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 چکیده

خوزستتان بتا تیکیتد بتر نیتش میتان ی        استتان  روستاییان زندگی کیفیت وسرمایة اجتماعی  بین هدف کلی پژوهش حاضر تحلیل رابطة
تحییق، سرپرستتان خانوارهتای روستتایی    امعه آماری وش این تحییق، توصیفی و پیمایشی، و جر. پایداری محیط زیستی گردشگری بود

نفتر   808ح م نمونه براساس جدول بارتلتت و هماتاران،   (. =484N)های باغملک و ایذه استان خوزستان بودند مرکزی شهرستانبخش
روایتی اتاهری و   . بتود  ابزار تحییتق، پرسشتنامه  . کار گرفته شد به ای تناسبیگیری طبیه برای مطالعة افراد نمونه روش نمونه. تعیین شد

همچنتین،  . محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات جمعی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی بررسی و تییید شد
هتای مختلت    بترای سستمت  ( CR) ایی ترکیبتی ، و پایت (AVE)شده  شدة آلفای کرونباخ، روایی میانگین واریانس استخراج میادیر محاسبه

نشان داد بین سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی روستتاییان   PLSافزار  نتایج تحلیل مسیر با نرم. پرسشنامه در حد سابل سبولی محاسبه شد
بطتة سترمایة اجتمتاعی و    همچنین، نتایج بررسی اثر میان ی پایداری محیط زیستی گردشگری بتر را . داری وجود داردرابطة مثبت و معنا

 و محتیط زیستتی گردشتگری    اجتمتاعی و پایتداری   داری بتین سترمایة  پایداری محیط زیستی گردشگری نشان داد رابطه مثبتت و معنتا  
عنتوان یافتته اصتلی پتژوهش      بنابراین، بته . وجود دارد زندگی روستاییان کیفیت و محیط زیستی گردشگری همچنین، رابطة بین پایداری

زنتدگی روستتاییان    کیفیتت  و اجتمتاعی  سرمایة بین بر رابطة میان ی اثر گردشگری محیط زیستی توان نتی ه گرفت پایداریمی حاضر،
 . دارد مورد مطالعه
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 مقدمه 

 این اینکه به توجه با. کند یم تعریف را بشری زندگی وضعیت که است مفهومی زندگی کیفیت

 رفاه، با مترادف زندگی کیفیت معموالً است، دادنی ویژگی انعکاس و عامل چند با وضعیت

 فقر فقر، ها،توسعۀ قابلیت زندگی، قدرت نیازها، تحقق شکوفایی، زندگی، رضایت امکانات،

کیفیت (. ب1931، رضوانی و همکاران)رود می کار به توسعه و زندگی استانداردهای انسانی،

کیفیت زندگی . کنندة شادی و بهزیستی افراد است زندگی مفهومی چندسطحی و سیال بوده که بیان

این . کنداش را ارزیابی میهای مختلف زندگیکند چگونه یک فرد جنبهاین مفهوم را بیان می

بودن زندگی و  های عاطفی فرد به رخدادهای زندگی، گرایش، احساس کاملارزیابی شامل واکنش

معنای اصطالح (. Theofilou, 2013)خرسندی از آن و رضایت از شغل و روابط شخصی است 

آلودگی )کنند طورکلی برای اشاره به شرایط محیطی که مردم در آن زندگی می کیفیت زندگی به

ه کار ها از قبیل سالمت یا دستیابی به امکانات آموزشی بو برخی شاخصه( آب و هوا، مساکن فقرا

 اینکه به توجه از سوی دیگر، با(. Pacione, 2003؛ 1931شاهرخی ساردو و همکاران، )رود می

 جدید کارکردهای گسترش است، کاهش به رو روستاییان درآمدزایی و اشتغال در کشاورزی سهم

 نواحی این اقتصادی رونق و روستاها اقتصادی حیات تجدید موجب تواندمی روستایی نواحی در

 هایفعالیت جمله از. (1931الف؛ غزانی و همکاران، 1931 همکاران، و رضوانی) دشو

گردشگری روستایی با تمرکز بر  توجه به کشاورزان، درآمدی خأل پرکردن برای غیرکشاورزی

تقویت سرمایۀ اجتماعی  .(1931غزانی و همکاران، )است  های اجتماعی در روستاهانقش سرمایه

شود و این امر مشارکت و ارتباط روستاییان با یکدیگر و گردشگران میدر محیط روستا باعث 

(. Abdulhakim et al., 2010)خود، نقشی مهم در بهبود کیفیت زندگی و توسعه روستایی دارد 

ریزان توسعه، توجه به شناسان و برنامهامروزه، یکی از راهبردهای مورد تأکید بسیاری از جامعه

 راسرمایۀ اجتماعی  هایشاخص اصوالً. ر توسعه پایدار روستایی استنقش سرمایۀ اجتماعی د

 دادن دخالت و و مشارکت روستاها، در دولتی هایپروژه اجرای برای ابزاری توان به مثابۀمی

 چنین که مادامی. گرفت نظر در ها آن زندگی بر حاکم نظام و نهادها در روستایی محروم های بخش
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 ،کنند انگیزه ایجاد ایمنطقه و محلی سطح در هایفعالیت برای کشورها برخی در بتواند هاییرهیافت

کار گرفته شوند  به روستایی توسعۀ هایسیاست و هابرنامه اجرای و طراحی در توانست خواهند

ها بستگی  ها و روابط اعضای آنبقا و تداوم جوامع انسانی به کنش (.1931رومیانی و همکاران، )

کنندة پیوستگی، انسجام و همدلی میان اعضای آن جامعه  باط در یک جامعه بیانسطح ارت. دارد

در واقع، مشارکت اعضای یک جامعه نقشی مهم در تشویق توسعۀ گردشگری و پایداری آن . است

کننده ترین متغیرهای پشتیبانیدر این زمینه سرمایۀ اجتماعی یکی از مهم. در یک ناحیه دارد

 Macbeth et؛1931پور و همکاران، ابراهیم)رود ها به شمار میاکثر فعالیتمشارکت اجتماعی در 

al., 2004  .) شدن  معتقدند سرمایۀ اجتماعی در زمینۀ گردشگری با سهیم( 1931)عینالی و همکاران

جانبۀ  ریزی همهگیری، روشی برای ارتقای پایداری، تعادل اقتصادی و اجتماعی، برنامهدر تصمیم

های شگری، اطمینان از داشتن درکی روشن از مکان، ارزیابی سریع و مؤثر از موقعیتمقاصد گرد

پور و همکاران،  ابراهیم)های عمومی و ضمانت توزیع برابر منابع است پیچیده، توسعۀ ارزش

های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، توجه به هایی که در سالیکی از فعالیت (.1931

ی پایدار روستایی است که به لحاظ پایداری از ابعاد محیط زیستی، اجتماعی و مقولۀ گردشگر

تواند در روند توسعۀ آن اقتصادی برخوردار است و مشارکت، انسجام و اعتماد اجتماعی می

های رشد اقتصادی برای امروزه، گردشگری یکی از کارآمدترین محرک. باشد تأثیری بسزا داشته

تحرک و بودن یا محدودبودن منابع انرژی، اقتصادی بی محصولی دلیل تککشورهایی است که به 

های اخیر جایگاه ممتازی را در گردشگری در دهه(. 1931جاللی و همکاران، )پذیر دارند آسیب

که براساس گزارش شورای طوری  دست آورده است، به تولید ثروت و درآمد در اقتصاد جهانی به

