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چکیده:
تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی در رضایتمندی گردشگران بوده است که جهت
نیل به این هدف مفهوم سرمایه اجتماعی بر اساس سه شاخص شناختی ،ساختاری و ارتباطی مورد سنجش قرار داده
شده است؛ و نیز اثرات هر کدام از شاخصهای فوق بر شاخصهای رضایتمندی گردشگران (کالبدی -فضایی ،عملکردی-
ساختاری و محتوایی) مورد بررسی قرار گرفتهاست .روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است .تعداد  483پرسشنامه در
میان گردشگران در سطح شهر ماسوله تکمیل شده است .به منظور تحلیل سطح رضایتمندی گردشگران از روش
همبستگی کانو نی و آزمون فریدمن استفاده شده است .نتایج تحقیق گویای این است که در بین ابعاد سرمایه اجتماعی،
بعد شناختی دارای بهترین عملکرد از سوی گردشگران است و همچنین بیشترین میزان رضایت گردشگران را نیز بعد
محتوایی (شامل مسائل اجتماعی و فرهنگ مردم ماسوله) به خود اختصاص داده است .پس از سنجش جداگانهی مولفه
های مفاهیم سرمایه اجتماعی و رضایتمندی گردشگران ،جهت بررسی بیشترین تاثیرگذاری هر یک از ابعاد سرمایه
اجتماعی (شناختی ،ساختاری و ارتباطی) به عنوان متغیر مستقل ،بر روی ابعاد مختلف رضایتمندی گردشگران
(کالبدی-فضایی ،عملکردی-ساختاری ،محتوایی-اجتماعی-فرهنگی)؛ مشاهده شده است که اگر چه بعد شناختی
سرمایه اجتماعی بر رضایتمندی گردشگران تاثیر معنادار دارد اما بر عامل کالبدی-فضایی آن تاثیر معناداری ندارد؛ به-
عبارتی ،بعد شناختی بر ابعاد عملکردی–ساختاری و محتوایی (اجتماعی – فرهنگی) تاثیر معنادار دارد و ابعاد ارتباطی و
ساختاری نیز بر تمام ابعاد رضایتمندی تاثیر معنادار دارند .اما بیشترین اثرگذاری جزئی با توجه به درصد واریانس
تبیین شده توسط اثر بعد شناختیِ سرمایه اجتماعی بر بعد محتوایی (اجتماعی فرهنگی) رضایتمندی است.
واژههای کلیدی :سرمایه اجتماعی ،رضایتمندی گردشگران ،شهر ماسوله.

 1نویسنده مسئول :استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه گیالن ()mjafari@guilan.ac.ir
 2دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه گیالن
 4دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه گیالن
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مقدمه
در عصر حاضر ،گردشگری و اقتصاد گردشگری ،یکی از اصلیترین و مهمترین ارکان
اقتصادی -تجاری جهان به شمار میآید (قدیری .)66 :1481 ،و نیز یکی از پردرآمدترین بخشهای
اقتصادی است (یوردخانی و پازکی .)481 :1481 ،لذا بسیاری از برنامهریزان و سیاستگذاران توسعه
از این صنعت به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار نام میبرند .این صنعت جدید در سالهای اخیر با
رشد چشمگیر خود نقش فوقالعاده مهمی در تولید درآمد کشورها و ایجاد شغلهای متنوع و جدید
داشته است و سهم مهمی را در اقتصاد کشورها برعهده دارد ،که امروزه یکی از مردمیترین اشکال
گردشگری محسوب میشود (پازکی .)14 :1481 ،تغییر ،تحوالت اجتماعی  -اقتصادی و افزایش
جمعیت جوامع و رشد فزاینده شهرها از یک طرف و پیشرفتهای اخیر در شبکه حمل و نقل،
فناوری و دیگر عناصر زندگی بشر از سوی دیگر ،به طور روزافزونی نیاز به سفر و گردشگری و
استفاده از ایام فراغت را ایجاب میکند .بر همین اساس از اواخر دهه  1661میالدی ،گردشگری در
ابعاد جهانی رشد زیادی داشته است ،به گونهای که در سال  2116تعداد گردشگران بینالمللی به
بیش از  811میلیون نفر رسید و پیش بینی میشود که طی دهه دوم قرن حاضر میالدی صنعت
شماره یک جهان محسوب شود (استعالجی .)4 :1486،در این راستا میتوان از گردشگری به عنوان
یک واقعیت مهم اجتماعی در دوران ساختار پسامدرنیسم نام برد که اغلب از دیدگاههای تعادل
فرهنگی و تعادلهای توسعهای (عدالت اجتماعی) به آن نگریسته میشود (ضرغام.)461 :1416 ،
یکی از عوامل موثر اجتماعی در جهت پیشبرد و رشد توسعه گردشگری سرمایه اجتماعی است.
سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی شدن و تضعیف نقش دولتهای ملّی ،به عنوان
ٴ
مفهوم
راهحلی اجرا شدنی در سطح اجتماعات محلی برای مشکالت توسعه ،مورد توجه سیاستگذاران و
مسئوالن سیاست اجتماعی قرار گرفته است (وارنر .)126 :1666 ،1استقبال کم نظیر از این مفهوم در
حوزههای گوناگون علوم اجتماعی ،مانند :جامعه شناسی (بوردیو ،)1684 ،2علوم سیاسی (فوکویاما،4
1666؛ پاتنام )1664 ،3و اقتصادسبب شده است تا در دو دهۀ گذشته بخش مهمی از ادبیاتی که در
این چند حوزه تولید شده ،به بررسی کم و کیف سرمایۀ اجتماعی در جامعههای صنعتی امروز
اختصاص یابد (پاتنام.)18 :1664 ،
سرمایه اجتماعی ضمن شکلدهی به مجموعه قواعد و قوانین اخالقی و رفتاری هر جامعه ،به رفتار
ٴ
سرمایه مادی و اقتصادی بتوانند با هم و در
ٴ
سرمایه انسانی و
ٴ
افراد نیز شکل میدهد و کمک میکند تا
تعامل با یکدیگر به رشد و پویایی دست یابند .سرمایه اجتماعی با استفاده از همانندیها و
همسانیهای افراد جامعه از جهات گوناگون ،باعث ایجاد روحیه اعتماد متقابل میشود .بر این اساس
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سرمایه اجتماعی میتواند با تآًمین اعتماد افراد ،امنیت برای افراد زمینه را جهت جذب گردشگر،
افزایش سرمایهگذاری و نهایتاً توسعه اقتصادی فراهم نماید (بیدختی و شریفی.)121 :1461 ،
تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش و سهم مولفههای سرمایه اجتماعی بر روی رضایتمندی
گردشگران است .چرا که بین سرمایهی اجتماعی و گردشگری رابطهای تنگاتنگ و پیوسته نهفته
است؛ این مساله در شهر توریستی – تاریخی ماسوله که ی کی از نقاط تاریخی ،سرسبز و خوش آب
وهوای شمال ایران میباشد_ که به دلیل داشتن معماری منحصربهفرد خود در جهان نیز شناخته
شده است _اهمیتی مضاعف مییابد .این پژوهش بر آن است این رابطه را که در یک سوی آن
سرمایه اجتماعی و در سوی دیگر گردشگران شهر ماسوله است بررسی کند؛ که جهت نیل به
این هدف مفهوم سرمایه اجتماعی را بر اساس سه شاخص شناختی ،ساختاری و ارتباطی و
رضایتمندی گردشگران را بر اساس سه شاخص کالبدی -فضایی؛ عملکردی -ساختاری و محتوایی
(اجتماعی  -فرهنگی) مورد سنجش قرار دادهایم .بنابراین سواالت مد نظر این پژوهش عبارت است
از:
 -1کدام یک از ابعاد سرمایه اجتماعی اعم از الف -سرمایه اجتماعی شناختی (زبان و کدهای
مشترک ،حکایات مشترک) ،ب -سرمایه اجتماعی ساختاری (اعتماد ،هنجار ،الزام ،هویت)،
ج -سرمایه اجتماعی ارتباطی (مشارکت ،روابط شبکهای ،سازمان مناسب ،سازمان اجتماعی انطباق
پذیر) بهترین عملکرد را از جانب گردشگران کسب نموده است؟
 -2کدام یک از ابعاد رضایتمندی گردشگران اعم از الف -کالبدی -فضایی (تسهیالت ،فضا و
بنا و کیفیت ،دسترسی و حمل و نقل ،فضای عمومی و سبز ،مدیریت و نگه داری) ب -عملکردی-
ساختاری (خدمات رفاهی -اجتماعی ،تفریحی ،تجاری و هزینههای معقول و حمل و نقل)،
ج -محتوایی – اجتماعی فرهنگی( -سالمت محیطی ،مردم و روابط اجتماعی ،احساس تعلق به
محیط ،امنیت) بیشترین میزان رضایت گردشگران را فراهم آورده است؟
 -4کدام یک از ابعاد سرمایه اجتماعی (شناختی ،ساختاری و ارتباطی) - ،به عنوان متغیر
مستقل ، -بیشترین تاثیر را بر روی ابعاد مختلف رضایتمندی گردشگران (کالبدی-فضایی،
عملکردی-ساختاری ،محتوایی-اجتماعی-فرهنگی) داشته است؟
ادبیات نظری
پیشینهی تحقیق
طبق بررسیهای انجام شده از میان پژوهشهای صورت گرفته به تحقیق قابل دسترسی که
بطور مشخص نقش مولفههای سرمایه اجتماعی را در رضایتمندی گردشگران بررسی کرده باشد،
برنخوردیم .اما به طور کلی تحقیقات زیادی در مورد سرمایه اجتماعی ،رضایتمندی گردشگری هر
یک بطور مجزا صورت گرفته است:

بررسی تاثیر مولفههای سرمایه اجتماعی موثر بر رضایتمندی گردشگران39..........................................................

