانهاي اقتصادي، فرهنگي، جامعهاي از عوامل و مؤلفهتابع مجموعه) گردشگري

ان به صنعت بي ميز جامعه، كه در فرآيند گرايش و نگرش است شناختيشناختي و انسان
  . گردشگري، به طور كلي، و به گردشگران، به طور خاص، تأثير بسزايي دارد
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هاي گردشگري نسبتاً كم است و كمتر به در تحقيق ي اجتماعي سرمايهكاربرد مفهوم 
كند، توجه شده مي مناطق و مقاصد گردشگري ايفاي  توسعهدر  ي اجتماعي سرمايهنقشي كه 

را  ي اجتماعي سرمايهدر همه مطالعات انجام شده نمايان است، تأثير ديدگاه مشتركي كه . است
دشگري محلي برجسته ي گر توسعهمشاركت اجتماعي و ي  توسعهبه عنوان يك عامل مهم در 

   .)1572: 2011، 1وي بينگ و همكاران(سازد مي
ين گرايش، بان به گردشگر و عوامل مؤثر بر اي ميز جامعهتوان گفت كه گرايش بنابراين، مي

ها به آن توجه نشود؛ موجب ريزيكه اگر در برنامه است يكي از اركان مهم و اساسي اين صنعت
  .صنعت گردشگري خواهد شدي  توسعهنقص و ضعف در 

ي  توسعههاي زيبا و مطبوع، زمينه شهر ياسوج، با داشتن شرايط آب و هوايي و تفرجگاه
برخورداري  رغم عليدهد كه شهر ياسوج، شان مين1ي جدول شماره.  صنعت گردشگري را دارد

ي جذب و جلب گردشگر دارد، به داليل هاي بالقوه طبيعي كه در زمينهها و قابليتاز ظرفيت
، )هاي مواصالتي و ارتباطيكمبود راه( متعدد از جمله محروميت و محدوديت منابع زيرساختي

است به جايگاه در خور توجهي در اين  اي قومي و عشايري هنوز نتواستهبافت سنتي، قبيله
  .صنعت دست يابد

  
  )به نفر(1389الي  1384هاي تعداد گردشگران ورودي به شهر ياسوج طي سال: 1جدول 

1384 1385 1386 1387  1388  1389  
692421  924960  1032378  1164949  1456897  2258374  

  1390و بويراحمد، استان كهگيلويه كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ي  رهادا: منبع
  

از آنجايي كه شناخت علمي قابل اطميناني از وضعيت گرايش مردم نسبت به گردشگري و 
ورود گردشگران وجود ندارد، اين پژوهش درپي بررسي اين موضوع است كه ميزان گرايش 

املي شهروندان ياسوج نسبت به ورود گردشگران به شهر ياسوج در چه حدي است؟ و عو
چه تأثيري بر اين گرايش .... ي اجتماعي، سن، جنس، ميزان تحصيالت افراد، وهمچون سرمايه

  دارد؟
  ي پژوهش  پيشينه

درك ساكنان سواحل آفتابي استراليا از «با عنوان ) 2007(و همكاران  2مطالعات دير - 
و وابستگي هاي فردي ساكنان معناداري بين ويژگيي  طهاز وجود راب» دشگريي گر توسعه

                                           
1 Weibing ,et al. 
2 Dyer  
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اقتصادي ساكنان به گردشگري و درك اثرات گردشگري با نگرش ساكنان نسبت به گردشگري 
  . اندگزارش كرده

ها دستفروشي ي اجتماعي سرمايهتأثير «در تحقيقي با عنوان ) 2011( 1يي مين لي - 
 به اين نتيجه» بر درگير كردن اوقات فراغت گردشگران در تايوان) هاي خوراكيكيوسك(

 ي اجتماعي سرمايهي هاي اعتماد اجتماعي در اين تحقيق به عنوان هستهشكل: اند كهرسيده
شامل مشاركت و اعتماد اجتماعي در ميان بخش  ي اجتماعي سرمايهدو بعد . نمايان است
ها تأثير مستقيم، مهم و مثبتي براي درگير كردن اوقات فراغت گردشگران به منظور دستفروش

  .و غذا به عنوان يك فعاليت فراغتي داشته است خوردن خوراكي
افراد  ي اجتماعي سرمايهتأثير «با عنوان ) 2012(و همكاران  2در تحقيقي كه دوك - 

اين تحقيق نشان . اندانجام داده» جنوبيي  رهروستايي بر اجتماعات گردشگران روستايي در ك
مشغول ) ها و برنجسبزيجات، ميوه(داد كه گروهي از كشاورزان كه به توليد برخي از محصوالت

ها و فعاليتي  توسعهبيشتري برخوردار و در نتيجه نسبت به  ي اجتماعي سرمايهبودند از 
  .خدمات گردشگري انگيزه بيشتري در مقايسه با گروه دامداران داشتند

 ي اجتماعي سرمايهعملكرد «در تحقيقي با عنوان ) 2012( 3پونگ پان رات و چانترادون - 
ي  سرمايهدريافتند كه عناصر » سامويي تايلندي  رهر طرح مشاركتي اجتماع گردشگري در جزيد

تواند سطح تحصيالت افراد مي ه وموجب مشاركت بيشتر در ميان افراد محلي شد اجتماعي
  .داشته باشدهاي گردشگري محلي عملكرد حياتي براي موفقيت طرح فعاليت

هاي مختلف پيمايشي و ميداني توان به استفاده از روشاز نقاط قوت تحقيقات پيشين مي
در نظر گرفته نشده و از  ي اجتماعي سرمايهي ابعاد نقطه ضعف اين است كه همه. اشاره كرد
  . نظري مناسبي برخوردار نيستند چارچوب

  
  مباني نظري

  ي اجتماعيسرمايه: الف
هنجارهايي است كه از طريق آن  ها وهايي نظير شبكه، ويژگيي اجتماعي سرمايهمنظور از 

  .)43: 1390توكلي و همكاران، (شود همكاري بين افراد براي كسب سود متقابل تسهيل مي
    متمايز ) اقتصادي، فرهنگي و نمادين(ها را از ديگر سرمايه ي اجتماعي سرمايهبورديو، 

تماعي و عضويت ، بر پيوندهاي اج)ي اجتماعي سرمايه(وي در تعريف اين مفهوم . كندمي
مجموع « ي اجتماعي سرمايهبه نظر وي، . هاي اجتماعي تأكيد داردها و شبكهكنشگران در گروه