سهم کل گردشگری در تولید ناخالص داخلی  1112در سال ( WTTC)  جهانی سفر و گردشگری

(GDP ) درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بوده است  1/11میلیارد دالر معادل  0911جهان

(WTTC, 2018 .)که آیدمی شمار به جهان سطح در گردشگری مستعد کشورهای جمله از ایران 

                                                           
1. World Travel & Tourism Council 



425                                                                 9317، زمستان 4ة شمار، 5ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

 یک عنوان به گردشگری و داده غیرنفتی منابع توسعۀ بر را شایان توجهی اولویت اخیر هایسال در

براساس گزارش شورای جهانی سفر و  .است شده شناخته توسعه این برای مهم اقتصادی حوزة

ای  بخش سفر و گردشگری ایران ارزش افزوده .بینی شده استپیش 1110گردشگری در سال 

ایجاد  (GDP) لید ناخالص داخلی کشوردرصد از کل تو 1/2معادل  هزار میلیارد تومان 110 بیش از

درصد بوده است  9/2هزار میلیارد تومان و  111ترتیب،  این مقادیر به 1112که در سال  کند

(WTTC, 2018.)  سنتی صنایع کاهش دلیل به متعددی اقتصادی مشکالت با روستایی مناطقدر 

اند   کرده اتخاذ جایگزین ۀسعتو راهبرد یک عنوان به را گردشگری دلیل همین به و هستند مواجه

(Latkova & Vogt, 2012) .به را ها آن توان می کلی، طور به گردشگری آثار مختلفی دارد که توسعۀ 

 و بافت به بسته البته که کرد تقسیم اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، محیط زیستی، پیامدهای و آثار

گردشگری مزایای مختلفی را برای (. Cascaent, 2008)باشد  منفی یا مثبت تواند می جامعه، شرایط

کند، جوامع محلی را احیا کرده و کیفیت زندگی ساکنین روستا را میمناطق روستایی فراهم 

های باغملک و ایذه استان مناطق روستایی شهرستان(. Andereck & Vogt, 2000)دهد افزایش می

 های قطب از یکی و ایران بهشت مطلوب، هوای و آب از برخورداری لحاظ به خوزستان

های پذیرای تعداد زیادی از گردشگران برای بازدید از جاذبه هرساله که است کشور گردشگری

اند، خوزستان و در کنار هم واقع شده در شرق استان این دو شهرستان. گردشگری این مناطق است

 گردشگرانناسب برای گردشگاهی م داشتن مناطق روستایی سرسبز و خوش آب و هوا، که به دلیل

ها که جاذبه و قابلیت گردشگری از جمله مناطق روستایی این شهرستان .(1932ایرنا، ) شده است

منگشت و کرد، آقا، رباط حضرت سلیمان، آبشارهای تنگتوان به قلعۀ تل، روستای مالدارند، می

ا توجه به اینکه تاکنون مطالعات بنابراین، ب. وند اشاره کردمالمیر، جنگه، شمی، آبشار شیوند، کمال

 است، ولیهای مختلف گردشگری انجام گرفته ای در زمینۀ جنبهداخلی و خارجی گسترده

ای چه به لحاظ موضوعی و چه به لحاظ مکانی راجع با این تحقیق انجام نگرفته است که  مطالعه

نجی پایداری محیط زیستی زندگی و نقش میاارتباط بین سه متغیر مهم سرمایۀ اجتماعی، کیفیت 

کنندة جنبۀ نو و  توجه به این موارد در پژوهش حاضر، بیان. بررسی کند PLSافزار گردشگری با نرم
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بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی . بودن تحقیق به لحاظ موضوعی است بدیع

 . زندگی انجام گرفت بعد پایداری محیط زیستی گردشگری در رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت

 مبانی نظری 

 سرمایة اجتماعی

سرمایۀ اجتماعی  کرد بیان وی شد، آغاز( 1311)  هانیفان لیدا توسطسرمایۀ اجتماعی  دربارة بحث

 رفاه سطح افزایش روشی برای است، بلکه زندگی سطح افزایش برای ارزشمند دارایی تنها نه

ای از سرمایۀ اجتماعی شبکه(. Seunghwan & Hyungjun, 2016)است  جامعه کل در اجتماعی

ها، گروهی و تعامل افراد با گروهفردی و بین کنندة اعتماد اجتماعی بین روابط و پیوندهای تعیین

ها از حمایت ها و نهادهای اجتماعی با یکدیگر است که شامل برخورداری افراد و گروهسازمان

 های تعریف وجود با. ف فردی و جمعی استها برای تحقق اهدااجتماعی برای تسهیل کنش

 اعتماد، تعامالت، انسجام اجتماعی، ای ازدرجه عنوان به کل، در راسرمایۀ اجتماعی  گوناگون،

ریماز و )دانند می گروه یک میان اعضای متقابل تعهد احساس و ادراک متقابل دوطرفه، ارتباطات

 : از سه بعد اصلی تشکیل شده است در مطالعۀ حاضر سرمایۀ اجتماعی(. 1931همکاران، 

 نهادها، افراد، کندمی تضمین که شودمی گفته اجتماعی ترتیبات از نوعی اجتماعی به انسجام. 1

داشته باشند،  را یکدیگر با همکاری قابلیت برسند، ذهنی اشتراک به مختلف، هایگروه و هاسازمان

 خویش های ییاستفاده کنند و در مقابل، توانااز امکانات جامعه  گذارند وموجود احترام  قوانین به

تا از این طریق،  دهند و پرورش ی کنند،چندگانه بازشناس هایتوانمندی و هاهوش اساس بر را

 (. 1939 موغاری،یمی و کر یریزب) توسعه یابدجامعه  هایییو توانا هاظرفیت

از  یک هر که است الفع فرایندی اجتماعی سرمایۀ از مهمی بعد عنوان به نیز مشارکت. 1

 دادن برای انجام تفکرشان و انگیزه هدف، واسطۀ به (میزبان جامعۀ و گردشگران)کنندگان  مشارکت

                                                           
1. Lyda Hanifan 
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 و وجود ارتباطات اجتماعی مشارکت پایۀ و اساس .شوندمی ترغیب مشارکتی اعمال و اقدامات

میرفردی و )ت اس اجتماعی اعتماد معلول نیز خود ارتباطات این که است اجتماعی تعامالت

 (.1939همکاران، 

 و بالقوه به صورت را آن افراد اگر و است اجتماعی سرمایۀ هایمؤلفه از یکی اجتماعی اعتماد. 9

 یرشپذمعنای  اعتماد اجتماعی به .داشت خواهند نیز بیشتری اجتماعی سرمایۀ باشند، داشته بالفعل

رفتـار  ،رودیانتظـار مـ طور که همانهـا  نتصور که آ یناست، با ا یگرانخطر مواجهه و ارتباط با د

 انسانی جوامع در حال تا گذشته از اعتماد. بود نخواهند اذیت و آزار پی در اینکه یا ،خواهند کرد

 و پورشارع) است شده افزوده آن اهمیت و نقش بر کنونی دوران در ولی داشته، بسزایی نقش

 گروهی درون اعتماد .باشد گروهی برون یا گروهی روند تواند می اعتماد اجتماعی (.1903همکاران، 

 اعتماد ولی .دارد گروه یا فرد با نزدیکی اجتماعی هایفاصله که کند می افرادی اشاره اعتماد به