محمدی و همکاران در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش سرمایه اجتماعی در جذب گردشگر
(مطالعهی موردی شهرستان ایالم) ،مفهوم سرمایه اجتماعی را به عنوان یک مفهوم فرا رشتهای در
تحلیل های اجتماعی و اقتصادی توسعه جوامع به ویژه توسعه گردشگری دانستهاند و جهت بررسی
نقش سرمایه اجتماعی شهروندان ایالمی در جذب گردشگر ،جامعه آماری پژوهش را شهروندان
ایالمی و گردشگران این شهرستان در سال 64-62در نظر گرفتهاند که نتایج حاصل از تحلیل
فرضیهها حاکی از آن بوده است که بین سرمایه اجتماعی شهروندان ایالمی و جذب گردشگر رابطه
معناداری وجود دارد .هم چنین نتیجه به دست آمده از آزمون رگرسیون که به بررسی تأثیر
متغیرهای مستقل (بعد ارتباطی -شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی) بر متغیر وابسته (جذب
گردشگر) پرداخته است نشان داد که هر سه بعد ارتباطی -ساختاری و شناختی سرمایه اجتماعی بر
جذب گردشگر تأثیر داشتهاند به طوری که بعد شناختی سرمایه اجتماعی به تنهایی حدود  88درصد
تغییرات را در متغیر وابسته جذب گردشگر تبیین نموده است .همچنین بعد ساختاری و رابطهای
سرمایه اجتماعی در مجموع  61درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودهاند و در آخر درصد
تبیین هر سه متغیر رابطهای ،شناختی و ساختاری  64درصد بوده است (محمدی ،و همکاران1463 ،
.)64،
بیدختی و شریفی در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطهی بین رونق گردشگری و سرمایهی
اجتماعی در مناطق ساحلی دریای خزر؛ با توجه به اهمیت گردشگری ،تدوین راهکارهای مناسب
اعتمادپذیری گردشگران به مناطق مورد بازید و در نتیجه جذب گردشگر را اهمیت باالیی برخوردار
است .بر این اساس هدف تحقیق حاضر تدوین و ارایه الگویی در خصوص بررسی نقش سرمایه
اجتماعی مناطق ساحلی دریای خزر درجذب گردشگر این مناطق است .روش تحقیق از نوع توصیفی
کلیه ساکنان بومی و گردشگران مناطق ساحلی دریای خزر
همبستگی است .جامعهٴ آماری تحقیق را ٴ
تشکیل میدهندکه از این همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با
میزان جذب گردشگر نیز از تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .یافتههای تحقیق مؤید
سرمایه اجتماعی به طور مستقیم و همچنین تأثیر
ٴ
الگوی مفهومی پیشنهادی تحقیق است .بنابراین،
بر امنیت ذهنی و عینی بر جذب گردشگر موثر است (بیدختی و شریفی .)1461،121،
عبدالرزاق و همکارانش در پژوهشی تحت عنوان توسعه سرمایه انسانی برای گردشگری روستایی
با استفاده از روش یادگیری تجربی ،به بررسی روند ظرفیت سازی جامعه به خصوص در جنبههای
آگاهی ،دانش و مهارت روستاییان در مالزی با استفاده از تجزیه و تحلیلهای موضوعی پرداختند.
نتایج حاصل نشان داد که حدود  4سال است که سازمانهای غیر دولتی برای ظرفیت سازی فعالیت
می کنند و این موضوع تأثیر بسزایی در افزایش توسعه سرمایه انسانی در جوامع روستایی این
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منطقه داشته و موجب افزایش یادگیری و باال رفتن مهارت روستاییان در این منطقه گشته است
(عبدالرازق 1و همکاران)1841-1846 :2112 ،
ویبینگ ژائو  2و همکارانش در پژوهشی تحت عنوان سرمایه اجتماعی و کارآفرینی گردشگری به
بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی برای کمک به تولید کسب و کار جدید در حوزه گردشگری در
منطقه گوانجکسی 4چین پرداختند .براساس تحقیق ایشان سرمایه اجتماعی ساختاری مثبت دارد و
تأکید بر توانایی فرد و سرمایه اجتماعی توأمان در راه اندازی کسب وکار جدید در حوزه گردشگری
به ویژه در مناطق روستایی داشته و این امر در نهایت منجر به توسعه کسب وکار در نواحی روستایی
می گردد (ویبینگ ژائو و همکارانش.)1111-1164 :2111 ،
داک و همکارانش 3نیز پژوهش خود را تحت عنوان عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در
اجتماعات روستایی گردشگرپذیر در کره جنوبی با هدف شناسایی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی و
تاثیر آن بر مدیریت تعارض جامعه در روستاهای گردشگرپذیر انجام دادهاند .این پژوهش با استفاده
از تکمیل  481پرسشنامه در بین ساکنان این روستاها انجام شده که در نتایج آنان مشاهده گردید
با استفاده از تخمین مدل رگرسیون لجستیک دودویی تعیین ویژگیهای ساکنان جامعه به احتمال
زیاد با هر نوع از سرمایه اجتماعی عجین بوده است .همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد که
میوه ،سبزیجات و برنج کشاورزان که حاصل کسب وکار مزرعه بوده است ،برنامههای فعالیت
روستایی را برای گردشگران اجتماعی رونق بخشیده است .بدین منظور در پایان بیان شده است که
انواع خاصی از برنامهها و سیاستهای دولت برای افزایش سرمایه اجتماعی و مدیریت جامعه با
استفاده از مشارکت در کسب و کار گردشگری میتواند بسیار کمک کننده باشد (داک و همکاران،
.)1121 -1111-1121 :2112
نیک 1در مطالعه ی خود تحت عنوان « ایجاد پلی میان سرمایه اجتماعی و پتانسیل منابع با
استفاده از خانه های دوم؛ مورد :ساردینیا» این مطالعه را مستقیما با سرمایه اجتماعی در ارتباط
می داند و بر آن است که سرمایه اجتماعی از طریق خانه های دوم در روستاها به ارمغان آورده
6
میشوند .این پژوهش در اوت  ، 2114با استفاده از مطالعه ی صاحبان خانههای دوم در استینتینو
(شمال ساردینیا) صورت گرفته است که در آن به بررسی چگونگی استفاده ساکنان فصلی از منابع
شبکه های اجتماعی گسترده مانند حدود برنامهریزی ،مسکن ،خدمات و غیره) پرداخته شده است.
این پژوهش حاصل نه مصاحبه مفصل با صاحبان خانههای دوم در استینتینو و یک سری بحث های
گروهی در استینتینو است .در واقع این پژوهش بر اساس یک چارچوب برای بررسی ارزشهای
