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 چکیده

این پژوهش به بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار با نقش میانجی اثرات 

شده به وسیله جامعه میزبان در شهر سرعین انجام شده است. این پژوهش از نوع فرهنگی درک -اقتصادی و اجتماعی

باشد. نمونه آماری به دست آمده با پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه می -وهش از نوع توصیفیکاربردی و از نظر روش پژ

    گیری از نوع تصادفی در دسترس نفر از ساکنین شهر سرعین و روش نمونه 385استفاده از فرمول کوکران تعداد 

سازی معادالت ساختاری و با  اییدی و مدلها و آزمون فرضیات با استفاده از تحلیل عاملی ت باشد. تجزیه و تحلیل دادهمی

رابطه مثبت و معنادار نتایج تحقیق حاکی از وجود  انجام شده است. SMARTPLSو  SPSSافزارهای  گیری از نرم بهره

( و 0.517فرهنگی گردشگری ) -(، اثرات اجتماعی0.382سرمایه اجتماعی با سه متغیر اثرات اقتصادی گردشگری )

 در مشارکت بر شدهدرکی اقتصاد اثراترابطه همچنین باشد.  ( می0.348وسعه گردشگری پایدار )متغیر مشارکت در ت

(، مورد تایید قرار گرفت. اما 2.467به دست آمده ) t( و مقدار 0.189با توجه به ضریب مسیر ) داریپای گردشگر توسعه

این امر حاکی از آن  تایید نشد کهایدار کت در توسعه گردشگری پشده بر مشارفرهنگی درک -اثرات اجتماعیرابطه 

ای نبوده که بتواند سرمایه اجتماعی فرهنگی گردشگری، به گونه -است که توسعه گردشگری در حوزه اثرات اجتماعی

نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی به صورت غیرمستقیم و با همچنین  .جامعه محلی سرعین را با خود همراه کند

ت اقتصادی گردشگری بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار تاثیر مثبت و معناداری دارد. اما رابطه نقش میانجی اثرا

ر در شهر دایپای گردشگر توسعه در مشارکت بری گردشگری فرهنگ -یاجتماع اثراتی انجیم نقش بای اجتماع هیسرما

 سرعین مورد تایید قرار نگرفت.

 پایدار، جامعه میزبان، اثرات گردشگری، مشارکت. سرمایه اجتماعی، توسعه های کلیدی:واژه
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 مقدمه

امروزه گردشگری به یکی از بزرگترین و پردرآمدترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیل شده و به 

عنوان بستری جهت ایجاد تغییرات اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به 

ی برای توسعه ملی است که در بسیاری از کشورهای توسعه رود. گردشگری ابزار قدرتمند شمار می

های زیربنایی جامعه یافته درآمد حاصل از این صنعت منبع مهمی برای جبران اعتبارات دیگر بخش

ها و نهادهای متعدد و ای چندبعدی است که با ارکان، عوامل، سازماناست. گردشگری مقوله

(. موفقیت توسعه گردشگری در یک 1393ردی و همکاران، همچنین مردم میزبان ارتباط دارد )میرف

های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که گردشگری ناحیه نیازمند تعادل میان جنبه

 کند.پایدار را ایجاد می

ها و روابط اعضای آنها وابسته است. سطح و عمق روابط در بقا و تداوم جوامع انسانی به کنش

های ده پیوستگی، انسجام و همدلی میان اعضا است. اعضای جامعه یکی از جنبهدهنیک گروه نشان

اجتماعی هستند که مشارکت آنها نقش مهمی در تشویق توسعه گردشگری در یک ناحیه دارد. در 

گر مشارکت اجتماعی در بسیاری از ترین متغیرهای حمایتاین راستا، سرمایه اجتماعی یکی از مهم

(. سرمایه اجتماعی، توانایی بهبود همکاری بین افراد 2004و همکاران،  1ثهاست )مکبفعالیت

(. سرمایه 2014و همکاران،  2محور را دارد )لیوجامعه و هماهنگی در روند توسعه گردشگری جامعه

فردی و تعهدات افراد جامعه دارد. اجتماعی متغیری است که بستگی به روابط اجتماعی، اعتماد بین

 های جامعه میزبان در شکل گیری سرمایه اجتماعی موثرند.توان گفت که عقاید و نگرشبنابراین می

با عنایت به اینکه یکی از ارکان صنعت گردشگری، جامعه میزبان است، ضروری است ادراکات 

اثرات مثبت و منفی گردشگری جامعه میزبان نسبت به اثرات گردشگری نیز مورد بررسی قرار گیرد. 

، 4و استوارت 3حمایت و مشارکت ساکنان مقصد از توسعه گردشگری پایدار هستند )کو عاملی برای

(. به عبارت دیگر، اگر جامعه میزبان احساس کنند که منافعی که از ناحیه صنعت گردشگری 2002

بیشتر باشد، از توسعه گردشگری  -شوندهایی که متحمل میدر مقایسه با هزینه -کننددریافت می

اگرچه های این حوزه مشارکت خواهند کرد. از طرف دیگر، ها و برنامهایت کرده و در طرحپایدار حم

اند و نیز مطالعات زیادی مطالعات مختلفی به بررسی سرمایه اجتماعی در صنعت گردشگری پرداخته

می اند، با این حال، مطالعات کاثرات گردشگری و توسعه گردشگری پایدار را مورد مطالعه قرار داده

فرهنگی گردشگری و مشارکت در  -به ارتباط بین سرمایه اجتماعی، اثرات اقتصادی و اجتماعی

اند. به منظور برطرف کردن این شکاف مطالعاتی زمان پرداختهتوسعه گردشگری پایدار به صورت هم

بررسی و با توجه به اهمیت جامعه میزبان در توسعه گردشگری پایدار، این پژوهش بر آن است تا به 
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نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار از دیدگاه جامعه میزبان در شهر 

سرمایه اجتماعی چه تاثیری بر سرعین بپردازد. بنابراین مسئله اصلی در این پژوهش این است که 

صلی، مشارکت در توسعه گردشگری پایدار جامعه میزبان در شهر سرعین دارد؟ در راستای مسئله ا

 باشد:سواالت فرعی مقاله به این شرح می

   شررده گردشررگری )اعررم از اثرررات اقتصررادی و سرررمایه اجتمرراعی چرره ترراثیری بررر اثرررات ادارک

        شررده گردشرررگری )اثرررات اقتصرررادی و   فرهنگرری گردشرررگری( دارد؟ اثرررات ادراک   -اجتمرراعی 

پایدار دارند؟ و باالخره آیا سررمایه  فرهنگی( چه تاثیری بر مشارکت در توسعه گردشگری  -اجتماعی

فرهنگری( برا    -اجتماعی با نقش میانجی اثرات گردشگری )به تفکیرک اثررات اقتصرادی و اجتمراعی    

 7مشارکت جامعه میزبان در توسعه گردشگری پایدار ارتباط دارد؟ برای پاسخگویی به این سرواالت،  

شرود.  ، مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم مری گیرد. در این راستافرضیه تنظیم و مورد آزمون قرار می

گیرری از  پردازد و برا بهرره  پس از مقدمه بخش دوم به ادبیات موضوع و شرحی از پیشینه تجربی می

های تحقیق را در راستای پاسخگویی به سواالت پژوهش ارائه ادبیات، مدل مفهومی تحقیق و فرضیه

دارد. بخش چهارم به آزمرون مردل و ارائره و    شناسی تحقیق اختصاص نماید. بخش سوم به روشمی

گیری نهایی پرداخته پردازد و در بخش پایانی به بحث و نتیجهمی های پژوهشتجزیه و تحلیل یافته

 شود.می

 

 مبانی نظری

 سرمایه اجتماعی

     پاتنام و کلمن نقش کلیدی، های بوردیودر حوزه سرمایه اجتماعی، سه پژوهشگر به نام

های ای از منابع موجود یا بالقوه ناشی از تملک شبکهبوردیو، سرمایه اجتماعی را مجموعه اند.داشته

زاده و همکاران، داند)میرکپایدار و نهادینه شده در روابط مبتنی بر توافق و شناخت دوطرفه می

ه (. همچنین، کلمن چارچوبی ارائه نمود که در آن، سرمایه اجتماعی را منبعی شامل سرمای1393

هایی از انسانی و مالی تلقی و با توجه به عملکرد آن، تعریف کرد. از منظر او، سرمایه اجتماعی جنبه

