
 

 

 

 

 
 
 

 پژوهشی-فصلنامه علمی

 ای ریزی منطقه جغرافیا و برنامه

 1011، زمستان 1سال دوازدهم، شماره 
 123-131صص: 

 

 

 

 

 

-ی سرمایه اجتماعی سکونتگاهها بررسی نقش گردشگری در بهبود شاخص

 ی روستایی)روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاوه(ها 
1اکبری یعلمسعود صفری 

 

 ایران، دانشگاه پیام نور، استادیار گروه جغرافیا

 4/51/4931تاریخ پذیرش: 41/50/4931تاریخ دریافت: 

 چکیده

خصوصاً در کشورهای در حال توسعه دارای ظرفیت زیادی است و باید ، کی از اشکال گردشگریگردشگری روستایی به عنوان ی

تواند جهت توسعه برخی  می آن را به عنوان ابزار بالقوه مهمی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به حساب آورد. بنابراین گردشگری

موضوع هستند. هدف این تحقیق بررسی نقش گردشگری در ی سرمایه اجتماعی نمونه بارز این ها موثر باشد. شاخص ها شاخص

تحلیلی و مبتنی بر مطالعات میدانی با -ی روستایی است. روش تحقیق توصیفیها هی سرمایه اجتماعی سکونتگاها بهبود شاخص

ستان نفر محاسبه و پرسشگری در سطح سه روستای هدف گردشگری شهر 483استفاده از ابزار پرسش نامه است. حجم نمونه 

خانقاه و شمشیر(انجام شد. نتایج نشان داد که گردشگری در بهبود سرمایه اجتماعی نقش داشته است و ، روستاهای حجیج)پاوه

( نشانگر میزان این تاثیر است. تنها 05/4)ها قرار دارد. مقدار میانگین کل شاخص 50/5در سطح معناداری کمتر از  ها شاخص

نقش بسیار کمی از گردشگری پذیرفته است. آزمون آنووا نشان داد که ، 00/2مایتی با میانگین شاخص تشکیل انجمن و نهادهای ح

ی سرمایه اجتماعی با توجه به نقش گردشگری تفاوت وجود دارد. بیشترین تفاوت مربوط به روستای ها بین روستاها از نظر شاخص

است که نشانگر نگرش مثبت مردم به  88/4گردشگر برابر با  است. میانگین شاخص تمایل مردم به ورود 55/4شمشیر با میانگین 

ی سرمایه اجتماعی ها شاخص، دهد با افزایش تمایل مردم به ورود گردشگر به روستا میگردشگران است. آزمون هبستگی نیز نشان 

 کند. مینیز بهبود پیدا 

 

 روستاهای هدف گردشگری.، سرمایه اجتماعی، : گردشگرییکلیدکلمات 
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 مقدمه

اما ، سرمایه اجتماعی اگر چه موضوعی پرمناقشه است و در باره ابعاد مفهومی آن نیز توافق کاملی وجود ندارد

وجود و حضور مجموعه معینی از هنجارها که اساساً شامل عناصری از قبیل ادای ، توان سه عنصر اعتماد اجتماعی می

ی اجتماعی را از اجزا و عناصر اصلی آن ها هگسترش شبک صداقت و ارتباطات دو جانبه است و همچنین، تعهدات

ی متاخر نیز عمدتاً بر دو عنصر اصلی این مفهوم یعنی اعتماد میان اعضای ها ه(. در نظری44: 4933، دانشت)فوکویاما

ی ها ( و معموالً شاخص6: 4911، ی اجتماعی تاکید شده است)چلبی و مبارکیها اجتماع و مشارکت در سازمان

(. تجربیات گذشته 36: 4913، شوند)فاضل و میری آشتیانی مییه اجتماعی به دو شکل منفی و مثبت سنجیده سرما

: 4930، دهد که سرمایه اجتماعی یکی از ارکان اصلی پایداری اجتماعی است)توانا و همکاران میبه وضوح نشان 

، توان قرار بگیرد میاجتماعی تحت تاثیر آن  ( لذا توجه به این موضوع بسیار مهم است. از موضوعاتی که سرمایه453

 گردشگری است. 

امروزه گردشگری بعد از صنعت نفت و خودروسازی به سومین صنعت بزرگ دنیا به منظور ایجاد درآمد و اشتغال 

فعالیتی  وای مهمترین عوامل عمران ناحیه از(. گردشگری d'Hauteserre,2000: 33) در جهان تبدیل شده است.