-شبكه. ي پايدار متصل است گيرد كه به مالكيت يك شبكهاي را دربرميمنابع بالفعل و يا بالقوه

                                           
1 Yi- Min Li 
2 Duk 
3 Pong Pon Rat & Chantradoan 
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كند و آنان را برخوردار مي ي اجتماعي سرمايهاي كه هر يك از اعضاي خود را از پشتيباني 
ي  سرمايهكلمن نيز مانند بورديو،  .)62: 1389شيباني و همكاران، (» سازدمي» اعتبار«مستحق 
كند و براي آن هاي فيزيكي، اقتصادي و انساني متمايز مياز ساير انواع سرمايه اجتماعي

ير خصلتي ساختاري و تعامالتي قائل است كه كنشگر با عضويت در گروه با تعامل با سا
كنشگران با رعايت اصول و قواعد مورد پذيرش در آن گروه و جلب اعتماد ديگران، به اطالعات 

شيباني و (گردد يابد و در فرآيند كنش از حمايت جمعي برخوردار ميمورد نياز دست مي
   .)99: 1390موسوي، 

اليف و اول، تك: تواند به سه شكل ظاهر شودمي ي اجتماعي سرمايهبه اعتقاد كلمن،   
دوم، ظرفيت اطالعات . انتظارتي كه بستگي به ميزان قابليت اعتماد به محيط اجتماعي دارد

سوم، . اي براي كنش فراهم نمودبراي انتقال و حركت در ساختار اجتماعي كه بتوان پايه
 فيتعار يبررس با .)475: 1377كلمن، ( وأم با ضمانت اجرايي مؤثر باشندهنجارهايي كه ت

 يبرا يالهيوس مفهوم نيا توان گفتاست، مي شده ارائه ياجتماع يهيسرما از كه يمتعدد
 ييارهايمع يبردارنده در و ديآيم شمار جامعه به يگروه و يفرد منافع و اهداف به دنيرس

 به ،است گروه كي ياعضا نيب متقابل يو رابطه مشاركت ،يهمبستگ ،يهمكار اعتماد، همچون

 و ن شدهيتحس يهنجارها و هاارزش سمت به شود افراديم سبب ،يجتماعا يهيسرما كه ينحو
  .بردارد گام جامعه در مثبت

توان به اعتماد اجتماعي، از آن جمله مي كه است داراي ابعاد گوناگوني ي اجتماعي سرمايه
 يگانهابعاد سه در اين پژوهش. مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي نام برد

  .ندشوارزيابي مي) اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي و ارتباطات اجتماعي(
  گرايش: ب

هاى مثبت و منفى يا احكام ارزشى مطلوب يا نامطلوب  عبارت است از ارزشيابى گرايش
ها چگونگى احساس هر كسى را نسبت به چيزى نشان گرايش. ي اشيا، اشخاص و وقايع درباره

گرايش عبارت است از يك نوع آمادگي فكري و « .)117: 1993، 1رابين( مى دهند
هاي انسان العملشود و بر روي عكسي تجربه سازماندهي ميكه به وسيله) احساسي(اعصابي

دهنده يا پويا هايي كه با او سروكار دارد تأثيري جهتها و وضعيتي پديدهنسبت به كلّيه
   .)62: 1389نيا،دقبه نقل از صا 24: 1973،  2الپورت(گذارد  مي

حلقه ي ماقبل . آيداي از عوامل به وجود ميرفتار در پي زنجيره ،باين و آيزنفيش به نظر
  .به انجام يك رفتار است» قصد و نيت«بروز رفتار 

  :ي خود تابع دو متغير ديگر استبه وجود آمدن قصد و نيت به نوبه

                                           
1 Robbin 
2 Allport 
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  .)116: 1988 ،1آيزن(هنجار ذهني  - 2گرايش به سوي آن رفتار- 1

يك متغير فردي و شخصي است كه طي آن فرد ) گرايش به سوي آن رفتار(متغير اول 
  .كند كه آيا خوب يا بد است مي را از نظر خودش ارزيابي) يا يك پديده(انجام يك رفتار
ي نفوذ و فشار اجتماعي است كه شخص آن را كنندهمنعكس) هنجار ذهني(متغير دوم 

  . كنداحساس و ادراك مي)رفتاري(يبراي انجام يك كار
  

  
  

  فيش باين و آيزني  نظريهجايگاه گرايش در  :1نمودار 
  116: 1988، 2آيزن: منبع

  
 - 2 انتظار فايده -1ي خود تابع دو عامل در نظر گرفته شده است در اين نظريه گرايش به نوبه

حد از يك پديده انتظار انتظار فايده به معناي آن است كه يك شخص تا چه . ارزيابي فايده
ي عواملي چون سروكار داشتن، درك  كننده بدين ترتيب انتظار فايده منعكس. فايده دارد
كند كه آيا آن ارزيابي فايده نسبتاً روشن است و طي آن شخص ارزيابي مي. است نيز... اهميت و

  .)10- 12-: 1372رفيع پور، (پديده به نظر او براي او فايده داشته است يا نه 
  

  چارچوب نظري تحقيق
 ي اجتماعي سرمايهگرايش فيش باين و آيزن و  يهينظردر چارچوب نظري اين پژوهش از 

  .  پاتنام و كلمن و ديگران استفاده شده است
. ها شده است منجر به امكان پيش بينى دقيق تر رفتارها از طريق گرايشآيزن و فيش باين 

. ها بر رفتار مؤثر واقع مى شوند د كه چه وقت و چگونه گرايشان به عبارت ديگر، آنان نشان داده
 از قبل افرادحلقه . پرداز، رفتار در پى زنجيره اى از عوامل به وجود مى آيد به نظر اين دو نظريه

وجود آمدن قصد و نيت به  به. براى انجام يك رفتار يا رفتار بالقوه است) قصد و نيت(بروز رفتار 
  :دو متغير ديگر است نوبه خود، تابع

گرايش و (ميزان تأثير هريك از اين دو متغير . ذهنى ادراكـ 2  به سوى آن رفتار گرايش- 1
در به وجودآمدن قصد و نيت، هميشه يكسان نيست و بستگى به شخصيت فرد و ) ذهنى ادراك