های مدنی را کند. پاتنام سنتگیرد و اقدامات کنشگران را تسهیل میمیساختار اجتماعی را در بر

گیری لکرد و شکلمورد مطالعه قرار داد و پیشنهاد کرد که وجود سرمایه اجتماعی، دلیلی بر عم

داند که از ای اجتماعی مینهادهای متنوع و حفظ دموکراسی است. او سرمایه اجتماعی را شبکه

( با بررسی تعاریف 2006) 2(. پاوار2012، 1آید )واداپلیهنجارهای تقابل و اعتماد به وجود می

ها، همکاری، شبکه بوردیو، کلمن، پورتز و ولکاک بیشترین عناصر مشترک را شامل فعالیت جمعی،

 کند.گذاری شده، تعامل اجتماعی و اعتماد شناسایی میها و هنجارهای اشتراکارتباطات، ارزش

                                                           
1 Vadapalli  
2 Pawar  



 121......................... بررسی تاثیرسرمایه اجتماعی بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار با نقش 

 

توان چنین تعریف کرد: تعامالت اجتماعی که میان افراد براساس سرمایه اجتماعی را می

د. این شوگران اجتماعی میگیرد و منجر به اعتماد میان کنشهنجارهای اجتماعی شکل می

شود و نهایتاً باعث های اجتماعی میهای اجتماعی رخ داده یا منجر به تولید شبکهتعامالت در شبکه

گردد. در این تعریف، چهار رکن اساسی برای سرمایه گران میرسیدن به اهداف مشترک کنش

اف مشترک. های اجتماعی و رسیدن به اهدشود: تعامالت اجتماعی، اعتماد، شبکهاجتماعی دیده می

بنابراین برای اینکه موتور این سرمایه روشن شود بایستی تعامالت و روابط اجتماعی شکل بگیرد 

( براساس مطالعه خود به این نتیجه رسید 1999اسالنیر ) .(1389آبادی و مسعود، )شکوهی دولت

برداشت، وی  های اخالقی و اعتماد اجتماعی بستگی دارد. طبق اینکه رفتارهای اخالقی به ارزش

کند که مشکالت جمعی بیش از هر چیز به شود و عنوان میها تمایز قائل میها و شبکهبین ارزش

دارد که دیدگاه سرمایه های اصلی و اعتماد به دیگران بستگی دارد. همچنین وی بیان میارزش

باشد. تماعی میشود. بنابراین بخش دیگر سرمایه اجتماعی، روابط اجاجتماعی در خال ایجاد نمی

باشد که در کل حمایت قابل توجهی از شبکه ها میدهنده تقویت ارزشتحقیقات اسالنیر نشان

 ها )اعتماد( و روابط اجتماعی تاثیر قابل توجهی بر آن دارند.سرمایه اجتماعی وجود دارد و ارزش

پذیر و لقوه، دسترسبالفعل و با(، سرمایه اجتماعی را مجموعه منابع 1998) 2و گوشال 1ناهاپیت

آنها برای سرمایه  .کنداند که فرد یا واحد اجتماعی کسب میپدید آمده از شبکه روابط تعریف کرده

اند: بعد ساختاری، گستره ارتباطات متقابل افراد را در سازمان بیان اجتماعی، سه بعد در نظر گرفته

  . بعد ارتباطی با ماهیت و کیفیت کند و با الگوهای روابط موجود در سازمان ارتباط داردمی

های ای ارتباط دارد و از طریق سطوح اعتماد، هنجارهای مشترک، تعهدات و التزامپیوندهای رابطه

    ها، تعابیر وشود. بعد شناختی به صورت نمایششده و احساس تعلق متقابل توصیف میدرک

های ن بعد را با دو مفهوم زبان و روایتشود. ایهای مشترک در میان شرکای رابطه تعریف مینظام

های دور و نزدیک های سرمایه اجتماعی را به معرف(، معرف2001) 3سنجند. استونمشترک می

، های نزدیک سرمایه اجتماعی، شامل اجزایی مانند اعتماد، عمل متقابلکند. معرفبندی میطبقه

ی دور سرمایه اجتماعی به طور مستقیم به هاهای مدنی هستند. معرفهای اجتماعی و فعالیتشبکه

اجزای کلیدی مربوط نیستند و شامل امید به زندگی، وضعیت سالمتی، نرخ جرم، نرخ بیکاری، 

 درآمد خانواده، طالق و ... هستند.

های تاثیرگذار سرمایه اجتماعی کمک در ایجاد و توسعه گردشگری به ویژه  یکی از نقش

دهد که سرمایه اجتماعی در حوزه گردشگری نیز تحقیق نشان می ادبیاتگردشگری پایدار است. 

سرمایه اجتماعی در زمینه گردشگری با سهیم شدن در  مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

جانبه ریزی همهگیری، روشی برای ارتقا پایداری، تعادل توسعه اقتصادی و اجتماعی، برنامهتصمیم
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های داشتن درکی روشن از مکان، ارزیابی سریع و مؤثر از موقعیتمقاصد گردشگری، اطمینان از 

 (.1392های عمومی و ضمانت توزیع برابر منابع است )عینالی و همکاران،پیچیده، توسعه ارزش

ها و ابعاد مختلفی برای بررسی مطالعات و تحقیقات انجام شده بیانگر آن است که تاکنون مؤلفه

( ابعادی را که در مطالعات مختلف 1جدول ) .د استفاده قرار گرفته استسرمایه اجتماعی ارائه و مور

 .دهدبرای سرمایه اجتماعی بکار رفته، نشان می

 
 ( ابعاد مورد استفاده برای سرمایه اجتماعی در ادبیات تحقیق1جدول )

 منبع: ادبیات پژوهش

 

( مشخص است، در مطالعات مختلف، هر یک از پژوهشگران، ابعاد 1همانطور که در جدول )

بندی رسد، آنچه در تعیین طبقهاند. به نظر میمختلفی را برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته
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 ابعاد مورد استفاده برای سرمایه اجتماعی نویسندگان

 تاری، ارتباطی و شناختیسرمایه ساخ (1998ناهابیت وگوشال )

 مشارکت اجتماعی، سازمانی و سیاسی، اعتماد اجتماعی، سازمانی و سیاسی (2013) 2و اشمیتز 1وان بنینگن

اعتماد اجتماعی، مشارکت، رهبری مدنی، پیوندهای اجتماعی غیررسمی،  (2011) 3یمبوتم

 تنوع روابط و شبکه ها

 ، اعتماد و شبکه هامشارکت، هنجارها (2012) 4پارک و همکاران

فامیل و خویشاوندی، ساختار طبقه در جامعه، شبکه ها و پیوندهای  (2002) 5هارپام و همکاران

 اجتماعی، اعتماد و هنجارهای مشترک

کیفیت ، های سیاسی و اجتماعیها و مشارکتفعالیت، روابط اجتماعی (2000) 6اشمیت  -برگر

 یکیفیت نهادهای اجتماع،اجتماعیروابط 

های مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، شبکه (1395غزانی و همکاران )

 اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، همسانی اجتماعی

 اعتماد، انسجام، مشارکت (1395حبیبی )

 اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، روابط اجتماعی (1393میرفردی و همکاران )

 انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی (1392ریاحی و همکاران )

اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادی، اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم یافته،  (1392غفاری و معاون )

 مبادله، روابط اجتماعی، مشارکت

 اعتماد اجتماعی، مشارکت  اجتماعی، انسجام اجتماعی، شبکه اجتماعی (1392محمدی و همکاران )

 انسجام، مشارکت و اعتماد اجتماعی (1392اکبریان رونیزی )
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پذیری های مکانی، روش تحلیل و سنجشمیت دارد، اهداف پژوهش، ویژگیسرمایه اجتماعی اه

((، 1گیری از جدول )هداف تحقیق و ادبیات تحقیق )با بهرهادر این پژوهش با توجه به  .معیارهاست

از پژوهش بندی گردید. به طور خاص، های سنجش سرمایه اجتماعی در سه بعد دستهشاخص

       برای (1393( و میرفردی و همکاران)1392ایی و همکاران)(، ضی1998ناهابیت و گوشال )

بندی سرمایه اجتماعی استفاده شد که عبارتند از: روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی و تعهد طبقه

 شود.اجتماعی. در ادامه به بررسی هر یک از این ابعاد پرداخته می

و تعامالت متقابل اجتماعی در میان : سرمایه اجتماعی از طریق روابط الف. روابط اجتماعی

