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بررسی نقش سرمایه اجتماعی شهروندان بر میزان گرایش آنها نسبت
به ورود گردشگران؛ مورد مطالعه :شهروندان شهر بابلسر
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چکـیده
سرمایهي اجتماعي را ميتوان به عنوان شالودهي توسعهي گردشگري به شمار آورد ،کهه بهدون شه ،،کهن جامعههي
ميزبان در تعامل با گردشگر تأثير مهمي در رونق گردشگري دارد .با توجه به افزای همهسهاله ورود گردشهگر بهه شههر
بابلسر ،پژوه حاضر به بررسي تأثير سرمایهي اجتماعي افراد بر گرای آنها نسبت بهه ورود گردشهگر پرداختهه اسهت.
روش این پژوه پيمایشي است و با استفاده از فرمول کوکران تعداد  081نفر به عنوان نمونه ،تعيين و با استفاده از روش
نمونهگيري تصادفي از نوع طبقهاي -چندمرحلهاي انتخاب شدند .ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامهي محققساخته بوده که
براي تعيين اعتبار آن از اعتبار صوري و جهت تعيين پایایي از آلفاي کرونباخ استفاده شد .براي تجزیه و تحليل دادههها از
نرمافزارهاي  Spssو  Amosدر دو سطح آمهار توصهيفي (فراوانهي و درصهد و آمهار اسهتنباطي (ضهریب همبسهتگي و
رگرسيون استفاده گردید .نتایج پژوه نشان داد که بين سرمایهي اجتمهاعي (بها سهه بُعهد اعتمهاد ،پيونهد و مشهارکت
اجتماعي شهروندان و گرای آنها نسبت به ورود گردشگران رابطهي معناداري وجود دارد .مهدل مسهير نشهان داد کهه
سرمایه اجتماعي  01درصد از واریانس متغير گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگران را تبيين ميکند.

واژگـان کلـیدی :گردشگري ،ورود گردشگر ،گرای  ،سرمایه اجتماعي ،بابلسر.

 .8دانشجوی دکتری جامعهشناسی مسائل اجتماعی ،دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران( .نویسنده مسئول)
Vdastyar95@gmail.com

 .7کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران.
 .3کارشناسی ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان ،دهاقان ،ایران.
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد دو

امروزه گردشگري بعد از صنعت نفت و خودروسازي به سومين صنعت بزرگ دنيا به منظور ایجاد درآمد و اشتغال در جهان
تبدیل شده است .براساس پي بينيهاي سازمان گردشگري جهاني ،1تعداد گردشگران تا سال  1111از مرز ی ،ميليارد نفر خواهد
گذشت؛ این در حالي است که درآمد اقتصادي ناشي از این صنعت تا همين سال ( 1111بي از دو هزار ميليارد دالر برآورد شده
است .در این ميان ،ایران کشوري با جاذبههاي گردشگري فراوان؛ در فهرست ده کشور برتر جهان از لحاظ جاذبههاي گردشگري
قرار دارد و براي هر سليقهاي انگيزه کافي براي سفر به کشور را به وجود ميآورد (ميرفردي و همکاران . 118 :1030 ،اثرات
اجتماعي و فرهنگي گردشگري شيوههایي هستند که در آن گردشگري تغييراتي را در نظامهاي ارزشي ،رفتار فرد ،روابط خانواده،
سب ،زندگي جمعي ،مراسم سنتي و سازمانهاي اجتماعي ایجاد ميکند .گردشگران در مدت اقامت در مقاصد گردشگري با
ساکنان محلي ارتباط و تماس برقرار ميکنند و نتيجه حاصل از روابط متقابل آنها در کيفيت زندگي ،نظام ارزشي ،تقسيم کار،
روابط خانوادگي ،الگوهاي رفتاري ،آداب و سنتهاي جامعهي ميزبان ،تغييراتي را به وجود ميآورد (رضواني . 30 :1081 ،تحقيقات
در رابطه با عملکرد و به تبع اثرات اجتماعي فرهنگي گردشگري به دليل چشماندازهاي مختلفي که محققان در پي گرفتهاند
جهتهاي متفاوتي یافته است .مروري بر ادبيات موضوع نشان ميدهد که دربارهي اثرات گردشگري به ویژه از دیدگاه اقتصادي و
زیستمحيطي ،تحقيقات خوبي انجام شده است .لکن اخيراً محققان به کشف و توصيف اثرات اجتماعي گردشگري نيز همت
گماردهاند (خوشفر و همکاران . 108 :1031 ،ایجاد اشتغال ،کسب درآمد ارزي ،توسعه متوازن ،تعادل منطقهاي ،کم ،به صلح
جهاني ،کم ،به سرمایهگذاري در ميراث فرهنگي ،بهسازي محيط ،توسعه نواحي روستایي برخوردار از جاذبههاي گردشگري و
پيشگيري از مهاجرفرستي جمعيت و سایر موارد ،از جمله مزایاي این بخ ميباشد .گردشگري فعاليتي چندبعدي و به جاذبهها و
خدمات ،عوامل ،دولت ،نهادها و همچنين جامعه ميزبان وابسته است .از ميان ارکان و اجزاي گردشگري ،مردم جامعه ميزبان
(مقصد به عنوان صاحبان اصلي مقصد گردشگري و نوع نگرش آنها به ورود گردشگران از اهميت ویژهاي برخودار است (عليقلي-
زاده و همکاران. 03 :1031 ،
توسعه گردشگري در ی ،منطقه بخ اعظم آن به رفتار مردم
آن منطقه در مواجهه با گردشگران بستگي دارد؛ به طوري که
بدرفتاري جامعه ميزبان با گردشگران منجر به ایجاد ذهنيتي
ناخوشایند در گردشگران شده و روند ورود گردشگر به منطقه را
کاه خواهد داد .از این رو توسعه گردشگري مستلزم شناخت و درک
کيفيت حمایت جامعه ميزبان از گردشگري است (حبيبي . 1031 ،به
عبارت دیگر ،ميهمانان ،ميزبانان و جاذبهها سه عامل اصلي در توسعه
گردشگرياند (در شکل 1

شکل  :1عوامل موثر بر صنعت گردشگری (محسنی،
.)151 :1811

در بين عوامل یاد شده ویژگيهاي ميزبانان (مردم منطقه یکي از عوامل مؤثر و نق آفرین در جذب گردشگر ميباشد.
تحقيقات نشان داده است بيتوجهي و نبود برنامهریزي در مورد تأثيرات اجتماعي گردشگران بر منطقه گردشگري باعث بروز
واکن هایي نامناسب در برابر گردشگران از طرف ميزبانان (مردم منطقه ميشود (مارگاتر 1و همکاران . 30-10 :1111 ،دریو و
آرچ 0نيز معتقدند بين تصميمات و رفتار گردشگران پيچيدگيهاي زیادي وجود دارد (دریو و آرچ . 101-118 :1118 ،چنانچه
گردشگران اطمينان خاطر الزم و امنيت خاطر از منطقه گردشگري را حس نمایند ،زمينه جهت بازدیدهاي مجدد و تبليغ جهت
حضور دیگر گردشگران را به وجود مي آورند .از جمله عواملي که نق مهمي در احساس رضایت و امنيت گردشگران ایفا مينماید
ميزان سرمایه اجتماعي موجود در مردم بومي منطقه ميباشد .سرمایه اجتماعي ،توانایي بهبود همکاري بين افراد جامعه و هماهنگي
در روند توسعه گردشگري جامعهمحور را دارد (ليو 0و همکاران . 1110 ،جوامع و مناطق مختلف اگر ميخواهند گردشگري خود را
توسعه دهند باید بين سرمایهي اجتماعي و صنعت گردشگري خود ارتباطات مناسب و هماهنگي برقرار سازند .سرمایه اجتماعي در
واقع به شبکهها ،روابط و مبادالت متقابل مربوط ميشود .در جوامع مختلف ،شبکههاي شخصي کوچ( ،که بخشي از سرمایه
اجتماعي هستند ،همچون خانواده از برخي جهات بسيار بسته هستند ،که این ميتواند یکي از موانع توسعه گردشگري باشد ،زیرا
مانع از ایجاد دید باز در برابر گردشگران خارجي ميشود .اما این جوامع ميتوانند با ترویج این مطلب که حضور گردشگران ميتواند
باعث ایجاد مزیت براي منطقه شود ،مهماننوازي ساکنان از گردشگران را افزای دهند .شبکههاي اجتماعي محلي هم ميتوانند
بصورت افقي و عمودي خود را گسترش دهند .شبکههاي اجتماعي افقي در خانوادهها و شبکههاي اجتماعي عمودي در سازمانها،
مناطق و کشورها به وجود ميآیند .جامعهاي که از شبکههاي اجتماعي افقي قوي تشکيل شده است از سرمایه اجتماعي الزم براي
ایجاد فرصتهاي جدید مانند توسعه گردشگري برخوردار خواهد بود .همچنين جامعهاي که داراي شبکههاي اجتماعي عمودي قوي
است ،در برابر گردشگري ذهنيتي روشنتر و بازتر دارند (بيدختي و شریفي . 1031 ،بنابراین ،ميتوان گفت که گرای جامعهي
ميزبان به گردشگر و عوامل مؤثر بر این گرای  ،یکي از ارکان مهم و اساسي این صنعت است که اگر در برنامهریزيها به آن توجه
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نشود؛ موجب نقص و ضعف در توسعهي صنعت گردشگري خواهد شد .رفتار و تعامالت مناسب براي جلب و جذب گردشگر از
سوي جامعهي ميزبان (جامعه مقصد گردشگري تابع مجموعهاي از عوامل و مؤلفههاي اقتصادي ،فرهنگي ،جامعهشناختي ،روان
شناختي و انسانشناختي است ،که در فرآیند گرای و نگرش جامعهي ميزبان به صنعت گردشگري ،به طور کلي ،و به گردشگران،
به طور خاص ،تأثير بسزایي دارد .دیدگاه مشترکي که در همه مطالعات انجام شده نمایان است ،تأثير سرمایهي اجتماعي را به
عنوان ی ،عامل مهم در توسعهي مشارکت اجتماعي و توسعهي گردشگري محلي برجسته ميسازد .این پژوه در پي بررسي
این موضوع است که ميزان گرای شهروندان شهر بابلسر نسبت به ورود گردشگران در چه حدي است؟ و عواملي همچون سرمایه
اجتماعي ،سن ،جنس و ميزان تحصيالت افراد ،چه تأثيري بر این گرای دارد؟