افزایش  مد و همچنینرآشده و توزیع عادالنه د ای هل کننده است که موجب توسعه اقتصادی در سطح منطقمتعاد

(. البته اهمیت صنعت گردشگری بسیار بیشتر از رشد اقتصادی و 436: 4913، )بهرامیسطح اشتغال را به دنبال دارد

، های مناسب آتیحفظ و افزایش فرصتتوان برای  میاشتغال زایی در سطح جهانی است. چنانچه از این صنعت 

ی سیاسی استفاده ها شی خاص و ترویج آنها و حتی برای کاهش تنها افزایش آگاهی مردم از طریق شناسایی فرهنگ

سرمایه اجتماعی است. در حقیقت توسعه ، دیگر گردشگری از جمله مسائل تاثیرگذار (.Tosun,2001: 291کرد)

ی سرمایه اجتماعی و کیفیت آنها موثر ها تواند در کاهش یا افزایش شاخص میی ی انسانها هگردشگری در سکونتگا

، ی مختلف مشارکتیها شتواند در بخ میرا  ای هباشد؛ چرا که گردشگری از نظر اجتماعی تحوالت و تغییرات گسترد

با  (.Castillo-Manzano et al .2011: 1086)اعتمادسازی و... به وجود آورد، ایجاد نهادهای مردمی، توانمندسازی

-ی مختلف ضرورت آن وجود دارد که نقش آن در شاخصها توجه به جایگاه گردشگری و نقش آن در شاخص

 ی سرمایه اجتماعی بررسی شود. ها 

در  ها است. بخشی از این ظرفیت ای هی گستردها استان کرمانشاه از نظر گردشگری تاریخی و طبیعی دارای توانمندی

که جز روستاهای هدف  4خانقاه و شمشیر شهرستان پاوه، حجیجستایی وجود دارد. سه روستای ی روها هسکونتگا

نمایند و  میدر زمره نواحی روستایی قرار دارند که ساالنه گردشگران زیادی را جذب ، گردشگری نیز هستند

بر این اساس با توجه به نقش بارزی در اقتصاد آنها ایفاء کرده است. ، گردشگری به عنوان یک عامل اقتصادی مهم

جایگاه گردشگری در اقتصاد این روستاها ضرورت آن وجود دارد که از نظر تاثیرات اجتماعی نیزاین موضوع 

اجتماعی و زیست محیطی ، ی اقتصادیها شبخ مینیازمند توسعه در تما، بررسی شود؛ چرا که توسعه بهترگردشگری
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است. در این تحقیق نقش گردشگری  ها یار مهم از جمله این اولویتسرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم بس است.

ی روستایی هدف گردشگری بررسی شده است. به عبارت ها هی سرمایه اجتماعی در سکونتگاها در بهبود شاخص

ی روستایی داشته است و میزان آن چگونه بوده ها هدیگر اینکه گردشگری چه نقشی در سرمایه اجتماعی سکونتگا

 باشد.  میز نکات مهم و قابل تاکید در حوزه گردشگری روستایی است ا

 مبانی نظری 

 گردشگری

یی معمول زندگی شان مسافرت ها یی غیر از مکانها گردشگری عبارت است از حرکت اشخاصی که به مکان

ت و یا دیگر تجار، برای گذراندن اوقات فراغت ها این مسافرت، کنند؛ به شرطی که بیش از یکسال اقمت نکنند می

 این 4(WTOبه توضیح سازمان تجارت جهانی) 4339شود. کمیسیون آمار سازمان ملل در سال  میاهداف انجام 

(. گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح 41: 4914، تعریف را پذیرفته است)منصوری

باشد. گردشگری به خصوص در زمانی که سود  تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی میملی 

جایگزین مناسبی برای آنها و راهبردی برای توسعه ، ی اقتصادی در حال کاهش باشدها شی دیگر بخها فعالیت

ی جدید شغلی و ها است. بر این مبنا دلیل اصلی توسعه گردشگری غلبه بر پایین بودن سطح درآمد و ارائه فرصت

تواند امیدهایی را برای کاهش فقر به خصوص در نواحی که به نحوی  میه محلی است و تحوالت اجتماعی در جامع

است چندوجهی که  ای ه(. بنابراین گردشگری پدید10: 4916، فراهم آورد)پاپلی یزدی اند هدچار رکود اقتصادی شد

شگری به عنوان یک راهبرد آن نیز مستلزم تامل در ابعاد گوناگون آن است. هفت عامل کلیدی برای گرد ریزی برنامه

، آزادی تجارت و حذف انحصارات، توزیع درآمد :توسعه در کشورهای در حال توسعه مطرح است که عبارت اند از

، سیاسی و در نهایت گردشگری هدفمند)حسینی و محمدی-منزلت اجتماعی، اشتغال، ها ههزین، استمرار رشد تقاضا

از نظر ، گردشگری از نظر اقتصادی و اجتماعی به عنوان یک صنعت جهانی(. با توجه به مزایای ذکر شده 96: 4934

گردشگری روستایی است. تحوالت ، ترین آنها میمکانی این صنعت اشکال مختلفی دارد که یکی از بارزترین و مرد

وسعه ت، گسترش شهرنشینی، ی اخیر بویژه در زمینه افزایش جمعیتها هاجتماعی و فرهنگی جهان طی سد، اقتصادی

افزایش اوقات فراغت و بهبود رفاه اجتماعی منجر به توسعه گردشگری در ، ی ارتباطی و وسایل حمل و نقلها هرا

شد. البته گردشگری روستایی به عنوان یک فعالیت اجتماعی درنیمه قرن  1نواحی روستایی یا گردشگری روستایی

