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از دیدگاه روستاییان نهاداجتماعی در توسعه گردشگري طبیعی مردمنقش سرمایه
استان مازندران

1، محمد چیذري ژنیـعود بیـغزانی، مسالهعزت

)17/01/95؛ پذیرش:27/07/94(دریافت:
چکیده

نهاد را مد نظر قرار داد. طبیعی مردمتوان گردشگريهاي طبیعی و فرهنگی منحصر به فرد استان مازندران، میبا توجه به ظرفیت
ابعادي از سرمایه اجتماعی محسوب عنوانبهنهاد مستلزم مشارکت، تعامل و اعتماد مردم روستایی است که گردشگري طبیعی مردم

نهاد از مشوند. هدف از این پژوهش که به روش پیمایش صورت گرفت، تعیین نقش سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگري طبیعی مردمی
از نوع توصیفی ـ همبستگی ،هااز نوع کاربردي و به لحاظ تحلیل داده،دیدگاه روستاییان استان مازندران بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف

و اي بود که روایی آن با استفاده از نقطه نظرات پانلی از متخصصان دانشگاهی در عرصه ترویج ها پرسشنامهآوري دادهاست. ابزار جمع
هاي آن نیز با استفاده پایایی دسته گویهو گردشگري محقق گردید. دستییعصناآموزش کشاورزي و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، 

جامعه آماري پژوهش شامل کلیه روستاییان مناطق روستایی هدف ). α≤60/0≥93/0از آزمون آلفاي کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت (
نفر برآورد گردید که با استفاده از روش 207) بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، N=19345مازندران (گردشگري طبیعی استان 

انتخاب شدند. نتایج آمار استنباطی حاکی از آن بود که بین دیدگاه روستاییان از سرمایه ،اي با انتساب متناسبگیري تصادفی طبقهنمونه
داري در سطح یک درصد خطا وجود دارد نهاد رابطه مثبت و معنیمکان توسعه گردشگري طبیعی مردمپیرامون اهاآناجتماعی و دیدگاه

)783/0=rدرصد از تغییرات متغیر دیدگاه روستاییان 65تواند ). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سرمایه اجتماعی، می
است.شده هاي پژوهش، پیشنهادهایی ارائهن نماید. در پایان، بر اساس یافتهنهاد را تبیینسبت به امکان توسعه گردشگري طبیعی مردم

نهاد، روستاییانشگري طبیعی مردمسرمایه اجتماعی، گردهاي کلیدي: واژه

ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس مدرسدارشد، استادیار و استاکارشناسیآموختهدانشبه ترتیب، -١
mbijani@modares.ac.ir*ـ مسئول مکاتبات، پست الکترونیک: 
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مقدمـه
امروزه، اقتصاد روستایی دچار افول شدید شده و سطح 

هاي کشاورزي کوچک مقیاس درآمد و اشتغال در فعالیت
طور خاص درآمد سرانه روستاییان تا کمتر از متوسط بهو

بدري و همکاران، ي کشور کاهش یافته است (درآمد سرانه
همچنین خانواده کشاورز با محدودیت در سرانه ). 1390

هاي اعتباري مواجه است. عالوه بر این، زمین و فرصت
محصوالت کشاورزي درآمد حاصل از کشاورزي و قیمت

Hoangخطر عدم اطمینان رو به رو است (متغیر و با et

al., هاي غیرکشاورزي ). بر این اساس، ترویج فعالیت2014
درآمد هاي کمعامل اثرگذاري در افزایش رفاه خانواده

روستایی است. همچنین، باعث کمک به جلوگیري از 
هاي اقتصادي مراکز مهاجرت به مراکز شهري، تقویت پایه

شود هاي روستا میکامل از پتانسیلروستایی و استفاده 
).1392(بذرافشان و همکاران، 
سهم کشاورزي در اشتغال و کهنیابنابراین، با توجه به 

درآمدزایی روستاییان رو به کاهش است، گسترش 
تواند موجب کارکردهاي جدید در نواحی روستایی می

تجدید حیات اقتصادي روستاها و رونق اقتصادي این 
ازجمله). 1391(رضوانی و همکاران، نواحی شود