روابط  توسعۀ شبکۀ و گسترش باعث که باشد، خاص نهادی یا گروه فرد، به تواندگروهی می برون

به  اعتماد اجتماعی، اعتماد شد، گفته طور که همان .ودش همیاری و مشارکت طریق از اجتماعی

 شود، دارخدشه دیگران به نسبت اجتماعی اعتماد طور که همان گیرد،دربرمی نیز را هاغریبه دیگران

 .(1939میرفردی و همکاران، )دهد می قرار خود تأثیر تحت نیز را اجتماعی سرمایۀ ابعاد سایر

  کیفیت زندگی

رضایت یا خوشحالی افراد در زمینۀ ابعاد مختلف زندگی از قبیل اقتصادی،  کیفیت زندگی با

 زندگی کیفیت سطح(. Gao et al., 2018)اجتماعی، روانی، بهداشت و سالمت و غیره مرتبط است 

متعدد  های نظریه در .است ارتباط در گردشگری حیات چرخۀ مدل مختلف مراحل با محلی جامعۀ

 طول در است این بر اعتقاد استوارند، اجتماعی تحمل ظرفیت بر عموماً که گردشگری، حیات چرخۀ

 در ولی شود، می ایجاد مقصد ساکنان زندگی کیفیت سطح در مثبتی توسعه، تغییرات اولیۀ مراحل

 منفی تغییرات برسد، خود آستانۀ به جامعه قبول قابل سطح تغییرات یا تحمل ظرفیت که زمانی ادامه،

 تنزل مقصد ساکنان زندگی کیفیت تدریج و به شد خواهد نمایان جامعه در دشگریگر توسعۀ از ناشی

  .(1939پورجابری، )کرد  خواهد
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 بعد پایداری محیط زیستی گردشگری

عنوان هدف برتر در  بهبعد پایدار محیط زیستی گردشگری یا همان گردشگری پایدار، امروزه 

 المللیجامع علمی و سیاسی در سطح بیناکثر کشورها و همچنین، مگردشگری  گذاریسیاست

توسعۀ پایدار و همچنین، توریسم پایدار اساساً بر رابطۀ (. Aall, 2014)مورد توجه واقع شده است 

های کند شیوهبیان می( 1111)  هویر( Buckley, 2012)زیست تمرکز دارند بین انسان و محیط 

عنوان  ری پایدار و از این قبیل بهگردی، گردشگری سبز و گردشگگردشگری مانند طبیعت

زیست باید بین گردشگری و محیط  رابطۀ. شوندهای دوستدار محیط زیست قلمداد می روش

توان بر پایداری گردشگری یکی از عواملی که می. طور دقیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد به

ی بین گردشگران و جامعه تأثیر بسزایی داشته باشد، وجود انسجام، مشارکت و اعتماد اجتماع

 (. Hoyer, 2000)میزان است 

 پیشینة پژوهش

ای پیمایشی، رابطۀ علی بین سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ در مطالعه( 1932)رازقی مله و ابراهیمی 

ها در این تحقیق نشان دادند سرمایۀ اجتماعی  آن. را بررسی کردند در شهر ساری پایدار گردشگری

در ( 1931)جاللی و همکاران . اری بر توسعۀ پایدار گردشگری داشته استدتأثیر مثبت و معنا

به این نتیجه رسیدند که مطالعۀ آثار گردشگری بر کیفیت زندگی را در شهر بابک کرمان 

های گردشگری در شهر بابک موجب ارتقا و بهبود سطح کیفیت زندگی در این شهر شده  فعالیت

تحقیق توصیفی با عنوان پیامدهای گردشگری در مناطق در ( 1931)نعیمی و همکاران . است

کشاورزی و روستایی استان زنجان نشان دادند گردشگری باعث افزایش میزان درآمد، افزایش 

های ارتباطی مناسب در روستاهای مورد مطالعه اشتغال، ارتقای سطح بهداشت، ایجاد زیرساخت

نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ »با عنوان  ایدر مطالعه( 1931)غزانی و همکاران . شده است

                                                           
1. Karl Georg Hoyer 
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بین دیدگاه روستاییان  بیان کردند« نهاد از دیدگاه روستاییان استان مازندران گردشگری طبیعی مردم

نهاد رابطۀ مستقیم  ها از امکان توسعۀ گردشگری طبیعی مردم پیرامون سرمایۀ اجتماعی و دیدگاه آن

گردشگری در  تأثیر( 1931)حیدری ساربان . د داردداری در سطح خطای یک درصد وجوو معنا

وی در . شهر را بررسی کردشناختی روستاییان مشکینهای اجتماعی و روانارتقای توانمندی

 اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعاون خوداتکایی، خالقیت، بین متغیرهای پژوهش خود نشان داد

 و پذیری ریسک رضایتمندی، پذیری، آموزشی، مسئولیت هایتقویت زیرساخت توانمندسازی،

  .دارد وجود معناداری رابطۀ گردشگر روستای دارای در گردشگری توسعۀ و انگیزش بهبود

نقش گردشگری شهری در توسعۀ اقتصادی ـ  ایدر مطالعه( 1931)سماکوش و همکاران 

شایان  ی، آثارنشان دادند گردشگری در منطقۀ مورد مطالعه در زمینۀ اقتصاد محیطی شهر بابلسر،

 همچنین، .است شده نیز ها قیمت باالرفتن سبب و درآمدزایی، زایی اشتغال بر عالوه و داشته توجهی

 کشت زیر کاهش اراضی به گردشگران، ورود شد نیز مشخص کالبدی و محیط زیستی زمینۀ در

. شده است گردشگری منجر کالبدی تسهیالت و خدمات و افزایش ها آن کاربری تغییر و کشاورزی

نقش گردشگری مذهبی در توسعۀ روستایی با تأکید بر کیفیت ( 1931)محمدی یگانه و همکاران 

 بین در مذهبی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که گردشگریزندگی و سرمایۀ اجتماعی 

 یتکیف وضعیت باعث بهبود کالبدی، بُعد در فقط محیط زیستی و کالبدی، اجتماعی اقتصادی، ابعاد

 .روستایی منطقۀ مورد مطالعه شده است خانوارهای زندگی

سرمایۀ  و گردشگری رابطۀ توسعۀ بررسی»عنوان  با پژوهشی در (1931)اکبریان رونیزی 

توسعۀ  بین مستقیم و مثبت رابطۀ به «(تهران شهرستان) دهستان سولقان روستایی نواحی دراجتماعی 

آثار گردشگری در دهستان ( 1931)حیدریان ساربان . دکنمی اشارهسرمایۀ اجتماعی  و گردشگری

 بهبود و مطالعۀ وی نشان داد چهار عامل تقویت کارآفرینی. را بررسی کرد سردابه شهرستان اردبیل

 و هازیرساخت رفاه، بهبود هایشاخص بهبود و اجتماعی تعامالت تقویت های اقتصادی،توانمندی

ترین متغیرهای تأثیرگذار  امنیت، مهم ارتقای و نمندسازیتوا و محیط زیستی هایآگاهی ارتقای

 تحقیقی در( 1931) همکاران و خوشفر. باشندمی روستایی مناطق توسعۀ در روستایی گردشگری
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 وسرمایۀ اجتماعی  بین که رسیدند نتیجه این به «شهری پایداری وسرمایۀ اجتماعی » عنوان با

 باالسرمایۀ اجتماعی  بنابراین، است؛ برقرار ناداریمع و مثبت رابطۀ گرگان شهر در پایداری