، ی تفریحی قرار گرفتها ی روستایی مورد استفاده فعالیتدر انگلستان و اروپا ظاهر گردید. قبل از آن نیز نواح 41

(. گردشگری روستایی یکی از انواع Sharpley,1997: 47درباریان و اقشار خاص بود)، اما محدود به اشراف

، ی گردشگری در محیط روستایی با توجه به فرهنگ و بافت سنتی روستاییها گردشگری است که شامل کلیه فعالیت

گردشگری ، گردشگری سبز، آداب و رسوم سنتی که در برگیرنده گردشگری کشاورزی، روستاییهنر و صنایع 

(.امروزه نیز توسعه گردشگری روستایی و جوامع 11: 4919، و گردشگری غذایی و شکار است)قادری ای همزرع
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که جهانی شدن محلی به دلیل جهانی شدن و پیش بسوی دهکده جهانی رفتن اهمیت روز افزونی یافته است؛ چرا 

در  ها برد و بدین دلیل این ویژگی میجوامع سنتی را از بین  آداب و رسوم قدیمی و فلوکلورهای، ی سنتیها فرهنگ

ی قدیمی ها هی روستایی و دهکدها محیط، باشد ها تواند حافظ این سنت میشهرها کم رنگ شد و تنها جایی که 

 (.13: 4913، است)رضوانی

 سرمایه اجتماعی

 اعتماد متقابل و، همکاری، است. وجوه گوناگون پیوندها  و اجتماعی  فرهنگی  بر عوامل  مبتنی  عمدتاً  اجتماعی  هسرمای

ی ها هسرمایه اجتماعی برای برنام عالوه بر این شود. میء ارتباطات میان اعضای یک شبکه موجب تحقق اهداف اعضا

اقتصادی و ، ستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانیب، وجود ســرمایه اجتماعی توفیق آفرین است. توسعه

کند و  میرا در دستیابی به توسعه منتفی  ها هاثربخشی سایر سرمای، اجتماعی  سرمایه فیزیکی است و برعکس نبود 

 شود. پذیرش میناهموار و مشکل ، و اقتصادی  فرهنگی  و تکامل  توسعه  یها هرا  طی کردن، اجتماعی  بدون سرمایه

ی ها سیستم تواند شناخت جدیدی را از میاین مفهوم به عنوان یک نوع سرمایه در سطح مدیریت کالن توسعه 

 & bermبه سمت توسعه یاری رساند را در هدایت بهتر جامعه برنامه ریزاناجتماعی ایجاد کرده و  -اقتصادی 

Rahn,1997: 1002)..) 

س پ( و س4194ی جامعه شناسان کالسیک جون دو توکویل )ها هریظدر ن مفهوم سرمایه اجتماعی طور غیرمستقیم

توان در آثار  این مفهوم را می .( مطرح شده است4399کار جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم ) شصت سال بعد در

 ها شهنجارها و ارز، بستگی و انسجام اجتماعی هم، بسیاری از جامعه شناسان کالسیک در مفاهیمی از قبیل اعتماد

داند که حاصل تأثیر نهادهای  می ای هبانک جهانی سرمایه اجتماعی را پدید (.Carpiano,2007: 641اهده کرد)مش

روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعامالت اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده ، اجتماعی

 (.Kleinhans,2009: 631)ی مختلف دارد ها است که این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشور

و سرمایه اجتماعی است به عنوان شکلی از مبادله در نظر گرفته را تعامل اجتماعی ، کلمن جامعه شناس آمریکایی

بر  نتیجه اینکه او برای کسب سود است. ویکدیگر  جهت تبیین نحوه همکاری و تعاون افراد با ای هبرای او وسیل

روابط دو جانبه و توسعه اجتماعی ، منبعی برای همکاری ورزد. و آن را میجتماعی تاکید سودمندی سرمایه ا

هنجارها و ، ظرفیت بالقوه اطالعات، تعهدات و انتظاراتشامل  اشکال سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن.داند می

مفهوم سرمایه (. 09: 4939 ،هستند)سوری سازمان اجتماعی انطباق پذیرو  روابط اقتدار، ی اجرایی موثرها ضمانت

، .)صیدایی و همکارانجهت تبیین نحوۀ همکاری و تعاون افراد با یکدیگر است ای هاجتماعی برای کلمن وسیل

4911 :431.) 

که  دیدگاه اجتماع گرایی:-4 نمود: بندی دسته عمده زیر ی سرمایه اجتماعی را به چهاردیدگاهها هتوان نطری می

بر  :ای هدیدگاه شبک-1 داند. میرا بستر ایجاد سرمایه اجتماعی  ها همؤسسات و گرو، ها وبی محلی چون کلها سازمان

-9 اهمیت روابط افقی و عمودی بین مردم و روابط درونی و بیرونی موسسات و گروهای اجتماعی تاکید دارد.
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قانونی و نهادی ، فضای سیاسینتیجه  ی اجتماعی و جامعه مدنی عمدتاًها هر زندگی شبکیسممعتقد است : دیدگاه نهادی