یابد. سرمایه شود و به عنوان نتیجه روابط اجتماعی توسعه میاعضای یک نظام اجتماعی ایجاد می

تواند از اجتماعی با توانایی سازمان برای ایجاد تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت دارد و سازمان می

 1)لینا ، تعلق خاطر و دلبستگی روانی آنها را کسب کندطریق توجه به کارکنان خود و حمایت از آنها

ارتباطات اجتماعی و مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی هستند که باید به (. 1999، 2و ونبارن

توسعه در بخش گردشگری منتج شوند. ارتباطات اجتماعی به تعامل رسمی و غیررسمی میان افراد 

، 3)راچماواتی باشدبه توسعه مطمئن در مناطق میشود که نتیجه آن سرعت بخشیدن منجر می

شود برای (. تعامالت و روابط اجتماعی که به وسیله محصوالت و منابع گردشگری ایجاد می2014

توان گفت که روابط اجتماعی بخشی از سرمایه رضایت گردشگران حیاتی است. بنابراین می

مندی گردشگران را فراهم نماید که د رضایتتواناجتماعی است که جامعه میزبان با داشتن آن می

 باشد.این خود عاملی برای تکرار سفرشان می

ترین بعد سرمایه اجتماعی و علوم اجتماعی است اعتماد اجتماعی مهمب. اعتماد اجتماعی: 

های سرمایه دهد. تئوریهای مختلف جامعه افزایش میکه تمایل افراد را برای همکاری با گروه

، 4)یوسلنر کنندبر اعتماد به دلیل تأثیری که بر جامعه مدنی و دمکراسی دارد، تأکید میاجتماعی 

اعتماد به آشناها که اعتماد شخصی : الف. (، سه نوع اعتماد وجود دارد2001(. برطبق استون )1999

اعتماد مدنی و گیرد؛ و ج. یافته که اعتماد به افراد ناآشنا را در برمیشود. ب. اعتماد تعمیمنامیده می

( اعتماد را در دو سطح 1375گیرد. چلبی )مینهادی که اعتماد به نهادهای رسمی دولتی را در بر

        کند. از نظر وی داشتن اعتماد یافته مطرح و تعریف میاعتماد بین شخصی و اعتماد تعمیم

ستان است. به عبارت دیگر شخصی، نشان از اطمینان به نزدیکان و اعضای خانواده، بستگان و دوبین

این نوع اعتماد بیشتر در روابط فرد با نزدیکان و دوستان و آشنایان وجود دارد. در مقابل، اعتماد عام 

ظن نسبت به همه افراد در روابط اجتماعی بدون توجه به تعلق آنها به یافته، داشتن حسنیا تعمیم

 شود.گروهی میبرون ه گسترش روابطای است که این امر منجر بهای قومی و قبیلهگروه
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ای است و به خاطر این عضویت، هنجارها و هر فردی عضو گروه و جامعهج. تعهد اجتماعی: 

ها را تعهد میزان احساس مسئولیت افراد نسبت به این نقش .پذیردهایی را میها و نقشارزش

های میزان پایبندی افراد به نقشگویند. به عبارت دیگر، تعهد اجتماعی را می توان، اجتماعی می

(. تعهد اجتماعی عاملی برای ارضای متقابل نیازهای 1388شان نامید )ایمان و مرادی، اجتماعی

اعضای جامعه و درنتیجه افزایش همبستگی و انسجام آنان و ایجاد حس وفاداری نسبت به جامعه 

(. تعهد به 1992، 1شود )کوشمنه میباشد و سبب آمادگی افراد برای ایثار و فداکاری در جامعمی

 2)گیلیلند کندعنوان یک قصد و نیت برای تداوم روابط ارزشمند اجتماعی بین افراد جامعه عمل می

(. سطح تعهد در جهت ظرفیت جامعه دو جنبه ضروری دارد: وجود اعضایی از جامعه 2002، 3و بیلو

به عبارت دیگر،  .مشارکت فعال در این نقش که ذینفعان مشترک برای منافعند و تمایل این اعضا به

ها در جامعه برای برعهده گرفتن مسئولیت ها و سازمانتواند به عنوان تمایل افراد، گروهتعهد می

 (.1392دهد، تعریف شود )ضیایی و همکاران، آنچه که در جامعه رخ می

 

 مشارکت در توسعه گردشگری پایدار

، 5و سازمان جهانی جهانگردی 4محیطی سازمان مللستبرنامه زی 2005طبق راهنمای سال 

گردشگری پایدار، نوعی گردشگری است که حساب کامل اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی حال 

     و آینده را دارد و به نیازهای بازدیدکنندگان، صنعت گردشگری، محیط و جامعه میزبان توجه

که مفهوم توسعه گردشگری پایدار، بیشترین تاکید را توان مشاهده کرد کند. طبق این تعریف میمی

زمان با حفظ بر جامعه میزبان دارد. به منظور دستیابی به توسعه گردشگری، جامعه میزبان باید هم

نیاز با استناد به تعریف سازمان جهانی جهانگردی، پیشیکپارچگی فرهنگی و محیطی منتفع شود. 

محیطی، اجتماعی و فرهنگی اهنگی اهداف اقتصادی، زیستتوسعه گردشگری پایدار، تلفیق و هم

این امر متضمن تأمین منافع درازمدت جامعه میزبان، گردشگران و حفاظت از منابع طبیعی و ت. اس

های خصوصی (. اصطالح جامعه میزبان به معنی همه افراد و بخش1994، 6میراث فرهنگی است )لن

طور مثبت و هم به طور منفی به وسیله اثرات توسعه  و عمومی است که به صورت بالقوه هم به

 (. 2010، 7گیرند )میرنزگردشگری در حدود ناحیه مقصد تحت تاثیر قرار می
برای دستیابی به توسعه گردشگری پایدار، جامعه محلی باید در ارکان اقتصادی، اجتماعی و 

وسعه گردشگری پایدار ای در تمحیطی مشارکت کند. مشارکت جامعه محلی به صورت گسترده
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نویسد که مشارکت اجتماعی در فرایند ( می2000) 2(. توسان2006، 1پذیرفته شده است )کل

دهد جامعه محلی در مقاصد پذیر و انطباقی است که اجازه میتوسعه گردشگری، الگویی انعطاف

شارکت گیری توسعه گردشگری ممختلف گردشگری و در سطوح مختلف توسعه در فرایند تصمیم

شان کنند که شامل به اشتراک گذاشتن منافع و تعیین نوع و مقیاس توسعه گردشگری در محل

 باشد.می

ریزی، تواند در هر مرحله توسعه شامل برنامهکند که جامعه محلی می( تشریح می1991) 3دراک

سایی مسائل، ریزی شامل شناگذاری منافع مشارکت کند. مشارکت در فرایند برنامهاجرا و اشتراک

باشد. مشارکت در مرحله اجرا ها و تخصیص منابع میریزی فعالیتها، برنامهبندی جایگزینفرمول

گذاری منافع روشی است که باشد. اشتراکهای توسعه میها یا فعالیتشامل مدیریت و اجرای برنامه

، چه به صورت انفرادی جامعه محلی منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را از این پروژه

(، مشارکت جامعه محلی در توسعه 2006) 4برطبق سارینینکنند. چه به صورت جمعی دریافت می

گذاری منافع شود و اشتراکهای گردشگری را سبب میگردشگری سطح باالی کنترل فعالیت

 گیرد.یها و ... بین آنها صورت ماقتصادی در درآمدهای مستقیم، استخدام، بهبود زیرساخت

دالیل متعددی برای مشارکت جامعه در توسعه گردشگری وجود دارد: نخست، مردم محلی به 

گیرند. آنها باید به صورت مثبت و منفی به وسیله اثرات گردشگری در جامعه تحت تاثیر قرار می

کت کنند دهد، مشارشان را تحت تاثیر قرار میهایی که زندگی روزانهریزی فعالیتدرستی در برنامه

نوازی ای به عنوان بخش ضروری جو مهمان(. دوم، ساکنان محلی به صورت فزاینده1994، 5)سیمونز

(. مشارکت در گردشگری ممکن است رضایت محلی 1994شوند )سیمونز، یک منطقه دیده می

    های گردشگری تشویق کند. سوم، مردم محلیایجاد کند و مردم محلی را به حمایت از فعالیت

توانند توانند منبع عالی اطالعاتی باشند که برای دیگران قابل دسترس نیست. مردم محلی میمی