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اجتماعی خانههای دوم صورت پذیرفته است که پیشنهاد کرد شبکههای اجتماعی حرفهای برخی از
جوامع روستایی میتواند ،توسط ساکنان غیر دائم ،و خانههای دوم صورت پذیرد در نتیجه یک
ارزش اجتماعی روشن برای جوامع روستایی محسوب میگردد (نیک.)66-118 :2111 ،
پیج پی 1و همکارانش در مطالعهای تحت عنوان مشارکت شبکههای اجتماعی و پوشش آن
توسط بخش گردشگری معتقدند تحقیق در مورد شبکههای اجتماعی در مطالعات گردشگری به
عنوان یک پارادایم علمی در حال ظهور ،توسعه یافته است و تمرکز فرضیه شبکه اجتماعی بر روی
روابط بین بازیگران در یک شبکه خاص میباشد .چرا که موفقیت هر فرد متاثر از ساختار ،وسعت و
تنوع شبکه است (پیج پی.)111-116 :2111 ،
تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش و سهم مولفههای سرمایه اجتماعی موثر بر رضایتمندی
گردشگران است؛ که جهت نیل به این هدف مفهوم سرمایه اجتماعی را بر اساس سه شاخص
شناختی ،ساختاری و ارتباطی مورد سنجش قرار دادهایم به نحوی که هر کدام از شاخصهای فوق
گویههای موثری از رضایتمندی گردشگران را در برگیرد .مفاهیم این تحقیق شامل سرمایه اجتماعی
و رضایتمندی گردشگر است که در جداول تعریف عملیاتی که در بخش پیوست مقاله آمده است
ذکر شده است.
مبانی نظری
سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی را نخستین بار در سال  ،1621شخصی به نام هانی فن به کار برد و پس
ٴ
مفهوم
از نیم قرن تاخیر ،مجدداً در سال  ،1661جین جاکوب به آن پرداخت .بعد از او دردهه ، 1611گلن
لوری ،منتقد و ایوان الیت جامعه شناس ،این واژه را برای شناسایی منابع مفید اجتماعی و توسعه
سرمایه انسانی به کاربرد .اهمیت و ارتقای جایگاه این مفهوم در سالهای گذشته موجب توجه
پژوهشگران خارجی و داخلی را انگیخته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره گردیده است.
سرمایۀ اجتماعی را میتوان به دو بخش تقسیم کرد .بعد ساختاری که شامل تأثیرات متقابل
اجتماعی است که موجب دسترسی به منابع میشود ،و ارزشها و هنجارها به عنوان بعد شناختی
سرمایۀ اجتماعی شناخته میشوند .این دو بخش به عنوان منابعی هستند که در شبکههای اجتماعی
در روابط بین فردی نهفته است .به عبارتدیگر ،بعد ساختاری به وسعت و شدت پیوندها یا
فعالیتهای معاشرتی اشاره دارد ،درحالی که ،بعد شناختی شامل ادراک حمایت ،عمل متقابل ،تسهیم
و اعتماد است (پورتز .)1-24 :1668 ،2با این حال این توضیح به شکل کامالً واضحی تفاوت بین ابعاد
شناختی و ساختاری را بیان نمیکند .به سادگی میتوان استدالل کرد که افراد میتوانند در انجمنها
شرکت کنند و اعتماد میتواند به عنوان یکی از ویژگیهای ساختار اجتماعی شناخته شود .بنابراین
Paigep
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زمانی که صحبت از مفهومسازی و اندازهگیری سرمایۀ اجتماعی است ،اقدامات و کنشها الزاماً
ساختاری ناب نیستند ،همچنین ابعاد ساختاری نیز کیفیتهای فردی محض نیستند .شبکههایی که
متعلق به افراد است ،میتواند به عنوان منابعی (سرمایه) برای رسیدن به هدفی خاص باشد و
هنجارهای متقابل ،ممکن است در ساختار اجتماعی جاسازی شده باشد ،بنابراین به عنوان منابعی در
خدمت گروه باشد .دو بعد ساختاری و شناختی سرمایۀ اجتماعی در بسیاری از تحقیقات سرمایۀ
اجتماعی به چشم میخورد .با این حال به تازگی توجه زیادی به سه نوع خاص از سرمایۀ اجتماعی
شده است (کاواچی.)121-141 :1666 ،1
سرمایه اجتماعى از مفاهیم نوینى است که امروزه در بررسیهاى اقتصادى و اجتماعى جوامع
مدرن مطرح گردیده است .از سرمایه اجتماعى تعاریف متعددى ارائه شده است .سرمایه اجتماعى
مفهومى جدید است که از سالهای  1661براى نخستین بار از سوى جامعه شناسان فرانسوى و
آمریکائى (توکویل ،بوردیو ،کلمن ،پاتنام و  )...مطرح گردید.
سرمایه اجتماعى اصطالحى است که گاه در معناى وسیع به کار میرود و ثروت اجتماعى و یا
حتى درآمد اجتماعى از آن برمىآید و گاه در فضاى محدود ،منابع و تجهیزات غیرفردى و غیر
خصوصى را شامل مىشود .بدین معنى ،سرمایه اجتماعى آن چیزى است که با سرمایه جامعه پدید
آمده و مورد استفاده همگان است نظیر راههاى ارتباطى ،تجهیزات انتقال پیام و ...
در تعریفى دیگر سرمایه اجتماعى مجموع موجودى دارایىهاى مولد یک جامعه است که شامل
آن دسته از دارایىهایى میشود که منجر به تولید محصوالت قابل عرضه به بازار به منظور دستیابى
به سود توسط دو بخش خصوصى و عمومى میشود و نیز شامل خدمات و محصوالتى است که
غیر قابل عرضه به بازار براى فروش هستند ،مثل دفاع و آموزش و پرورش .
سرمایه اجتماعی بر خالف سایر اشکال سرمایه ،به طور ذاتی در ساختار روابط کنشگران با هم و
رابطه بین آنها حضور دارد .این سرمایه در خود کنشگران یا در وسایل فیزیکی تولید ایشان نهفته
است (کاواچی .)11 :166 ،شاید مهمترین و بدیعترین تحولی که ظرف سی سال گذشته در
آموزههای اقتصاد آموزش اتفاق افتاده ،پدید آمدن این نظر بوده است که مفهوم سرمایه فیزیکی به
همان معانی که در ابزارها ،ماشینآالت و دیگر تجهیزات تولیدی عینیت مییابد را میتوان به
سرمایه انسانی تعمیم داد (کلمن .)13 :1483 ،درست همانطور که سرمایه فیزیکی با تغییراتی در
مواد مختلف برای شکل دادن به ابزارهایی به وجود میآید که کارشان تسهیل تولید است ،سرمایه
انسانی هم با تغییراتی در مواد مختلف برای شکل دادن به ابزارهایی به وجود میآید که کارشان
تسهیل تولید است ،سرمایه انسانی هم با تغییراتی در اشخاص ایجاد میشود ،بدین معنی که این
تغییرات اخیر ،مهارتها و قابلیتهایی در اشخاص پدید میآورند که آنان را قادر میسازند تا به
شیوههای تازهای عمل کنند .به هرحال سرمایه اجتماعی از تغییراتی در روابط میان اشخاص حاصل
Kawachi