 موجب تواندمی پایینسرمایۀ اجتماعی  برعکس و است شهری پایداری افزایش برای ای وسیله

 فراهم زیست محیط و فضا نهادها، اجتماع، اقتصاد، از اعم شهر ساختاری ابعاد برای را ناپایداری

  .کند

های اقتصادی توسعۀ گردشگری را در ارتقای شاخصآثار ( 1931) همکاران و زرافشانی

 اجتماعی را در منطقۀ گردشگری ریجاب استان کرمانشاه بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند

 مشکالت ایجاد درآمدزایی،: دارد عمده پیامد چهار کرمانشاه ریجاب منطقۀ در گردشگردی توسعۀ

 در (1931)شریفی  و بیدختی امین .عیاجتما سرمایۀ کاهش و فرهنگی توسعۀ محیط زیستی،

 ساحلی دریای مناطق درسرمایۀ اجتماعی  و گردشگری رونق بین بررسی رابطۀ »عنوان ای با مطالعه

 و ذهنی امنیت بر تأثیر طریق از و غیرمستقیم مستقیم طور بهسرمایۀ اجتماعی  گرفتند نتیجه «خزر

در بررسی تأثیر گردشگری بر ( 1931)پور و احمدی جمعه. است گردشگر مؤثر بر جذب عینی

 مانند هایی معیشت پایدار روستایی در روستای برغان ساوجبالغ نشان دادند گردشگری بر جنبه

 و منفی آثار مواردی در ندارد، حتی چندانی مثبت آثار نهادی و محیط زیستی اجتماعی، مسائل

 .است گذاشته جا به خود از محیط زیستی و اجتماعی

رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی   ای مقطعی در مطالعه (1110)کاران گائو و هم

ها به این نتیجه رسیدند که سرمایۀ اجتماعی ارتباط  آن. شهروندان غرب چین را بررسی کردند

های ذهنی کیفیت داری با ابعاد عینی کیفیت زندگی ندارد، ولی بین سرمایۀ اجتماعی و مؤلفهمعنا

 . داری وجود داردط معنازندگی ارتبا

مقطعی را در زمینۀ رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و کیفیت  مطالعۀ( 1112)ژانگ و همکاران 

ها به این نتیجه  آن. زندگی مرتبط با سالمت افراد مسن در مناطق روستایی چین انجام دادند

                                                           
1. Cross-Sectional Study 
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افراد مورد مطالعه رسیدند که سرمایۀ اجتماعی بر بعد سالمت و بهداشت کیفیت زندگی روستایی 

 . گذارد تأثیر می

های اجتماعی و پوشش آن توسط بخش در تحقیقی مشارکت شبکه( 1111)پیج و همکاران 

های اجتماعی ها در این تحقیق، بیان کردند مطالعات دربارة شبکه آن. گردشگری را بررسی کردند

سعه یافته است و تمرکز عنوان یک پارادایم علمی در حال ظهور، تو در مطالعات گردشگری به

زیرا موفقیت هر فرد . فرضیۀ شبکۀ اجتماعی بر روابط بین بازیگران در یک شبکۀ خاص است

 .ها استمتأثر از ساختار، وسعت و تنوع شبکه

در تحقیق مقطعی، رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی زنان ( 1111)ریماز و همکاران 

داری ها در این تحقیق نشان دادند ارتباط مثبت و معنا آن. کردندسرپرست خانوار تهران را بررسی 

 .درصد وجود دارد بین سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی در سطح خطای یک

های کیفیت زندگی در تحقیقی گردشگری را عاملی برای بهبود شاخص( 1119)ریچارد 

روستاییان  سالمتی و آموزش ودو بهب فقر کاهش دستمزدها، سطح محلی، روستاییان از قبیل توسعۀ

ها و غیره ها، آلودگیکند بروز آثار منفی گردشگری مانند افزایش سطح قیمتداند، ولی بیان میمی

( 1111)چانترادون  و رات پان پونگ. ریزی برای گردشگری مقصد ضروری است کنترل و برنامه

شود  شتر در میان افراد محلی میدر تحقیقی نشان دادند عناصر سرمایۀ اجتماعی موجب مشارکت بی

 در( 1111)ری و همکاران  .های گردشگری محلی داشته باشدتواند موفقیت طرح فعالیتکه می

 مردم زندگی روش و محلی اقتصاد متعددی در پیامدهای روستایی گردشگری دادند نشان تحقیقی

 همراه به مطالعه مورد جامعۀ در را متعددی فرهنگی ـ اجتماعی تغییرات همچنین، .است داشته

 و نقل، و حمل بهداشتی، خدمات ارتباطات، قبیل از رفاهی تسهیالت طوری که به. است داشته

 داد نشان ایمطالعه در( 1111)عارف . است یافته بهبود مردم زندگی استانداردهای کلی، طور به

 ارمغان به روستاییان یبرا را درآمد و اشتغال جامعه، رفاه عاطفی، رفاه آثاری مانند گردشگری

 و روستایی گردشگری توسعۀ بین در تحقیق خود نشان دادند( 1111)دسی و بندیک . است آورده

 رابطۀ روستاییان بین پنهان تبادل تجربۀ اطالعات، و دانش تسهیم اجتماعی، مشارکت افزایش
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 به گردشگران ورود با دادند ای نشاندر مطالعه( 1110)یارکوت و استویکوا . دارد وجود معناداری

 موجود تعارضات و قومی های تنش و میزان رفته باال روستاییان آگاهی و دانش روستایی مناطق

 تقویت اعتماد به نفس، افزایش رضایتمندی و تقویت زیرساخت( 1111)وانگ . یابدمی تقلیل

ثار توسعۀ های کیفیت زندگی در مناطق روستایی را از آآموزشی و نیز بهبود وضعیت شاخص

 گسترش و توسعه بر این عقیده است که( 1119)فلیچر . داندگردشگری در مناطق روستایی می

 تعاون ارتقای طریق از روستایی مناطق در اجتماعی هایتوانمندی ارتقای گردشگری به صنعت

 مدنی هایتشکل در عضویت و توانمندسازی اجتماعی، انسجام اجتماعی، اجتماعی، مشارکت

 مختلف قلمروهای از رضایت و گردشگری آثار بین است معتقد (1111) کیم. شودمیمنجر 

 افزایش محلی ساکنان زندگی کیفیت گردشگری توسعۀ سطح افزایش با و دارد وجود رابطه زندگی

 شغلی، رضایت و کیفیت زندگی اجتماعی، سرمایۀ رابطۀ بررسی در( 1119)ریکوینا  .یابدمی

. نیز برخوردارند باالتری زندگی کیفیت از دارند، باالییایۀ اجتماعی سرم که افرادی دریافت

دریافتند افراد با سرمایۀ اجتماعی کم از کیفیت زندگی پایینی ( 1111)و همکاران   نیلسون

 . برخوردارند

در مطالعاتی  بعد پایداری محیط زیستی گردشگری مفهوم مرور متون نظری تحقیق نشان داد کاربرد

ت متغیر میانجی در رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی مدنظر قرار گرفته، که به صور

 اجتماعی سرمایۀ تأثیر است، نمایان گرفته انجام مطالعات همۀ در که مشترکی دیدگاه .است کم نسبتاً

کند   برجسته می محلی گردشگری توسعۀ و اجتماعی مشارکت توسعۀ در مهم عاملی عنوان را به

(Weibing et al., 2011 .)کردن مدلی است که  بنابراین، هدف اصلی این مطالعه به دنبال ترسیم