                                           
1 Ajzen  
2 Ajzen  
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ي  بعدشناخت«گرايش به نوبه خود، تابع دو عامل در اين پژوهش، . شرايط اجتماعى دارد
دهد كه بعد شناختي نشان مي. در نظر گرفته شده است» گرايش بعد رفتاري«و » گرايش

اشخاص با توجه به تأثير پيامدهاي گردشگري  تا چه اندازه خود را با اين پيامدها موافق و 
دهد افراد با توجه به پيامدهاي  مي بعد رفتاري نيز نشان )ادراك ذهني. (بينند مي همسو

واكنش مثبت و يا ) گردشگران ورود(ه ميزان مايل هستند به فرايند مذكور گردشگري به چ
تواند متأثر از شرايط و عوامل گوناگوني باشد كه در اين پژوهش  مي گرايش .منفي نشان دهند
  .ي اجتماعي توجه شده استها به نقش سرمايه

 يهيپا بر يتماعاج يهاسازمان جاديق ايطر از ياجتماع يهيسرما) 1993(پاتنام  نظر از
 در يهماهنگ ليتسه قيطر از را ييكه كارا رديگيم شكل ياشبكه روابط و هنجارها اعتماد،

 ليتسه يينها اهداف به يابيدست يرا برا هاگروه افراد يهاتيظرف و بخشديم بهبود اقدامات
-يم مختلف سطوح در توسعه نديفرا در ييهاتيمحدود بروز به منجر آن فقدان بالعكس كند؛يم

  . شود
چه افراد آن را به است و چنان ي اجتماعي سرمايههاي اعتماد اجتماعي يكي از مؤلفه   

اعتماد . د داشتنبيشتري نيز خواه ي اجتماعي سرمايه ،صورت بالقوه و بالفعل داشته باشند
د افرادي گروهي به اعتمااعتماد درون. گروهي باشدگروهي و يا برونتواند دروناجتماعي مي

   گروهي ليكن اعتماد برون. هاي اجتماعي نزديكي با فرد و يا گروه دارداشاره دارد كه فاصله
شبكه روابط ي  توسعهتواند به فرد، گروه و يا نهادي خاص باشد كه باعث گسترش و مي

همچنان كه گفته شد اعتماد اجتماعي، اعتماد به . اجتماعي از طريق مشاركت و همياري شود
در اينجا (گيرد، چنانچه اعتماد اجتماعي نسبت به ديگران را نيز دربرمي) هاغريبه(يگران د

. دهدرا نيز تحت تأثير خود قرار مي ي اجتماعي سرمايهدار شود،  ساير ابعاد خدشه) گردشگران
فرآيندي فعال است كه هر يك از  ي اجتماعي سرمايهمشاركت نيز به عنوان يك بعد مهم از 

هدف، انگيزه و تفكرشان براي ي  طهبه واس) باني ميز جامعهگردشگران و ( كنندگانتمشارك
اساس و پايه مشاركت اجتماعي وجود . شوندانجام اقدامات و اعمال مشاركتي ترغيب مي

پس . است كه اين ارتباطات خود نيز معلول اعتماد اجتماعي است ارتباطات و تعامالت اجتماعي
افراد  براي گرايش به ورود  ي اجتماعي سرمايهو بررسي ميزان در اين پژوهش تحليل 

تواند مي ي اجتماعي سرمايهرسد بنابراين امري ضروري و الزم به نظر مي) بيگانگان(گردشگر
  .گرايش مردم نسبت به ورود گردشگران باشد تبييني مهم و مؤثري براي مؤلفه

نسبت به ورود  ها آن ياسوج و گرايشمردم شهر  ي اجتماعي سرمايهبين :  ي اصليفرضيه
به ) اي و جمعيت شناختيزمينه(هاي فرعي فرضيه. معناداري وجود داردي  طهگردشگران راب

  .اندها ارايه و آزمون شدهطور مجزا در بخش يافته
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  شناسي تحقيقروش
آوري پژوهش حاضر بر اساس رويكرد كمي تحقيق و با استفاده از روش پيمايشي به جمع

استفاده   نامه پرسشدر اين روش از تكنيك يا ابزار . ها و اطالعات مورد نياز پرداخته استادهد
بخش اول شامل سؤاالتي است كه : از دو بخش اصلي تشكيل شده است نامه پرسش. شده است

اقتصادي افراد را جويا شده است و بخش دوم شامل  - هاي اجتماعياطالعات مربوط به ويژگي
نسبت به ورود  ها آن افراد و ميزان گرايش ي اجتماعي سرمايههايي كه ميزان از گويهاي مجموعه

 5(سؤاالت بخش دوم در قالب طيف ليكرت در سطح ترتيبي. كندگردشگران را ارزيابي مي
 سال و باالتر شهر ياسوج 18جامعه آماري در اين پزوهش افراد . آورده شده است) ايگزينه
در اين پژوهش با . است نفر 63172 ها آن تعدا 1385شماري سال كه بر اساس سر هستند

كه با توجه به  است نفر 382، حجم نمونه برابر با )446 : 1976، 1لين(استفاده از جدول لين 
هاي غير معرف، تعداد هاي مخدوش، بي جواب و نمونهنامه پرسشدر نظر گرفتن احتمال وجود 

  SPSSافزارنرمبا استفاده از  هانامه پرسشهاي داده .افته استنفر افزايش ي 400ها به نامه پرسش
 -ايگيري تصادفي از نوع طبقهدر اين پژوهش از روش نمونه. مورد تحليل قرار گرفت

 ي اي استفاده شده است كه پس از تعيين حجم نمونه ابتدا با استفاده از نقشهچندمرحله
هاي ن شدند و تعداد محلهييتع) نيياال، متوسط، پاب(گانه شهر  اسوج، مناطق سهيشهر  يراهنما

و بر اساس جمعيت هر محله، تعداد افراد نمونه در هر محله تعيين . ديهر منطقه مشخص گرد
سپس از هر بلوك، . بعد، از هر محله چند بلوك به صورت تصادفي انتخاب شدي  لهدر مرح. شد

از  يكيتوسط  نامه پرسشخاب شدند، آنگاه نمونه، به طور منظم انت 6ي خانوارهايي با فاصله
ي  سرمايه( ها جهت تعيين اعتبار هر يك از سازه. ديسال  و باالتر هر خانوار، پر گرد 18افراد 