1

بررسی تاثیر مولفههای سرمایه اجتماعی موثر بر رضایتمندی گردشگران89..........................................................

میشود که کنش را تسهیل میکند .اگر سرمایه فیزیکی کامال ملموس است و در قالب مادی قابل
مشاهده ریخته میشود ،و اگر سرمایه انسانی کم تر ملموس است و در مهارت و دانش اخذ شده به
وسیله فرد حضور دارد ،سرمایه اجتماعی به مراتب ناملموستر است زیرا در روابطی که در بین
اشخاص برقرار است یافت میشود .همانطور که سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی فعالیت مولد را
تسهیل میکنند ،سرمایه اجتماعی هم همین کار را انجام میدهد (همان منبع .)11 :1483 ،در
مجموع ویژگىهاى سرمایه اجتماعى را بهطور کلی میتوان شامل موارد زیر دانست:
 سازمان اجتماعى ،سرمایه اجتماعى را پدید مىآورد .زیرا سازمانهایى مثل نظامهاى آموزشى و یامذهبى روابط اجتماعى را فراهم مىآورند که محفلهاى مطالعاتى بعدها بر پایه آن بنا مى شوند .این
محفل ها خود شکلى از سرمایه اجتماعى هستند.
 سرمایه اجتماعى یک منبع اجتماعى  -ساختارى است که دارایى سرمایهاى براى فرد محسوبمى شود.
 سرمایه اجتماعى تولید کننده و فقدان آن تهدید کننده جدى براى ساختارهاى اجتماعى است. سرمایه اجتماعى ارتباط دهنده و مکمل سرمایه هاى انسانى است (اختر محققی.)11-13، 1481 ،روشهای مبتکرانهای برای اندازهگیری سرمایه اجتماعی وجود دارد .با این حال اندازهگیری واقعی
آن به دالیل مختلف امکانپذیر نیست .اول این که ،جامعترین تعریف سرمایه اجتماعی ،تعریفی چند
بعدی است که چند واحد تحلیل را شامل میشود ،دوم آنکه برای اندازهگیری مشخصات مفاهیم
غیرملموس مانند جامعه  ،شبکه و ارگانهای اجتماعی مشکالت زیادی وجود دارد و سومین دلیل این
است که روشهای علمی اندکی برای اندازهگیری سرمایه اجتماعی وجود دارد که در درازمدت از آن
استفاده میشود و این باعث شده محققین معاصر مجبور شوند شاخصهای نزدیک به آنچه واقعیت
است را در نظر بگیرند .مثل اعتماد ،تمایل به رای دادن ،نرخ رشد شرکت مردم در انتخابات ،عضویت
در نهادهای مدنی ،ساعتهایی که مردم فعالیتهای داوطلبانه کردهاند و . ...رابرت پاتنام شاخصهای
را برای سنجش اندازه گیری سرمایه اجتماعی ارائه داده است:
الف) سنجش ساختاری :میزان ارتباطات و شبکههای موجود بین افراد میتواند یک شاخص
اندازهگیری باشد  .مشارکتپذیری و شدت برقراری ارتباط میتواند جزء این شاخص باشد.
ب) سنجش محتوایی :میزان اعتماد پذیری در جوامع شاخص دیگر سرمایه اجتماعی است.
پ) سنجش کارکردی :میزان فداکاری و ایثارگری و تعاونی و عمل متقابل که بین مردم یک دوره
زمانی صورت گرفته است میتواند شاخص سوم باشد (اختر محققی.)33-31 :1481 ،
رضایتمندی گردشگران
در صنعت گردشگری زمانی از رضایتمندی گردشگران یا به نوعی رضایتمندی مشتری بحث
میشود که یک مقصد به رقابت در بازار گردشگری نیاز دارد .در همین راستا مشکل اساسی بر سر
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تعریف رضایتمندی است .مفهوم رضایتمندی نیز همواره پیچیده و چندجانبه قلمداد شده است
(وانگ 1و ال .)311 :2114 ،2سازمان جهانی گردشگری تعریف رضایتمندی گردشگری را به صورت
کامل شرح داده است .طبق این تعریف رضایتمندی یک مفهوم ذهنی ،روانی و روانشناسانه است که
شامل احساس مثبت و لذتهای ناشی از به دست آوردن آن چیزی است که فرد امیدوار است از یک
مقصد به دست آورد و یا به نوع دیگر ،گردشگر انتظار برآورده شدن آن را دارد و آن را به دست بیاورد
(چی .)38 :2111 ،4زمانی که رضایت مندی گردشگران بهدست آید ،وفاداری به برند مقصد
گردشگری را به صورت معنیداری تحت تأثیر (مثبت) قرار میدهد و تجربه مجدد سفر به مقصد سفر
قبلی را برای گردشگران به وجود میآورد .محققان بیان کردهاند که رضایت نتیجه ارزیابی ذهنی است
که آیا گزینه انتخاب شده انتظارات را برآورده کرده است یا از آن فراتر رفته یا نه .بنابراین تأیید و انکار
مثبت منتج به رضایت می شود ،در حالی که انکار منفی منجر به نارضایتی خواهد شد .دالیل مهمی
در رضایتمندی گردشگران از مقصد گردشگری وجود دارد که ضرورت توجه به آن را مبرم میکند.
رضایتمندی گردشگران عامل ضروری در بقا و ادامه حیات این صنعت محسوب میشود (اسپرنگ 3و
چیو.)841 :2112 ،1
در گردشگری مانند خدمات دیگر ،تجربه مصرف به علت نامحسوس بودن ،پویایی و ذهنی بودن
پیچیده است .تجربه مصرف گردشگری شامل ترکیبی پیچیده از اجزای محسوس ،عینی و عملی
(یعنی؛ مسافرت ،خوراک ،نوشیدنی و تفریح) و همچنین اجزای نمادین ،احساسی و خوشی (یعنی؛
لذت ،خندیدن ،داشتن لحظات خوش و جامعه گرایی) است (ویلیامز ،6سوتار ،211 :2111 ،1به نقل
از ابراهیم پور و همکاران .)11 :1481 ،کیفیت تجربه یک مشتری بر موفقیت مؤثر سازمانها از طریق
نتایج مثبت رضایت ناشی از احتمال بازدید مجدد و تبلیغات دهان به دهان مثبت تأثیرگذار است و
همچنین ممکن است این نتایج منفی باشد که دلیل آن نارضایتی گردشگران میباشد (الو:1668 ،8
.)16
از طرفی سازمانهایی که درگیر مسائل گردشگری هستند همواره در تالشاند تا با ارائه خدمات
مورد نیاز گردشگران در بهترین شکل ،میزان رضایتمندی آنان را افزایش دهند .همچنین ،مطالعات
مختلفی صورت گرفته است که نشان میدهد ارتباط میان کیفیت امکانات و ارائه خدمات به
گردشگران با رضایتمندی آنان رابطه پایداری ندارد به گونه ای که عوامل دیگری میتوانند تأثیر
اصلی را داشته باشند (لی 6و همکاران.)18 :2111 ،
1
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نقش سرمایه اجتماعی در گردشگری
سرمایه اجتماعى بر خالف سایر سرمایهها به صورت فیزیکى وجود ندارد ،بلکه حاصل تعامالت و
هنجارهاى گروهى و اجتماعى بوده و از طرف دیگر افزایش آن میتواند موجب پایین آمدن جدى
سطح هزینههاى اداره جامعه و نیز هزینههاى عملیاتى سازمانها گردد .سرمایه اجتماعى یک
مجموعه از نهادهاى زیربنایى اجتماع نیست ،بلکه حلقه اتصال دهنده افراد درقالب نهادها ،شبکهها و
تشکلهاى داوطلب است .توجه به نقش مهم سرمایه اجتماعى تأثیر مطلوب وکارسازى حتى بر
رسمیترین روابط نهادى و ساختارهایى مثل دولت ،رژیم سیاسى ،حاکمیت قانون ،سیستم قضایى و
آزادى شهروندى خواهد داشت.
سرمایه اجتماعى طبق تحقیقهاى میدانى جامعه شناسان آمریکائى و اروپایى تفاوتهاى عمدهاى
با دیگر وجوه سرمایه ،یعنى سرمایه اقتصادى و انسانى دارد .سرمایه اجتماعى مالکیت فردى ندارد
ومتعلق به تمامى اعضاى گروه یا انجمن است .سرمایه اجتماعى در صورت مصرف ،کاهش نمییابد
بلکه حتى ممکن است افزایش یابد .مثالً هر چه شخص خود را در اشتراکات گروه بیشتر سهیم ببیند،
احساس اشتراک جمعى شخص افزایش مىیابد .سرمایه اجتماعى تنها در درون گروه یا انجمن یا
شبکه اجتماعى تولید مىشود .مثالً اعتماد که یکى ازعناصر مشخصه و مهم سرمایه اجتماعى است،
تنها در درون گروه و بر اسا س رفتارهاى متقابل شکل مىگیرد و چیزى نیست که امکان تزریق آن از
بیرون ممکن باشد و باالخره عدم استفاده از سرمایه اجتماعى در درون گروه ،موجب کاهش و حتى
نابودى آن (اختر محققی )11 :1481 ،مىشود .جوامع و مناطق مختلف اگر میخواهند هم منفعت
سرمایه اجتماعی و صنعت
ٴ
اقتصادی کسب کنند و هم گردشگری خود را توسعه دهند باید بین
سرمایه اقتصادی
ٴ
گردشگری خود ارتباطات مناسب و هماهنگی برقرار سازند .سرمایهٴ اجتماعی مثل
تحت تملک هر فردی نیست .سرمایهٴ اجتماعی در واقع به شبکهها ،روابط و مبادالت متقابل مربوط
میشود .در جوامع مختلف ،شبکه های شخصی کوچک )که بخشی از سرمایه اجتماعی هستند،
همچون خانواده) از برخی جهات بسیار بسته هستند ،که این میتواند یکی از موانع توسعه گردشگری
باشد زیرا مانع از ایجاد دید باز در برابر گردشگران خارجی می شود  .اما این جوامع میتوانند با ترویج
این مطلب که حضور گردشگران میتواند باعث ایجاد مزیت برای منطقه شود ،مهمان نوازی ساکنان از
گردشگران را افزایش دهند .شبکههای اجتماعی محلی هم میتوانند بصورت افقی و عمودی خود را
گسترش دهند .شبکههای اجتماعی افقی در خانواده ها و شبکه های اجتماعی عمودی در سازمانها،
مناطق و کشورها به وجود میآیند .جامعهای که از شبکههای اجتماعی افقی قوی تشکیل شده است
از سرمایه اجتماعی الزم برای ایجاد فرصتهای جدید مانند توسعه گردشگری برخوردار خواهد بود.
همچنین جامعهای که دارای شبکه های اجتماعی عمودی قوی است ،در برابر گردشگری ذهنیت
روشنتر و بازتر دارند(مک دونالد .)112 :2113 ،1تحقیق وایبینگ (به نقل از امین بیدختی) گویای
Macdonald
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سرمایه اجتماعی بر کسب و کار گردشگری دارد .البته نتایج تحقیق ایشان نشان
ٴ
تأثیر بسیار زیاد
میدهد میزان تأثیر هر یک از مولفه های سرمایه اجتماعی متفاوت است .از میان مولفه های مختلف
سرمایه اجتماعی ساختاری و رابطهای رابطه مثبتی با توانایی افراد در کارآفرینی
ٴ
سرمایه اجتماعی،
سرمایه اجتماعی ادراکی)شناختی) اثر
ٴ
گردشگری دارد .همچنین یافتههای تحقیق نشان داد
معناداری بر گردشگری ندارد (وایبینگ زاهو و همکاران .)1111-1164 :2111 ،یکی از مسائل مورد
منطقه مورد نظر جهت سفر
ٴ
توجه گردشگران میزان اطمینان خاطر و امنیتی است که گردشگر از
احساس مینمایند .این امر واضح و مبرهن است که بهبود امنیت منطقه میتواند تأثیر حائز اهمیتی
بر جذب گردشگر داشته باشد .امنیت مفهومی کلی است که شامل وضعیت سالمت و آرامش و رفاه
فرد و ثبات جامعه میشود و در حقیقت محفوظ ماندن از آسیب ،توسط دیگران است .امنیت شامل دو
بعد عینی و ذهنی میباشد .در بعد عینی ،امنیت اجتماعی به معنای شرایط و موقعیت ایمن و حفظ و
گسترش آن برای افراد جامعه در مقابل عوامل بیرونی «اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی» میباشد ،که در
این مقاله به عوامل بیرونی اجتماعی پرداخته شده است .بر این اساس از جمله موارد عوامل اجتماعی
بیرونی می توان به ناآرامیهای شهری،جرایم جتماعی (سرقت ،بزهکاری ،بیعفتی) ،جرایم جنایی
(قتل و جنایت) و آبرو و حیثیت افراد اشاره نمود (سحابی و همکاران .)161 :1488 ،همچنین از بعد
ذهنی ،امنیت اجتماعی به معنای احساس امنیت و آرامش است (هزارجریبی.)128 :1461 ،