 -2مبانی نظری
 -1-2گردشگری و گرایش

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد دو

واژه توریسم یا گردشگري نخستينبار در سال  1811در مجلهي انگليسي به نام اسپورتينگ مگرین (مجلهي ورزشي مطرح
شد (رضواني . 0 :1083 ،این واژه از کلمه تور به معناي گشتن گرفته شده که ریشه در لغت التين تورنس 1به معناي رفت و
برگشت بين مبدأ و مقصد ميباشد که از یوناني به اسپانيایي و فرانسه و در نهایت به انگليسي راه یافته است (عبدالمنافي:1031 ،
 . 38صنعت گردشگري به عنوان یکي از عظيمترین صنایع در دنيا به حساب ميآید .بسياري از کشورها این صنعت پویا را به عنوان
منبع اصلي درآمد ،اشتغال و رشد و توسعه ساختار زیربنایي قلمداد ميکنند .اقتصاددانان افزای درآمدهاي ارزي ،ایجاد اشتغال و
افزای درآمدهاي مالياتي را از جمله دالیل تأثيرگذار گردشگري بر توسعه اقتصادي قلمداد ميکنند (هولزار . 1111 ،1گردشگري
فرآیندها ،فعاليتها و پيامدهاي ناشي از ارتباطات و تعامل بين گردشگران ،فروشندگان و دولت ميزبان ،جوامع ميزبان و محيطهاي
اطراف که درگير شدهاند ميباشد (سليماني هاروني . 110 :1083 ،گردشگري عمل مسافرت کردن و رفتن به جایي غير از مکان
هميشگي و متعارف زندگي به منظور لذت بردن است ،حتي اگر این کار با جابهجایي کوچکي همراه باشد ،با این که هدف اصلي
این جابهجایي غير از تفنن و لذتجویي باشد .گردشگر نيز کسي است که این کار را انجام ميدهد (رضواني . 0 :1083 ،طبق تعریف
کميته ویژه رم ( 1301افرادي که در ی ،دوره  10ساعته یا بيشتر به ی ،کشور خارجي سفر ميکنند ،گردشگر ناميده ميشوند ،و
طبق تعریف سازمان جهاني گردشگري ( 1333گردشگري عبارت است از مجموعه کارهایي که ی ،فرد در سفر و در مکاني غير از
محيط عادي خود براي مدتي که کمتر  10ساعت و بيشتر از ی ،سال نيست ،انجام ميدهد و هدف آن سرگرمي ،تفرج ،استراحت،
ورزش ،دیدار با اقوام و آشنایان ،کسب و کار ،ماموریت ،شرکت در سمينار یا کنفرانس ،درمان ،مطالعه ،تحقيق ،فعاليتهاي مذهبي
و فعاليتهایي از این قيبل باشد (رضواني . 0 :1083 ،گردشگري گونههاي متفاوتي دارد ،از جملهي آنها گردشگري هنري ،فرهنگي،
کاري ،آموزشي ،بياباني ،مجازي ،الکتروني ،،فضا ،سالمت ،ماجراجویانه ،ورزشي ،مذهبي ،قومي  -عشایري ،روستایي ،تجاري –
بازرگاني ،شهري ،طبيعتگردي ،دریایي و گردشگري تاریخي ميباشند (رضواني ، 1083 ،که اثرات و پيامدهاي (منفي و مثبت
فرهنگي و اجتماعي آنها در قالب جدول زیر تشریح شده است.
جدول شماره  :1اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری (امین بیدختی و شریفی.)1831 ،
پيامدهاي بالقوهي مثبت فرهنگي – اجتماعي گردشگري
پيامدهاي بالقوهي منفي فرهنگي – اجتماعي گردشگري
 عدم انعکاس مناسب فرهنگ و آداب و رسوم منطقه بازدید شده  -گسترش تبادالت فرهنگي بين گردشگران و افراد بومي پوش نامناسب گردشگران در مواردي و اثرات منفي بر بوميان  -رشد شخصيت و شکوفایي استعدادها و افزای سطح دان ساکنين. بهبود عدالت بين مردان و زنان از جههت دسهتیهابي بهه فرصهتههاي متأثر ساختن جامعه ميزبان از آداب و رسوم گردشگرانشغلي
 توسعه روابط فکري ،فرهنگي و اجتماعي جامعه ميزبان و مهمان امکان افزای ناامني و هرج و مرج در منطقه شناخت مردم از فرهنگ و تمدن کشورهاي دیگر تشدید تضاد اجتماعي بين طبقات مختلف مردم حفظ هنرهاي سنتي و آداب و رسوم باستاني امکان رایج شدن کاالهي لوکس و گسنرش مصرفگرایي احياء هویت فرهنگي و احساس غرور ملي به خطر افتادن غناي فرهنگي و اصالت فرهنگي جامعه بهبود کيفيت زندگي جامعه ميزبان تغيير نحوهي زندگي افراد بومي کشور ميزبان فاصله درآمدي بوميان و گردشهگران منجهر بهه اثهرات نمایشهي ایجاد تحول ،نوسازي و معرفي فرهنگ محليميگردد

و گرای عبارت است از ی ،نوع آمادگي فکري و ذهني که به وسيله تجربه سازماندهي شده و بر روي عکسالعملهاي
انسان نسبت به کليهي پدیدهها و وضعيتهایي که با او سروکار دارد ،تأثيري جهتدهنده و پویا ميگذارد (حبيبي . 1031 ،طبق
دیدگاه فيشباین و آیزن ،0رفتار به دنبال زنجيرهاي از عوامل به وجود ميآید که قصد و نيت به انجام ی ،رفتار ،منجر به وقوع آن
1 turns
2 Holzar
3 Fishbayn and Ajzen

72

رفتار ميشود .شکلگيري قصد و نيت به نوبه خود تابع دو متغير است :گرای به سوي آن رفتار و هنجار ذهني (آیزن:1388 ،
 . 113گرای به سوي آن رفتار ،ی ،متغير فردي و شخصي است که طي آن فرد انجام ی ،رفتار را از نظر خودش ارزیابي ميکند
که آیا خوب یا بد است .هنجار ذهني ،منعکسکننده نفوذ و فشار اجتماعي است که فرد آن را براي انجام کاري یا رفتاري احساس
و ادراک ميکند (ميرفردي و همکاران . 111 :1030 ،در این نظریه ،گرای تابع دو عامل در نظر گرفته شده است :یکي ،انتظار
فایده و دیگري ،ارزیابي فایده .انتظار فایده به این معني است که فرد تا چه حد از ی ،پدیده انتظار فایده دارد .بنابراین ،انتظار فایده
منعکسکننده عواملي چون سروکار داشتن ،درک اهميت و ...است .طي ارزیابي فایده ،شخص ارزیابي ميکند که آیا آن پدیده به
نظر او براي او فایده داشته است یا نه (حبيبي. 01 :1031 ،
گرای

به رفتار

رفتار

قصد و نيت
هنجار ذهني
شکل  :2جایگاه گرایش در نظریه فیش باین و آیزن (آیزن.)111 :1311 ،
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بنابراین ،گرای به سوي آن رفتار و هنجار ذهني در به وجود آمدن قصد و نيت هميشه یکسان نيست و بستگي به شخصيت
فرد و شرایط اجتماعي دارد .گرای به نوبه خود تابع دو عامل ،بُعد شناختي و بُعد رفتاري است .بُعد شناختي نشان ميدهد که افراد
با توجه به تأثير پيامدهاي گردشگري تا چه اندازه خود را با این پيامدها موافق و همسو ميبينند .بُعد رفتاري نيز نشان ميدهد افراد
با توجه به پيامدهاي گردشگري به چه ميزان مایلند به فرایند یاد شده (ورود گردشگران واکن مثبت و یا منفي نشان دهند
(حبيبي . 01 :1031 ،گرای ميتواند متأثر از شرایط و عوامل گوناگوني باشد که در این پژوه به نق سرمایهي اجتماعي توجه
شده است.