عنوان متغیر  به)رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی، بعد پایداری محیط زیستی گردشگری روستایی 

به همین منظور، با توجه به مدل . و کیفیت زندگی روستاییان بررسی و تحلیل شود( میانجی

ابتدا، : توان دو هدف اختصاصی و متعاقب آن دو فرضیۀ اصلی در نظر گرفتیمفهومی تحقیق، م
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؛ (هدف اول) تأثیر مستقیم سرمایۀ اجتماعی بر کیفیت زندگی در مناطق روستایی هدف بررسی

سپس، تأثیری غیرمستقیم سرمایۀ اجتماعی از طریق بعد پایداری محیط زیستی گردشگری 

 (. 1شکل ) (هدف دوم) بر کیفیت زندگی روستاییان (عنوان متغیر میانجی به)روستایی 

 

 

 

 

 روش پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ امکان کنترل متغیرها، غیرآزمایشی و توصیفی، از نظر روش گردآوری 

آماری این  ۀجامع. آید ها، از نوع پیمایشی به شمار می ها، میدانی، و به لحاظ قابلیت تعمیم یافته داده

همۀ سرپرستان خانوارهای روستایی در سطح مناطق ، انجام گرفته است 1931که در سال  پژوهش

البته، . است خانوار 101ها  که تعداد آن روستایی شهرستان باغملک و ایذه استان خوزستان بود

برای مطالعه، روستاهایی از هر دو شهرستان مد نظر قرار گرفتند که با توجه به هدف تحقیق از 

 131)و تکیه ( خانوار 11)به همین دلیل، روستاهای مال آقا . ردار بودندقابلیت گردشگری برخو

از بخش مرکزی ایذه به عنوان ( خانوار 113)از بخش مرکزی باغملک و روستای کارتا ( خانوار

نفر  110حجم نمونه ( 1111)براساس جدول بارتلت و همکاران . های تحقیق انتخاب شدندنمونه

کار گرفته شد  ای متناسب بهگیری طبقه ها، روش نمونه تیابی به آندس منظور بهتعیین شد که 

(Bartlett et al., 2001 .)اخته بود که در س ها در تحقیق حاضر پرسشنامۀ محقق ابزار گردآوری داده

، غزانی و همکاران (1931)نیا و همکاران گرفته توسط طیب تدوین آن از نتایج مطالعات انجام

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 
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، جمینی و همکاران (1931)، محمدی یگانه و همکاران (1931)کاران ، حبیبی و هم(1931)

ای، بخش اصلی  حرفه -های فردی ابزار تحقیق، افزون بر بخش مشخصه. بهره گرفته شد( 1931)

، سرمایۀ (نه پرسش) ای مرتبط با سنجش بعد پایدار محیط زیستی گردشگریه آن شامل مقیاس

و ( هفت پرسش)، اعتماد اجتماعی (شش پرسش)تماعی اجتماعی در قالب سه مؤلفه انسجام اج

، (چهار پرسش)، و کیفیت زندگی در قالب چهار مؤلفۀ روانی (پنج پرسش)مشارکت اجتماعی 

مقیاس (. 1جدول )بود ( شش پرسش)، و محیطی (دو پرسش)، اجتماعی (سه پرسش)اقتصادی 

پرسشنامه روایی محتوایی . بود سطحی ای دوم، سوم و چهارم، طیف لیکرت پنجه گیری بخش اندازه

 تأییددادن اصالحات ضروری  با نظرسنجی از متخصصان در حوزة موضوع پژوهش و پس از انجام

به منظور بررسی روایی سازه شامل روایی همگرا و روایی تشخیصی، و پایایی ابزار . شد

کلی تحقیق بررسی گیری، مدل ساختاری و مدل  گیری، برازش مدل در سه سطح مدل اندازه اندازه

. بیان شده است 1و  1که نتایج در جداول ( Hair et al., 2013؛ 1931داوری و رضازاده، )شد 

، آلفای کرونباخ برابر یا 1/1گیری بر پایۀ سه معیار بار عاملی برابر یا بزرگتر از  پایایی مدل اندازه

البته، شایان (. 1جدول )د مناسب بود ، در ح2/1برابر یا بزرگتر از   و پایایی ترکیبی 1/1بزرگتر از 

توسعۀ گردشگری به تمیزی و »ذکر است از بین متغیرهای آشکار مورد مطالعه در مدل، سه متغیر 

گردشگری در روستای شما باعث زیباترشدن »، «ها و معابر منجر شده استنظافت کوچه

ی حاصل از ریختن توسعۀ گردشگری باعث تولید مواد سم»، و «انداز روستا شده است چشم

محیط زیستی گردشگری، یک گیری پایداری ، در مدل اندازه«ها در محیط زیست شده است زباله

گیری مؤلفۀ ، در مدل اندازه«کنم زندگی مختلف هایقومیت از افرادی در کنار حاضرم»متغیر 

شوند، روستا میوارد  که ایافراد غریبه مردم توانم بهمی»انسجام سرمایۀ اجتماعی، یک متغیر 

افزایش »گیری مؤلفۀ اعتماد سرمایۀ اجتماعی و در نهایت، دو متغیر ، در مدل اندازه«اعتماد کنم

در مدل « رضایت اهالی روستا از بهبود دسترسی بهتر به شهر»و « کیفیت آب آشامیدنی در روستا

                                                           
1. Composite Reliability  
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از فرایند تحلیل  1/1ز گیری مؤلفۀ محیطی کیفیت زندگی، به دلیل داشتن بار عاملی کمتر ااندازه

در زمینۀ روایی همگرا، با . ای مختلف روایی و پایایی محاسبه شده سپس، شاخص. حذف شد

های برای همۀ متغیرهای پنهان در مدل  شده درنظرگرفتن اینکه مقدار میانگین واریانس استخراج

دربارة روایی . مناسبی داردو، ابزار تحقیق روایی همگرای ر  بود، از این 1/1گیری بزرگتر از  اندازه

شده برای هشت متغیر پنهان مورد  تشخیصی، با توجه به اینکه مقدار میانگین واریانس استخراج

  و حداکثر مجذور واریانس مشترک  مطالعه در مدل از مقادیر میانگین مجذور واریانس مشترک

تشخیصی مناسبی داشت  بین همۀ متغیرهای پنهان بزرگتر بود، در نتیجه، ابزار تحقیق روایی

گیری مورد همچنین، با توجه به اینکه مقادیر پایایی ترکیبی برای هر سه مدل اندازه(. 1جدول )

 (. Hair et al., 2010)بود، بنابراین، ابزار تحقیق پایایی را داشت  2/1مطالعه بزرگتر از 
 

 قیقگیری تح ای اندازهه خالصه نتایج دربارة برازش مدل. 1جدول ادامة 

هاي سازه

 اصلي 

 (نماد در مدل)

 متغیر 

 پنهان 
 متغیر آشکار 

بار 

 عاملي

سرمایۀ 

 اجتماعی

انسجام 

 اجتماعی

 019/1 .کنم زندگی دیگر مذاهب یا ادیان از در کنار افرادی حاضرم

سازش و  افراد محلی، اهل /همسایگان با در مواقع ایجاد درگیری و اختالف

 .هستم مصالحه
001/1 

 091/1 .کنم زندگی مختلف هایها و زبانگویش با افرادی با اضرمح

 210/1 .برممی لذت مختلف رسوم و آداب با افرادی با ارتباط و معاشرت از

 011/1 .کنممی کمک دیگران نیست، به من وظیفۀ که ها و کارهاییفعالیت در

 ASV=112/1و  AVE ،311/1=CR ،112/1=MSV=121/1: ای روایی و پایاییه شاخص

                                                           
1. Average Variance Extracted 

2. Average Shared Squared Variance 

3. Maximum Shared Squared Variance 
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 قیقگیری تح ای اندازهه خالصه نتایج دربارة برازش مدل. 1جدول ادامة 