شکل( :)1مدل مفهومی تحقیق
منبع :نگارندگان
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روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد توصیفی – تحلیلی است که با نمونهای با
حجم 483نفر برای گردشگران شهر تاریخی ماسوله انجام شده است .ابزار گردآوری دادهها در این
پژوهش شامل :مطالعات کتابخانهای برای جمع آوری اطالعات مربوط به ادبیات تحقیق و آشکار
نمودن همپیوندیهای مفهوم سرمایه اجتماعی و رضایتمندی گردشگران و سپس پژوهشهای
میدانی که در این قسمت برای دست آوردن ارتباط بین متغیرها از پرسش نامه بهره گرفته شد؛ که
پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 1/112به دست آمده است .متغیرهای مستقل شامل تمامی
ابعاد سرمایه اجتماعی و متغیر وابسته تحقیق نیز رضایتمندی گردشگران را در بر میگیرد ابزار
تجزیه و تحلیل دادهها نیز آمار توصیفی شامل فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی
شامل آزمون فریدمن و همبستگی کانونی بوده است .که در قالب نرم افزار اس پی اس اس 1انجام
شده است.
محدوده ی مورد مطالعه
شهر امروزی ماسوله شامل مجموعه معماری سنتی کوچکی است که در دل ژرف طبیعت رشته
کوههای سرسبز با وسعتی معادل  111هکتار در مختصات جغرافیایی  38درجه 16 ،دقیقه طول
شرقی و  41درجه 6 ،دقیقه عرض شمالی قرار دارد .و محدوده آن از سمت شمال به شهرستان
ماسال ،از سمت جنوب به طارم علیا (استان زنجان) ،از سمت شرق به جلگه شهر فومن و از سمت
غرب به شهرستان خلخال (استان اردبیل) میرسد محدوده مرکزی ماسوله از سه جهت شمال،
جنوب و غرب به کوه و از طرف شرق بر درهای زیبا مشرف است ارتفاع آن از سطح دریاهای آزاد
برابر با  1111متر است آب و هوای ماسوله کوهستانی ،با تابستانهای خنک و زمستان های سرد و
پر برف است اطراف ماسوله پوشیده از جنگل است و راه اصلی ارتباطی آن ،جاده ایست که به سمت
فومن کشیده شده است (شرفی ماسوله و فروغی ماسوله.)1412 ،

SPSS
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شکل( :)2موقعیت منطقهی مورد مطالعه
ترسیم :نگارندگان

تجزیه و تحلیل
طبق بررسیهای صورت گرفته از وضعیت جنسیت  62درصد از افراد مورد مطالعه مرد و 48
درصد را زنان تشکیل میدهند و  34/2درصد از افراد مورد مطالعه مجرد و  16/8درصد متأهل
میباشند .همچنین در وضعیت سنی  4/1درصد از افراد مورد مطالعه در گروه سنی کمتر از 21
سال 31/1 ،درصد در گروه سنی  21تا  31سال 11/8 ،درصد در ردۀ سنی 36تا 61سال و 3/3
درصد بیشتر از  61سال سن دارند .در وضعیت تحصیلی پاسخگویان  14درصد از افراد مورد مطالعه
تحصیالت خود را در سطح کمتر از دیپلم 11/1 ،درصد دیپلم 21/1 ،درصد فوق دیپلم و 41/2
درصد لیسانس و  6/1فوق لیسانس و باالتر اظهار نمودند .در وضعیت شغلی نیز  11درصد از افراد
مورد مطالعه شاغل بخش دولتی بوده و  11درصد مابقی شامل  48/1درصد افراد در شغل آزاد6/1 ،
درصد دانشجو و  2/4درصد سایر وضعیتها میباشد.
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جدول( :)1بررسی شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق
میانگین

انحراف معیار

زبان و کدهای مشترک

4/38

1/13

حکایات مشترک

4/14

1/41

اعتماد

4/2

1/21

هنجارها

4/32

1/11

الزامات و انتظارات و تعهدات

2/81

1/11

هویت

4/11

1/18

مشارکت

4/36

1/11

پیکر بندی و روابط شبکه ای

2/1

1/16

سازمان مناسب

2/28

1/26

سازمان اجتماعی انطباق پذیر

4/11

1/11

شناختی

4/21

1/11

ارتباطی

4/11

4/11

ساختاری

2/12

1/16

تسهیالت

1/11

1/61

فضا و بنا و کیفیت

4/13

1/13

دسترسی و راه و حمل و نقل

2/11

1/31

فضاهای عمومی و سبز

4/26

1/38

2/42

1/43

خدمات رفاهی – اجتماعی

4/31

1/46

خدمات تفریحی

2//83

1/26

خدمات تجاری و هزینه های معقول و متناسب

4/61

1/61

دسترسی و حمل و نقل

2/12

1/42

روند زندگی

2/66

1/16

روابط با ساکنین

4/16

1/11

سالمت محیطی

4/38

1/68

مردم و روابط اجتماعی

2/32

1/61

احساس تعلق به محیط

4/4

1/44

امنیت

4/14

1/28

کالبدی  -فضایی

2/6

1/16

4

1/11

4/14

1/16

مدیریت و نگه

داری(

عملکردی  -ساختاری
محتوائی (اجتماعی – فرهنگی )
منبع :محاسبات تحقیق حاضر
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همانطور که در جدول  1مشاهده میشود؛ از بین عوامل گردشگری ،خرده مقیاس پیکربندی و
روابط شبکهای با میانگین ( )2/1و بعد از آن سازمان مناسب با میانگین ()2/28؛ کمترین میانگین را
به خود اختصاص داده و عوامل زبان و کدهای مشترک با میانگین ( )4/38همچنین مشارکت با
میانگین ( )4/36به ترتیب بیشترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند.
برای پاسخ به سوال اول تحقیق که عبارت است از« :کدام یک از ابعاد سرمایه اجتماعی اعم از
الف -سرمایه اجتماعی شناختی (زبان و کدهای مشترک ،حکایات مشترک) سرمایه اجتماعی
ساختاری (اعتماد ،هنجار ،الزام ،هویت) ،ج -سرمایه اجتماعی ارتباطی (مشارکت ،روابط شبکهای،
سازمان مناسب ،سازمان اجتماعی انطباق پذیر) بهترین عملکرد را از جانب گردشگران کسب نموده
است؟» از آزمون فریدمن استفاده شده است.
جدول( :)2نتایج آزمون فریدمن در اولویت بندی ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی

اولویت

به ترتیب

شاخص ها

مقادیر

آمارۀ فریدمن

464/131

درجه آزادی

2

تعداد مشاهدات

483

سطح معناداری

1/111

میانگین رتبه ای بعد شناختی

2/38

میانگین رتبه ای بعد ارتباطی

2/26

میانگین رتبه ای بعد ساختاری

1/24

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

همانگونه که در جدول  2مشهود است که به ترتیب بعد شناختی با میانگین  4/21و بعد
ارتباطی با میانگین  4/11و بعد ساختاری با میانگین  2/12دارای عملکرد بهینه بودند ،اما جهت
اطمینان از نتیجه گیری در خصوص پاسخ به سوال تحقیق از آزمون فریدمن با مشارکت 483
گردشگر و ضریب اطمینان  61درصد استفاده نمودهایم؛ نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان
میدهد که مقدار آمارۀ آزمون فریدمن با درجه آزادی  2برابر  464/13و سطح معناداری آزمون برابر
 1/111شده که از خطای  1درصد کوچکتر است؛ به عبارتی فرض صفر مبنی بر یکسان بودن
عملکرد این ابعاد رد شده و نتیجه میگیریم که ابعاد شناختی ،ارتباطی و اجتماعی از نظر
گردشگران دارای عملکرد یکسانی نبوده و تفاوت معنادار در عملکرد داشتند که با توجه به جدول؛
اولویتبندی به صورت زیر است؛ به ترتیب بعد شناختی از سرمایه اجتماعی با متوسط رتبه ،2/38
سپس بعد ارتباطی با متوسط رتبۀ  ،2/26و در نهایت بعد ساختاری با متوسط رتبۀ  1/24بهترین
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عملکرد را از جانب گردشگران کسب نمودهاند .که با در نظر داشتن خرده مقیاسهای ابعاد سه گانه
نتایج به صورت زیر است؛
جدول( :)3نتایج آزمون فریدمن در اولویت بندی عوامل ده گانه سرمایه اجتماعی
شاخص ها