 -2-2سرمایهی اجتماعی
کلمن،1

بوردیو،1

پير
مفهوم سرمایه اجتماعي تاریخ طوالني در علوم اجتماعي دارد .اما شهرت آن به دهه نود با مطالعات جيمز
پاتنام 0و فوکویاما 0بر ميگردد .سرمایه اجتماعي ،شکل و نمونهي ملموس از ی ،هنجار غيررسمي است که باعث ترویج همکاري
بين دو یا چند فرد ميشود و موجب توانمندي همدیگر ميشود ،هنجارهاي تشکيلدهنده سرمایه اجتماعي ميتواند از هنجار روابط
متقابل دو دوست گرفته تا آموزههاي پيچيدهاي را دربرگيرد ،چنين نيست که هر مجموعهاي از هنجارهایي با مصداق عيني به
تشکيل سرمایه اجتماعي بينجامد در حالي که این هنجارها باید به ایجاد و افزای همکاري در گروه منجر شود ،لذا با فضایل سنتي
چون درستکاري ،وفاي به عهد ،قابل اعتماد بودن ،روابط متقابل و نظایر اینها مرتبطاند (الواني و شيرواني . 1:1031،از دیدگاه
بوردیو ،سرمایهي اجتماعي بر پيوندهاي اجتماعي کنشگران در شبکههاي اجتماعي تأکيد دارد .به نظر وي ،سرمایه اجتماعي،
مجموع منابع بالفعل و بالقوهاي است که به مالکيت ی ،شبکه پایدار متصل است؛ شبکههایي که هر ی ،از اعضاي خود را از
پشتيباني سرمایه اجتماعي برخوردار ميکند و آنان را مستحق اعتبار ميسازد (ميرفردي و همکاران . 111 :1030 ،از نظر جيمز
کلمن ،مفهوم سرمایهي اجتماعي وسيله اي جهت تبيين نحوه همکاري و تعاون افراد با یکدیگر است .او سرمایه اجتماعي را به
عنوان دارایي فرد در نظر ميگيرد ،اما آن را ساختهي منابع ساختارهاي اجتماعي ميداند .در تعيين این که منابع در عمل قابل
کاربرد هستند ،کلمن معتقد بود که دو عنصر حياتي نق مهمي را بازي ميکنند ،ميزان واقعي تعهدات موجود و ميزان اعتماد
موجود در محيط اجتماعي .به صورت ساده از دیدگاه کلمن ،سرمایه اجتماعي هنگامي بوجود ميآید که روابط ميان افراد به شيوهاي
دگرگون شود که کن را تسهيل کند .وي این گونه ادامه ميدهد که سرمایهي مادي کامالً ملموس است و به صورت مادي و
قابل مشاهده تجسمیافته است ،سرمایه انساني چندان ملموس نبوده و در مهارتها و دانشي که فردي کسب کرده است تجسم
مي یابد و سرمایه اجتماعي حتي کمتر از این محسوس است ،زیرا در روابط ميان افراد تجسم ميیابد (ماجدي و لهسایي-
زاده . 33:1081،کلمن برخالف بوردیو معتقد است که سرمایهي اجتماعي صرفاً محدود به طبقه مرفه نبوده بلکه ميتواند براي
طبقات پایين نيز مفيد باشد .از نظر کلمن سرمایهي اجتماعي نشاندهنده ی ،منبع است زیرا متضمن شبکههاي مبتني بر ارزش-
هاي مشترک و اعتماد ميباشد (فيلد . 08 :1088 ،در این خصوص پاتنام معتقد است سرمایه اجتماعي نيز مانند سایر سرمایهها
مولّد است و امکان دستيابي به اهداف مشخصي را فراهم ميکند (پاتنام . 1110 ،و فوکویاما معتقد است ،سرمایه اجتماعي،
هنجارهاي غيررسمي جاافتادهاي است که همکاري ميان دو یا چند نفر را تشویق ميکند و موجب ميشود اعضاي جامعه باهم
مشارکت کنند (فتاحي و اخالصي . 1110 ،به طور خالصه ،سرمایه اجتماعي مفهومي است که ميتوان آنرا با شاخصهایي نظير
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اعتماد به دیگران ،تقابل اجتماعي ،مشارکت داوطلبانه در فعاليتهاي مدني ،یکپارچگي و وحدت در جهت منافع متقابل ،کارآمدي
جمعي ،تمایل به همکاري با شبکههاي رسمي و غيررسمي و هنجارهاي اجتماعي تعریف کرد (مسعودنيا . 130:1083،در پژوه
حاضر شاخصهاي سرمایه اجتماعي در سه بُعد اعتماد اجتماعي ،پيوند اجتماعي و مشارکت اجتماعي تقسيم گردید .در زیر به تشریح
هر ی ،از این ابعاد پرداخته ميشود.

 -3-2اعتماد اجتماعی

 -4-2پیوند اجتماعی
این مفهوم به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي ی ،شبکه به مثابهي منبع باارزشي که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب
تحقق اهداف اعضاء ميشود ،اشاره دارد (اميرخاني و پورعزت . 13:1081،آنچه که در سرمایه اجتماعي و مفهوم آن مطرح ميشود،
سرمایهگذاري در روابط اجتماعي و همچنين افزای  ،گسترش و به اشتراک گذاشتن منابع در روابط و یا از طریق آن براي تسهيل
کن جمعي و گسترش اعتماد و بده و بستان در جامعه است ،از این رو ،روابط اجتماعي ،بستر اصلي سرمایه اجتماعي محسوب
ميشود (شجاعي و همکاران . 11:1081،شبکهي روابط اجتماعي که ارتباطات بين افراد درون جامعه را مورد کنکاش قرار ميدهد.
احساس تعلق محصول روابط اجتماعي محسوسي است که توسط جامعه درک شده و تأثيرات زیادي ميتواند بر روي آسيبهاي
اجتماعي به خصوص در شهرها داشته باشد (خوشفر و همکاران . 00 :1031 ،پيوندهاي اجتماعي به تعامل رسمي و غيررسمي
ميان افراد منجر ميشود که نتيجه آن سرعت بخشيدن به توسعهي مطمئن در مناطق ميباشد (راچماواتي . 1110 ،1بنابراین پيوند
اجتماعي بخشي از سرمایهي اجتماعي که با داشتن آن جامعهي ميزبان ميتواند رضایتمندي گردشگران را فراهم نماید.
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اعتماد اجتماعي ،شامل اعتماد بينشخصي ،اعتماد تعميمیافته (به محيط و اعتماد نهادي است ،که در این پژوه تمرکز بر
اعتماد تعميمیافته (به محيط ميباشد .منظور از آن اعتماد به افهراد ناشناس است .به طور معمول ،سطح اعتماد در ميان خانوادهها
در همهي جوامع باالست .آنچه باعث ایجاد تفاوتهاي اساسي ميان کشورها و مناطق ميشود ،ميزان اعتماد تعميمیافته است
(خوشفر و همکاران . 00 :1031 ،پاتنام ،اعتماد را به دو نوع اجتماعي و شخصي دستهبندي کرده است و اعتماد اجتماعي را براي
جامعه سودمندتر دانسته است (پاتنام . 1110 ،اعتماد اجتماعي برخالف اعتماد فردي از شبکههاي موجود در امور اجتماعي ،مدني و
هنجارهاي متقابل ناشي ميشود (الواني و شيرواني . 1:1031،اعتماد یکي از جنبههاي اساسي روابط انساني و اجتماعي در ميان
افراد و نهادهاي اجتماعي است و در جریان کن هاي متقابل بين گروههاي اجتماعي ،نق مهمي را در ایجاد نظم و یکپارچگي
اجتماعي و نيز حفظ آنها برعهده دارد .در عين حال ،اعتماد اجتماعي ،از عناصر مهم در پذیرش و همدلي اجتماعي محسوب ميشود
و بسترساز تعامالت اجتماعي است (تبریزي و آقامحسني . 1083 ،براي مثال گروهي که اعضای به یکدیگر اعتماد زیادي دارند
نسبت به گروهي که فاقد این ویژگي هستند ،موفقترند و کارایي بيشتري دارند (دستيار و محمدي. 1031 ،