براي  KMOمقدار . از تكنيك تحليل عاملي استفاده شد) و گرايش به ورود گردشگر اجتماعي
ين مقدار پذيرفته شده است و مقدار كه ا است 711/0سازه گرايش به ورود گردشگر برابر با 

و براي بعد  52/26واريانس تبيين شده براي بعد شناختي سازه گرايش . است 834/1بارتلت آن 
 736/0 ي اجتماعي سرمايهبراي سازه  KMOهمچنين مقدار . است 39/19رفتاري سازه گرايش 

 ي اجتماعي سرمايهاز و مقدار واريانس تبيين شده بعد اعتماد  395/1، مقدار بارتلت است
براي سنجش پايايي ابزار . است 98/9و بعد تعامالت اجتماعي  68/10و بعد مشاركت  73/22

روش آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي . گيري نيز از آلفاي كرونباخ استفاده شداندازه
ده براي سازه آلفاي كرونباخ به دست آم. رودبه كار مي نامه پرسشدروني ابزار سنجش از جمله 

كه با توجه به اينكه مقادير نامبرده  است 703/0 ي اجتماعي سرمايهو براي سازه  78/0گرايش 
هاي آماره. بيشتر است بنابراين سؤاالت از هماهنگي و انسجام الزم برخوردار بوده است 7/0از 

                                           
1 Lin 
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، tسون، آزمونهاي تبييني مانند ضريب همبستگي پيرتوصيفي مانند ميانگين، فراواني و آماره
  .ها استفاده شدندبراي تحليل دادهرگرسيون دومتغيره و چندمتغيره 

  
  تعاريف مفاهيم

  گردشگر
گردشگر، كسي است كه به منظوري غير از كار و كسب درآمد براي مدتي بيش از يك 

گذارد و در آن  مي شبانه روز و كمتر از يك سال به سرزميني جز محيط متعارف خود پاي
  .گزيند مي اقامت

  گرايش به ورود گردشگران
يابد و بر پاسخ گرايش حالتي از آمادگي ذهني و عصبي است كه از رهگذر تجربه سامان مي

    كننده يا پويا اعمال هايي كه با آن مربوطند، نفوذي هدايتفرد نسبت به اشياء و موقعيت
گويه در  12گردشگر از  براي سنجش ميزان گرايش افراد به ورود .)18: 1366شكركن،( كندمي

در بعد شناختي نگرش افراد نسبت به . قالب دو بعد شناختي و رفتاري گرايش استفاده شد
هاي شغلي، افزايش درآمد عمومي، افزايش افزايش فرصت: پيامدهاي ورود گردشگران از جمله

اي ههاي حمل ونقل و افزايش هزينهترافيك، افزايش آلودگي محيط زيست، بهبود سيستم
تعامل با : توان به موارد زير اشاره كردزندگي سنجيده شد و در بعد رفتاري گرايش نيز مي

شهري خود، تمايل به اجاره دادن منزل به گردشگر، تمايل به گردشگر مانند تعامل با هم
گذاري در مناطق گردشگري، تمايل به همكاري با گردشگر به عنوان راهنما، تمايل به سرمايه

هاي گرايش در قالب طيف ليكرت گويه. ردن امكانات و خدمات رفاهي براي گردشگرانفراهم ك
  .از كامالً موافقم تا كامالً مخالفم سنجيده شده است

    ي اجتماعي سرمايه
كه هماهنگي و همكاري را  است هااي از مفاهيمي مانند اعنماد، هنجارها و شبكهمجموعه

شود هاي هماهنگ ميعث كارآمدي جامعه در فعاليتكند و بابراي سود متقابل تسهيل مي
هايي مانند اعتماد در اين مقاله شاخص ي اجتماعي سرمايه .)54: 1390جهانگيري و معيني، (

گويه به  16شود كه از طريق اجتماعي، مشاركت اجتماعي و تعامالت اجتماعي را شامل مي
  .صورت طيف ليكرت سنجيده شده است

  اعتماد اجتماعي
انتظارات و تعهدات اكتسابي و تأئيد شده به لحاظ اجتماعي داللت دارد كه افراد نسبت بر 

: 1380ازكيا وغفاري، ( شان دارندها و نهادهاي مربوط به زندگي اجتماعيبه يكديگر، سازمان
بندي به ي سنجش اعتماد به ديگران، پايگويه 4در اين پژوهش اعتماد اجتماعي در قالب  .)9

ها، ، تنها به فكر خود بودن و ديگران را به فراموشي ارهاي خود، اعتماد به غريبهقول و قر
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، موافق )5ي  رهنم(كامالً موافق  ي نهيبه گز. ده شده استيسنج يانهيگز 5سپردن، به صورت 
اختصاص داده ) 1ي  رهنم(و كامالً مخالف ) 2ي  رهنم(، مخالف )3ي  رهنم(نظر  ي، ب)4ي  رهنم(

  .شده است
  مشاركت اجتماعي

فرآيندي است كه شامل انواع كنش و رفتار افراد به منظور دخيل بودن در تعيين سرنوشت 
ميـزان  . امـور عمـومي اسـت   ي  رهگيري درباخود، محله و جامعه خود و تأثير گذاردن بر تصميم

 ي ميزان مشـاركت در انتخابـات مجلـس، ميـزان    گويه 7مشاركت افراد در اين تحقيق در قالب 
مشاركت در انتخابات شوراي شهر، ميزان مشاركت در جلسه مشورتي محلي، ميـزان كمـك بـه    

 5هـا بـه صـورت    هاي كمك به ايتام و جشن عاطفـه مؤسسات خيريه، ميزان مشاركت در برنامه
ـ )4ي  رهنمـ (، موافـق  )5ي  رهنم(كامالً موافق  ي نهيبه گز. ده شده استيسنج يانهيگز نظـر   ي، ب
  .اختصاص داده شده است) 1ي  رهنم(و كامالً مخالف ) 2ي  رهنم(خالف ، م)3ي  رهنم(

  تعامالت اجتماعي
شـود و موجـب انسـجام و    ها و تعامالتي هستند كه ميان دو يـا چنـد نفـر واقـع مـي     كنش
ي گويـه  6ميزان تعامالت اجتماعي افراد در اين تحقيق بـا اسـتفاده از   . شودمي ها آن هماهنگي

يه در كارهاي ضروري، ميزان رفت و آمد با همسايگان، كمك به دوسـتان  ميزان كمك به همسا
در صورت بروز مشكل براي دوستان، سپري كردن اوقات فرد بـا دوسـتان، گـردش و مسـافرت     