های آنهاست، شناسایی توسعه متناسب گردشگری را با سبک و سرعتی که مطابق با نیازها و اشتیاق

شگری تواند اطمینان دهد که منافع توسعه گرد(. چهارم، مشارکت اجتماعی می2003، 6کنند )گارود

(. پنجم، مشارکت اجتماعی 1996، 7در سراسر جامعه توزیع شده است )بروهمن به صورت عادالنه

تواند فخر و مباهات مردم به فرهنگ و جامعه خود را افزایش دهد و های گردشگری میدر فعالیت

کت ( و ششم، مشار2006ها ایجاد کند )کل،هایی برای آنها جهت مالقات بازدیدکنندهنیز فرصت

تواند به توسعه خوداتکایی اجتماعی منجر شود. مشارکت فعال نه تنها گیری میاجتماعی در تصمیم
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برد بلکه سطح آگاهی، خوداطمینانی آنها و کنترل فرایند توسعه را روحیه وابستگی را از بین می

 (.2002، 1دهد )کومارافزایش می

است که ساکنان محلی باید توسعه صنعت محور معتقد در مجموع، ایده گردشگری پایدار جامعه

های توسعه آن کنترل کنند. گردشگری را از طریق درگیر شدن در گردشگری و اهداف و استراتژی

های گردشگری ها و نیز امکانات و خدمات عملیاتی زیرساختآنها همچنین باید در اجرای استراتژی

 توسعه گردشگری مشارکت کنند. برای مدیریت اثربخش منابع محلی و توزیع بهتر مزایای

 

 اثرات گردشگری

تواند های گردشگری ارتباط نزدیکی با جامعه محلی داشته باشد، گردشگری میهرگاه فعالیت

(. زمانی 2006، 2گردد )بیتونموجب تغییر در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، محیطی و اقتصادی مقصد 

کند که تغییرات فراد به صورت طبیعی سعی میگیرد، اای تحت تاثیر گردشگری قرار میکه جامعه

مشارکت جامعه در مورد منفی توسعه گردشگری را حداقل کرده و اثرات مثبت را افزایش دهند. 

هابرای توسعه گردشگری در منطقه خود توانمندسازی مردم محلی با هدف تعیین امیدها و نگرانی

نکه توسعه اقتصادی تاثیر بسیار زیادی در گیرد. در طرح توسعه، اطمینان یافتن از ایصورت می

ساختار شغلی جامعه محلی داشته باشد، بسیار مهم است. طبق گزارش بخش گردشگری سازمان 

(، گردشگری جامعه محور باید قادر باشد شغل تولید کند، 2010همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک )

رکت جامعه میزبان در بخش گردشگری درآمدها را افزایش دهد و فقر را در جوامع کاهش دهد. مشا

      هایهایی را برای آنها جهت بهبود رفاه اقتصادی و کیفیت زندگی از طریق فرصتفرصت

های گردشگری مانند حمل و نقل، اقامت، صنایع دستی و ... یافته به واسطه توسعه فعالیتافزایش

 آورد.فراهم می

 ناسایی شده است. برای مثال، گردشگریاثرات اقتصادی گردشگری مختلفی در مقصد، ش

بخشد، های استخدام و درآمد افراد جامعه را افزایش داده، استاندارد زندگی را بهبود میفرصت

بخشد و نیز از اثرات منفی اقتصادی ها را بهبود میدرآمدهای مالیاتی را افزایش داده و زیرساخت

 4؛ الی2005و همکاران 3الیاتی و... اشاره کرد )اندریکتوان به تورم، وابستگی اقتصادی، فقر، بار ممی

 (.2002و توسان، 2013و همکاران،  8؛ کیم1996و همکاران،  7؛ آکیس2007، 6؛ لیپ2006، 5و نپال

                                                           
1 Kumar  
2 Beeton  
3 Andereck  
4 Lai 
5 Nepal 
6 Lepp  
7 Akis 
8 Kim  



 127......................... بررسی تاثیرسرمایه اجتماعی بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار با نقش 

 

      فرهنگی در مقصد بر جای  -عالوه بر اثرات اقتصادی، صنعت گردشگری اثرات اجتماعی

ی گردشگری، تغییراتی است که در زندگی مردم، هنر، فرهنگ -گذارد. مقصود از اثرات اجتماعیمی

دهد و این تغییرات بیشتر به سبب تماس مستقیم ساکنان عادات، رسوم و معماری مقصد، رخ می

فرهنگی گردشگری  -گیرد. مطالعاتی که به بررسی اثرات اجتماعیمقصد و گردشگران صورت می

ی اثرات مثبتی از قبیل بهبود خدمات دهند که صنعت گردشگری دارااند نشان میپرداخته

های فرهنگی، تقویت احساس غرور نسبت به اجتماعی، حمل و نقل، امکانات تفریحی و فعالیت

های فرهنگی و حفظ ها و فرهنگ محلی، تجدید حیات فرهنگی از طریق محافظت از سایتسنت

فرهنگی منفی  -ت اجتماعیها و فرهنگ محلی، بهبود کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی و اثراسنت

ها و باورهای جامعه، افزایش از قبیل تغییر فرهنگی، تغییر در سبک زندگی، زندگی اجتماعی و ارزش

؛ آکیس و همکاران، 2001، 2و آبنوجا 1باشد )شلدونجرم و جنایت و نیز ازدحام و سر و صدا می

؛ توسان، 2013همکاران،  ؛ کیم و2007و همکاران،  5؛ دیر1994، 4و مارتین 3کولمک ؛1996

اثرات گردشگری عاملی برای حمایت و مشارکت (. 2006و کل،  2005آندریک و همکاران،  2002

جامعه میزبان از توسعه گردشگری پایدار است. جامعه مقصد به عنوان مکانی همراه با عناصر طبیعی 

 شودمیتولید  دهد و محصوالت گردشگریو انسانی است که تجارب گردشگری در آن رخ می

اگر مردم میزبان، منافع مالی و غیرمالی از ناحیه صنعت گردشگری (.2003 و همکاران، 6سینگ)

 های این حوزه مشارکت خواهند کرد.ها و برنامهکنند، به احتمال زیاد در طرح دریافت

 

 پیشینه تجربی پژوهش

8و زو 7زائو -
 ایه اجتماعی بر کارآفرینیای به تجزیه و تحلیل اثرات سرم(، در مطالعه2017) 

های تولیدی کوچک و خرد از طریق سرمایه ساختاری، ارتباطی و شناختی پرداختند. نتایج کارگاه

های کار آنها نشان داد که هر سه بعد سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر رفتار کارآفرینی در کارگاه

منبع های خرد و کوچک ارائه و کارگاهتولیدی خرد و کوچک دارد. نتایج، پایه نظری بر کارآفرینی 

 مطمئنی برای تداوم مطالعات صنایع خرد و کوچک تولیدی فراهم کرد.

های ( با هدف بررسی اثر سرمایه اجتماعی در شناسایی فرصت2016) و همکاران 9اسفندانی -

جام دادند. ان 2016ای در سال کارآفرینی در میان مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مطالعه

های اجتماعی و سرمایه اجتماعی )از جمله های نظری این تحقیق مشتمل بر شبکهپس زمینه
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ای و ساختاری( است. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی به طور مثبت های شناختی، رابطهجنبه

 گذارد.های کارآفرینی تاثیر میبر تشخیص فرصت

ی در کره جنوبی، سرمایه اجتماعی را به عنوان نوع (، در پژوهش2016) 2و استوارت 1هوانگ -

دهد که اقدام جمعی اجتماع مقصد را برای توسعه خاصی از ارتباطات شخصی گسترش می

کند. نتایج نشان داد که کیفیت شبکه اجتماعی فردی با تمایل به گردشگری روستایی تشویق می

ن، در مقایسه با روابط شخصی انفرادی مشارکت در توسعه گردشگری در ارتباط است. عالوه بر ای

 های اجتماعی موجود، برای افزایش اقدام جمعی ساکنان حیاتی هستند.میان ساکنان، شبکه

ای در آفریقای جنوبی با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی و رابطه آن ( مطالعه2015) 3بلور -

های پژوهشی ابی به این هدف، روشمحور، انجام داد. به منظور دستیبا مدیریت منابع طبیعی جامعه