 -5-2مشارکت اجتماعی
مشارکت برابر است با کسب قدرت به معناي توان دسترسي به منابع الزم براي حفظ معيشت و کنترل این منابع .ارتباط
سازندهاي بين مفهوم سرمایهي اجتماعي و مشارکت اجتماعي وجود دارد و همافزایي این مفاهيم با سرمایهي اجتماعي به اثبات
رسيدهاست (زارع و همکاران . 110 :1083 ،بنابراین ،مشارکت در گردشگري ،مردم محلي را به حمایت از فعاليتهاي گردشگري
تشویق ميکند و مردم محلي ميتوانند منبع خوب اطالعاتي باشند که براي دیگران قابل دسترس نيست .همچنين آنها ميتوانند
توسعهي متناسب گردشگري را با سب ،و سرعتي که مطابق با نيازها و اشتياقهاي آنهاست ،شناسایي کنند (گارود. 1110 ،1

 -3پیشینه پژوهش
جوامعي که از سرمایه اجتماعي باالتري برخوردار هستند ،اعتماد و بروز رفتارهاي اخالقي آنها افزای و ميزان جرائم
اجتماعيشان کاه ميیابد .همچنين با ارتقاء سرمایهي اجتماعي ،امنيت جامعه را افزای داده که این خود زمينهي جذب هر چه
بيشتر گردشگران را فراهم ميکند (امينبيدختي و شریفي . 101 :1031 ،با این اوصاف در پژوه ها و مطالعاتي چند به نق
سرمایهي اجتماعي در گردشگري و بر ميزان گرای به ورود گردشگر اشاره شده است .ابراهيمپور و همکاران ( 1033در پژوهشي
تحت عنوان "بررسي تأثير سرمایه ي اجتماعي بر مشارکت در توسعه گردشگري پایدار با نق ميانجي اثرات گردشگري در شهر
سرعين" نشان دادند که بين سرمایه اجتماعي و سه متغير اثرات اقتصادي گردشگري ،اثرات اجتماعي – فرهنگي گردشگري و
مشارکت در توسعه گردشگري پایدار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .حبيبي ( 1031در پژوهشي تحت عنوان "بررسي نق
سرمایهي اجتماعي در تمایل به ورود گردشگر در شهرستان مریوان" نشان داد که بين سرمایه اجتماعي (اعتماد ،انسجام و
مشارکت  ،ميزان تحصيالت و جنسيت جامعه ميزبان با گرای آنها به ورود گردشگر رابطه معناداري وجود دارد ،اما بين سن و
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گرای آنها به ورود گردشگر رابطه معناداري وجود ندارد .ميرفردي و همکاران ( 1030در پژوهشي تحت عنوان "بررسي تأثير
سرمایه اجتماعي بر ميزان گرای به ورود گردشگر در شهر یاسوج" نشان دادند که بين سرمایه اجتماعي ،سن و جنسيت
پاسخگویان و گرای آنها به ورود گردشگر رابطهي معناداري وجود دارد ،اما بين ميزان تحصيالتشان و گرای آنها به ورود
گردشگر رابطهي معناداري وجود ندارد .در پژوه هاي دیگري نشان داده شد که سرمایهي اجتماعي جامعهي ميزبان به طور
مستقيم بر جذب گردشگر (امينبيدختي و شریفي ،1031 ،محمدي و همکاران ، 1030 ،توسعهي گردشگري (اکبریان رونيزي،
 ، 1031توسعه بازاریابي گردشگري (دیاني و همکاران 1031 ،و ميزان تمایل به گردشگري (غفاري و معاون 1031 ،موثر بوده
است .هوانگ و استوارت 1113( 1در پژوهشي در کره جنوبي ،سرمایه اجتماعي را به عنوان نوع خاصي از ارتباطات شخصي
گسترش ميدهد که اقدام جمعي اجتماع مقصد را براي توسعه گردشگري روستایي تشویق ميکند .نتایج نشان داد که کيفيت شبکه
اجتماعي فردي با تمایل به مشارکت در توسعه گردشگري در ارتباط است .عالوه بر این ،در مقایسه با روابط شخصي انفرادي ميان
ساکنان ،شبکههاي اجتماعي موجود ،براي افزای اقدام جمعي ساکنان حياتي هستند .راچماواتي 1110( 1در پژوهشي در اندونزي،
تشریح مي کند که سرمایه اجتماعي در ی ،مقصد گردشگري بر توسعه اکوتوریسم در ی ،سایت خاص تأثير ميگذارد .نتایج این
پژوه نشان داد که بين شبکهبندي ،مشارکت اجتماعي و توسعه اکوتوریسم ارتباط مثبت وجود دارد ،ولي اعتماد و هنجار ارتباطي
با توسعه اکوتوریسم ندارند .پایمين 0و همکاران ( 1110موانع مشارکت اجتماعي را در گردشگري روستایي در منطقهاي در مالزي
مورد ارزیابي قرار دادند .نتایج تحقيق آنها نشان داد که موانع اصلي مشارکت اجتماعي در گردشگري شامل :دان محدود درباره
گردشگري ،فقدان سرمایه ،عدم توانایي ارتباط خوب از طریق زبان انگليسي ،فقدان اطالعات درباره توسعه گردشگري منطقه مورد
مطالعه و مشوقها یا حمایتهاي محدود دولت از توسعه گردشگري ميباشد .پونگ پان رات و چانترادون 1111( 0در تحقيقي با
عنوان «عملکرد سرمایه اجتماعي در طرح مشارکتي اجتماع گردشگري در جزیره ي سامویي تایلند» دریافتند که عناصر سرمایه
اجتماعي موجب مشارکت بيشتر در ميان افراد محلي شده و سطح تحصيالت افراد ميتواند عملکرد حياتي براي موفقيت طرح
فعاليتهاي گردشگري محلي داشته باشد .یي مين لي 1111( 1در تحقيقي با عنوان «تأثير سرمایه اجتماعي دستفروشيها
(کيوس،هاي خوراکي بر درگير کردن اوقات فراغت گردشگران در تایوان» به این نتيجه رسيدهاند که :شکلهاي اعتماد اجتماعي
در این تحقيق به عنوان هستهي سرمایه اجتماعي نمایان است .دو بعد سرمایه اجتماعي شامل مشارکت و اعتماد اجتماعي در ميان
بخ دستفروشي ها تأثير مستقيم ،مهم و مثبت براي درگير کردن اوقات فراغت گردشگران به منظور خوردن خوراکي و غذا به
عنوان ی ،فعاليت فراغتي داشته است .به هرحال با بررسي تعاریف متعددي که از سرمایه اجتماعي ارائه شده است ،در کل مالحظه
ميشود این مفهوم وسيلهاي براي رسيدن به اهداف و منافع فردي و گروهي جامعه به شمار ميآید و دربردارنده معيارهایي همچون
اعتماد ،همکاري ،همبستگي ،مشارکت و رابطه متقابل بين اعضاي ی ،گروه است .به نحوي که سرمایه اجتماعي ،سبب ميشود
گروه به سمت ارزشها و هنجارهاي تحسين شده و مثبت در جامعه گام بردارد .هرچند شهرها از دیرباز مهمترین مناطق گردشگري
بودهاند ،اما صرف وجود جاذبهي گردشگري در مناطق شهري براي توسعهي گردشگري ،کافي نيست .پس الزم است که دیگر
ارکان و عناصر مرتبط با صنعت مذکور از جمله سازمانها و نهادها و همچنين مردم جامعهي مقصد گردشگري شرایطي را براي
جلب گردشگر فراهم نمایند .بنابراین در جهت توسعهي گردشگري و افزای سرمایهي اجتماعي بررسي رابطه بين این دو ضروري
به نظر ميرسد .شهر بابلسر ،با داشتن شرایط آب و هوایي و تفرجگاههاي زیبا و مطبوع ،زمينه توسعهي صنعت گردشگري را دارد.
بنابراین هدف این پژوه بررسي رابطه بين سرمایه اجتماعي و تمایل به ورود گردشگر در شهر بابلسر است و در پي پاسخگویي
به این سوال است که ميزان سرمایه اجتماعي جامعه ميزبان چقدر در تمایل به ورود گردشگر اثرگذار است؟ .ملهم از مباني و
چارچوب نظري پژوه و نيز سوابق تجربي پژوه  ،فرضيههاي پژوه عبارتند از:
 بين سرمایه اجتماعي شهروندان شهر بابلسر و ميزان گرای آنها نسبت به ورود گردشگران رابطه معناداري وجود دارد. بين اعتماد اجتماعي شهروندان شهر بابلسر و ميزان گرای آنها نسبت به ورود گردشگران رابطه معناداري وجود دارد. بين پيوند اجتماعي شهروندان شهر بابلسر و ميزان گرای آنها نسبت به ورود گردشگران رابطه معناداري وجود دارد. بين مشارکت اجتماعي شهروندان شهر بابلسر و ميزان گرای آنها نسبت به ورود گردشگران رابطه معناداري وجود دارد. بين سن شهروندان شهر بابلسر و ميزان گرای آنها نسبت به ورود گردشگران رابطه معناداري وجود دارد. گرای شهروندان مرد و زن نسبت به ورود گردشگر متفاوت است. -گرای شهروندان شهر بابلسر نسبت به ورود گردشگر بر حسب ميزان تحصيالت آنها متفاوت است.