، )5ي  رهنمـ (كامالً موافق  ي نهيبه گز. اي سنجيده شده استگزينه 5همراه با خانواده به صورت 
اختصـاص  ) 1ي  رهنم(و كامالً مخالف ) 2ي  رهنم(، مخالف )3ي  رهنم(نظر  ي، ب)4ي  رهنم(موافق 

  . داده شده است
  هاي پژوهشيافته

 5/75درصد از پاسخگويان زن و  5/24: است هاي توصيفي به اين شرحترين يافتهمهم
درصد از  2/40. است سال 14/32ميانگين سني پاسخگويان . هستند درصد ديگر مرد

ميانگين تحصيالت . هستند درصد ديگر شامل افراد متأهل 8/59پاسخگويان مجرد و 
هزار  900ميانگين درآمد پاسخگويان . است )ديپلمكمي بيش از فوق(سال  28/14پاسخگويان 

دهد كه ها نشان مييافته. هستند درصد بيكار 36درصد از پاسخگويان شاغل و  64. است تومان
باالتر ) 12×3= 36(كه از ميانگين واقعي  است رصدد 1/43ميزان گرايش افراد به ورود گردشگر 

افراد با توجه به سه بعد اعتماد اجتماعي، مشاركت  ي اجتماعي سرمايههمچنين ميزان . است
  . بيشتر است) 16×3=48(كه از ميانگين واقعي آن است 26/54اجتماعي و تعامالت اجتماعي 

درصد از افراد  5/7خگويان، حدود هاي پاسو با توجه به پاسخ 2ي  رهبر اساس جدول شما
 8/24درصد از افراد گرايش متوسط و  8/68اند، گرايش پاييني نسبت به ورود گردشگر داشته

افراد با توجه  ي اجتماعي سرمايهميزان  .انددرصد گرايش بااليي نسبت به ورود گردشگر داشته
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اعتماد، مشاركت و (در سه بعد كه  ها ي اجتماعي آن سرمايهبه پاسخگويي به سؤاالت مربوط به 
درصد  60پايين، ي اجتماعي سرمايهدرصد داراي  8/6سنجيده شده است، ) تعامالت اجتماعي

  .اندباال بوده ي اجتماعي سرمايهدرصد داراي  2/32متوسط و  ي اجتماعي سرمايهداراي 
  و ميزان سرمايه اجتماعي  ميزان گرايش پاسخگويان به ورود گردشگر :2جدول 

  سرمايه اجتماعي  گرايش به ورود گردشگر يزانم
  درصد  فراواني  درصد فراواني

  8/6  27  5/7 30 پايين

  60  240  8/68 271 متوسط

  2/32  133  7/24 99 باال

  100  400  100 400 مجموع
  تحقيق حاضر: منبع

  
  .ي معناداري وجود داردبين سن افراد و ميزان گرايش به ورود گردشگران رابطه - 

به ورود گردشگر  ها آن دهد كه بين سن پاسخگويان و گرايشنشان مي 3ي  رهل شماجدو
دهد كه هر مقدار مثبت همبستگي نشان مي). 116/0(مستقيم و ضعيفي وجود دارد ي  طهراب

اين وضعيت . يابداندازه سن افراد افزايش يابد، ميزان گرايش به ورود گردشگران افزايش مي
بينش و نگرش افراد جوان و افراد مسن نسبت به اهميت گردشگري  نشانگر جايگاه متفاوت

  . مطالعه است ي مورد جامعهبراي 
  .ي معناداري وجود داردبين ميزان تحصيالت و گرايش به ورود گردشگران رابطه - 

توان بيان كرد كه بين تحصيالت پاسخگويان و گرايش به ورود مي 3ي  رهبا توجه به جدول شما
. گرددپس فرضيه معنادار بودن رابطه رد مي )076/0(معناداري وجود نداردي  طهابگردشگران ر

تواند مرتبط به همگوني نسبي پاسخگويان از نظر تحصيالت باشد، زيرا اين وضعيت تاحدي مي
از سوي ديگر، نگاه . است )ديپلمكمي بيش از فوق(سال  28/14ميانگين تحصيالت پاسخگويان 

- غيربومي/ها و تمايزات بوميگذاريمطالعه كه در قالب فاصله ي مورد معهجاگرايانه در محلي

سازد، در نوع مواجهه با گردشگران به عنوان گرايي در ادارات و نهادها خود را نمايان مي
  . تواند تبلور داشته باشدها نيز ميغيربومي
ي معناداري ان رابطهافراد و گرايش به ورود گردشگر ي اجتماعي سرمايهبين : ي اصليفرضيه

  .وجود دارد
 ها آن بين اعتماد اجتماعي افراد و گرايش - 1: توان گفتمي 3ي توجه به جدول شمارهبا 

 ها آن بين مشاركت اجتماعي افراد و گرايش - 2. مستقيمي وجود داردي  طهبه ورود گردشگر راب
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بستگي مقدار مثبت ضريب هم. مستقيمي وجود داردي  طهبه ورود گردشگر راب
به   ها آن دهد كه با افزايش مشاركت اجتماعي افراد ميزان گرايش مي نشان) 193/0(پيرسون

به ورود گردشگر  ها آن بين ارتباطات اجتماعي افراد و گرايش - 3. يابد مي ورود گردشگر افزايش
دهد نشان مي) 181/0(مقدار مثبت ضريب همبستگي پيرسون. مستقيمي وجود داردي  طهراب

. يابدبه ورود گردشگر افزايش مي  ها آن ا افزايش ارتباطات اجتماعي افراد ميزان گرايشكه ب
توان گفت مي) 246/0(ي اجتماعي كلپس با توجه به مقدار ضريب همبستگي پيرسون سرمايه

 به ورود گردشگر نيز افزايش ها آن ي اجتماعي افراد افزايش يابد ميزان گرايشهر اندازه سرمايه
و گرايش  ي اجتماعي سرمايهمعنادار بين ي  طهمعني دار بودن اين فرضيه مبني بر راب .بديا مي

تحليلي، از ي  لههاي مرتبط با اين مقوو نظريه ي اجتماعي سرمايهبه ورود گردشگران، با ماهيت 
ها و در نظريه ي اجتماعي سرمايه. هاي صنعت گردشگري تجانس دارديك سو، و بايسته