هاي سازه

 اصلي 

 (نماد در مدل)

 متغیر 

 پنهان 
 متغیر آشکار 

بار 

 عاملي

اعتماد 

 اجتماعی 

 021/1 .روستای خود اعتماد دارم بیشتر مردم به

 011/1 .خود اعتماد کامل دارم خانوادة اعضای به

 102/1 .کنم راحتی اعتماد توانم بهخود می خویشاوندان و دوستان به

 010/1 .ها کمک بگیرم خود اعتماد کرده و از آن توانم به همسایگاندر موارد ضروری می

 011/1 .دارم روستای خود به اندازة کافی اعتماد اسالمی اعضای شورای به

مستقر در روستای خود و پیرامون آن اعم  ها و نهادهای دولتیسازمان کارکنان به

 .دارم و غیره اعتماد کشاورزی جهاد معلمان، مروجان از پزشکان،
011/1 

 ASV=119/1و  AVE ،313/1=CR ،911/1=MSV=111/1: یای روایی و پایایه شاخص

مشارکت 

 اجتماعی

و غیره بدون  در سطح روستا مانند مسجد، مدرسه عمومی بناهای ساخت در

 .کنممی دریافت دستمزد مشارکت
031/1 

برنامه یا طرحی برای آبادانی و عمران روستا از سوی  روستا سطح در اگر

ها  در آن( از نظر مالی یا فکری)، در حد توان خود های مختلف اجرا شود سازمان

 .کنمشرکت می

021/1 

 حد نیازمندان، در به کمک و خیریه بنیادهای و هابرای تشکیل و تقویت تشکل

 .کنممی خود مشارکت توان
211/1 

 توان کنم در حدروستای خود تالش می اهالی برای آمده پیش برای حل مشکالت

 .کنم خود کمک
011/1 

 برگزارشده در روستا مانند مراسم عزاداری و جشن و مراسم عمومی مراسم در

 .کنممذهبی شرکت می
201/1 

 ASV=110/1و  AVE ،311/1=CR ،111/1=MSV=130/1: ای روایی و پایاییه شاخص 
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 گیری تحقیق ای اندازهه خالصه نتایج دربارة برازش مدل. 1جدول  ةادام

 بار عاملي غیرهاي آشکارمت هاي اصليسازه

بعد پایداری 
محیط زیستی 
 گردشگری 

 221/1 .های گیاهی منجر شده استگردشگری در روستای شما به حفظ گونه

 131/1 .های جانوری منجر شده استگردشگری در روستای شما به حفظ گونه

 209/1 .گردشگری در روستای شما باعث رعایت پاکیزگی محیط زیست شده است

 102/1 .گردشگری در روستای شما به حفظ کاربری اراضی منجر شده است

ها و فاضالب روستا گردشگری در روستای شما به بهبود وضعیت دفع بهداشتی زباله
 .منجر شده است

121/1 

های محیط زیستی در گردشگری در روستای شما به افزایش ترافیک و ایجاد آلودگی
 .روستا منجر شده است

011/1 

 ASV=111/1و  AVE ،021/1=CR ،910/1=MSV=191/1: ای روایی و پایاییه شاخص 

 کیفیت زندگی

 مؤلفۀ روانی

 010/1 احساس امنیت فردی روستاییان

 091/1 امید به آینده در بین اهالی روستا

 010/1 رضایت روستاییان از موقعیت اجتماعی خود

 010/1 احساس تعلق روستاییان به اجتماع 

 019/1 ایجاد انگیزه روستاییان برای بهبود وضعیت کار

 ASV=119/1و  AVE ،319/1=CR ،101/1=MSV=212/1: ای روایی و پایاییه شاخص

 مؤلفۀ اقتصادی

 011/1 ویژه از نظر مالی تأمین نیازهای اساسی خانوار در روستا به

 011/1 انداز خود رضایت روستاییان از میزان درآمد و پس

 019/1 رضایت روستاییان از شغل خود

 ASV=111/1و  AVE ،011/1=CR ،102/1=MSV=111/1: ای روایی و پایاییه شاخص

 مؤلفۀ اجتماعی
 033/1 کاهش میزان مهاجرت

 311/1 کاهش احساس فقر در بین روستاییان

 ASV=103/1و  AVE ،030/1=CR ،191/1=MSV=011/1: ای روایی و پایاییه شاخص

 مؤلفۀ محیطی

 239/1 گسترش امکانات فرهنگی و هنری در روستا

 011/1 دسترسی روستاییان به مراکز بهداشتی

 211/1 بهترشدن کیفیت بهداشت معابر در روستا

 011/1 دسترسی روستاییان به پارک و فضای سبز

اینترنت، صندوق )دسترسی اهالی روستا به فناوری اطالعات 
 (غیره پست و

011/1 

 ASV=111/1و  AVE ،311/1=CR ،111/1=MSV=110/1: ای روایی و پایاییه شاخص 



  435  ر نقش میانجی گردشگریتحلیل رابطة بین سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی روستاییان استان خوزستان با تأکید ب

   

 

گیری تحقیق، در این مرحله برازش مدل ساختاری  بودن برازش مدل اندازه پس از تأیید مناسب

Rتحقیق براساس دو شاخص 
Qو ( زا زا بر درون کنندة میزان تأثیر متغیرهای پنهان برون بیان) 2

2 

بیان  1نتایج در جدول (. 1931داوری و رضازاده، )بررسی شد ( ینی مدلب دهندة قدرت پیش نشان)

R، مقدار دو شاخص 1با توجه به نتایج مندرج در جدول . شده است
Q و 2

برای متغیر پنهان  2

های زای مرتبۀ اول گردشگری، مؤلفه زای مرتبۀ دوم کیفیت زندگی و متغیرهای پنهان درون درون

های روانی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی ام، اعتماد و مشارکت سرمایۀ اجتماعی و مؤلفهانسج

 . و، مدل ساختاری تحقیق دارای برازش مطلوب بودر  کیفیت زندگی در حد مناسب بوده و از این
 

 خالصه نتایج دربارة برازش مدل ساختاری تحقیق. 2جدول 

 Q2مقدار  R2مقدار  زا متغیر پنهان درون

 111/1 132/1 عد پایداری محیط زیستی گردشگریب

 111/1 111/1 مؤلفۀ انسجام سرمایۀ اجتماعی

 112/1 211/1 مؤلفۀ اعتماد سرمایه اجتماعی

 113/1 119/1 مؤلفۀ مشارکت سرمایۀ اجتماعی

 111/1 139/1 مؤلفۀ روانی کیفیت زندگی

 902/1 119/1 مؤلفۀ اقتصادی کیفیت زندگی

 113/1 110/1 کیفیت زندگیمؤلفۀ اجتماعی 

 112/1 211/1 مؤلفۀ محیطی کیفیت زندگی

 121/1 101/1 کیفیت زندگی

 تأثیر قوی <R2 12/1تأثیر متوسط و  R2> 12/1 < 13/1  تأثیر ضعیف؛>R2: 13/1 R2مقدار استاندارد 