ها و روابط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف استفاده شد. نتایج کیفی ترکیبی برای ارزیابی نقش

نقش عمده سرمایه اجتماعی در ایجاد اشکال مختلف اعتماد در سطح پروژه را نشان داد. از سوی 

ادی از ابعاد سرمایه اجتماعی در سطح دیگر، نتایج کمی بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی، تعد

های خانوار بدست آمد. نقش مهم رهبران سنتی در حفظ و بسیج سرمایه اجتماعی یکی از ویژگی

های این مطالعه، از نقش سرمایه اجتماعی در بهبود متقاطع نتایج این مطالعه بود. به طور کلی، یافته

 کنند.نتایج اقدام جمعی حمایت می

کند که سرمایه اجتماعی در یک مقصرد  ( در پژوهشی در اندونزی، تشریح می2014راچماواتی ) -

گذارد. نتایج این پژوهش نشان داد کره  گردشگری بر توسعه اکوتوریسم در یک سایت خاص تاثیر می

بندی، مشارکت اجتماعی و توسعه اکوتوریسم ارتبراط مثبرت وجرود دارد، ولری اعتمراد و      بین شبکه

 توسعه اکوتوریسم ندارند.هنجار ارتباطی با 

(، در پژوهشی به بررسری نقرش سررمایه اجتمراعی در تشرویق سراکنان       2014لیو و همکاران ) -

نترایج پرژوهش آنران     .محیطی پرداختنرد محور به رفتارهای زیستمناطق گردشگری طبیعی جامعه

    ان عمرل محیطری سراکن  نشان داد سرمایه اجتماعی به عنوان عامل میانجی در بهبرود رفترار زیسرت   

شود. همچنین، سررمایه اجتمراعی هرم    محور میکند و منجر به توسعه گردشگری طبیعی جامعهمی

 .محور استنتیجه و هم محرک توسعه گردشگری طبیعی جامعه

ای در جزیره لنکاوی مرالزی، بره توانمندسرازی جامعره     ( در مطالعه2014و همکاران ) 4نوردین -

پرداخت. هدف آنها از ایرن مطالعره توانمندسرازی اقتصرادی از      محلی از طریق کارآفرینی گردشگری

هرای شرغلی و بهبرود  اسرتاندارد زنردگی از طریرق کرارآفرینی        جمله سرطح درآمرد، ایجراد فرصرت    
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های کارآفرینی گردشرگری بره طرور مثبتری در سرطح      گردشگری بود که نتایج نیز نشان داد فعالیت

 جامعه میزبان مشارکت دارد.های شغلی و استاندارد زندگی درآمد، فرصت

ریرزی و توسرعه   (، در مطالعه ای موانع مشارکت جامعه محلی در برنامه2014و همکاران ) 1کیم -

ای در الئروس مرورد   گردشگری جامعه محور را در کشورهای در حال توسعه، برا تمرکرز برر دهکرده    

ته شرد شرامل: سرطح    بررسی قرار داد. موانع اصلی مشارکت جامعه محلی که در این پژوهش شرناخ 

تحصیالت پایین و فقدان دانش درباره گردشگری، شرایط زنردگی فقیرانره و فقردان حمایرت مرالی،      

های روزانه و فقدان زمران کرافی بررای مشرارکت در گردشرگری، ادراکرات جامعره محلری از         مشغله

  دارنرده و گردشگری به عنوان کسب و کاری فصلی با درآمد پرایین و اختالفرات قردرت، نهادهرای باز    

(، موانرع  2014) 2باشرد. در پژوهشری مشرابه، پرایمین و همکراران     اعتمادی محلی به مقامات مری بی

ای در مالزی مورد ارزیرابی قررار دانرد. نترایج     مشارکت اجتماعی را در گردشگری روستایی در منطقه

ود دربراره  تحقیق آنها نشان داد که موانع اصلی مشارکت اجتماعی در گردشگری شامل: دانش محرد 

گردشگری، فقدان سرمایه، عدم توانایی ارتباط خوب از طریق زبان انگلیسی، فقدان اطالعرات دربراره   

های محدود دولت از توسعه گردشرگری  ها یا حمایتتوسعه گردشگری منطقه مورد مطالعه، و مشوق

 باشد.می

سررمایه اجتمراعی در    سراز و کرار  "(، در تحقیقی با عنروان  2012) 4و چانترادون 3راتپانپونگ -

دریافتند که عناصر سرمایه اجتمراعی   "طرح مشارکت اجتماعی گردشگری در جزیره سامویی تایلند

توانرد عملکررد حیراتی    موجب مشارکت بیشتر در میان افراد محلی شده و سطح تحصیالت افراد می

 .های گردشگری محلی داشته باشدبرای موفقیت طرح فعالیت

ای به نقش سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری طبیعری  ( در مطالعه1395غزانی و همکاران ) -

نهاد از دیدگاه روستاییان استان مازندران پرداختند. نترایج ایرن پرژوهش نشران داد کره رابطره        مردم

مثبت و معناداری بین دیدگاه روستاییان درباره سرمایه اجتماعی و امکان توسعه گردشگری طبیعری  

 د.مردمنهاد وجود دار

ای به بررسی نقش سررمایه اجتمراعی در تمایرل ورود گردشرگر در     (، در مطالعه1395حبیبی ) -

هرای سررمایه اجتمراعی و    شهرستان مریوان پرداخت. نتایج این پژوهش نشران داد کره برین مولفره    

همچنرین برین جنسریت و     .تحصیالت و گرایش آنها به ورود گردشگر رابطره معنراداری وجرود دارد   

 .افراد و میزان گرایش آنها به ورود گردشگر رابطه معناداری وجود داردوضعیت شغلی 

( در پژوهشی به تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر روی توسعه پایدار 1393رومیانی و همکاران ) -

روستایی در دهستان رومشگان غربی کوهدشت پرداختند. آنها دریافتند کره در میران ابعراد سررمایه     
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اعتماد و مشارکت با توسعه پایدار رابطه مثبت و بین نهادهرای محلری و توسرعه    اجتماعی، بین ابعاد 

 ای وجود ندارد.پایدار رابطه منفی وجود دارد. ولی بین بعد انسجام و توسعه پایدار هیچ رابطه

( در پژوهشی به ارزیابی ظرفیت جامعره محلری بررای توسرعه پایردار      1392ضیایی و همکاران ) -

سارگاد پرداختند. آنها دریافتند که ظرفیت جوامع محلری پیرامرون پاسرارگاد    گردشگری در منطقه پا

سازی و ایجاد بسرتر  برای توسعه پایدار گردشگری به جز مؤلفه تعهد، وضع مطلوبی ندارد. لذا ظرفیت

 مناسب جهت نیل به توسعه پایدار گردشگری در این نواحی ضروری است.

 

 مدل مفهومی

مایه اجتماعی و مشارکت در توسعه گردشگری پایدار با نقش میانجی سر برای بررسی رابطه بین

( به عنوان چارچوبی کلی برای مشخص نمودن 1، با مرور ادبیات تحقیق، شکل )اثرات گردشگری

مدل شامل متغیر مستقل سرمایه اجتماعی با سازی شد. این روابط میان متغیرهای تحقیق مدل

اعی و تعهد اجتماعی است و مشارکت در توسعه گردشگری پایدار ابعاد روابط اجتماعی، اعتماد اجتم

به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. همچنین، متغیر میانجی در این مدل شامل اثرات 

باشد. هدف، بررسی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم فرهنگی گردشگری می -اقتصادی و اثرات اجتماعی

ر میانجی اثرات گردشگری( بر متغیر مشارکت در توسعه گردشگری سرمایه اجتماعی )از طریق متغی

 است.

 

 
 ( مدل مفهومی تحقیق1شکل )

 منبع: تحقیق حاضر
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 های تحقیقفرضیه

 گیرند:های زیر مورد آزمون و تحلیل قرار میدر راستای اهداف پژوهش فرضیه

H1قیم دارد.: سرمایه اجتماعی بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار تاثیر مست 

H2شده از گردشگری تاثیر مستقیم دارد.: سرمایه اجتماعی بر اثرات اقتصادی درک 

H3شده از گردشگری تاثیر مستقیم داردفرهنگی درک -: سرمایه اجتماعی بر اثرات اجتماعی 

H4شده بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار تاثیر مستقیم دارد.: اثرات اقتصادی درک 

H5شده بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار تاثیر مستقیم دارد.فرهنگی درک -تماعی: اثرات اج 

H6شده بر مشارکت در توسعه گردشگری : سرمایه اجتماعی با نقش میانجی اثرات اقتصادی درک

 پایدار تاثیر غیرمستقیم دارد.