1 Hwang and Stewart
2 Rachmawati
3 Paumin
4 Pongponrat and Chantradon
5 Yi Min, L
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 -4مدل مفهومی
براي بررسي نق سرمایه ي اجتماعي بر ميزان گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر ،با مرور ادبيات تحقيق ،شکل  0به
عنوان چارچوبي کلي براي مشخص نمودن روابط ميان متغيرهاي تحقيق آورده شد .این شکل شامل متغير مستقل سرمایهي
اجتماعي (با ابعاد اعتماد ،پيوند و مشارکت اجتماعي و گرای نسبت به ورود گردشگران (با ابعاد رفتاري و شناختي به عنوان متغير
وابسته در نظر گرفته شده است.
اعتماد اجتماعي
پيوند اجتماعي

بُعد رفتاري

سرمایه
اجتماعي
شهروندان

به

گرای
ورود
گردشگران

مشارکت اجتماعی

بُعد شناختي

شکل  :8مدل مفهومی پژوهش.

پژوه حاضر بر اساس رویکرد کمي و با استفاده از روش پيمایشي به جمعآوري دادهها و اطالعات مورد نياز پرداخته است.
در این روش ابزار پرسشنامهي محققساخته استفاده شده است .پرسشنامه شامل مجموعهاي از گویههایي که ميزان سرمایهي
اجتماعي شهروندان و ميزان گرای آنها نسبت به ورود گردشگران را ارزیابي ميکند و سؤاالت در قالب مقياس رتبهاي و پنجطيفي
ليکرت آورده شده است (به طور عينيتر در جدول شمارهي . 1
جدول ( :)1معرفی دقیق متغیرهای تحقیق و ضریب آلفای کرونباخ.
پایایي
تعداد گویهها
متغيرها
1/110
13
سرمایه اجتماعي شهروندان (اعتماد ،پيوند و مشارکت اجتماعي شهروندان
اعتماد اجتماعي شهروندان (اعتماد مردم به یکدیگر ،اعتماد فردي ،رضایت
1/101
1
ازمحل زندگي و ...
پيوند اجتماعي شهروندان (رفت و آمد شهروندان با یکدیگر ،مشورت با یکدیگر،
1/111
1
روابط صميمانه با یکدیگر و ...
مشارکت اجتماعي شهروندان (مشارکت در امور شهري ،مشارکت در طرحها و
1/111
3
برنامههاي توسعه ،مشارکت در کم ،به مدیران ،مشارکت در صيانت از جاذبه-
هاي شهر و ...
گرای شهروندان به ورود گردشگر (ابعاد شناختي و رفتاري گرای به ورود
1/111
11
گردشگر
بُعد شناختي گرای به ورود گردشگر (ورود گردشگر به شهر موجب رشد شهر،
1/111
3
بهبود راهها و شبکههاي حمل و نقل ،فروش توليدات شهري ،توسعهي
گردشگري و ...
بُعد رفتاري گرای به ورود گردشگر (راهنمایي گردشگران ،رفتار خوب با آنها،
1/110
1
کم ،به آنها در صورت نياز و ...

مقياس و طيف

مقياس رتبهاي و
پنجطيفي ليکرت
(کامالٌ مخالف =
نمرهي  ،1مخالف =
نمرهي  ،1بينظر =
نمرهي  ،0موافق =
نمرهي  0و کامالً
موافق = نمرهي 1
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 -5روش پژوهش و معرفی محدوده مورد مطالعه

جامعه آماري در این پژوه شهروندان شهر بابلسر 1هستند که بر اساس سرشماري عموم و نفوس مسکن سال  1031تعداد
آنها  13333نفر است .در این پژوه با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با  081نفر است که با توجه به در نظر گرفتن
احتمال وجود پرسشنامههاي مخدوش و بيجواب ،تعداد پرسشنامهها به  011نفر افزای یافته است .در این پژوه از روش
1شهر بابلسر یکي از شهرهاي ساحلي استان مازندران ،در شمال ایران ،بين دریاي مازندران و رشته کوه البرز قرار دارد .این شهر مرکز شهرسهتان بابلسهر اسهت.
بابلسر با پهنه  1011هکتار در مصب رودخانه بابلرود و در کرانه جنوبي دریاي مازندران و در  11درجه و  03دقيقه و  01ثانيه طول جغرافيهایي و  03درجهه و 00
دقيقه عرض جغرافيایي قرار دارد .این شهر در مدار معتدل گرم قرار گرفته و ضریب اعتدال این شهر بسيار معتدل است .ایهن ناحيهه بها ميهانگين سهاليانه دمهاي
 0/18درجه سانتيگراد ،بارش ساليانه  131ميليمتر و  13درصد رطوبت یکي از خوش آب و هواترین مناطق کشور به شهمار ميآیهد .از نظهر توپهوگرافي سراسهر
بابلسر در بخ جلگهاي و در موقعيت ساحلي قرار دارد و از لحاظ ناهمواري عوارض برجسته توپوگرافي ،در آن دیده نميشهود .تقریبهاً همهوار بهوده و بها شهيب
مالیمي از سوي رشتهکوههاي البرز به سوي دریاي خزر امتداد دارد .بلنداي شهر  11متر پایينتر از سطح دریاهاي آزاد و  1متر باالتر از سهطح دریهاي مازنهدران
قرار دارد .موقعيت جغرافيایي شهر بابلسر به طور واضح روي نق مشخص شده است.
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نمونهگيري تصادفي از نوع طبقهاي -چندمرحلهاي استفاده شده است که پس از تعيين حجم نمونه ابتدا با استفاده از نقشهي
راهنماي شهر بابلسر ،مناطق سهگانه (کنار دریا ،وسط شهر ،اطراف شهر شهر تعيين شدند و تعداد محلههاي هر منطقه مشخص
گردید .و بر اساس جمعيت هر محله ،تعداد افراد نمونه در هر محله تعيين شد .در مرحلهي بعد ،از هر محله چند بلوک به صورت
تصادفي انتخاب شد .سپس از هر بلوک ،خانوارهایي با فاصلهي  1نمونه ،به طور منظم انتخاب شدند ،آنگاه پرسشنامه توسط یکي از
افراد  18سال و باالتر هر خانوار ،پر گردید .در پژوه حاضر روایي یا اعتبار پرسشنامهي مذکور به شکل اعتبار محتوایي و صوري
(یعني با مراجعه به عقل سليم و داوران متخصص و کتب و موضوعات مرتبط بررسي شد و پس از جرح و تعدیل گویههاي
پرسشنامهي تحقيق ،روایي ابزار اندازهگيري مورد تأیيد قرار گرفت .دادههاي پژوه با استفاده از نرمافزارهاي  Spssو Amos
مورد تحليل قرار گرفت .به منظور سنج پایایي پرسشنامه قبل از انجام نهایي تحقيق 01پرسشنامه تکميل شد و با کم ،نرمافزار
 Spssآلفاء کرونباخ محاسبه شد .مقادیر باالي آلفا (باالتر از  1/11و عدم ناهماهنگي در بين آیتمها ،دليلي بر مناسب بودن
پرسشنامه است.

 -6یافتهها
 -1-6یافتههای توصیفی
سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد دو

براساس یافتههاي توصيفي پژوه  ،از مجموع  011پاسخگو 08/8 ،درصد زن و  11/0درصد مرد ميباشند .از لحاظ سني،
بيشترین فراواني به گروه سني  18تا  13سال تعلق دارد و ميانگين سني پاسخگویان  13سال است .از لحاظ ميزان تحصيالت،
بيشتر پاسخگویان داراي مدرک تحصيلي دیپلم هستند و کمترین فراواني به افراد داراي مدرک باالتر از کارشناسي تعلق دارد.
ميزان گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگران در حد باالست و ميزان سرمایهي اجتماعي آنها متوسط رو به باال ميباشد.
جدول ( :)2توزیع درصدی پاسخگویان برحسب ویژگیهای جمعیتی ،میزان گرایش آنها نسبت به ورود گردشگر و
متغير
جنسيت

سن

به

گرای
ورود
گردشگر

دسته
مرد
زن
کل
 18تا  13سال
 01تا  01سال
 01تا  11سال
 11سال و باالتر
کل
پایين
متوسط
باال
کل

میزان سرمایهی اجتماعی آنها.
دسته
متغير
درصد
کمتر از سوم راهنمایي
11/0
08/8
دیپلم
111
30/0
ميزان
کارداني و کارشناسي
تحصيالت
11/8
1/8
باالتر از کارشناسي
8/0
کل
111
پایين
0/1
متوسط
00/8
سرمایهي
اجتماعي
باال
10/0
کل
111

جدول ( :)8نتایج توصیفی سازههای تحقیق و بررسی نرمال بودن آنها
کشيدگي
چولگي
انحراف معيار
ميانگين
متغيرها
1/111
-1/131
1/030
0/30
سرمایه اجتماعي شهروندان
1/188
-1/018
1/313
0/13
اعتماد اجتماعي شهروندان
-1/181
-1/181
1/331
0/00
پيوند اجتماعي شهروندان
1/111
-1/100
1/181
0/30
مشارکت اجتماعي شهروندان
1/383
-1/810
1/018
0/11
گرای شهروندان به ورود گردشگر
1/831
-1/331
1/131
0/11
بُعد شناختي گرای به ورود گردشگر
1/101
-1/083
1/018
0/30
بُعد رفتاري گرای به ورود گردشگر