اي كننده در رفتارها و فرايندهاي توسعهماعي به عنوان عنصر محوري و تسهيلمطالعات اجت
اي، نيز هاي توانمندسازي كنشگران توسعهگردشگري به عنوان يكي از گزينه. شودشناخته مي
-پذيرندگي گردشگر در مكان. است اجتماعات انساني ي اجتماعي سرمايهگيري از نيازمند بهره

يش از هر چيز نيازمند اعتماد، مشاركت و ارتباطات اجتماعي است كه هاي مقصد گردشگري، ب
به بيان ديگر، فردي كه آمادگي ذهني براي . ي اجتماعي هستند سرمايههاي اصلي جزو مؤلفه

بوم خود دارد، از ميزان اعتماد اجتماعي نسبت به ديگران عام پذيرش گردشگر را در زيست
و از ارتباطات اجتماعي بااليي برخوردار است؛ زيرا  برخوردار است، از مشاركت اجتماعي

گردشگري نوعي فرايند مبتني بر تعامل اعتمادگونه و مشاركتي بين گردشگران و ساكنان 
  . مناطق مقصد گردشگري است

  .ي معناداري وجود داردبين ميزان درآمد افراد و گرايش به ورود گردشگران رابطه - 
توان نتيجه گرفت كه بين ميزان درآمد پاسخگويان و گرايش يم 3ي  رهبا توجه به جدول شما

نيز حاكي از ) 198/0(سطح معناداري رابطه  )- 064/0(به ورود گردشگران رابطه وجود ندارد 
- معناداري بين دو متغير مزبور است، پس فرضيه معنادار بودن رابطه رد ميي  طهعدم وجود راب

هاي غيراقتصادي در رايش به ورود گردشگران از زمينهاين وضعيت نشانگر تأثيرپذيري گ. گردد
اي در وضعيت كنندهدرآمد نقش تعيين ويژه بهمطالعه است و عوامل اقتصادي و  ي مورد جامعه

مطالعه،  ي مورد جامعهبافت اجتماعي . نگرش به گردشگري و گرايش به ورود گردشگران ندارند
 .بر عوامل اقتصادي برتر ساخته استرا ) از نوع غيراقتصادي(اهميت ساير عوامل 

  و گرايش به ورود گردشگران برخي متغيرهاي مستقلضريب همبستگي پيرسون بين  :3جدول 
  تعداد پاسخگو  يسطح معنادار  رسونيپيب همبستگيضر ر مستقليمتغ

  400  198/0 -064/0 درآمد
  400  02/0 116/0 سن

  400  127/0 076/0 تحصيالت
  400  011/0 126/0 اعتماد اجتماعي
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  400  00/0 193/0 مشاركت اجتماعي
  400  00/0 181/0 ارتباطات اجتماعي

  400  00/0 246/0 كلي اجتماعيسرمايه
  تحقيق حاضر: منبع

  .به ورود گردشگران تفاوت معناداري وجود داردزنان و مردان گرايش ميزان بين  - 
دهد كه ميانگين نشان مي sig)=011/0و  t )569/2=t، نتايج آزمون 4ي رهمطابق با جدول شما

تفاوت معناداري وجود ) 58/43= و مردان 63/41=زنان(ميان دو گروه مردان و زنان پاسخگو 
پس فرضيه  است اي كه گرايش مردان به ورود گردشگران بيشتر از گرايش زناندارد، به گونه

گرايي است كه بروناي مطالعه به گونه ي مورد جامعهبافت سنتي . گرددتحقيق اثبات مي
  گرايي و هاي سنتي مبتني بر درونو زنان با آموزه است اجتماعي بيشتر به مردان مرتبط

گردشگران در بين مردان  ويژه بهها در اين راستا، پذيرش غريبه. هستند گرايي در ارتباطمحلي
  .است مطالعه بيش از زنان ي مورد جامعه

  .ورود گردشگران تفاوت معناداري وجود داردبه  افراد متأهل و مجرد بين گرايش
تفاوت  sig)=01/0و  t )603/2-=tدهد كه با توجه به نتايج آزمون نشان مي 4ي  رهجدول شما

گرايش (است معنادار) 79/43(و گروه متأهل) 07/42(گرايش گروه مجردي  رهبين ميانگين نم
بنابراين فرضيه تحقيق تأييد ) است بيشتر افراد متأهل نسبت به ورود گردشگران از افراد مجرد

شان، به لحاظ به همان داليلي كه افراد با سنين باالتر به لحاظ تجربيات اجتماعي. گرددمي
نگرشي بيشتر پذيراي گردشگران هستند، متأهلين كه به سبب جايگاه اجتماعي و ارتباطات 

بيشتري نسبت به متأهلين بيشتري نسبت به مجردين برخوردارند، گرايش ي  ربهفرافردي از تج
  .برخوردارند؛ اگرچه اين تفاوت در حد بااليي نيست

تفاوت معناداري وجود با توجه به وضعيت شغلي به ورود گردشگران افراد  گرايش ميزانبين  - 
  .دارد

ميانگين  sig)=015/0و  t )43/2 - =t دهد با توجه به مقاديرنشان مي 4ي  رهنتايج جدول شما
گرايش افراد شاغل نسبت (تفاوت معناداري وجود دارد) 06/42(و بيكار) 70/43(دو گروه شاغل

افراد شاغل به . گرددپس فرضيه اثبات مي) به ورود گردشگران بيشتر از گرايش افراد بيكار است
اي جهت ارتباط بيشتر با واقعيات اجتماعي، الزامات زندگي اجتماعي و اجتماعات فرامنطقه

در بين  ويژه بهپذيرش افراد اجتماعات و مناطق ديگر دارند؛ اين وضعيت زمينه بيشتري براي 
كند، بنابراين گرايش اند بيشتر صدق پيدا ميهاي تخصصي در ارتباطشاغليني كه با زمينه

  . بيشتري به ورود گردشگران به منطقه محل زندگي خود دارند
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با توجه به  رايش به ورود گردشگرانگ ميزانمستقل جهت بررسي تفاوت ميان  tآزمون :  4جدول 
  هاي جمعيتيويژگي