H7کت در توسعه شده بر مشارفرهنگی درک -: سرمایه اجتماعی با نقش میانجی اثرات اجتماعی

 گردشگری پایدار تاثیر غیرمستقیم دارد.

 

 روش تحقیق

 ها از نوعتحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده

باشد. به لحاظ موضوعی ها از نوع تحقیقات کمی میپیمایشی است و برحسب ماهیت داده -توصیفی

در  1395تابستان سال  باشد که درگری و توسعه پایدار میاین پژوهش از نوع مطالعات گردش

شهرستان سرعین انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، ساکنین شهر سرعین می باشد. برای 

نفر  385محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که براساس آن حجم نمونه تعداد 

های آوری دادهگیری تصادفی در دسترس استفاده شد. برای جمعبدست آمد که از روش نمونه

میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. برای طراحی پرسشنامه از مطالعات مختلف براساس 

سوال( از مطالعات 13شرایط و موقعیت جامعه استفاده شد. در این رابطه برای سرمایه اجتماعی )

(، استون 2012پارک و همکاران ) (،2013نگن و اشمیتز )وان بنی(، 1998ناهاپیت وگوشال )

( و ضیایی 1393، میرفردی و همکاران )(1395غزانی و همکاران )، (2000اشمیت ) -برگر، (2001)

کیم و  از مطالعات سوال(15شده )استفاده شد. برای اثرات گردشگری ادراک( 1392و همکاران)

( و الی و نپال 2007(، لیپ )2005یک و همکاران )(، اندر2012) 1لی(، هوانگ2013همکاران )

سوال( از پژوهش  6استفاده شد و برای متغیر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار )( 2006)

( استفاده شد. به منظور اطمینان از انطباق سواالت برگرفته از مطالعات پیشین با 2012لی )هوانگ

نظر اساتید دانشگاه، هش، در جامعه میزبان از محتوای سرمایه اجتماعی و دیگر متغیرهای پژو

نفر  2 نظران و متخصصان امر )شامل اساتید گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه محقق اردبیلی، صاحب

های فعال در صنعت گردشگری  نفر از خبره 4از دانشجویان دکتری در رشته مدیریت جهانگردی و 
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آنها، اقدامات اصالحی در پرسشنامه صورت گرفت.  شهر سرعین( استفاده نموده و پس از اخذ نظرات

آوری شد. آزمون برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه جمعنمونه به صورت پیش 30سپس تعداد 

 ((.2نتایج نشان از روایی و پایایی مناسب پرسشنامه دارد )جدول )

و  SPSSافزار از نرم های آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل همبستگی با استفادهروش

افزار نرم باو ( PLSمربعات جزیی ) روش حداقل ه کمک( بSEMسازی معادالت ساختاری )مدل

SMARTPLS سازی معادالت ساختاری روشی است که برای نشان دادن، باشد. مدلمی 2نسخه

      رود.ها درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و نهفته به کار میتخمین و آزمون فرضیه

گیری و مدل ساختاری است. در سازی معادالت ساختاری شامل دو مرحله یعنی مدل اندازهمدل

گیری، به بررسی روایی و پایایی متغیرهای نهفته تحقیق با استفاده از مرحله اول، یعنی مدل اندازه

( برای AVEی سازه )و روای tشود. در این مرحله از مقدار ( پرداخته میCFAتحلیل عاملی تاییدی )

   ( و آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی ابزارهایCRبررسی روایی متغیرها و از پایایی ترکیبی )

دار و بارهای عاملی در سطح یک یا پنج درصد معنی tشود. چنانچه مقدار گیری، استفاده میاندازه

و ضریب آلفای کرونباخ  6/0االتر از باشد و مقدار پایایی ترکیبی ب 5/0مقدار روایی سازه باالتر از 

باشد، روایی و پایایی ابزارهای تحقیق مناسب و مورد قبول است. برطبق موارد مطروحه،  7/0باالتر از 

دهد که پایایی و روایی پرسشنامه، مناسب و قابل قبول است. در مرحله دوم، با ( نشان می2جدول )

ها در مورد روابط بین متغیرهای نهفته پژوهش پرداخته استفاده از مدل ساختاری به ارزیابی فرضیه

 شود. می

 

 های تحقیقیافته

نفر مرد  223نفر،  385دهد که از مجموع دهندگان نشان میهای جمعیت شناختی پاسخویژگی

 20( زیر 7/16نفر )درصد 64( هستند. به لحاظ سنی، 2/42نفر زن )درصد 162( و 8/57)درصد

 53سال،  40تا  30( بین 5/27نفر )درصد 106سال،  30تا  20( بین 2/39نفر )درصد 151سال، 

اند. از نظر سال سن داشته 50( باالی 9/3نفر )درصد 11سال و  50تا  40( بین 7/13نفر )درصد

نفر  34( دیپلم، 9/43نفر )درصد 169( کمتر از دیپلم، 7/12نفر )درصد 49سطح تحصیالت، تعداد 

نفر  8لیسانس و ( فوق1/3نفر  )درصد 12( لیسانس، 4/29نفر )درصد 113( فوق دیپلم، 8/8)درصد

نفر  15( کارمند، 7/14نفر )درصد 57باشند. به لحاظ شغلی، ( دارای مدرک دکتری می8/2)درصد

نفر  42( بخش خدمات، 3/33نفر )درصد 128( کارگر، 9/6نفر )درصد 26( کشاورز، 9/3)درصد

( دانشجو هستند. 6/18نفر )درصد 72دار و ( خانه8/11صدنفر )در 45( شغل آزاد، 8/10)درصد

سال و  20تا  10( بین 6/17نفر )درصد 68سال،  10( کمتر از 6/17نفر از افراد )درصد 68همچنین، 

 اند.سال در شهرستان سرعین سکونت داشته 20( باالی 7/64نفر )درصد 249
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 ها و (، میانگین پاسخCRیی ترکیبی )و پایا آلفای کرونباخ همگرا، رواییهای شاخص( 2) جدول

دهد. آلفای کرونباخ میزان بارگیری همزمان  ( را نشان میGOFشاخص نیکویی برازش مدل )

 ،پایایی ترکیبیو  کند گیری می متغیرهای مکنون یا سازه را در زمان افزایش یک متغیر آشکار اندازه

های عاملی بعالوه واریانس خطا نسبت مجموع بارهای عاملی متغیرهای مکنون به مجموع بار

این و  ندبزرگتر 6/0 و پایایی ترکیبی از مقدار 7/0باالتر از باشد. تمامی مقادیر آلفای کرونباخ  می

 .ه هستندپایایی باالی پرسشنام دهندهنشان

های  که نشانگر ستبه این معنا. روایی همگرا استفاده شده است تحقیقاین در  نیز روایی همگرا

های دیگر مدل فراهم آورند. به  به سازه تگیری نسبتفکیک مناسبی را به لحاظ اندازه ،هر سازه

ای باشد که تمام گیری کند و ترکیب آنها به گونههر نشانگر فقط سازه خود را اندازه ،ترعبارت ساده

 (AVE) ها به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند. با کمک شاخص میانگین واریانس استخراج شده سازه

 5/0های مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج شده باالتر از  مشخص شد که تمام سازه

و معنادار  96/1درصد باالی  5بارهای عاملی در سطح t( تمامی مقادیر 3و نیز طبق شکل ) هستند

 باشد.بخش میگیریم که روایی متغیرهای پژوهش مناسب و رضایتهستند. بنابراین نتیجه می

دهد  گیری شده را نشان میاخص نیکویی برازش، سازش بین کیفیت مدل ساختاری و مدل اندازهش

 و برابر است با:

 
Rو  AVEمیانگین ، جذر و  که در آن 

از  GOFباشد. باال بودن شاخص مقدار  می 2

تر  بزرگ 4/0از مقدار  که است 602/0دهد. مقدار شاخص برازش برابر  برازش مدل را نشان می ،4/0

های این پژوهش با ساختار عاملی و  تر داده . به بیان سادهمناسب است برازش مدلبنابراین است 

 های نظری است. االت با سازهوبیانگر همسو بودن س د کهزیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دار