و نهادی را با هم  ای هی شبکها هکند که کارهای قوی برآمده از دیدگا میی هم افزایی: تالش ها هدیدگا-1. جامعه است

(. 1: 4915، شریفیانی ثانی).تلفیق نماید و تعریف بانک حهانی از سرمایه اجتماعی نیز بر همین تالش استوار است

کنش گرایی ، : مشارکت در اجتماع محلیاند همهم سرمایة اجتماعی را بدین شرح مطرح کرد صاحب نظران هشت عنصر

ظرفیت پذیرش ، ی دوستی و خانوادگیها پیوند، ی همسایگیها پیوند، احساس اعتماد و امنیت، در یک موقعیت اجتماعی

  (.416: 4913، تاخبخش و توکلی)پیوندهای کاری بها دادن به زندگی و، ها تفاوت

در چند سال گذشته اشاره  تحقیقاتی زیادی در زمینه سرمایه اجتماعی انجام شده است. در اینجا تنها به چند نمونه

دهد گردشگری  می( به بررسی اثرات مثبت و منفی فرهنگی اجتماعی گردشگری پرداخته و نشان 1541شود. سینگال) می

 توانمندسازی و... مردم را بهبود بخشد.، اعتماد، تلف مشارکتی مخها تواند ویژگی میبر سرمایه اجتماعی موثر بوده و 

( نشان داد که تاثیرات مثبت گردشگری بیشتر از اثرات منفی آن است. از جمله این تاثیرات مثبت بهبود 1546لپ)

اطات ( به بررسی بهبود سرمایه اجتماعی در ارتب1546هوانگ و استوارت) وضعیت سرمایه اجتماعی جامعه میزبان است.

تواند به  میی اقتصادی از جمله گردشگری ها هنمایند که اقدمات جمعی در حوز می. آنها ذکر اند هشخصی تاکید داشت

( نتیجه گرفت که گردشگری در بهبود ارتباطات صادقانه و 1543ی سرمایه اجتماعی کمک نماید. نانکو)ها بهبود شاخص
است. عالوه بر این تحقیقاتی بسیاری به تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی  در جامعه میزبان موثر بوده ها بهبود برخی شاخص

؛ Lee & Chang,2008؛ Dritsakis,2004)اند هبر رشد و توسعه گردشگری و همچنین برعکس آن اشاره کرد

Tang,2011.) (در پژوهش خود سه شاخص اعتماد4930حبیبی ) ،و این  اند هانسجام و مشارکت را تاکید کرد

، شاخص اطالعات و آگاهی 41، (4933. اصالنی و همکاران)اند ها در ورود گردشگر به شهر موثر دانستر ها شاخص

ی ها هشبک، حس اعتماد، توانمندسازی، مشارکت در اجتماع محلی، فعالیت گروهی، احساس امنیت، ها پذیرش تفاوت

. اند هگرفت ادن به زندگی را در نظرپیوندهای همسایگی و بهره د، حس تعلق، و هنجارهای جمعی ها شارز، حمایتی

( نشان دادند گردشگری توانسته سرمایه اجتماعی جامعه محلی را با خود همراه سازد و 4936ابراهیم پور و همکاران)

سرمایه اجتماعی با اثر میانجگری گردشگری بر افزایش مشارکت موثر بوده است. در بررسی رازقی مله و 

آزادخانی و  .یابد میمیانگین توسعه پایدار گردشگری افزایش ، یزان سرمایه اجتماعیبا افزایش م( 4933ابراهیمی)

ی اجتماعی از جمله سرمایه اجتماعی موثر بوده و این ها ( نشان دادند که گردشگری در بهبود شاخص4933همکاران)

( نشان دادند 4933و همکاران) ی بیشتر شهروندان و مشارکت آنها را سبب شده است. نعیمیها تاثیرگذاری زمینه فعالیت

پایداری محیط زیستی گردشگری اثر میانجی بر رابطة بین سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی روستاییان مورد مطالعه که 
 .دارد

کمی و پیمایشی است. ابزار اصلی ، تحلیلی و از نوع کاربردی و بر اساس روش-روش تحقیق بر مبنای هدف توصیفی

حقق ساخته است که روایی آن توسط کارشناسان و خبرگان انجام شد. پایایی آن نیز از طریق پرسش نامه م، تحقیق

به دست آمد.  31/5ی مختلف پرسش نامه مقدار باالی ها شضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت که برای بخ

. جمعیت این سه روستا بر اساس ندا هتشکیل داد خانقاه و شمشیر، حجیججامعه آماری این تحقیق را مردم سه روستای 

نفر  911نفر بوده که بر این اساس حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بالغ  9111( بالغ بر 4930آخرین سرشماری)
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ی سرمایه ها بهره گرفته شد. در انتخاب شاخص SPSSنیز از نرم افزار  ها هبرای تجزیه و تحلیل دادمحاسبه شد. 