درآمدي ءخالهاي غیر کشاورزي براي پر کردن فعالیت
هاي گردشگري است. از این رو، کشاورزان، فعالیت

یکی از صنایع اولیه با قابلیت کمک به عنوانبهگردشگري 
جوامع محلی در توسعه تنوع اقتصادي مورد توجه قرار 

Andereckگرفته است ( & Vogt, ، درواقع). 2000
راهبردي براي توسعه پایدار روستایی، عنوانبهگردشگري 

محلی در ارانگزاستیستفکر نسبتاً جدیدي است که 
و زادهيعلو(اند جوامع روستایی به اهمیت آن پی برده

هاي کلی توسعه با توجه به شاخص). 1392میرلطفی، 
وسعه اي از گردشگري که متناسب با تروستایی، باید گونه

). 1390، فردیصالحپایدار روستایی باشد، انتخاب گردد (
با التزام )Ecotourism(از این رو، گردشگري طبیعی

هاي طبیعی و به اهداف بنیادي حفاظت از عرصهماهیتی
باشد ه میهاي مورد توجتوسعه جوامع محلی از گزینه

).1393(سقایی و مسعودي، 
طبیعی و تاریخی هايداراي جاذبهاستان مازندران 

هاي مترمربع و پارك6663شناخته شده به مساحت 
است.هکتار92/6817جنگلی طبیعی به مساحت 

هاي طبیعی استان همچنین مساحت کل عرصه

داريریزي استان(معاونت برنامهباشد هکتار می1693053
هاي بسیاري از جاذبه). در استان مازندران 1391، مازندران

ن روستاهاست که مناطق مستعد و با طبیعی پیرامو
ازجملهکند. پتانسیلی را براي جذب گردشگر ایجاد می

گذاري در گردشگري هاي مستعد و آماده سرمایهمکان
سنجی استان مازندران که با توجه به مطالعات امکان

توسط مشاوران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
به هفده روستاتوان گردشگري انجام یافته است، می

، آمار و اطالعات مربوط به این روستاها را نشان 1جدول (
هدف گردشگري طبیعی اشاره نمود عنوانبهدهد)می

(سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان 
).1393مازندران، 

با این حال، پرسش این است که آیا گردشگري طبیعی 
نوعی از مشاغل تواند براي جوامع محلی که به می

اند حداکثر سود را به ارمغان بیاورد؟ کشاورزي تأمین نشده
توان به گردشگري طبیعی، موفق و سودآور گفت زمانی می

صورتبهکه مردم محلی در کنترل و اشتراك منافع 
,Jonesمنصفانه سهیم باشند ( ). بر این اساس، اگر 2005

ن اصلی در بازیگراعنوانبهبخواهیم نقش مردم محلی را 
گردشگري طبیعی پررنگ کنیم باید از گردشگري طبیعی 

نام ببریم. )Community Based Ecotourism(نهادمردم
بهبود "، "روابط اجتماعی"نهاد بر گردشگري طبیعی مردم

پیوند اجتماعی جهت "و "مشارکت محلییاثربخش
تأکید دارد. همچنین، چون "زیستحفاظت از محیط

زیست در محلی همراه با حفاظت از محیطمنافع مردم 
سرمایه "نهاد مطرح است، گردشگري طبیعی مردم

داراي اهمیتی ویژه براي ")Social Capital(اجتماعی
مدیریت جمعی در سطح محلی از منابع مشترك است 

)Zhao et al., ). از این رو، سرمایه اجتماعی، توانایی 2011
و هماهنگی در روند بهبود همکاري بین افراد جامعه 

Liuنهاد را دارد (توسعه گردشگري طبیعی مردم et al.,

2014.(
هاي توان گفت، ارتقاي مقولهبیان شد میآنچهاز تعمق در 

تواند منجر به مؤثر در سرمایه اجتماعی روستاییان می
توسعه گردشگري طبیعی گردد. بر این اساس، هدف این 

نسبت به نقش سرمایه پژوهش تحلیل دیدگاه روستاییان 
نهاد در استان اجتماعی در توسعه گردشگري مردم