 
 غیرهای پژوهشآمار توصیفی مت روایی همگرا ، پایایی و  شاخص( 2) جدول

 حاضر منبع: محاسبات تحقیق

 روایی سازه ی پنهانمتغیرها
پایایی 

 ترکیبی
R2  آلفای

 کرونباخ

میانگین 

 ها پاسخ
GOF 

 237/4 875/0 516/0 902/0 573/0 گردشگری فرهنگی -اثرات اجتماعی

602/0 

 614/3 882/0 382/0 908/0 586/0 گردشگری اثرات اقتصادی

 573/3 817/0 705/0 881/0 651/0 اعتماد اجتماعی

 567/3 887/0 809/0 922/0 748/0 تعهد اجتماعی

 913/3 860/0 348/0 888/0 572/0 پایدار گردشگری مشارکت در توسعه

 724/3 743/0 790/0 829/0 511/0 روابط اجتماعی

  688/3 905/0 000/0 921/0 678/0 سرمایه اجتماعی
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   همانطور که مشاهده اند. نشان داده شدهمتغیرها یرسون ضرایب همبستگی پ( 3در جدول )

در بین ابعاد  درصد مثبت و معنادار هستند.5تمامی ضرایب همبستگی در سطح خطای شود می

دارای بیشترین ارتباط همبستگی با مشارکت در  536/0سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی با ضریب 

با بررسی ارتباط همبستگی اثرات گردشگری با  باشد. همچنینتوسعه گردشگری پایدار می

      شده با هر یک ازشود که ارتباط همبستگی اثرات اقتصادی درکمتغیرهای دیگر مشاهده می

ابعاد سرمایه اجتماعی و مشارکت در توسعه گردشگری پایدار به مراتب بیشتر از ارتباط اثرات 

توان اهمیت بیشتر اثرات رهاست. بنابراین میشده با هر یک از این متغیفرهنگی درک -اجتماعی

فرهنگی از نگاه جامعه میزبان در سرعین مشاهده  -اقتصادی گردشگری را نسبت به اثرات اجتماعی

 کرد. 
 متغیرهای پژوهشماتریس همبستگی ( 3) جدول

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

مدل  شود که( حاصل می2زی نتایج بدست آمده بر روی مدل مفهومی تحقیق، شکل )سابا پیاده

دهد. در این مدل متغیرر سررمایه    را در حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان میمعادالت ساختاری 

میانجی و مشارکت در  ،گردشگری فرهنگی -اجتماعیو  برونزا و متغیرهای اثرات اقتصادی ،اجتماعی

باشرد. در ایرن نمرودار اعرداد و یرا ضررایب بره دو دسرته تقسریم          درونزامی پایدار، یتوسعه گردشگر

گیرری هسرتند کره روابرط برین متغیرهرای پنهران        اول تحت عنوان معادالت انردازه   شوند. دسته می

دوممعرادالت سراختاری     .دسرته )بارهرای عاملی(  باشرند  )بیضی( و متغیرهای آشکار )مسرتطیل( مری  

 شروند  باشند و برای آزمون فرضریات اسرتفاده مری    متغیرهای اصلی تحقیق می هستند که روابط بین

 .)ضرایب مسیر(

 (6) (5) (4) (3) (2) (1) متغیرهای پنهان

      1 گردشگری فرهنگی -اثرات اجتماعی( 1

     1 512/0 اثرات اقتصادی گردشگری (2

    1 554/0 579/0 اعتماد اجتماعی( 3

   1 61/0 529/0 618/0 تعهد اجتماعی( 4

  1 72/0 527/0 546/0 695/0 روابط اجتماعی( 5

 1 536/0 46/0 513/0 467/0 404/0 مشارکت در توسعه پایدارگردشگری( 6
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 مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد (2شکل )

 

معادالت ساختاری و تحلیل عراملی تاییردی را در حالرت قردر مطلرق معنراداری         مدل( 3شکل )

عادالت اندازه گیری و معادالت سراختاری  دهد. این مدل در واقع تمامی م ( نشان میt-valueضرایب )

درصرد  95کند. بر طبق این مدل، ضریب مسیر در سطح اطمینران   ، آزمون میtرا با استفاده از آماره 

 بیشتر باشد. 96/1از  t باشد اگر مقدار آماره معنادار می

 

 
 مدل تحقیق در حالت قدر مطلق معناداری ضرایب( 3شکل )

 منبع: تحقیق حاضر
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     های تحقیق را نشان ، ضریب تعیین و نتیجه فرضیهt( ضرایب مسیر )بتا(، آماره 4جدول )

، رابطه مثبت و معنادار tدهد. با توجه به نتایج بدست آمده از مقادیر ضرایب مسیر و آماره می

فرهنگی گردشگری و  -سرمایه اجتماعی با سه متغیر اثرات اقتصادی گردشگری، اثرات اجتماعی

 34رکت در توسعه گردشگری پایدار مورد تایید قرار گرفت. به نحوی که سرمایه اجتماعی متغیر مشا

 38فرهنگی و  -درصد از اثرات اجتماعی51درصد از تغییرات مشارکت در توسعه گردشگری پایدار و 

 مشارکت بر شدهدرکی اقتصاد اثرات"دهد. فرضیه  درصد از تغییرات اثرات اقتصادی را توضیح می

تایید  t ،2.467و مقدار  189/0، با ضریب مسیر "دارد میمستق ریتاث داریپای گردشگر سعهتو در

فرهنگی درک شده بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار  -اثرات اجتماعی"گردید. ولی فرضیه 

 بدست آمد، تایید نشد. 96/1کمتر از  t، به دلیل اینکه مقدار "تاثیر مستقیم دارد

اثر سرمایه اجتماعی بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار "آمده، فرضیه طبق نتایج به دست 

آن خارج از  tاست و مقدار  117/0دارای ضریب مسیر  "با متغیر میانجی اثرات اقتصادی گردشگری

ی انجیم نقش بای اجتماع هیسرما"گردد. اما فرضیه بازه بحرانی است. درنتیجه، این فرضیه تایید می

، "دارد میرمستقیغ ریتاث داریپای گردشگر توسعه در مشارکت بر شدهدرکی فرهنگ-یاجتماع اثرات

 محاسبه شده است، تایید نشد. 96/1( که کمتر از 018/1به دست آمده ) tبا توجه به مقدار 

 
 های تحقیق ، ضریب تعیین و نتیجه فرضیهtآماره ضرایب مسیر )بتا(، ( 4)جدول 

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01, منبع: تحقیق حاضر 

 

 

 

 فرضیات تحقیق
 ضرایب

R2 وضعیت 

 رضیهف
 جهت

 T بتا

H5 :مشارکت در  <-گردشگری  فرهنگی -اثرات اجتماعی

 پایدارگردشگری توسعه 
041/0- 562/0 

348/0 

 رد

H4 : مشارکت در توسعه<-اثرات اقتصادی گردشگری 

 پایدارگردشگری 
 + تأیید 2.467 0.189

H1 :تأیید 655/6 483/0 پایدار مشارکت در توسعهگردشگری<-سرمایه اجتماعی + 

H3:تأیید 517/0 315/27 719/0 گردشگری فرهنگی -اثرات اجتماعی <-سرمایه اجتماعی + 

H2: تأیید 382/0 781/15 618/0 اثرات اقتصادی گردشگری <-سرمایه اجتماعی + 

H7: فرهنگی -اثرات اجتماعی <-سرمایه اجتماعی 

 پایدارگردشگری مشارکت در توسعه <-گردشگری
0295/0 018/1 

 

 در

H6: اثرات اقتصادی گردشگری<-سرمایه اجتماعی-

 رپایدا گردشگری مشارکت در توسعه<
 + تأیید 907/3 117/0
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 بحث

ر توسعه این تحقیق، با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت جامعه میزبان د

فرهنگی گردشگری در شهرستان  -گردشگری پایدار، با نقش میانجی اثرات اقتصادی و اجتماعی

سرعین انجام شد. در این راستا، هفت فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. در فرضیه اول به بررسی تاثیر 

ان داد سرمایه اجتماعی بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار پرداخته شد که نتایج پژوهش نش

که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در توسعه گردشگری پایدار وجود دارد 

درصد از تغییرات متغیر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار به وسیله سرمایه  34به طوری که 

ن بررسی شود که نشان از رابطه مثبت و مستقیم بین این دو متغیر است. همچنیاجتماعی ایجاد می

درصد همبستگی مثبت و  95( در سطح 3دهد که براساس جدول )ابعاد سرمایه اجتماعی نشان می

معناداری بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مشارکت در توسعه گردشگری پایدار وجود دارد. به طوری که 

بستگی با به ترتیب روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی و تعهد اجتماعی دارای بیشترین ارتباط هم

( که طبق 2014باشند. این نتیجه با پژوهش راچماواتی )مشارکت در توسعه گردشگری پایدار می

شود، در توسعه آن سرمایه اجتماعی که از طریق مشارکت و همکاری جامعه محلی ایجاد می

( که به ارتباط بین 2005) 1راستاست. همچنین با نتایج جونزباشد، هماکوتوریسم ضروری می

رات و پانرمایه اجتماعی و عملیات اکوتوریسم در گامبیا پرداخته و همچنین مطالعات پونگس

راستایی ( مطابقت و هم1395( و غزانی و همکاران )1392(، اکبریان رونیزی )2012چانترادون )

 دارد.