 ده است که از مواردی استفاده شود که در تحقیقات گذشته بر روی آنها بیشتر تاکید شده است. اجتماعی نیز سعی ش

 منطقه مورد مطالعه

خانقاه و شمشیر در شهرستان پاوه در استان ، محدوده مورد مطالعه این تحقیق سه روستای گردشگری حجیج

، هجیج، فش، چرمله، رمقان، توان به قوری قلعه یمباشد. از جمله روستاهای گردشگری استان کرمانشاه  میکرمانشاه 

اشاره نمود که سه  4انجاورود گلین و حریر، نجوبران، شاالن، کندوله، سرخه دیزه، هرسم، پیران، خانقاه، شمشیر

خانقاه و شمشیر بر اساس آمار ، روستا از موارد ذکر شده در شهرستان پاوه قرار دارند. جمعیت سه روستای حجیج

(. این روستاها دارای 4930، نفر بوده است)مرکز آمار ایران 1111و  4950، 914به ترتیب برابر با، 4930سال 

نمایند. این  میی تاریخی و طبیعی متنوعی هستند که ساالنه گردشگران زیادی را به سوی خود جذب ها هجاذب

ی ها هچشم، و طبیعت بکر ها جنگل، آداب و رسوم، ی متنوع از جمله صنایع دستیها هروستاها به واسطه همین جاذب

ی ها سالی تاریخی از مهمترین مقاصد گردشگری در طی ها هبافت و معماری پلکانی روستاها و جاذب، کم نظیر

 شوند.  میگذشته محسوب 

 
 (1931، موقعیت سه روستای مورد مطالعه در شهرستان و استان کرمانشاه)ماخذ: سازمان نقشه برداری کشور -1نقشه

 ی تحقیقها هفتیا 

نفر(  416)درصد 91نفر( از نمونه مورد مطالعه را گروه مردان و  191درصد) 61دهد که  میی توصیفی نشان ها هیافت

روستای ، نفر 114دهد که روستای شمشیر  می. همچنین بررسی نمونه در سطح روستاها نشان اند هرا زنان تشکیل داد

                                                                 
1
 .Ghori Ghaleh, Ramghan, Chemeleh,Fash,Hajij,Shamshir,Khangah,Piran,Hersam,Sorkheh 

Dizeh,Kendoleh,Shalan,Najviran, Anjavervad Gelin and Harir 
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. بر این اساس توزیع اند هورد مطالعه متناسب با تعداد جمعیتشان قرار گرفتنفر م 99نفر و روستای حجیج  495خانقاه 

تواند در تعمیم نتایج به تمامی روستاهای دیگر مفید  مینمونه در سطح روستاها بخوبی انجام شده است. این موضوع 

 و موثر باشد. 

 ی روستاییها هوضعیت موجود گردشگری سکونتگا

درصد نسبت به این شاخص تمایل  9/05دهد که بیش از  میود گردشگر نشان بررسی شاخص تمایل مردم به ور

. میانگین این شاخص نیز به طور اند هدرصد نیز گزینه زیاد را انتخاب کرد 1/15. همچنین اند هبسیار زیادی نشان داد

و مردم نسبت به ورود ( است. بنابراین شرایط این شاخص بسیار مناسب 9و بیشتر از میزان مالک) 13/9کلی برابر با 

 4/14دهند. همچنین در مورد شاخص وضعیت کنونی گردشگری روستاها نیز بیش از  میگردشگر استقبال نشان 

. مابقی افراد نیز گزینه متوسط تا خیلی اند هدرصد نیز گزینه خوب را انتخاب کرد 4/15درصد گزینه خیلی خوب و 

است. بایستی اینگونه تحلیل  06/9نتایج و میانگین شاخص که برابر با . با توجه به این اند هضعیف را انتخاب نمود

ی گذشته ها سالرسد که نسبت به  مینمود که وضعیت گردشگری روستاها در سطح خوبی قرار دارد. البته به نظر 

 تواند شرایط مناسبتری را نیز داشته باشد.  میتغییراتی بسیاری به خود دیده و گردشگری در آینده 

 ارزیابی میزان تمایل مردم به ورود گردشگر و شرایط گردشگری روستاها -1لجدو
 انحراف معیار میانگین خیلی خوب)زیاد( خوب)زیاد( متوسط )ضعیف( کم خیلی کم)ضعیف( شاخص

 93/4 13/9 9/05 1/15 4/1 3/3 3/45 درصد()تمایل به ورود گردشگر

 91/4 06/9 4/14 4/15 6/41 41 1/41 وضعیت گردشگری روستا)درصد(

 4931، ی پژوهشها همنبع: یافت

 نقش گردشگری در بهبود سرمایه اجتماعی

در این بخش نقش گردشگری در بهبود سرمایه اجتماعی مورد سنجش و تحلیل قرار گرفته است. برای بررسی 

ای در سطح هنمونتی تکآزمون نتایج حاصل از  ای استفاده شده است.نمونهاز آزمون تی تک ها شاخص تک تک

شاخص در  40 می( حاکی از آن دارد که تما1شاخص سرمایه اجتماعی( در جدول )40ی بررسی شده)ها شاخص

دهد که نقش گردشگری در  میشاخص نشان  41قرار دارند. همچنین بررسی میانگین  50/5سطح معناداری کمتر از 