مقادیر

آمارۀ فریدمن

1686/26

درجه آزادی

6

تعداد مشاهدات

483

سطح معناداری

1/111

به ترتیب اولویت

میانگین رتبهای زبان و کدهای مشترک

1/11

میانگین رتبهای مشارکت

1/13

میانگین رتبهای هنجارها

1/11

میانگین رتبهای اعتماد

6/11

میانگین رتبه ای هویت

1/16

میانگین رتبهای حکایات مشترک

1/31

میانگین رتبهای سازمان اجتماعی انطباق پذیر

1/11

میانگین رتبهای الزامات و تعهدات و انتظارات

3/46

میانگین رتبهای سازمان مناسب

2/11

میانگین رتبهای پیکربندی و روابط شبکه ای

2/11

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

همانطور که در جدول  4مشهود است؛ نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان میدهد که مقدار
آمارۀ آزمون فریدمن با درجه آزادی  6برابر  1686/26و سطح معناداری آزمون برابر  1/111شده که
از خطای  1درصد کوچکتر است؛ به عبارتی فرض صفر مبنی بر یکسان بودن عملکرد عاملهای
دهگانه سرمایه اجتماعی رد شده و نتیجه میگیریم ضمن متفاوت بودن عملکرد ابعاد شناختی،
اجتماعی و ارتباطی از نظر گردشگران پاسخگو ،عاملهای مربوط به این ابعاد دارای عملکرد متفاوت
بوده و تفاوت آنها معنادار میباشد ،به عبارتی این عاملها از نظر گردشگران دارای عملکرد یکسانی
نبوده و تفاوت معنادار در عملکرد داشتند که با توجه به جدول ِاولویتبندی از نظر گردشگران به
ترتیب؛ زبان و کدمشترک با متوسط رتبۀ  ،1/11مشارکت با متوسط رتبۀ، 1/13هنجارها با متوسط
رتبۀ  ،1/11اعتماد با متوسط رتبۀ  ،6/11هویت با متوسط رتبۀ  1/16حکایات مشترک با متوسط
رتبۀ  ،1/31سازمان اجتماعی انطباق پذیر با متوسط رتبۀ  ،1/11الزامات و تعهدات و انتظارات با
متوسط رتبۀ  ،3/46سازمان مناسب با متوسط رتبۀ  ،2/11پیکربندی و روابط شبکه ای با متوسط
رتبۀ  2/11بهترین عملکرد را داشتند.
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سوال دوم تحقیق نیز از قرار زیر بوده است:
کدام یک از ویژگیهای شهر ماسوله اعم از الف -کالبدی -فضایی (تسهیالت ،فضا و
بنا و کیفیت ،دسترسی و حمل و نقل ،فضای عمومی و سبز ،مدیریت و نگهداری)
ب -عملکردی -ساختاری (خدمات رفاهی -اجتماعی ،تفریحی ،تجاری و هزینههای معقول و حمل و
نقل) ،ج -محتوایی – اجتماعی فرهنگی( -سالمت محیطی ،مردم و روابط اجتماعی ،احساس تعلق
به محیط ،امنیت) بیشترین میزان رضایت گردشگران را فراهم آورده است؟
جدول( :)7نتایج آزمون فریدمن در اولویت بندی ابعاد سه گانه رضایتمندی
شاخص ها

مقادیر

آمارۀ فریدمن

348/286

درجه آزادی

2

تعداد مشاهدات

483

سطح معناداری

1/111

ترتیب اولویت

میانگین رتبه ای بعد محتوایی( اجتماعی-فرهنگی)

2/11

میانگین رتبه ای بعد عملکردی -ساختاری

2/16

میانگین رتبه ای بعد کالبدی -فضایی

1/2

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

برای پاسخ به این سوال تحقیق از آزمون فریدمن برای اولویتبندی استفاده شد؛ همانطور که در
جدول  3مشهود است به ترتیب بعد محتوایی (اجتماعی -فرهنگی) با میانگین  4/14و بعد
عملکردی -ساختاری با میانگین  2/16و بعد کالبدی – فضایی با میانگین  1/2دارای عملکرد بهینه
بودند ،اما جهت اطمینان از نتیجهگیری در خصوص پاسخ به سوال تحقیق از آزمون فریدمن با
مشارکت  483گردشگر و ضریب اطمینان  61درصد استفاده نمودهایم؛ نتایج حاصل از آزمون
فریدمن نشان میدهد که مقدار آمارۀ آزمون فریدمن با درجه آزادی  2برابر  348/28و سطح
معناداری آزمون برابر  1/111شده که از خطای  1درصد کوچکتر است؛ به عبارتی فرض صفر مبنی
بر یکسان بودن رضایت گردشگران ازاین ابعادرد شده و نتیجه میگیریم که رضایت گردشگران از
ابعاد محتوایی(اجتماعی – فرهنگی) ،کالبدی– فضایی؛ عملکردی– ساختاری یکسان نبوده و تفاوت
معنادار در رضایتمندی از این ابعاد وجود دارد؛ با توجه به جدول ِاولویت بندی؛ به ترتیب بعد
محتوایی (اجتماعی – فرهنگی) با متوسط رتبه  ،2/11سپس بعد (عملکردی – ساختاری ) با
متوسط رتبۀ  ،2/16و در نهایت بعد کالبدی – فضایی با متوسط رتبۀ  1/2بیشترین امتیاز
رضایتمندی را از گردشگران به خود اختصاص دادهاند .جهت بررسی جزئیتر عاملهای رضایتمندی
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با در نظر داشتن  16خرده مقیاس رضایتمندی ،آزمون فریدمن مجدد اجرا شد که نتایج به صورت
زیر است.
جدول ( :) 5نتایج آزمون فریدمن در اولویت بندی عوامل شانزده گانه رضایتمندی
شاخصها