با توجه به جدول  ،0ميزان چولگي و کشيدگي (در بازه  -1و  +1نشان ميدهد دادههاي پژوه
بودهاند.
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درصد
18/1
11/1
10/1
8/1
111
11/1
11/1
18/1
111

حداقل
1/01
1
1/31
1
1/01
1/00
1/31

حداکثر
1
1
1
1
1
1
1

از توزیع نرمال برخوردار

 -2-6یافتههای استنباطی
در قسمت استنباطي براي بررسي ارتباط بين سازههاي کمي پژوه از آزمون ضریب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
براي مقایسهي گرای شهروندان مرد و زن نسبت به ورود گردشگر و بر حسب ميزان تحصيالت آنها به ترتيب از آزمونهاي تي
دو گروه مستقل و تحليل واریانس استفاده شده است .در آخر از آزمون رگرسيون و تحليل مسير استفاده ميشود تا ميزان تبيين
متغير مالک (گرای شهروندان به ورود گردشگر توسط متغيرهاي پيشبين (سن ،جنسيت ،ميزان تحصيالت و سرمایه اجتماعي
شهروندان مورد سنج قرار گيرد.
جدول ( :)4نتایج آزمون ماتریس همبستگی پیرسون بین سازههای کمی پژوهش.
(0

(1
1
** 1/113
** 1/113
** 1/133

(1

(0

1
** 1/113
** 1/080

1
** 1/131

1

** 1/003

** 1/031

** 1/101

** 1/031

1

** 1/010
** 1/031
** 1/101

** 1/011
** 1/038
1/111

1/130
** 1/100
* 1/110

** 1/101
** 1/010
** 1/183

** 1/310
** 1/811
** -1/113

(3

1
** 1/111
** -1/111

1
1/111

1

 ** P  1/11و n = 011

بر اساس نتایج جدول شماره  0مشاهده ميشود که بين ميزان سرمایه اجتماعي شهروندان شهر بابلسر و گرای آنها به ورود
گردشگر رابطهي معناداري وجود دارد ( P 1/11و  r =1/003و ضریب همبستگي مثبت بين این دو متغير نشان ميدهد ،هر چه
ميزان سرمایه اجتماعي شهروندان افزای یابد ،گرای آنها به ورود گردشگر هم افزای ميیابد و باالتر ميرود .بنابراین،
فرضيهي اول پژوه تأیيد ميشود .همچنين بين اعتماد اجتماعي ( ، r =1/031پيوند اجتماعي ( r =1/101و مشارکت اجتماعي
( r =1/031شهروندان شهر بابلسر و ميزان گرای آنها نسبت به ورود گردشگران رابطهي معناداري وجود دارد (. P 1/11
بنابراین ،فرضيههاي دوم ،سوم و چهارم پژوه هم تأیيد ميشود .در خصوص فرضيهي پنجم ،نتایج جدول  0نشان ميدهد که
بين سن شهروندان و گرای آنها به ورود گردشگر رابطهي معناداري وجود دارد ( P 1/11و  r =-1/113و ضریب همبستگي
منفي بين این دو متغير نشان ميدهد ،هر چه سن شهروندان افزای یابد ،گرای آنها به ورود گردشگر کاه ميیابد.
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سرمایه اجتماعي(1
اعتماد اجتماعي (1
پيوند اجتماعي (0
مشارکت اجتماعي (0
گرای به ورود
گردشگر (1
بُعد شناختي (3
بُعد رفتاري (1
سن

(1

(1

(8

جدول ( :)5نتایج آزمونهای تی و تحلیل واریانس برای مقایسهی گرایش شهروندان مرد و زن نسبت به ورود گردشگر
و بر حسب میزان تحصیالت آنها.
متغير
جنسيت

ميزان
تحصيالت

شاخص آماري
زنان
مردان
کمتر از سوم راهنمایي
دیپلم
کارداني و کارشناسي
باالتر از کارشناسي
جمع

تعداد
131
111
11
110
31
01
011

ميانگين  ±انحراف معيار
1/031 ± 0/33
1/001 ± 0/13
1/113 ± 0/13
1/033 ± 0/18
1/080 ± 0/11
1/018 ± 0/11
1/018 ± 0/11

درجه آزادي

مقدار T / F

سطح معناداري

038
030/88

1/111

1/118

0
033
033

3/831

1/111

جدول  1حاکي از آن است که زنان و مردان در ميزان گرایششان نسبت به ورود گرداشگران تفاوت معناداري باهم دارند و
براي ورود گردشگران به ی ،اندازه گرای ندارند .تفاوت مشاهده شده بين دو ميانگين بر اساس آزمون  Tو سطح معناداري
 Sig =1/118بيانگر این است که مردان در مقایسه با زنان گرای بيشتري نسبت به ورود گردشگر دارند .بنابراین فرضيه ششم
پژوه تأیيد ميشود و ميتوان گفت زنان و مردان ميزان متفاوتي از گرای به ورود گردشگران دارند .نتایج بررسي تفاوت گرای
به ورود گردشگران بر حسب ميزان تحصيالت پاسخگویان نشان ميدهد ،که ميانگين گرای به ورود گردشگران در بين گروههاي
تحصيلي داراي تفاوت معناداري است .آزمون  Fبا مقدار  3/83و سطح معناداري  1/111بيانگر این است که هر چه ميزان
تحصيالت افراد باالتر رفته است ،گرای بيشتري نسبت به ورود گردشگران دارند (رابطه تقریباً خطي است  .بنابراین ،فرضيهي
هفتم پژوه هم تأیيد ميگردد.
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تبیین گرایش شهروندان نسبت به ورود گردشگر بر حسب میزان سرمایهی اجتماعی آنها.
به منظور تبيين گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر بر حسب سازه اثرگذار (ميزان سرمایه اجتماعي آنها و تعيين این
موضوع که این سازه در مجموع تا چه اندازه قادر به تبيين گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر است ،از تحليل مسير زیر
استفاده شده است.

شکل ( :) 4ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی شهروندان بر گرایش آنها نسبت به ورود
گردشگر (مدل مفروض)

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد دو

الزم است که در وهله اول کليت مدل با استفاده از شاخصهاي برازش کلي (جدول  3و در وهله دوم جزئيات مدل (جدول 1
تحليل شوند .بدین منظور در ابتدا جدول مربوط به شاخصهاي کلي برازش مورد بررسي قرار داده ميشود و اصالحات مدل رفع
ميگردد.

شکل ( :)5ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی شهروندان بر گرایش آنها نسبت به ورود
گردشگر (مدل اصلی)
جدول ( :)1شاخصهای برازش مدل آزمون شده پژوهش.
دامنه مورد قبول
مقدار مدل مفروض مقدار مدل اصلي
شاخصها
2
8/133
1/110
مجذور خي
)𝑋 ( CMIN
0
1
آزادي
درجه
DF
1/101
1/101
سطح معناداري مدل
P > 0.05
2
1/113
0/111
خي دو بر درجه آزادي
𝑋 /DF> 5
1/331
1/330
نيکویي برازش
GFI > 0.90
1/313
1/308
شاخص نيکویي برازش انطباقي
AGFI > 0.80
1
/
383
1
/
381
شاخص برازش مقایسهاي
CFI > 0.90
1/313
1/381
شاخص برازش هنجار شده (بنتلر -بونت
NFI > 0.90
1/133
1/113
خطاي ریشه مجذور ميانگين تقریب
RMSEA ≤ 0.08

نتيجه برازش
تأیيد مدل
تأیيد مدل
تأیيد مدل
تأیيد مدل
تأیيد مدل
تأیيد مدل
تأیيد مدل

براي اصالح مدل ،پارامتر پيوند اجتماعي به سمت گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر به زیر صفر ثابت شد (به علت
معنادار نبودن رابطه بين این دو متغير  .همانگونه که مالحظه ميشود ،نتایج مربوط به شاخصهاي برازش الگوي ساختاري
آزمهون تاثير ميزان سرمایه اجتماعي شهروندان بر گرای آنها نسبت به ورود گردشگر براي هر ی ،از شاخصهاي (باال
پيشنهادي هو و بنتلر ( 1333در جدول  3ارائه شده است .مرور دقيق شاخصهاي نيکویي برازش الگوي ساختاري نشان ميدهد
که الگوي ساختاري از برازش مطلهوبي برخوردار است.
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جدول ( :)7وزنهای رگرسیونی غیراستاندارد ،استاندارد ،نسبت بحرانی ،سطح معناداری و تأثیرات.
مسيرها
اعتماد اجتماعي