شاخص بیشتر  41شده و اختالف میانگین این وضعیت سرمایه اجتماعی مناسب بوده است؛ چرا که میانگین گزارش

گزارش شده و حد باال و پایین  Tباشد. مقدار میبوده و همچنین حد باال و پایین آنها نیز مثبت  9از حد مالک یعنی 

تشکیل انجمن ، نماید. تنها شاخصی که گردشگری بر روی آن تاثیری نداشته است میآزمون نیز این موضوع را تایید 

و کمتر از مقدار مالک است. بنابراین به طور کلی و با توجه به نتایج  00/1حمایتی بوده که دارای میانگین  و نهادهای

قرار دارد و همچنین مقدار میانگین کل که برابر با  50/5( که در سطح معناداری کمتر از ها مجموع مقیاس)شاخص

ی مختلف سرمایه اجتماعی را بهبود ها اخصتوان نتیجه گرفت که گردشگری توانسته است که ش میاست  06/9

 دهد.  میدهد. میانگین گزارش شده هر شاخص بخوبی این وضعیت را نشان 
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 (ای هی روستایی)آزمون تی تک نمونها هنقش گردشگری در بهبود سرمایه اجتماعی سکونتگا -1جدول
 میانگین 9مبنای آزمون =  ی سرمایه اجتماعیها شاخص

T درصد 30فاصله اطمینان در سطح  اختالف از میانگین داری ح معنیسط درجه آزادی 

 حد باال حد پایین

 3/90 1/00 0/804 0/903 5/000 383 17/8 مشارکت در اجتماع محلی

 3/86 0/982 0/747 0/864 5/000 383 14/4 امنیت اجتماعی

 3/88 1/00 0/772 0/888 5/000 383 15/1 احساس اعتماد

 3/77 0/891 0/650 0/770 5/000 383 12/5 وستی و جمعیپیوند د

 3/63 0/771 0/494 0/632 5/000 383 8/97 اهمیت و ارزش دادن به زندگی

 3/53 0/659 0/403 0/531 5/000 383 8/15 توانمندسازی

 3/29 0/428 0/160 0/294 5/000 383 4/31 و هنجارهای جمعی ها شارز

 3/67 0/798 0/545 0/671 5/000 383 10/4 حس تعلق به روستا

 3/78 0/902 0/664 0/783 5/000 383 12/9 تعاون و همیاری

 3/57 0/694 0/461 0/578 5/000 383 9/74 انسجام و همبستگی اجتماعی

 3/80 0/923 0/681 0/802 5/000 383 13/0 حمایت اجتماعی

 3/41 0/545 0/293 0/419 5/000 383 6/54 ها ظرفیت پذیرش تفاوت

 3/27 0/406 0/135 0/270 5/000 383 3/93 دانش و اطالع از روستا

 2/55 0/336- 0/548- 0/442- 5/000 383 8/21- تشکیل انجمن و نهادهای حمایتی

 3/46 0/601 0/336 0/468 5/000 383 6/96 هدف مشترک و فعالیت گروهی

 3/56 0/592 0/532 0/562 5/000 383 36/6 مجموع مقیاس

 4931، ی پژوهشها هبع: یافتمن

 ی سرمایه اجتماعیها همبستگی بین تمایل مردم به ورود گردشگر با شاخص
بررسی رابطه بین میزان ، یکی از موضوعات مهم برای اینکه نقش گردشگری در بهبود سرمایه اجتماعی بخوبی مشخص شود

. نتایج آزمون همبستگی بین میزان تمایل به ورود ی سرمایه اجتماعی بوده استها تمایل مردم به ورود گردشگر با شاخص

وجود دارد. بررسی  50/5دهد که بین آنها رابطه معناداری در سطح کمتر از  میی سرمایه اجتماعی نشان ها گردشگر با شاخص

ردشگر به باشد. در حقیقت با افزایش تمایل مردم به ورود گ میمیزان همبستگی نیز بیانگر آن است که این رابطه مستقیم 

ی سرمایه ها کند. بنابراین بین گردشگری و شاخص میی سرمایه اجتماعی نیز بهبود پیدا ها میزان شاخص، روستای خود

به همان میزان ، اجتماعی رابطه قوی وجود دارد. در حقیقت به همان میزان که تمایل و استقبال مردم از گردشگران بیشتر باشد

 نمایند.  مییابند و شرایط بهتری را کسب  میر روستاها بهبود ی سرمایه اجتماعی دها نیز شاخص
 ی سرمایه اجتماعی با ورود گردشگرها همبستگی شاخص -9جدول