 قویقدرت  <12/1Q2قدرت متوسط و  Q2>11/1<11/1 قدرت ضعیف؛  >Q2 :11/1Q2مقدار استاندارد 

گیری و ساختاری تحقیق و اطمینان از  ای اندازهه در نهایت، پس از بررسی برازش مدل

1ها، در مرحلۀ سوم به بررسی برازش کلی مدل تحقیق براساس شاخص  بودن آن مناسب
GOF 

                                                           
1. Goodness of Fit 



455                                                                 9317، زمستان 4ة شمار، 5ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

رب میانگین ضریب تعیین متغیرهای ض  این شاخص به صورت مجذور حاصل. پرداخته شد

محسنین و )شود  ر اشتراکی متغیرهای مورد مطالعه در مدل محاسبه میزا در میانگین مقادی درون

به دست آمد که ( 11/1بیش از ) 112/1، که مقدار آن برای مدل این تحقیق (1939اسفیدانی، 

های  وان به آزمون فرضیهت بر این اساس، در ادامه می. دهد بودن برازش کلی مدل را نشان می مناسب

های  ادیر تی و ضرایب استانداردشده مربوط به مسیرهای هر یک از فرضیهکارگیری مق تحقیق با به

البته، شایان ذکر است برای آزمون فرضیۀ اصلی دوم، یعنی بررسی اثر میانجی . تحقیق پرداخت

ای بارون و کنی گردشگری در رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی، رویکرد دومرحله

یعنی )اساس این رویکرد، نخست بدون حضور متغیر میانجی بر. کار گرفته شد به (1301)

، مسیر مستقیم بین متغیر مستقل و 1کارگیری مدل اثر کامل یا به عبارت دیگر، با به( گردشگری

در صورت معناداربودن ضریب رگرسیونی این مسیر، در مرحلۀ دوم، اثر . شود وابسته بررسی می

شده و  نحو که در مرحلۀ دوم، متغیر سوم به مدل اضافهشود؛ بدین  میانجی متغیر سوم بررسی می

در این مدل، دو مسیر متغیر مستقل به متغیر سوم و متغیر سوم . شودبرآورد می 1مدل با اثر میانجی

یک بررسی شد و در صورتی که هر دو مسیر معنادار بودند، اثر  به به متغیر وابسته به صورت یک

شریف و  پهلوان)شود  متغیرهای مستقل و وابسته تأیید می میانجی متغیر سوم در رابطۀ بین

در صورتی که با واردکردن  ،(1111)براساس نظر هیر و همکاران در این زمینه، (. 1931مهدویان، 

شامل سرمایۀ اجتماعی و  ،مستقیم بین دو متغیر مورد بررسی ۀدر رابط( گردشگری) میانجیمتغیر 

بین دو متغیر هنوز  ۀنی بین دو متغیر کاهش یابد، ولی رابطمقدار ضریب رگرسیوکیفیت زندگی، 

ای در شرایطی که مقدار ضریب به اندازه و 9دارای نقش میانجی جزئیسوم دار باشد، متغیر امعن

تجزیه و تحلیل  .دارد 1نقش میانجی کامل سومداری خارج شود، متغیر اکاهش یابد که از سطح معن

 .گرفت انجام Smart PLSو  SPSSفزارهای ا نرمها با  داده
                                                           
1. Total Effect  

2. Mediation effect 

3. Partial Mediation 

4. Full Mediation 
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 های تحقیقیافته

های اصلی فرضیه( 1301)ای بارون و کنی طور که اشاره شد، براساس رویکرد دومرحله همان

بدون حضور متغیر )طوری که ابتدابه منظور آزمون فرضیۀ اول، مدل اثر کامل  تحقیق بررسی شد، به

تغیر میانجی به مدل، مدل با اثر میانجی برای آزمون کردن م برآورد شد و در ادامه، با اضافه( میانجی

 . فرضیۀ دوم تحقیق برآورد شد

 مدل اثر کامل

شده در مدل نظری پژوهش، تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر کیفیت  در این بخش با توجه به روابط فرض

با فرمان )مدل در دو حالت اعداد معناداری . بررسی شد Smart PLSفزار ا زندگی با نرم

برای  1با فرمان الگوریتم)و تخمین استاندارد ( های پژوهش برای آزمون فرضیه 1ازیس دگردانخو

. بیان شده است 1و شکل  9نتایج در جدول . بررسی شد( بررسی شدت تأثیر متغیرها بر یکدیگر

شده برای رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و  دهد، مقادیر تی محاسبهنشان می 1طور که جدول  همان

 . بیشتر بود و در نتیجه، فرضیۀ اول تحقیق تأیید شد 31/1ت زندگی از کیفی

شود، متغیر سرمایۀ اجتماعی و سه مؤلفۀ  مشخص می 1طور که از نتایج شکل  همچنین، همان

درصد از  1/11آن شامل انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی در حدود 

 .اند واریانس کیفیت زندگی را تبیین کرده
 

 خالصة نتایج از مدل اثر کامل. 3جدول 

 نتیجة آزمون مقادیرتي خطاي استاندارد ضریب استانداردشده فرضیه 

 تأیید فرضیه 219/11*** 191/1 211/1 کیفیت زندگیسرمایۀ اجتماعی

 111/1داری در سطح خطای  معنا***

                                                           
1. Bootstrapping 

2. Algorithm 
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کیفیت زندگی در مدل اثر کامل، در ادامه، دارشدن رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و با توجه به معنا

مدل اثر میانجی و آزمون اثر میانجی پایداری محیط زیستی گردشگری در رابطۀ بین سرمایۀ 

ازی نشان س در این زمینه، نتایج تحقیق با فرمان خودگردان. اجتماعی و کیفیت زندگی بررسی شد

مایۀ اجتماعی بر پایداری محیط زیستی شده برای هر یک از روابط سر داد که مقادیر تی محاسبه

بیشتر بوده و در نتیجه،  31/1گردشگری و پایداری محیط زیستی گردشگری بر کیفیت زندگی از 

طوری که گردشگری از اثر میانجی در رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی  فرضیۀ دوم تحقیق تأیید شد، به

به اینکه مسیر مستقیم بین سرمایۀ  البته، با توجه(. 1جدول )و کیفیت زندگی برخوردار بود 

، (P ،111/1=β=111/1)دار است اجتماعی و کیفیت زندگی در مدل با اثر میانجی مثبت و معنا

بنابراین، متغیر گردشگری اثر مثبت سرمایۀ اجتماعی بر کیفیت زندگی را به صورت جزئی 

 (. 1931شریف و مهدویان، پهلوان)کند گری میمیانجی
 

 صة نتایج مدل اثر میانيیخال .4جدول 

 نتیجة آزمون مقادیر تي خطاي استاندارد ضریب استانداردشده فرضیه 

 تأیید فرضیه 101/11*** 111/1 111/1 گردشگریسرمایۀ اجتماعی

 تأیید فرضیه 111/1*** 111/1 139/1 کیفیت زندگیگردشگری
  111/1داری در سطح خطای  معنا***

 مدل با اثر کامل در حالت تخمین ضرایب مسیر. 2شکل 
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دهد، دو متغیر سرمایۀ اجتماعی و نشان می 9طور که شکل  ، همانشده افزون بر نتایج اشاره

 9/1اند که از افزایش درصد از واریانس متغیر کیفیت زندگی را تبیین کرده 1/10گردشگری، حدود 