مازندران قرار گرفت. 
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سرمایه اجتماعی وضعیتی توان گفت که در این راستا، می
کند که در جامعه و روابط بین افراد و کیفی را توصیف می

وجود این فضا، روابط بین افراد را .ها حاکم استگروه
بخشد ها را بهبود میماد بین آنتسهیل نموده و اعت

).  1393(سوري، 
در 1916اصطالح سرمایه اجتمـاعی، اولـین بـار در سـال     

بـه کـار  ) Hanifanفان (اي توسط شخصی به نام هانیمقاله
اگر ایـن نقـل قـول را نـامعتبر بـدانیم، مفهـوم       .گرفته شد

توســـط جـــاکوب ،ســـرمایه اجتمـــاعی، نخســـتین بـــار
)Jacob, ).1393کار رفت (خانی و ایمان، ) به1961

در عرصه توسعه مفهوم سـرمایه اجتمـاعی، سـه پژوهشـگر     
، جیمـز  )Bourdieuانـد؛ پیـر بوردیـو (   نقش کلیدي داشـته 

ــن ( ــام Colemanکلمـــ ــرت پاتنـــ )Patnam() و رابـــ
)Bexley et al, ــاعی را  2007 ــرمایه اجتم ــو، س ). بوردی

ــالقوه ناشــی از تملــک اي از منــابع موجــومجموعــه د یــا ب
شده در روابـط مبتنـی   بیش نهادینهوهاي پایدار و کمشبکه

ــی   ــه م ــناخت دوطرف ــق و ش ــر تواف ــركب ــد (می زاده و دان
1988). همچنین، جیمـز کلمـن در سـال    1393همکاران،

چــارچوبی را ارائــه نمــود کــه در آن، ســرمایه اجتمــاعی را 
نی و مـالی تلقـی و   یک منبع همراه با سرمایه انساعنوانبه

تعریـف کـرد. از منظـر او سـرمایه     ،با توجه به عملکـرد آن 
اجتماعی، یک هویت واحد نیست و انواع مختلفی دارد؛ امـا  

هـایی  ها جنبهشوند؛ همه آندو عنصر مشترك را شامل می
گیرند و اقدامات کنشـگران  از ساختار اجتماعی را در بر می

Parkکننـد ( را تسهیل مـی  et al., 2012; Bexley, 2007 .(
,Putnamپاتنام ( هاي مدنی را مـورد مطالعـه   )، سنت1993

گیـري  ایتالیا انـدازه قرار داد و تأثیر آن را بر عملکرد دولت
نمود و پیشنهاد کـرد کـه سـرمایه اجتمـاعی یـا عـدم آن،       

گیـري نهادهـاي متنـوع و حفـظ     دلیلی بر عملکرد و شکل
اي اجتمـاعی  ی را شبکهدموکراسی است. او سرمایه اجتماع

آیـد  مـی به وجـود داند که از هنجارهاي تقابل و اعتماد می
)Vadapalli, 2012.(

سرمایه يشده در زمینههاي انجامدر عرصه پژوهش
) سرمایه اجتماعی را Fukuyamaاجتماعی، فوکویاما (

را کند و آن شناختی مطالعه مییک پدیده جامعهعنوانبه
هاي اجتماعی بر اي از هنجارهاي موجود در نظاممجموعه

شمارد که موجب افزایش سطح همکاري اعضاي جامعه می
شود (قهاري و همکاران، ها میو سبب پایین آمدن هزینه

,Righi(). ریقی 1392 در پژوهش خود به این )2013

مطلب اشاره دارد که در مطالعات سرمایه اجتماعی، از دو 
به سرمایه اجتماعی توجه شده است. رویکرد رویکرد
هاي ، که به شبکه)Relational Approach(ايرابطه

اجتماعی، تراکم آن و صفات وابسته به آن مانند تعامالت 
Institutional(اجتماعی اشاره دارد و در رویکرد نهادي

Approach( اعتماد و مشارکت اجتماعی مورد بحث قرار ،
، )1393(کاظمی و ویسیاخوانین، گرفته است. همچن