مقادیر

آمارۀ فریدمن

2166/46

درجه آزادی

13

تعداد مشاهدات

483

سطح معناداری

1/111

به ترتیب اولویت

میانگین رتبه ای روابط با ساکنین

11/83

میانگین رتبه ای خدمات تجاری و هزینه ها

11/11

میانگین رتبه ای سالمت محیطی

11/11

میانگین رتبه ای خدمات رفاهی  -اجتماعی

11/13

میانگین رتبه ای احساس تعلق به محیط

6/66

میانگین رتبه ای فضاهای عمومی و سبز

6/81

میانگین رتبه ای فضا و بنا و کیفیت

8/88

میانگین رتبه ای روند زندگی

8/16

میانگین رتبه ای امنیت

1/83

میانگین رتبه ای امنیت خدمات تفریحی

1/16

میانگین رتبه ای دسترسی و راه و حمل و نقل

1/11

میانگین رتبه ای مردم و روابط اجتماعی

1/6

میانگین رتبه ای مدیریت و نگهداری

1/12

میانگین رتبه ای دسترسی و حمل و نقل

4/63

میانگین رتبه ای تسهیالت

4/16

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

همانطور که در جدول  1مشهود است؛ نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان میدهد که مقدار
آمارۀ آزمون فریدمن با درجه آزادی  13برابر  2166/46و سطح معناداری آزمون برابر  1/111شده
که از خطای  1درصد کوچکتر است؛ به عبارتی فرض صفر مبنی بر یکسان بودن رضایت گردشگران
از عاملهای شانزده گانه رضایتمندی رد شده و نتیجه میگیریم ضمن متفاوت بودن رضایت
گردشگران از ابعاد محتوایی (اجتماعی -فرهنگی)؛ عملکردی -ساختاری؛ بعد کالبدی – فضایی از،
عوامل مربوط به این ابعاد دارای اولویت متفاوتی در رضایت گردشگران بوده و تفاوت آنها معنادار می
باشد که با توجه به جدول ِاولویت بندی از نظر گردشگران ،روابط با ساکنین با متوسط رتبۀ،11/83
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خدمات تجاری و هزینهها با متوسط رتبۀ ،11/11سالمت محیطی با متوسط رتبۀ  ،11/11خدمات
رفاهی – اجتماعی با متوسط رتبۀ ،11/13احساس تعلق به محیط با متوسط رتبۀ ،6/66فضاهای
عمومی و سبز با متوسط رتبۀ ،6/81فضا و بنا و کیفیت با متوسط رتبۀ  ،8/88روند زندگی با متوسط
رتبۀ  ،8/16امنیت با متوسط رتبۀ ،1/83خدمات تفریحی  ،1/16دسترسی و راه و حمل و نقل از بعد
کالبدی  -فضایی با متوسط رتبۀ ،1/11مردم و روابط اجتماعی با متوسط رتبۀ  ،1/6مدیریت و
نگهداری با متوسط رتبۀ  ،1/12دسترسی و حمل و نقل از بعد عملکردی ساختاری با متوسط
رتبۀ ،4/63تسهیالت با متوسط رتبۀ 4/16به ترتیب بیشترین میزان رضایت گردشگران را به خود
اختصاص دادهاند.
سوال سوم نیز عبارت بوده از :کدام یک از ابعاد سرمایه اجتماعی (شناختی ،ساختاری و
ارتباطی)- ،به عنوان متغیر مستقل ،-بیشترین تاثیر را بر روی ابعاد مختلف رضایتمندی گردشگران
(کالبدی-فضایی ،عملکردی-ساختاری ،محتوایی-اجتماعی-فرهنگی) داشته است؟
در پاسخ به این سوال با توجه به این نکته که هدف ،بررسی روابط مجموعهای از متغیرهای
مستقل با مجموعهای از متغیرهای وابسته میباشد الزم است از همبستگی کانونی استفاده شود که
مجذور همبستگی کانونی ،درصد واریانس مجموعه متغیرهای وابسته را که به وسیله مجموعه
متغیرهای مستقل تبیین میشود ،نشان میدهد.
جدول( :)9نتایج آزمون تحلیل کانونی
مقادیر ویژه

F

p-value

بعد شناختی

1/12

111/33

1/111

بعد ارتباطی

1/88

16/13

1/111

بعد ساختاری

1/26

266/24

1/111

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

در جدول تحلیلی به دست آمده از تحلیل همبستگی کانونی ،آزمونهای پیالیی ،هتلینگ،
ویلکز ،وری اجرا می شود که متداول ترین آماره برای آزمون سطح معناداری المبدای ویلکز میباشد
که سطح معناداری اولین همبستگی کانونی را نشان میدهد .در تحلیل کانونی بر حسب کمترین
تعداد از ابعاد متغیرمستقل و وابسته ،مدل کانونی ارائه میشود ،با توجه به این نکته که متغیرهای
مستقل و وابسته در این فرض هر کدام  4بعد دارند 4 ،مدل کانونی ارائه میشود .اگر مقدار  Pبدست
آمده کوچکتر از  1درصد باشد میتوان ق ضاوت کرد که دو مجموعه از متغیرها به طور معناداری از
طریق همبستگی کانونی با هم در ارتباط میباشند.
آمارۀ مقدار ویژه نشان میدهد که چه سهمی از واریانس  ،به وسیله هر یک از همبستگیهای
کانونی مربوط به متغیرها تبیین میشود .با توجه به مقادیر  p-valueیا همان سطح معناداری که در
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تمام ابعاد برابر  1/111شده و از خطای  1درصد کوچکتر میباشد ،نتیجه میگیریم که ابعاد سرمایه
اجتماعی بر ابعاد رضایتمندی تاثیر معنادار دارد .و بیشترین اثرگذاری از بعد ارتباطی ِسرمایه
اجتماعی حاصل میشود زیرا مقدار ویژه برای این بعد برابر  1/88میباشد که نسبت به سایر ابعاد
بزرگتر بوده است .نتایج حاصل از ضریب همبستگی کانونی در جدول  6نشان میدهد که هر یک از
ابعاد متغیر مستقل به چه میزانی برابعاد متغیر وابسته اثر دارند.
جدول( :)3ضرایب اثر گذاری کانونی ابعاد متغیرمستقل بر ابعاد متغیر وابسته
مستقل

وابسته

درصد تبیین واریانس کانونی

sig

بعد شناختی

کالبدی  -فضایی

%1/3

1/23

عملکردی  -ساختاری

%1/1

1/11

محتوایی (اجتماعی -فرهنگی)

%66/8

1/111

کالبدی  -فضایی

%23/1

1/111

عملکردی  -ساختاری

%2/8

1/111

محتوایی (اجتماعی -فرهنگی)

%26/6

1/111

کالبدی  -فضایی

%32/3

1/111

عملکردی  -ساختاری

%3

1/111

محتوایی (اجتماعی -فرهنگی)

%1/1

1/111

بعد ارتباطی

بعد ساختاری

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

با توجه به جدول  1مالحظه می شود که اگر چه بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر رضایتمندی
گردشگران تاثیر معنادار دارد ،اما بر عامل کالبدی-فضایی آن تاثیر معنادار ندارد ،زیرا سطح
معناداری آزمون در این مورد برابر  1/23شده که از خطای  1درصد بزرگتر میباشد؛ در مورد سایر
ابعاد سطوح معناداری از خطای  1درصد کوچک تر است ،به عبارتی بعد شناختی بر ابعاد
عملکردی – ساختاری و محتوایی (اجتماعی – فرهنگی) تاثیر معنادار دارد و ابعاد ارتباطی و
ساختاری نیز بر تمام ابعاد رضایتمندی تاثیر معنادار دارند .اما بیشترین اثرگذاری جزئی با توجه به
درصد واریانس تبیین شده توسط اثر بعد شناختیِ سرمایه اجتماعی بر بعد محتوایی (اجتماعی
فرهنگی) رضایتمندی میباشد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
امروزه با تخصصی شدن سلیقهی گردشگران و مواجههی مقاصد گردشگری با گردشگران
حرفهای ،ضرورت توجه به ابعاد مختلف جامعهی میزبان اهمیت قابل مالحظهای دارد .یکی از این
ابعاد ،بعد اجتماعی است؛ که در این بین ،سرمایهی اجتماعی میتواند نقشی موثر در رضایتمندی
گردشگران ایفا کند .چراکه جامعهی میزبان مستقیماً میتوانند بر خاطره انگیزی سفر برای
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گردشگران و درنتیجه رضایت آنان از مقصد گردشگری موثر واقع شوند .باتوجه به اهمیت این
موضوع ،این مساله با انتخاب شهر ماسوله به عنوان یک مقصد گردشگری ،در این مقاله مورد بررسی
قرار گرفت .در این تحقیق پس از مروری جامع بر ادبیات مرتبط با سرمایه اجتماعی و رضایتمندی
گردشگران ،این دو مفهوم عملیاتی سازی شد؛ مفهوم سرمایه اجتماعی در سه بعد شناختی ،ارتباطی
و ساختاری و مفهوم رضایتمندی گردشگران در سه بعد کالبدی-فضایی ،عملکردی -ساختاری و
محتوایی (اجتماعی -فرهنگی) تعریف شده و عوامل مربوط به هر بعد ،گویههای پرسشنامه  -که
ابزار جمع آوری اطالعات این تحقیق بود  -را تشکیل داد .در این پژوهش ،تحلیل دادهها با استفاده
از تحلیلهای آماری و آزمونهای فریدمن و همبستگی کانونی انجام گرفت .نتایج حاکی از تحقیق
حاضر گویای این است که ابعاد شناختی ،ارتباطی و اجتماعی سرمایه اجتماعی از نظر گردشگران
دارای عملکرد یکسانی نبوده و تفاوت معنادار در عملکرد داشتند؛ و درواقع رضایت گردشگران از
ابعاد محتوایی (اجتماعی-فرهنگی) ،کالبدی-فضایی؛ عملکردی-ساختاری یکسان نبوده و تفاوت
معنادار در رضایتمندی از این ابعاد وجود دارد .همچنین این پژوهش نشان داد اگر چه بعد شناختی
سرمایه اجتماعی بر رضایتمندی گردشگران تاثیر معنادار دارد اما بر عامل کالبدی-فضایی آن تاثیر
معنادار ندارد؛ در مورد سایر ابعاد :بعد شناختی بر ابعاد عملکردی – ساختاری و محتوایی (اجتماعی
– فرهنگی) تاثیر معنادار دارد و ابعاد ارتباطی و ساختاری نیز بر تمام ابعاد رضایتمندی تاثیر معنادار
دارند .اما بیشترین اثر گذاری جزئی با توجه به درصد واریانس تبیین شده توسط اثر بعد شناختیِ
سرمایه اجتماعی بر بعد محتوایی (اجتماعی فرهنگی) ِرضایتمندی می باشد .بنابر این نتایج ،اهمیت
آموزش ساکنان بومی و مردم محلی مقصد گردشگری ،تالش در راستای ادراک مفاهیم نهفته در
محیط و شناخت زمینه های مشترک فرهنگی ،تاریخی و ....در برداشت مشترک از محیط روشن
میشود .این پژوهش با نتایج تحقیق بیدختی و شریفی ( )1461که با توجه به اهمیت گردشگری،
تدوین راهکارهای مناسب اعتمادپذیری گردشگران به مناطق مورد بازید و در نتیجه جذب گردشگر را
در اولویت قرار میدهد ،همخوانی دارد.
پیشنهادها
 -1از آنجایی که بعد شناختی سرمایه اجتماعی یکی از مولفههای مهم تأثیرگذار بر جذب
گردشگر بوده است ،لذا الزم است عالوه بر تقویت بعدهای دیگر ،تقویت هرچه بیشتر بعد شناختی
سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
 -2درراستای بهبود بعد ساختاری سرمایه اجتماعی پیشنهاد میشود مسئوالن آموزش مردم
محلی و افرادی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با گردشگری ارتباط دارند ،میزان روابط آنان با
گردشگران در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی با هدف ایجاد انگیزه تعامل بین آنان را در
برنامههای خود قرار دهند.
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جدول ( :)1جدول عملیاتی سازی سرمایه اجتماعی