<---

مشارکت اجتماعي

<---

گرای به ورود
گردشگر
گرای به ورود
گردشگر

<--<---

گرای به ورود
گردشگر
گرای به ورود
گردشگر
بعد شناختي گرای
به ورود
بعد رفتاري گرای
به ورود

مسيرها

برآورد
غيراستاندارد

خطاي
معيار

نسبت
بحراني

sig

برآورد
استاندارد

1/130

1/101

1/111

***

1/031

1/181

1/101

1/111

***

1/010

1/111

-

-

-

1/311

1/031

1/101

1/111

3/130

***

1/801

1/331

1/013

تأثير مستقيم
-

تأثير غيرمستقيم
1/111
1/131
1/083
1/131

تأثير کلي
1/111
1/131
1/083
1/131
*** P  1/111

با توجه به سطوح معناداري در جدول  ،1همه بارهاي عاملي داراي تفاوت معناداري با صفر هستند و بين اکثر متغيرها رابطه
معناداري وجود دارد .به این صورت که بين اعتماد اجتماعي ( β = 1/031و مشارکت اجتماعي ( β = 1/010شهروندان با گرای
آنها نسبت به ورود گردشگر در سطح اطمينان  33درصد رابطهي معناداري مستقيم وجود دارد ،اما بين پيوند اجتماعي شهروندان و
گرای آنها نسبت به ورود گردشگر رابطهي وجود نداشت .با توجه به نتایج مدل 01 ،درصد از واریانس متغير گرای شهروندان
نسب به ورود گردشگران توسط سرمایه اجتماعي (اعتماد و مشارکت اجتماعي آنها تبيين و پي بيني شده است .همچنين نشان
داده شده است که به ترتيب تأثير اعتماد اجتماعي شهروندان بر گرای آنها نسبت به ورود گردشگران ،بعد شناختي گرای نسبت
به ورود گردشگر و بعد رفتاري گرای نسبت به ورود گردشگر  1/13 ،1/03و  1/08است .و به ترتيب تأثير مشارکت اجتماعي
شهروندان بر گرای آنها نسبت به ورود گردشگران ،بعد شناختي گرای نسبت به ورود گردشگر و بعد رفتاري گرای نسبت به
ورود گردشگر  1/13 ،1/01و  1/11است.
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مشارکت اجتماعي
مشارکت اجتماعي
اعتماد اجتماعي
اعتماد اجتماعي

<--<--<--<---

رفتاري
شناختي
رفتاري
شناختي

ضریب
تعيين

تبیین گرایش شهروندان نسبت به ورود گردشگر بر حسب سازههای اثرگذار.
به منظور تبيين گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر بر حسب سازههاي اثرگذار (سن ،جنسيت (مرد  ،ميزان تحصيالت و
ميزان سرمایه اجتماعي آنها و تعيين این موضوع که این سازهها در مجموع تا چه اندازه قادر به تبيين گرای شهروندان نسبت
به ورود گردشگر هستند ،از رگرسيون خطي چندمتغيره به روش گام به گام استفاده شده است که نتایج آن در جداول  8و  3آمده
است.

مدل
مدل 1
مدل 1
مدل 0

جدول ( :) 1مدل رگرسیونی جهت تبیین گرایش شهروندان نسبت به ورود گردشگر.
ضریب تعيين
ضریب
مقدار F
ضریب تعيين
متغيرها
تعدیلشده
همبستگي
30/101
1/188
1/131
1/003
سرمایه اجتماعي
11/113
1/111
1/113
1/038
سن
03/011
1/110
1/101
1/081
تحصيالت (باالتر از کارشناسي

سطح
معناداري
1/111
1/111
1/111

در مدل رگرسيوني گام به گام متغيرهاي مستقل که براي تبيين گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر صورت گرفته ،نتایج بدست آمده
نشان ميدهد که در مدل شمارهي ( 1پس از ورود اولين متغير یعني سرمایهي اجتماعي که وارد مدل شده ،این متغيهر بهه تنههایي توانسهته 13
درصد از تغييرات گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر را پي بيني کند .مدل شمارهي ( 1نشان ميدهد که پس از اضافه شدن متغير سهن
این مقدار به  11/3افزای یافته است .سرانجام در مدل شمارهي ( 0با اضافه شدن متغير ميزان تحصيالت (باالتر از کارشناسي  ،این رقم به 10
درصد افزای یافته است .بنابراین ،سازههاي اثرگذار (سن ،ميزان تحصيالت و ميزان سرمایه اجتماعي آنهها قادرنهد  10درصهد از تغييهرات (یها
واریانس گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر را تبيين و پي بيني کنند.
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جدول ( :) 3ضرایب تأثیر مدل نهایی متغیرهای مستقل برای گرایش شهروندان نسبت به ورود گردشگر.
ضرایب استاندارد
ضرایب غيراستاندارد
سطح
مقدار T
متغيرهاي پي بين
معناداري
بتا
خطاي استاندارد
B

مدل نهایي
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مقدار ثابت

1/111

1/130

-

سرمایه اجتماعي

1/030

1/100

1/011

سن

-1/111

1/111

-1/111

تحصيالت (باالتر از کارشناسي

1/111

1/111

1/111

/001
11
/111
11
0/311
1/031

1/111
1/111
1/111
1/118

با توجه به جدول  ،3متغير سرمایهي اجتماعي ( 1/011و متغير ميزان تحصيالت (باالتر از کارشناسي به ترتيب ،بيشترین و
کمترین تأثير را بر متغير وابسته ي مذکور دارند .باید اضافه نمود که از بين چهار متغير وارد شده به معادله رگرسيوني ،متغير جنسيت
(مرد از معادله حذف شد .الزم به ذکر است که تأثير دو متغير سرمایهي اجتماعي و ميزان تحصيالت (باالتر از کارشناسي بر متغير
وابسته (گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر مثبت است ،اما تأثير سن بر آن منفي است.