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون ی سرمایه اجتماعیها شاخص

 559/5 110/5 مشارکت در اجتماع محلی

 555/5 111/5 امنیت اجتماعی

 551/5 163/5 احساس اعتماد

 553/5 191/5 پیوند دوستی و جمعی

 555/5 113/5 اهمیت و ارزش دادن به زندگی

 551/5 164/5 توانمندسازی

 555/5 160/5 و هنجارهای جمعی ها شارز

 554/5 943/5 حس تعلق به روستا

 554/5 969/5 تعاون و همیاری

 554/5 911/5 انسجام و همبستگی اجتماعی

 559/5 131/5 حمایت اجتماعی

 555/5 916/5 ها ظرفیت پذیرش تفاوت

 555/5 133/5 دانش و اطالع از روستا

 555/5 951/5 تشکیل انجمن و نهادهای حمایتی

 551/5 996/5 هدف مشترک و فعالیت گروهی
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 ارزیابی تفاوت سرمایه اجتماعی روستاها از نظر نقش گردشگری 

ی سرمایه اجتماعی با توجه به نقش ها از نظر تفاوت شاخصاداری سه روستای مطالعه شده معنبرای بررسی تفاوت 

تفاوت معناداری در ، آنووا( استفاده شد تا مشخص شود که روستاهای بررسی شده) یانسوارگردشگری از تحلیل 

آزمون آنووا گرفته  ها ی سرمایه اجتماعی با یکدیگر دارند یا نه. در این بخش ابتدا در سطح شاخصها زمینه شاخص

تنها به نتایج آزمون مجموع ، به دست آمد ها با توجه به اینکه تفاوت معناداری برای تک تک شاخص شد و

 در جدول اشاره شده است.  ها شاخص

خانقاه ، روستای بررسی شده)حجیج 9توان اینگونه مطرح نمود هر  می، (1جدول )آمده در  دست با توجه به نتایج به

شاخص سرمایه  40دارای تفاوت معناداری در زمینه ، ی به دست آمده برای آنهاو شمشیر( با توجه به سطح معنادار

ی سرمایه اجتماعی در این سه روستای ها اجتماعی با توجه به نقش گردشگری هستند. به عبارت دیگر شاخص

عنوان  توان هدف گردشگری با یکدیگر متفاوت است و حداقل یکی از آنها با پنج مورد دیگر تفاوت دارد. لذا می

نیست. یعنی شاخص مستقل بر روی  تصادف برحسبنمود که اختالفات بین روستاها در این زمینه احتماالً 

باشند که چنین شرایطی را برای این سه روستا فراهم کرده است.  ی وابسته موردمطالعه دارای اثری میها شاخص

وجود اختالف معناداری  وانه سرمایه اجتماعی رد گ 40ی ها روستاها در زمینه شاخص دار یمعنبنابراین عدم تفاوت 

 گردد.  بین روستاها تایید می
 ارزیابی تفاوت سرمایه اجتماعی بین روستاها از نظر نقش گردشگری)آزمون آنووا( -4جدول

 F Sig میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات واریانس شاخص 

 سرمایه اجتماعی

 00/4 1 45/9  بین گروهی

 519/5 914 0/94 یگروه درون 555/5 3/41

 *** 919 6/91 مجموع

 4931، ی پژوهشها همنبع: یافت

با توجه ، ی سرمایه اجتماعیها پس از مشخص شدن وجود تفاوت بین روستاها از نظر نقش گردشگری در شاخص

روستاها( ) ها هگرویک از  کدامبین  ها تفاوتتواند مشخص نماید که این  به اینکه استفاده از تحلیل واریانس نمی

 از آزمون دانکن استفاده گردید. ، ها است. لذا برای مشخص نمودن اختالفات روستاها از نظر هر یک از شاخص

بهترین شرایط  44/1نتایج آزمون دانکن نشان داد که به لحاظ مشارکت در اجتماع محلی روستای شمشیر با میانگین 

ری بیشترین نقش را از نظر مشارکت در این روستا برجای گذاشته است. همچنین را دارا است. در حقیقت گردشگ

شاخص احساس اعتماد روستای شمشیر با ، 46/1به لحاظ شاخص امنیت اجتماعی روستای خانقاه با میانگین

شاخص اهمیت و ارزش دادن به ، 10/9شاخص پیوند دوستی و جمعی روستای خانقا با میانگین ، 53/1میانگین

و در زمینه  03/9شاخص توانمندسازی روستای شمشیر با میانگین، 3454/9دگی روستای خانقاه با میانگینزن

. وضعیت اند هی اول قرار گرفتها هدر رتب 16/9و هنجارهای اجتماعی روستای خانقاه با میانگین  ها ششاخص ارز

شاخص تشکیل انجمن و نهادهای ( گزارش شده است. تنها 0نیز در جدول) ها روستاها بر اساس دیگر شاخص

. اند هبود 9برای روستاها بیشتر از  ها برای تمامی روستاها است و مابقی شاخص 9حمایتی دارای میانگین کمتر از 
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این موضوع نشانگر آن است که در زمینه شاخص تشکیل نهادهای مردمی در هیچ کدام از روستاها اقدام خاصی 

در رتبه اول و  65/9نیز بیانگر آن است که روستای شمشیر با میانگین  ها شاخصانجام نگرفته است. میانگین کلی 

در رتبه دوم و سوم قرار دارد. بنابراین گردشگری  13/9و روستای حجیج با میانگین  06/9روستای خانقاه با میانگین 