 .درصدی نسبت به مدل اثر کامل برخوردار است
 

 

 

 

 

 گیرینتیجه

ر رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و پژوهش حاضر نقش میانجی پایداری محیط زیستی گردشگری د

نتایج نشان داد سرمایۀ . کیفیت زندگی روستاییان بخش مرکزی باغملک و ایذه را بررسی کرد

بر کیفیت زندگی روستاییان مورد مطالعه تأثیر معناداری ( انسجام، اعتماد و مشارکت)اجتماعی 

هایی که توسط نهادهای فعالیتاین یافته حاکی از آن است که روستاییان مورد مطالعه به . دارد

های توسعۀ روستایی ها و برنامهگیرد، اعتماد دارند و در اجرای طرحدولتی و محلی انجام می

مشارکت خوبی دارند و از انسجام اجتماعی باالیی برخوردارند که این عوامل باعث شده است 

زندگی روستاییان صورت هایی که به منظور توسعۀ روستاها و ارتقای کیفیت اثربخشی پروژه

 و ، و نیلسون(1119)گرفته توسط ریکوینا  این یافته در تحقیقات انجام. یابدگیرد، افزایش  می

از طرفی، در پژوهش حاضر مؤلفۀ اعتماد بیشترین سهم را در . تأکید شده است( 1111) همکاران

مورد مطالعه اعتماد درون و  دهد بین افراداین یافته نشان می. تبیین سرمایۀ اجتماعی داشته است

ها از طریق مشارکت  شود شبکۀ روابط اجتماعی آنفردی در سطح باالیی است که باعث می برون

 مدل با اثر میانيی در حالت تخمین ضرایب مسیر. 3شکل 
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در این زمینه معتقد است سرمایۀ اجتماعی با ایجاد اعتماد متقابل و ( 1931)حبیبی . گسترش یابد

انسانی و پایبندی مردم به های روابط انسانی موجب بهبود روابط درگیرکردن افراد در شبکه

سازی نشان داد متغیر گردشگری در رابطۀ بین  نتیجۀ فرمان خودگردان. شودهنجارهای اجتماعی می

سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی روستاییان تأثیر دارد و این رابطه را به صورت جزئی تبیین 

پایداری محیط زیستی گردشگری  توان نتیجه گرفت سرمایۀ اجتماعی از طریقبنابراین، می. کند  می

در مطالعاتی که در زمینۀ رابطۀ بین سرمایۀ . داری بر کیفیت زندگی روستاییان داشته استتأثیر معنا

، (1931)اجتماعی و گردشگری انجام گرفته است، برخی محققان از جمله غزانی و همکاران 

، (1111)ونرات و چانترادوان ، پانگ پ(1931)، اکبریان رونیزی (1931؛ 1931)حیدری ساربان 

به رابطۀ مثبت این دو  (1119)، و فلیچر (1110)و یارکوا و استویکوا ( 1111)دسزی و بندک 

رابطۀ منفی ( 1931)ها از قبیل زرافشانی و همکاران اند، ولی نتایج برخی پژوهش متغیر اشاره کرده

شود بین سرمایۀ اجتماعی و گردشگری بر این اساس، نتیجه گرفته می. بین دو متغیر را نشان دادند

توان گفت همیشه یک رابطۀ به عبارتی، نمی. تواند برهمکنش مثبت و منفی وجود داشته باشدمی

طور کلی، چیزی که دربارة گردشگری اهمیت  به. قطعی مثبت یا منفی بین این دو متغیر وجود دارد

قبل و بعد از سفر دارند و این ذهنیت دارد، دیدگاه و ذهنیتی است که گردشگران دربارة مقصد 

. ها نسبت به محیط زیست منطقۀ گردشگری تأثیر مثبت یا منفی بگذارد تواند بر دیدگاه آنمی

توان گفت وجود رابطۀ مثبت بین سرمایۀ اجتماعی و بنابراین، با توجه به نتیجۀ پژوهش حاضر، می

وستایی مورد مطالعه اعتماد باال باعث دهد در مناطق رپایداری محیط زیستی گردشگری نشان می

ایجاد امنیت ذهنی در گردشگران شده است و میزان باالی مشارکت روستاییان به گردشگران این 

دهد که در مواقعی که با مشکالتی مواجه شوند روستاییان مناطق گردشگری مورد اطمینان را می

هنگی و انسجامی که در بین روستاییان از طرفی، هما. ها کمک و یاری خواهند کرد مطالعه به آن

تواند در جلب اعتماد گردشگران نسبت به مناطق روستاییان مورد مورد مطالعه وجود داشت، می

. مطالعه تأثیر بسزایی داشته باشد که این باعث توسعۀ پایدار گردشگری در این مناطق خواهد شد

های کیفیت بر بهبود وضعیت شاخصگرفته به تأثیر مثبت گردشگری  در اکثر مطالعات انجام



  454  ر نقش میانجی گردشگریتحلیل رابطة بین سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی روستاییان استان خوزستان با تأکید ب

   

 

، (1931)، نعیمی و همکاران (1931)زندگی روستاییان تأکید شده است؛ توسط جاللی و همکاران 

، (1111)، ری و همکاران (1931)، محمدی یگانه و همکاران (1931)سماکوش و همکاران 

( 1939)نه، پورجابری در این زمی(.. 1111)، و کیم (1111)، وانگ (1111)، عارف (1119)ریچارد 

 تواند با آثار و پیامدهای مطلوب و نامطلوبی که داشتهبر این باور است که توسعۀ گردشگردی می

که گردشگری منبعی از طوری  باشد، در ارتقا و تنزل کیفیت زندگی شهروندان تأثیرگذار باشند؛ به

آید که ظرفیت دارد در بهبود شمار میهای در حال تغییر اقتصادی، اجتماعی و محیطی بهویژگی

 .کیفیت زندگی مؤثر واقع شود

 پیشنهادها

 .شودطور کلی، براساس نتایج پژوهش پیشنهادهای ذیل مطرح می به

های پایداری در مناطق هایی که امروزه در راستای تحقق اهداف و شاخصیکی از مقوله

با توجه به اینکه یکی . تایی استروستایی مورد توجه است، توجه به سرمایۀ اجتماعی مناطق روس

از اهداف این تحقیق بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و بعد پایداری محیط زیستی گردشگری 

های صحیح و ایجاد نفعان توسعۀ پایدار روستایی همواره با اتخاذ سیاست شود ذی بود، پیشنهاد می

ها در سطح مطلوبی  گهداشت آنهای سرمایۀ اجتماعی و نسازکارهایی نسبت به تقویت شاخص

انداز و محیط زیست روستای خود  تواند چشمزیرا از این طریق مناطق روستایی می. اهتمام ورزند

را به منظور جلب گردشگر پایدار نگه دارند و از مزایای گردشگری به منظور ارتقای سطح کیفیت 

 .زندگی خود استفاده کنند

های توسعۀ پایدار روستایی که ارتقای آن بر شاخص با توجه به اهمیت گردشگری و تأثیر

ها است، باید با مشارکت، انسجام و اعتمادی که بین روستاییان  کیفیت زندگی روستاییان یکی از آن

ریزی محلی محیط زیست منطقۀ گردشگری را طوری مورد مطالعه وجود دارد، از طریق برنامه

باعث آلودگی محیط زیست و به خطر افتادن  مدیریت کرد که آثار منفی ناشی از گردشگری

  .سالمت و بهداشت روستاییان منطقه نشود
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