دانند که هایی میسرمایه اجتماعی را داراي ابعاد و مؤلفه
هاي بهبود توسعه را توان زمینهها، میدر صورت تقویت آن

بنیگن و اشمیتس ون. در همه ابعاد جامعه ایجاد کرد
)Van Beuningen & Schmeets, )، براي سنجش 2013

را ارائه دادند که شامل دو بعد سرمایه اجتماعی، چارچوبی
و )Participation(اصلی سرمایه اجتماعی یعنی مشارکت

تر، این بود. این افراد براي سنجشی دقیق)Trust(اعتماد
دو بعد را به سه سطح فرد، سازمان و دولت از سرمایه 
اجتماعی تجزیه نموده و اقدام به بررسی آن کردند. این 

مشارکت اجتماعی، مشارکت هايالگو، داراي مؤلفه
سازمانی، مشارکت سیاسی، اعتماد اجتماعی، اعتماد 

ریاحی و همکاران سازمانی و اعتماد سیاسی است. 
ي اصلی ) نیز سرمایه اجتماعی را داراي سه مؤلفه1392(

انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی 
دانستند که در یک رابطه تعاملی با هم هستند.

دهیامفهومی که بر پایه عنوانبهگردشگري طبیعی، امروزه 
زیست و توسعه پایدار، قرار دارد، حفاظت از محیطيهاآل

شود (سلطانی و سازگارترین شکل گردشگري نام برده می
). در این راستا، اهداف عمده گردشگري 1392همکاران، 

طبیعی در مناطق روستایی شامل آموزش گردشگران و 
کردن منابع مالی براي حفاظت از مناطق محافظتفراهم 

مستقیم در توسعه طوربهمحیطی است که شده زیست
هاي محلی، پربار کردن اجتماعی، تقویت سازمانـاقتصادي

بخشی به اقتصاد جامعه محلی، نقش فرهنگ محلی و تنوع
). 1393دارد (عینالی و همکاران، 

که "جوامع محلی"هاي گردشگري طبیعی در اکثر فعالیت
افتد و منافع پتانسیل حضور این صنعت را دارند، اتفاق می

ها فراهم محیطی براي آناقتصادي، اجتماعی و زیست
آورد. در نتیجه، این مهم، خود داللتی است که مردم می

هاي تر در انجام پروژهباید مشارکت فعاالنهمحلی می
ملیاتی کردن گردشگري طبیعی داشته باشند تا تفسیر و ع

اهداف گردشگري طبیعی، در راستاي منافع محلی و 
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,Kissجهت با اصول توسعه پایدار، انجام پذیرد (هم

ریزي حضور فعاالنه گروگزاران ). از این رو، با پی2004
گرفت و به خودمحلی، گردشگري طبیعی، شکل جدیدي 

نامیدند.  "نهادگردشگري طبیعی مردم"آن را 
به مسئوالنهنهاد، سفري است ی مردمگردشگري طبیع
ارزش "، "لذت بردن از طبیعت"منظوربهمناطق طبیعی 

که "زیستترویج حفظ محیط"و "نهادن بر فرهنگ محلی
در آن، جامعه محلی کنترل قابل توجهی بر دخالت در 
توسعه و مدیریت آن دارد و اکثر مزایاي اجتماعی و 

,Mearnsگیرد (اقتصادي آن به مردم روستا تعلق می

نهاد، توسط گردشگري طبیعی مردمبه عبارتی، ). 2010
شود و سود حاصل از آن به طور مردم محلی مدیریت می

,Khanal & Babarرسد (مستقیم به ایشان می ). به 2007
، تضاد بین نهادمردمگردشگري طبیعیرسدنظر می

زیست و حقوق مردم محلی را الزامات حفاظت از محیط
رفع نموده است و همچنین تمرکز بر حفاظت از ینوعبه

نهاد، فرهنگ جامعه محلی دارد. گردشگري طبیعی مردم
شده بین حفاظت از مظهر یک رابطه دو جانبه تقویت

زیست با رشد اقتصاد محلی و حفظ فرهنگ محلی محیط
,Reimer & Walterاست ( گردشگري از این رو، ).2013