 -7نتیجهگیری
نواحي شهري در راه توسعهي خود نيازمند سرمایههاي اجتماعي (مشارکت ،اعتماد و پيوند اجتماعي هستند .به طوري که در
غياب سرمایه اجتماعي ،سایر سرمایهها اثربخشي خود را از دست ميدهند و بدون سرمایه اجتماعي پيمودن تکامل شهر ،ناهموار و
دشوار مي شود .در همين ارتباط باید به این موضوع اشاره کرد که برخي شهرها (از جمله بابلسر با توجه به قابليتهاي خاص خود،
در آنها گردشگري شکل و رونق گرفته که این فعاليت با توجه به ویژگيهایي که داراست ميتواند بر سرمایههاي اجتماعي
تأثيرگذار باشد .با این تفاسير مالحظه ميشود که از ی ،سو سرمایهي اجتماعي خود الزمهي گرای به ورود گردشگران است و از
سوي دیگر گردشگري در شهرها از عوامل موثر در ارتقاء سرمایه اجتماعي آنها است .لذا در کنار این موضوع که سرمایهي اجتماعي
الزمه گرای به ورود گردشگران است و براي ورود گردشگران سرمایههاي مختلف از جمله منابع و سرمایههاي اجتماعي زیادي
مانند آگاهي شهروندان ،وجود اعتماد و یکدلي شهروندان از توسعه گردشگري ،نحوهي رفتار شهروندان با گردشگران براي اشتياق
آنها براي سرمایه گذاري و جذب مستقيم و غيرمستقيم ضروري است ،باید به این موضوع توجه شود که گردشگري هم با توجه به
کارکرد خود ميتواند در تغيير و تحوالت سرمایهي اجتماعي نواحي شهري (افزای سطح دان شهروندان ،همبستگي ،افزای
مشارکت شهروندان و غيره تأثيرگذار باشد .با این تفاسير ميتوان گفت بين گرای به ورود گردشگران و سرمایه اجتماعي در
نواحي شهري رابطه وجود دارد که شناخت این روابط ميتواند در جذب گردشگر و نيز ارتقاء سرمایه اجتماعي شهرهاي گردشگري
مثل شهر بابلسر موثر واقع شود .بر همين اساس ،این پژوه در پي بررسي رابطهي سرمایه اجتماعي شهروندان شهر بابلسر و
گرای آنها نسبت به ورود گردشگران تدوین گردید ،که نتایج نشان داد بين ميزان سرمایهي اجتماعي (اعتماد ،پيوند و مشارکت
شهروندان شهر بابلسر و گرای آنها نسبت به ورود گردشگر رابطهي مستقيم و معناداري وجود دارد ( P 1/11و هر چه ميزان
سرمایه اجتماعي شهروندان افزای یابد ،گرای آنها به ورود گردشگر هم افزای ميیابد و باالتر ميرود و سرمایه اجتماعي
شهروندان بيشترین رابطه را با بُعد رفتاري گرای به ورود گردشگران دارد (جدول  . 0نتایج تحليل مسير نشان داد که از بين
مولفه هاي سرمایه اجتماعي ،تنها بين پيوند اجتماعي و ميزان گرای شهروندان نسبت به ورود گردشگر رابطهاي وجود ندارد و01
درصد از واریانس متغير گرای شهروندان نسب به ورود گردشگران توسط دو مولفهي اعتماد اجتماعي و مشارکت اجتماعي تبيين و
پي بيني شده است (جدول  . 1این یافته تحقيق با نتایج پژوه هاي ابراهيمپور و همکاران ( ، 1033حبيبي ( ، 1031ميرفردي و
همکاران (( ، 1030امينبيدختي و شریفي ( ، 1031محمدي و همکاران ( ، 1030اکبریان رونيزي ( ، 1031دیاني و همکاران
( ، 1031غفاري و معاون ( ، 1031هوانگ و استوارت ( ، 1113راچماواتي ( ، 1110پونگ پان رات و چانترادون ( 1111و یي مين
لي ( 1111که نشان دادند سرمایهي اجتماعي در گرای به ورود گردشگر ،توسعه گردشگري و ميزان تمایل به گردشگري نق
اساسي و مثبتي دارد ،همسو ميباشد .بنابراین ،نگرش جامعه ميزبان و ميزان تمایل به ورود و پذیرش گردشگران مقصد گردشگري،
بي از هر چيز نيازمند اعتماد ،مشارکت و پيوند اجتماعي است که جزو مولفههاي اصلي سرمایه اجتماعي هستند .فردي که آمادگي
ذهني براي پذیرش گردشگر را در منطقه خود دارد ،از ميزان اعتماد ،مشارکت و ارتباطات باالیي نسبت به دیگران برخوردار بوده و
این امر به توسعه ي گردشگري کم ،شایاني خواهد نمود ،چرا که گردشگري نوعي فرایند مبتني بر تعامل اعتمادگونه و مشارکتي
بين گردشگران و ساکنان مناطق مقصد گردشگري است .آگاهي از پيامدهاي مثبت گردشگري در بعدهاي مختلف اقتصادي،
زیستمحيطي و فرهنگي در ميان مردم شهر بابلسر از ی ،طرف و افزای سرمایهي اجتماعي که به کاه پيامدهاي منفي ناشي
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از ورود گردشگر منجر شده ،به توسعه گردشگري در این شهر منجر خواهد شد .از طرف دیگر اعتماد باال بين ساکنان این شهر و
گردشگران ،امنيت ذهني و عيني را در گردشگران ایجاد نموده و در نتيجه گردشگران با طيب خاطر به شهر بابلسر سفر خواهند
کرد .نمونهاي از ميزان اعتماد باالي مردم این شهر را ميتوان در رفتار آنها با گردشگراني که با مشکل اقامت رو به ور ميشوند و
دعوت از آنها و در اختيار قرار دادن بخشي از خانه خود به آنها مشاهده کرد .با دیدن چنين رفتارهاي از شهروندان شهر بابلسر ،در
ذهن گردشگران تصویر مثبت و خویشاوندي از این شهر نق بسته و نه تنها خود بلکه دیگران را براي سفر به این شهر ترغيب
ميکنند .ایجاد ذهنيت خوب و لذتبخ از مقصد در ذهن گردشگران با ایجاد اعتماد ،مشارکت و همراهي کردن گردشگران منجر
به بازگشت دوباره آنها و ترغيب دیگران براي سفر به مقصد مورد نظر خواهد شد .همچنين با افزای تعامالت اجتماعي شهروندان،
ميزان گرای آنها به ورود گردشگر افزای ميیابد .شاید بتوان گفت افزای تعامالت و ارتباط اجتماعي موجب کم شدن فواصل
اجتماعي و در نتيجه افزای گرای به گردشگران را موجب شود .بنابراین ميتوان گفت که روابط اجتماعي بخشي از سرمایه
اجتماعي است که جامعه ميزبان با داشتن آن ميتواند رضایتمندي گردشگران را فراهم نماید که این خود عاملي براي تکرار
سفرشان ميباشد .بنابراین با توجه به نتایج ميتوان اظهار داشت که رابطه مستقيم و مثبتي بين سرمایه اجتماعي (اعتماد ،پيوند و
مشارکت و ميزان گرای به ورود گردشگر و توسعه گردشگري وجود دارد.
در قسمت دیگر پژوه  ،براساس نتایج ویژگيهاي جمعيتي نشان داده شد که بين سن شهروندان و گرای آنها به ورود
گردشگر رابطهي منفي و معناداري وجود دارد ،به این صورت که هر چه سن شهروندان افزای یابد ،گرای آنها نسبت به ورود
گردشگر کاه ميیابد (جدول  . 0این یافته تحقيق با نتایج پژوه ميرفردي و همکاران ( 1030که نشان دادند بين سن
پاسخگویان و گرای آنها به ورود گردشگر رابطهي معناداري وجود دارد ،همسو ميباشد .اما با نتایج پژوه حبيبي ( 1031که
نشان داد بين سن و گرای پاسخگویان به ورود گردشگر رابطه معناداري وجود ندارد ،همسو نميباشد .نتایج نشان داد که زنان و
مردان در ميزان گرایششان نسبت به ورود گرداشگران تفاوت معناداري باهم دارند و براي ورود گردشگران به ی ،اندازه گرای
ندارند .به این صورت که مردان در مقایسه با زنان گرای بيشتري نسبت به ورود گردشگر دارند .این یافته تحقيق با نتایج
پژوه هاي ميرفردي و همکاران ( 1030و حبيبي ( 1031که نشان دادند بين جنسيت پاسخگویان و گرای آنها به ورود
گردشگر رابطهي معناداري وجود دارد ،همسو ميباشد .نتایج نشان داد که زنان و مردان در ميزان گرایششان نسبت به ورود
گرداشگران تفاوت معناداري باهم دارند و براي ورود گردشگران به ی ،اندازه گرای ندارند ،به این صورت که مردان در مقایسه با
زنان گرای بيشتري نسبت به ورود گردشگر دارند .این یافته تحقيق با نتایج پژوه هاي ميرفردي و همکاران ( 1030و حبيبي
( 1031که نشان دادند بين جنسيت پاسخگویان و گرای آنها به ورود گردشگر رابطهي معناداري وجود دارد ،همسو ميباشد.
همچنين نتایج نشان داد که ميانگين گرای به ورود گردشگران در بين گروههاي تحصيلي داراي تفاوت معناداري است ،به این
صورت که هر چه ميزان تحصيالت شهروندان باالتر رفته است ،گرای بيشتري نسبت به ورود گردشگران دارند .این یافته تحقيق
با نتایج پژوه ميرفردي و همکاران ( 1030که نشان دادند بين ميزان تحصيالت پاسخگویان و گرای آنها به ورود گردشگر
رابطهي معناداري وجود دارد ،همسو ميباشد .اما با نتایج پژوه حبيبي ( 1031که نشان داد بين ميزان تحصيالت و گرای
پاسخگویان نسبت به ورود گردشگر رابطه معناداري وجود ندارد ،همسو نميباشد .در آخر یافتهها نشان داد که سازههاي اثرگذار
سن ،ميزان تحصيالت و ميزان سرمایه اجتماعي توانستند  10درصد از تغييرات (یا واریانس گرای شهروندان نسبت به ورود
گردشگر را تبيين و پي بيني کنند ،که متغير سرمایهي اجتماعي ( 1/011و متغير ميزان تحصيالت (باالتر از کارشناسي به ترتيب،
بيشترین و کمترین تأثير را بر متغير وابستهي مذکور داشتند.
بنابراین ،سرمایه اجتماعي را ميتوان به عنوان زیربناي توسعهي گردشگري در نواحي شهري به شمار آورد .و پيشنهاد ميشود
که هنجارهایي براي شهروندان تعریف شود و موجبات اعتماد و روابط صميمي و تعامل بيشتري بين شهروندان و گردشگران فراهم
شود و در پژوه هاي آتي رابطه دیگر مولفههاي مرتبط با گرای به ورود گردشگران مورد پژوه قرار بگيرد.
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Investigating the Role of Citizens' Social Capital on the level of
their inclination towards tourist arrivals
(Case Study: Citizens of Babolsar City)
Vahid Dastyar1, Shojaat Poorsedighi 2, Soliman Nastaran3

Social capital can be seen as the cornerstone of tourism development, Undoubtedly, the action of
the host community in interacting with the tourist has an important impact on the tourism boom.
With the year-on-year increase in tourist arrivals to Babolsar, the present study investigates the
effect of social capital on the tendency of tourists to enter. The research method is survey type
and Using Cochran formula, 382 individuals were Determine and selected by multistage
stratified random sampling. Data were collected by a researcher-made questionnaire that was
used to determine its validity by face validity and Cronbach's alpha for reliability. Data were
analyzed by SPSS and Amos software at two levels of descriptive statistics (frequency and
percentage) and inferential statistics (correlation coefficient and regression). The results showed
that there is a significant relationship between social capital (with three dimensions of trust,
bonding and social participation) of citizens and their tendency towards tourist entry. The route
model showed that social capital accounts for 42% of the variable variance of citizens' attitudes
toward tourist arrivals.
Keywords: Tourism, Arrival of the tourist, Tendency, Social Capital, Babolsar.
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