ميانگين از   )نفر(تعداد    متغير
  60يرهنم

انحراف 
  معيار

t Df Sig 

  011/0  398  569/2  326/6 58/43 302 مرد  جنسيت
  038/7 63/41 98 زن

وضعيت 
 تأهل

  01/0  398  -603/2  64/6 07/42 161 مجرد
  41/6 79/43 239 متأهل

ت وضعي
 شغلي

253 70/43 55/6 253  43/2-  398  015/0  
147 06/42 43/6 147  

  تحقيق حاضر: منبع
  

  1گام به گاميره با استفاده از روش چندمتغتحليل رگرسيون 
ي ابتدا ابعاد سرمايه گام به گاميره به روش چندمتغبراي انجام تحليل رگرسيون 

قابل ذكر است . شونده ترتيب وارد مدل ميب) اعتماد،مشاركت و ارتباطات اجتماعي(اجتماعي
كه براي استفاده از اين روش، متغيرهاي اسمي مانند جنس به صورت تصنعي وارد تحليل 

شد كه با اول بعد اعتماد اجتماعي وارد مدل ي  لهدر مرح 5يبا توجه به جدول شماره.اندشده
درصد از  4/1كه اين متغيردهد نشان مي) 014/0(ي آن توجه به ضريب تعيين تعديل شده

دوم بعد مشاركت ي  لهدر مرح. كندرا تبيين مي) گرايش به ورود گردشگر( متغير وابسته
درصد از متغير وابسته را  2/4اجتماعي وارد معادله شد كه با توجه به متغير قبلي مجموعاً 

وابسته را تبيين درصد از متغير  8/5در مجموع متغيرهاي وارد شده در معادله. كنندتبيين مي
  .كنندمي

گونه كه از جدول پيداست، ميزان ضريب تبيين به شكل تعديل يافته و انباشتي از  همان
درصد از  8/5مجموع متغيرهاي وارد شده به معادله محاسبه شده است و در مجموع حدود 

درصد  7/4از اين ميزان حدود . واريانس متغير وابسته توسط متغيرهاي مذكور تبيين شده است
در تبيين  ي اجتماعي سرمايهاست كه نشانگر اهميت  ي اجتماعي سرمايههاي مربوط به مؤلفه

با اين وجود، ميزان كل تبيين واريانس متغير وابسته . است متغير گرايش به ورود گردشگران
و دهنده اين است كه متغيرها باشد و نشانتوسط متغيرهاي وارد شده به معادله قابل توجه نمي

هاي بعدي در پژوهش ها آن هاي ديگري در تبيين متغير وابسته نقش دارند كه مطالعهمؤلفه
  . ضرورت دارد

  
  

  
                                           

1 Stepwise 
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  گام به گاميره با استفاده از روش چندمتغتحليل رگرسيون : 5 جدول 
-متغيرهاي پيش مراحل

 بيني
R R2adj B β T Sig 

  011/0  54/2  126/0  296/0  014/0 016/0 اعتماد اجتماعي اول
  00/0  93/3  193/0  278/0  042/0 047/0 مشاركت اجتماعي دوم
  00/0  46/2  129/0  262/0  047/0 052/0 ارتباطات اجتماعي سوم
  000/0  26/2  110/0  68/1  057/0 064/0 )مرد(جنس چهارم
وضعيت تأهل پنجم

 )متأهل(
065/0 058/0  55/1  117/0  38/2  01/0  

  تحقيق حاضر: منبع
رگرسيوني انتخاب شده ي  لهدهد كه معادتعيين به دست آمده نشان مي به طور كلي ضريب

بيني ضعيفي برخوردار بيني متغير وابسته گرايش به ورود گردشگران از قدرت پيشبراي پيش
را  tبراي نمرات استاندارد شده و نيز آزمون  Betaبراي نمرات خام و  Bضريب رگرسيون . است
دهد كه به ازاي افزايش يك نشان مي Bضرايب . مالحظه كرد، 5ي  رهتوان در جدول شمامي

و نيز به .شودنمره به گرايش ورود گردشگران افزوده مي 296/0واحد به بعد اعتماد اجتماعي، 
نمره به گرايش به ورود گردشگر  278/0ازاي افزايش يك واحد به بعد مشاركت اجتماعي،

نمره به گرايش به  262/0عد ارتباطات اجتماعي،شود به ازاي افزايش يك واحد به بافزوده مي
نمره به  68/1شود و همين طور به ازاي افزايش يك نمره به جنسيتورود گردشگر افزوده مي

هل أخره به ازاي افزايش يك واحد به وضعبت تشود و باألگرايش به ورود گردشگر افزوده مي
 Bدهد كه ضرايب نيز نشان مي tآزمون .  شودنمره به گرايش به ورود گردشگر افزوده مي 55/1

درصد و بعد مشاركت اجتماعي و  95هل در سطح أبراي بعد اعتماد اجتماعي و وضعيت ت
  .هستند درصد اطمينان از لحاظ آماري معنادار 99در سطح  جنسارتباطات اجتماعي و متغير 

  
  گيريبحث و نتيجه

به عنوان  معياري  ي اجتماعي سرمايهز هاي اخير اي علوم انساني در دههانديشمندان حوزه
كنند كه نوسان آن را موجب اختالل در روابط و تعامالت يافتگي جوامع ياد ميبراي توسعه

به ورود بر روي گرايش  ي اجتماعي سرمايه تأثير ميزاندر اين تحقيق، . داننداجتماعي مي
  . مورد بررسي قرار گرفته استگردشگر 

 يياعتماد باال بان و گردشگر نسبت به يكديگري ميز جامعه ر بيناگ ي گردشگريدر مقوله
ي گردشگري و افزايش باشد، موجب تداوم اين تعامل و در نتيجه به توسعه وجود داشته

ي شود رابطهپس به همين دليل است كه گفته مي. منجر خواهد شد ي اجتماعي سرمايه
   . استي دوسويه و گردشگري يك رابطه ي اجتماعي سرمايه
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تواند يكي از عوامل مؤثر بر مي) هااعتماد به ديگران و غريبه( توجه به بعد اعتماد اجتماعي 
گيري پيوندها و معاهدات اجتماعي ي شكلاعتماد الزمه. گرايش مردم به ورود گردشگر باشد

ي تعاون و همياري است و فقط در اين حالت است كه در اعتماد اجتماعي ايجادكننده.است
اعتماد اجتماعي . شودها قادر به حل مشكالت و انجام تعهدات اجتماعي ميعين وجود تفاوت
آنتوني گيدنز، اعتماد و . ها است آن يبرابري و امنيت اجتماعي و نيز، زاييده -برگرفته از عدالت