  است.ی سرمایه اجتماعی در روستای شمشیر داشته ها شاخص بیشترین نقش و تاثیر را در بهبود
 ی سرمایه اجتماعی)آزمون دانکن(ها اختالفات معنادار بین روستاها از نظر شاخص -5جدول

  50/5آلفا معناداری طبقات در سطح 
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 د علمی پژوهشی و دستاور گیری نتیجه

نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه تحت تاثیر گردشگری قرار دارند. به عبارت دیگر 

ی مختلف مشارکت در ها نماید. شاخص میی سرمایه اجتماعی نقش بارزی ایفاء ها گردشگری در بهبود شاخص

حس تعلق به ، ها ظرفیت پذیرش تفاوت، دن به زندگیارزش دا، احساس امنیت، امنیت اجتماعی، اجتماع محلی

. بر این اساس در صورت فعال بودن اند هتحت تاثیر نقش گردشگری بود ای هروستا و دیگر موارد همه بگون

توان انتظار داشت.  میامکان تحوالت مناسب را در زمینه سرمایه اجتماعی ، مطلوب ریزی گردشگری و وجود برنامه

ی مختلف سرمایه اجتماعی ها به چارچوب ساختاری و کارکردی خود توانسته است که شاخص گردشگری با توجه

 در روستاهای هدف گردشگری را دچار تغییر کند و نتایج بیانگر آن است که تاثیرگذاری آن نیز مثبت بوده است. 

 ها د در زمینه این تفاوتتوان میی مختلف وجود دارد. عوامل مختلفی ها بین روستاها تفاوت معناداری بین شاخص

تعداد ، تفاوت مردم روستاها از نظر تمایل به ورود گردشگر، توان به میزان ورود گردشگر میولی ، موثر باشد

موقعیت روستاها و شهرت داشتن روستاها اشاره نمود. در واقع این ، طبیعی و متنوع روستاها-ی تاریخیها هجاذب

از نظر نقش گردشگری در بهبود سرمایه اجتماعی تفاوت وجود داشته باشد. که بین روستاها  اند هعوامل سبب شد

دهد این روستا با  میاست که نشان  65/9بیشترین تفاوت بین روستاها نیز مربوط به روستای شمشیر با میانگین 

ه شاخص ی سرمایه اجتماعی پذیرفته است. سها بیشترین تاثیر را در زمینه شاخص، توجه به وضعیت گردشگری آن
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احساس اعتماد و امنیت اجتماعی بیشترین امتیاز را از نظر تاثیرگذاری گردشگری متقبل ، مشارکت در اجتماع محلی

 و در حقیقت گردشگری بیشترین نقش را در این سه شاخص سرمایه اجتماعی برجای گذاشته است. اند هشد

یل زیادی به پذیرش گردشگر دارند. این موضوع بررسی شاخص تمایل مردم به ورود گردشگر نشان داد که مردم تما

توان یکی از نقاط قوت دار توسعه سرمایه اجتماعی باشد. از سوی دیگر همین نگاه مثبت مردم به جذب  میخود 

ی سرمایه اجتماعی در روستاهای هدف گردشگری بهبود یابد. بنابراین در صورتی ها گردشگر سبب شده که شاخص

تواند وضعیت بهتری کسب نماید و در  میاین شاخص ، وستایی منطقه جدی تر دنبال شودکه گردشگری در نقاط ر

از جمله  ای هتواند زمینه ساز تحوالت اجتماعی گسترد میحقیقت گردشگری به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار 

تایی از نظر دیگر معیارهای توسعه روس، ی سرمایه اجتماعی باشد. مسلماً با تقویت چنین شاخصیها شاخص

 گیرند.  میاجتماعی و زیست محیطی نیز تحت تاثیر آن قرار ، اقتصادی

پیشنهاد ، با توجه به تاثیر گردشگری در بهبود سرمایه اجتماعی-4شود. میمتناسب با نتایج تحقیق چند پیشنهاد ارائه 

انجمن و نهادهای شاخص تشکیل -1شود که طرح گردشگری بافت روستاهای منطقه تدوین و اجرایی شود. می

ی سرمایه اجتماعی ضعیف بوده است. بنابراین بایستی به این شاخص اهمیت بیشتری داده ها حمایتی در بین شاخص

شود که این  میبین روستاها از نظر نقش گردشگری در سرمایه اجتماعی تفاوت وجود داشته است. پیشنهاد -9شود.

 تواند زمینه ساز توسعه گردشگری میستفاده از اجتماعات محلی ا-1موضوع دقیق تر در سطح روستاها بررسی شود.

شود انواع اقدامات علمی و اجرایی  میپیشنهاد ، با توجه به تمایل مردم به ورود گردشگر-0مناطق روستایی شود.

ود امکان توسعه اقتصادی روستاها نیز وج، با توسعه گردشگری روستایی در منطقه -6برای این موضوع انجام گیرد.

شود به توسعه گردشگری  میدارد؛ چرا که گردشگری بر بهبود سرمایه اجتماعی نقش داشته است. بنابراین پیشنهاد 

  در راستای تقویت اقتصاد روستاها تاکید بیشتری شود.
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