 شدهفرهنگی درک -در فرضیه دوم و سوم رابطه سرمایه اجتماعی با اثرات اقتصادی و اجتماعی

        از گردشگری مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و مستقیمی بین 

     شده گردشگری و نیز بین سرمایه اجتماعی و اثرات سرمایه اجتماعی و اثرات اقتصادی درک

( نیز همبستگی مثبت 3شده گردشگری وجود دارد. همچنین برطبق جدول )فرهنگی درکاجتماعی

فرهنگی  -درصد بین ابعاد سرمایه اجتماعی و اثرات اقتصادی و اجتماعی 95دار در سطح و معنا

شده از گردشگری بر مشارکت در درک شده وجود دارد. در فرضیه چهارم، تاثیر اثرات اقتصادی درک

های پژوهش حاکی از آن است که بین اثرات توسعه گردشگری پایدار مورد تحلیل قرار گرفت. یافته

شده و مشارکت در توسعه گردشگری ارتباط مثبت و مستقیمی وجود دارد. این نتایج ادی درکاقتص

( که به نقش جامعه محلی در توسعه اکوتوریسم پرداخته و پروژه 1991با نتایج پژوهش دراک )

مرحله برنامه ریزی، اجرا و اشتراک گذاری منافع )منافع اقتصادی و اجتماعی،  3اکوتوریسم را شامل 

(، لیپ 2005یاسی و فرهنگی( پرداخته، همسویی دارد و نیز با پژوهش اندریک و همکاران )س

( مطابقت دارد که 2007(، دیر وهمکاران )1996(، آکیس و همکاران )2006(، الی و نپال )2007)

ها و ادراکات جامعه میزبان از اثرات گردشگری پرداختند. با این حال، نتایج فرضیه پنجم به نگرش

                                                           
1 Jones  
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شده از گردشگری بر مشارکت در گردشگری پایدار فرهنگی درک -ه در آن تاثیر اثرات اجتماعیک

شده و مشارکت در توسعه فرهنگی درک -مورد آزمون قرار گرفت، نشان داد که بین اثرات اجتماعی

گردشگری پایدار ارتباطی وجود ندارد و به این ترتیب فرضیه پنجم تایید نگردید. این نتایج با 

( که به عوامل دستیابی به گردشگری پایدار پرداخته و مشارکت اجتماعی در 2006پژوهش کل )

داند، و نیز با مطالعات های گردشگری را عاملی برای بهبود اثرات فرهنگی و اجتماعی میفعالیت

 ( مطابقت ندارد. 2013( و کیم )2006(، الی و نپال )2007(، لیپ )2005اندریک و همکاران )

فرضیه ششم تاثیر غیرمستقیم سرمایه اجتماعی بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار با در 

شده سنجیده شد که نتایج نشان از تایید این رابطه دارد. در واقع، نقش میانجی اثرات اقتصادی درک

از این نتیجه نشان داد که سرمایه اجتماعی موجود در جامعه محلی سرعین و با توجه به ادراک آنها 

کند از مشارکت در توسعه گردشگری اثرات اقتصادی که توسعه گردشگری در سرعین ایجاد می

کنند. سرمایه اجتماعی الزمه الگوی توسعه گردشگری است و برای توسعه این پایدار استقبال می

های مختلف از جمله منابع اجتماعی مانند میزان آگاهی ساکنان محلی، وجود الگو، وجود سرمایه

عتماد و یکدلی ساکنان از توسعه گردشگری، نحوه رفتار ساکنان محلی با گردشگران برای اشتیاق ا

(. 1392گذاری و توسعه مستقیم و غیرمستقیم ضروری است )اکبریان رونیزی،آنها برای سرمایه

سرمایه اجتماعی در مقیاس محلی، شامل منابعی در اجتماعات است که از طریق سطح باالی 

عمل و کنش متقابل، هنجارهای مشترک رفتاری، تعهدات و التزامات و تعلقات مشترک، اعتماد، 

 (.2006، 1آید )کایهای اطالعاتی موثر بوجود میهای رسمی و غیررسمی و کانالشبکه

در فرضیه هفتم این پژوهش، تاثیر غیرمستقیم سرمایه اجتماعی بر مشارکت در توسعه 

ها شده مورد تحلیل قرار گرفت.یافتهفرهنگی درک -اثرات اجتماعیگردشگری پایدار با نقش میانجی 

 نشان داد که این ارتباط برقرار نیست. بنابراین، فرضیه هفتم مورد تایید قرار نگرفت. 

 

 گیرینتیجه

شود که بیشترین صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پاک برای اقتصاد کشورها شناخته می

در کنار عوامل مؤثر بر توسعه، . کندجتماعی را در جامعه ایجاد میتبادالت اقتصادی، فرهنگی و ا

های اصلی مورد نیاز برای رشد و توسعه جوامع امروزه سرمایه اجتماعی را به عنوان یکی از مؤلفه

کنند؛ بنابراین در این تحقیق، تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت جامعه میزبان در توسعه می تلقی

فرهنگی گردشگری در شهرستان  -با نقش میانجی اثرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری پایدار،

سرعین مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته شد. در این راستا، برای دستیابی به اهداف پژوهش، هفت 

فرهنگی  -فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. همه فرضیات به جز دو فرضیه در حوزه اثرات اجتماعی

قرار گرفت. نتایج نشان داد، رابطه اثرات اقتصادی گردشگری و سرمایه  گردشگری، مورد تایید

                                                           
1 Kay A. 
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اجتماعی و مشارکت در توسعه گردشگری پایدار مورد تایید قرار گرفت. بدین ترتیب در حوزه 

اقتصادی توسعه گردشگری در شهر سرعین مناسب بوده و مورد توجه و حمایت جامعه میزبان قرار 

های ها و فعالیتد باعث افزایش مشارکت جامعه محلی در برنامهگرفته است. این به نوبه خو

فرهنگی  -شود. با این حال، نتایج حاکی از آن است که رابطه اثرات اجتماعیگردشگری پایدار می

گردشگری با مشارکت در توسعه گردشگری پایدار و همچنین رابطه غیرمستقیم سرمایه اجتماعی با 

فرهنگی با مشارکت در توسعه گردشگری پایدار مورد تایید قرار  -نقش میانجی اثرات اجتماعی

ای که اتفاق افتاده به فرهنگی گردشگری، توسعه -نگرفت. این نشان داد که در حوزه اثرات اجتماعی

توان ای نبوده که بتواند سرمایه اجتماعی جامعه محلی سرعین را با خود همراه کند. بنابراین میگونه

های راستا با نیازها و خواستهفرهنگی هم -دشگری در سرعین به لحاظ اجتماعیگفت که توسعه گر

های آتی به این امر توجه شود، به این دلیل که توجه به ریزیجامعه محلی نبوده و باید در برنامه

جامعه محلی و مشارکت و همکاری هر چه بیشتر آنها در توسعه گردشگری حیاتی است. طبق 

یک طرف سرمایه اجتماعی خود الزمه توسعه از  شود کهیج این تحقیق مالحظه میادبیات و نیز نتا

گردشگری است و از طرف دیگر توسعه گردشگری در مقصد از عوامل مؤثر در ایجاد سرمایه 

این رابطه دوسویه اهمیت و لزوم توجه به جامعه محلی و مشارکت و همکاری هر  .اجتماعی است

 دهد.ه گردشگری را نشان میچه بیشتر آنها را در توسع
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