سطح داند، هرجا كه ساز اصلي در جوامع مدرن ميتأثير آن بر فرآيند توسعه را زيربنا و زمينه
هاي هاي اجتماعي بيشتر و آسيباعتماد اجتماعي باال باشد مشاركت و همياري در عرصه

  . اجتماعي كمتر است
در همين چارچوب ) در اينجا گردشگران( ها و بيگانگان اعتماد به ديگران، اعتماد به غريبه

 اجتماعيي  سرمايهدر اين پژوهش نشان داده شده است كه هر چه . قابل بحث و بررسي است
كه با نتايج پارك و . يابدافراد بيشتر باشد، گرايش به ورود گردشگر افزايش مي

در اين . است همسو) 2012(و رات و چانترادون ) 2011(، لي و همكاران )2012(همكاران
اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي و ارتباطات (ي اجتماعي سرمايهپژوهش هر سه بعد 

پس هر . دارد) گرايش به ورود گردشگر(با متغير وابسته ها ي آن طهدن راباز معنادار بو) اجتماعي
ها و بيگانگان افزايش يابد، گرايش به ورود اندازه اعتماد اجتماعي افراد نسبت به ديگران، غريبه

توان اعتماد اجتماعي افراد به بيگانگان را در قالب اعتماد مي. يابدگردشگران نيز افزايش مي
چنانچه با افزايش اعتماد، گرايش به ورود گردشگر افزايش . گردشگران بسط داد اجتماعي به

همچنين با افزايش . يابدبه  ورودگردشگر كاهش مي ها آن يابد و با كاهش اعتماد، گرايش مي
شايد بتوان گفت . يابد مي به ورود گردشگر افزايش ها آن تعامالت اجتماعي افراد، ميزان گرايش

ت و ارتباطات اجتماعي  موجب كم شدن فواصل اجتماعي و در نتيجه افزايش افزايش تعامال
  . گرايش به گردشگران را موجب شود

ي اجتماعي درصد بين سرمايه99ي معناداري در سطح نتايج مطالعه نشان داد كه رابطه
هاي پذيرندگي گردشگر در مكان. مردم شهر ياسوج و گرايش به ورود گردشگران وجود دارد

قصد گردشگري، بيش از هر چيز نيازمند اعتماد، مشاركت و ارتباطات اجتماعي است كه جزو م
به بيان ديگر، فردي كه آمادگي ذهني براي . ي اجتماعي هستند سرمايههاي اصلي مؤلفه

بوم خود دارد، از ميزان اعتماد اجتماعي نسبت به ديگران عام پذيرش گردشگر را در زيست
مشاركت اجتماعي و از ارتباطات اجتماعي بااليي برخوردار است؛ زيرا برخوردار است، از 

گردشگري نوعي فرايند مبتني بر تعامل اعتمادگونه و مشاركتي بين گردشگران و ساكنان 
  . مناطق مقصد گردشگري است

ي  طهبه ورود گردشگران راب ها آن بر اساس نتايج مطالعه، بين سن افراد و ميزان گرايش
دهد كه پاسخگوياني كه از تجربيات اجتماعي اين وضعيت نشان مي. جود داردمعناداري و
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مطالعه در مقايسه با مناطق و  ي مورد جامعهالزامات محيطي و اقتصادي ي  رهبيشتري دربا
 ي مورد جامعهاجتماعات ديگر برخوردارند، گرايش مساعدتري نسبت به ورود گردشگران به 

  .كنندو مطلوب ارزيابي ميمطالعه دارند و آن را سازنده 
به ورود گردشگران  ها آن هاي مطالعه، بين تحصيالت افراد و ميزان گرايشبر اساس يافته

گرايانه توان چنين استدالل نمود كه نگاه محليدر اين زمينه مي. ي معناداري وجود نداردرابطه
مطالعه از سطوح مختلف  ي مورد جامعهكه در ميان اقشار گوناگون  - مطالعه ي مورد جامعهدر 

گرايي در ادارات و غيربومي/ها و تمايزات بوميگذاريكه در قالب فاصله - تحصيلي وجود دارد
تواند ها نيز ميسازد، در نوع مواجهه با گردشگران به عنوان غيربومينهادها خود را نمايان مي

  . تبلور داشته باشد
د پاسخگويان و گرايش به ورود گردشگر، متغيرهاي ميزان درآمي  طهمعنادار نبودن راب

 ي مورد جامعههاي غيراقتصادي در نشانگر تأثيرپذيري گرايش به ورود گردشگران از زمينه
اي در وضعيت نگرش به كنندهدرآمد نقش تعيين ويژه بهمطالعه است و عوامل اقتصادي و 

مطالعه، اهميت  ي مورد جامعهبافت اجتماعي . گردشگري و گرايش به ورود گردشگران ندارند
  .را بر عوامل اقتصادي برتر ساخته است) از نوع غيراقتصادي(ساير عوامل 

 تفاوت معناداري بين جنسيت، وضعيت تأهل، وضعيت شغلي افراد، از يك سو، و گرايش
  .به ورود گردشگران، از سوي ديگر، مشاهده شد ها آن

اي مطالعه به گونه ي مورد جامعهت سنتي توان چنين تحليل نمود كه بافدر اين زمينه مي
هاي سنتي مبتني بر و زنان با آموزه است گرايي اجتماعي بيشتر به مردان مرتبطاست كه برون

متأهلين كه به سبب جايگاه اجتماعي و ارتباطات . هستند گرايي در ارتباطگرايي و محليدرون
رند، گرايش بيشتري نسبت به متأهلين بيشتري نسبت به مجردين برخورداي  ربهفرافردي از تج

افراد شاغل نيز به جهت ارتباط بيشتر با . برخوردارند؛ اگرچه اين تفاوت در حد بااليي نيست
اي زمينه بيشتري براي واقعيات اجتماعي، الزامات زندگي اجتماعي و اجتماعات فرامنطقه

  .پذيرش افراد اجتماعات و مناطق ديگر دارند
ر وابسته توسط متغيرهاي مستقل مورد بررسي در اين پژوهش، ميزان تبيين متغي

هاي ديگري در دهنده اين است كه عالوه بر متغيرهاي مورد بررسي؛ متغيرها و مؤلفه نشان
  .هاي بعدي ضرورت دارددر پژوهش ها آن تبيين متغير وابسته نقش دارند كه مطالعه
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