مفهوم

ابعاد

شناختی
ارتباطی
سرمایه اجتماعی
ساختاری

منبع  :نگارندگان

مولفه

گویه

زبان و کدهای مشترک
(ناهاپیت و گوشال )1668

-1اهمیت زبان و گویش مشترک در روابط اجتماعی با ساکنین
-2نقش زبان مشترک با ساکنین در درک و فهم بیشتر مفاهیم
نهفته در محیط

حکایات مشترک (ناهاپیت و
گوشال)1668 ،

نقش زمینه های مشترک فرهنگی ،تاریخی و  ...در برداشت
مشترک از محیط

اعتماد (پانتام1481،و
ناهاپیت و گوشال )1668،

-1اعتماد به اهالی محله و همسایگان -2اعتماد به طوایف ساکن
در محله  -4اعتماد شما به عملکرد کسبهی محل و بازاریان -3
اعتماد به عملکرد متولیان مدیریت شهری در سطح شهر
ماسوله ( مثل :نمایندگان محله ،شورای شهر ،شهرداری و )...

هنجارها(کلمن،1411،پانتام،
1481و ناهاپیت و گوشال،
)1668

-1میزان صداقت ساکنین نسبت به شما -2میزان پذیرش
فرهنگ و الگوی حاکم بر محیط توسط شما -4میزان امنیت
حاکم بر محیط (اعم از اجتماعی ،فیزیکی و ). ...برای شما

الزامات و انتظارات و تعهدات
(کلمن1411 ،و ناهاپیت و
گوشال )1668

-1نقش الزامات حاکم در محیط در افزایش کیفیت گردشگری
شهر ماسوله -2میزان انتظارات برآورده شده ی شما از محیط

هویت (ناهاپیت و گوشال،
)1668

-1احساس هماهنگی و عدم تمایز با ساکنین در شما -2
احساس عضویت مشترک با ساکنین در گروهی یکسان -4فراهم
آمدن فرصت تبادل اطالعات و تجربه به علت وجود زمینه های
مشترک

مشارکت (پانتام)1481،

-1میزان مشارکت بین ساکنان و گردشگران -2تاثیر تراکم
جمعیت در ایجاد مشارکت (بر اساس نظر پانتام) -4میزان
ارتباط شهرت و خوشنامی شهر در ایجاد روحیه ی مشارکت در
گردشگران

پیکربندی و روابط شبکهای
(فیلد1488 ،
پانتام 1481،و ناهاپیت و
گوشال)1668 ،

-1صرفه جویی در زمان و هزینه به سبب کانال های ارتباطی
مناسب موجود در شهر ماسوله  -2یجاد ارتباطاتی بین گردشگر
و ساکنین به سبب وجود اشتراکات بینشان

سازمان مناسب (ناهاپیت و
گوشال)1668 ،

-1میزان ارتباط سازمان ها و نهاد های مرتبط و تاثیر گذار در
امر گردشگری شهر ماسوله

سازمان اجتماعی انطباق
پذیر (کلمن ،1411،ناهاپیت
و گوشال)1668 ،

-1عالوه بر هدف اولیه ی گردشگری؛ به وجود آمدن اشتراکات
دیگری بین گردشگران و ساکنان
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جدول ( :)2جدول عملیاتیسازی رضایتمندی گردشگران
مفهوم

ابعاد

مولفه

گویه

تسهیالت (رضایی و کمائی زاده)1461،
(رفیعیان و همکاران)1461،

امکانات شهر ماسوله اعم از پارکینگ مجتمع ،نحوه مدیریت ساختمان،
نگهبانی ،فضای سبز ،خدمات ورزشی ،درمانی ،تفریحی ،تجاری ،سرویس
های بهداشتی ،خدمات پستی ،تأسیسات آتش نشانی و...

فضا و بنا و کیفیت (آقایی و همکاران)1488،
(رضایی و کمائی زاده( )1461،رفیعیان و
همکاران)1461،
کالبدی – فضایی

کیفیت اقامتگاه مورد سکونت
وضعیت فرم ساختمان ،سبک معماری ،فضاهای داخلی و فضاهای
خارجی
میزان زیبایی شناسی بنا و ساختمان های موجود در شهر
کیفیت و کارایی ساختمان و بناهای شهر ماسوله

دسترسی و راه و حمل و نقل (آقایی و
همکاران( )1488،رضایی و کمائی
زاده( )1461،رفیعیان و همکاران)1461،

فراوانی حمل و نقل عمومی ،تنوع ایستگاه ها ،توزیع ایستگاه ها ،مسیر
دسترسی به واحد مسکونی ،دسترسی مناسب به کاربری های شهری،
معابر سایت ،کارایی درونی ،حمل و نقل عمومی ،جاده های شریانی.

فضاهای عمومی و سبز (رفیعیان و
همکاران)1461،

میزان دسترسی به پارک ،فضای عمومی ،مراکز گردهمایی ،مراکز خرید

مدیریت و نگه داری (رضایی و کمائی
زاده( )1461،رفیعیان و همکاران)1461،

رضایتمندی

خدمات رفاهی – اجتماعی (آقایی و
همکاران( )1488،رفیعیان و
همکاران)1461،

عملکردی – ساختاری

خدمات تفریحی (آقایی و همکاران)1488،
(رفیعیان و همکاران( )1461،کوزه چیان و
همکاران)1461،
خدمات تجاری و هزینه های معقول و
متناسب (آقایی و همکاران( )1488،کوزه
چیان و همکاران( )1461،رفیعیان و
همکاران)1461،
دسترسی و حمل و نقل (آقایی و
همکاران( )1488،رضایی و کمائی
زاده)1461،

محتوایی (اجتماعی  -فرهنگی)

روند زندگی (رفیعیان و همکاران)1461،
روابط با ساکنین (آقایی و همکاران)1488،
(رضایی و کمائی زاده)1461،
سالمت محیطی (آقایی و همکاران)1488،
(کوزه چیان و همکاران( )1461،رضایی و
کمائی زاده( )1461،رفیعیان و

وضعیت مدیریت و ساماندهی امور شهری
وضعیت تعمیر و نگهداری فضاهای شهری ،پاکیزگی اماکن عمومی،
مناسب بودن دفع زباله و پسماند
میزان دسترسی به خدمات آموزشی ،بهداشتی ،درمانی در شهر ماسوله
برای گردشگران

میزان دسترسی به فضای ورزشی ،پارک و فضای بازی

-1میزان رضایت از قیمت و هزینه ی کاالها و خدمات ارائه شده در شهر
ماسوله -2میزان دسترسی به مغازه و مراکز خرید

فراوانی حمل و نقل عمومی ،توزیع ایستگاه ها و تاکسی های شهری

-1میزان آرامش موجود در شهر ماسوله  -2میزان تحرک پذیری ،نشاط
و پویایی در شهر
-1میزان ارتباط کالمی و خوش برخوردی ساکنین -2میزان مشارکت
ساکنین با گردشگران در امور همگانی
-1کیفیت محیط از نظر فضای سبز مناسب ،هوا و جریان باد مناسب -2
میزان سالمت محیط از نظر آلودگی صوتی ،بو ،زباله ،آلودگی آب
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همکاران)1461،
مردم و روابط اجتماعی (کوزه چیان و
همکاران( )1461،رضایی و کمائی
زاده( )1461،رفیعیان و همکاران)1461،
احساس تعلق به محیط (رفیعیان و
همکاران)1461،

امنیت (آقایی و همکاران( )1488،رضایی و
کمائی زاده)1461،

منبع  :نگارندگان

میزان اعتماد حاکم بین روابط اجتماعی گردشگران و ساکنین.

میزان عالقه مندی گردشگران به محیط و هویت شهر

-1وجود خدمات و امکاناتی برای کنترل خالف کاران ،مبارزه با جرایم و...
-2 .میزان امنیت حاکم در استفاده از محیط شهر در ساعات مختلف روز
-4وجود مکان هایی امن چون مسجد ،مدرسه ،زائر سرا و  ...در صورت
عدم امکان دسترسی به هتلها و مهمانپذیرها.