است با اهدافی متعدد در جهت نهاد، تالشیطبیعی مردم
توان با در نظر گرفتن زیست که میحفاظت از محیط

اي مشخص، همراه با گذاري در محدودهشرط سرمایهپیش
پشتیبانی و مد نظر قرار دادن محدوده زمانی مناسب، 
درآمدي براي مردم محلی ایجاد نمود و به توسعه جامعه 

ر بیان کرد که طوتوان اینمحلی کمک کرد. همچنین می
اي از رویکرد استفاده جنبهنهادگردشگري طبیعی مردم

,Kissمحیطی است (پایدار از منابع طبیعی و زیست

). بر این اساس، اهدافی براي گردشگري طبیعی 2004
نهاد در نظر گرفته شد که این اهداف شامل ابزاري در مردم

زیست، توسعه کیفیت زندگی، جهت حفاظت از محیط
شکالت محلی، توسعه ایش دانش و آگاهی، درك مافز

آوري فرصتی جهت تبادل فرهنگی فراهممشارکت جامعه،
و ارائه درآمدي مکمل براي افراد روستایی است 

)Leksakundilok, 2004.(
اغلب کشورهاي جهان سوم، گردشگري در این راستا، 

نهاد گردشگري طبیعی مردمعنوانبهروستایی و طبیعی را 
است که چارچوبی یدر حالاما این ،دهندج میتروی

اند شناسایی، نظارت و توسعه آن مشخص نکردهمنظوربه

)Khanal & Babar, در نتیجه، جهت توسعه ). 2007
باید عوامل مؤثر در این نوع از نهاد گردشگري طبیعی مردم

گردشگري را بررسی و با قرار نهادن کنار هم چارچوبی 
نکته براي آن تشکیل داد. از این رو، مشخص و بومی شده 

گردشگري طبیعی هاي مهم آن است که براي توسعه پروژه
باید اهداف و عوامل اجتماعی، اقتصادي و نهادمردم

حفاظتی که پایه اقدامات جامعه محلی است را جهت 
,Kissشناسایی کرد (یخوببهگیري تصمیم 2004.(

دارند که در ن می)، بیا1392زاده و همکاران (اسماعیل
کلی، پنج رویکرد مدنظر است. صورتبهتوسعه گردشگري 

Boosterism(ییانبوه گرااین رویکردها شامل 

Approach(اقتصادي (صنعت محور)، فضایی ـ جغرافیایی ،
)The Spatial / Geographical Approach(اجتماع محور ،
)Community Based Approach(ایدارو توسعه پ
)Sustainable Development Approach(.است

گردشگري طبیعی با التزام به اهـداف بنیـادي حفاظـت از    
ي جوامـع محلـی در جهـت    هـاي طبیعـی و توسـعه   عرصه

توسعه پایدار شایسته رونـق هرچـه بیشـتر اسـت. در ایـن      
,Sadlerراستا، سدلر ( ) الگـویی را بـراي گردشـگري    1990

مود. ایشان به سه دسـته از اهـداف در   طبیعی پایدار ارائه ن
الگوي خود اشاره نمـود و محـل تالقـی ایـن اهـداف را در      
الگوي خود، گردشگري طبیعی پایدار نامید. سدلر در ایـن  

دهــد کــه گردشــگري طبیعــی بــه ابعــاد الگــو نشــان مــی
ــا ابعــاد انســانی در قالــب اهــداف  زیســت محیطــی تــوأم ب

ــی   ــه مـــ ــاعی توجـــ ــادي و اجتمـــ ــداقتصـــ نمایـــ
).  1392(سپهر و صفرآبادي،

نهــاد، زمــانی در واقــع، توســعه گردشــگري طبیعــی مــردم
در دو هـدف  يگـذار هیسـرما آمیز خواهد بـود کـه   موفقیت

انجام "توسعه جامعه محلی"و "زیستمحافظت از محیط"
پــذیرد کــه ایــن مهــم، توســط مشــارکت جامعــه محلــی،  

اي غیردولتــی و بخــش هــهــاي دولتــی، ســازمانســازمان
پذیر خواهد بـود. ایـن سـاز و کـار، منـافع      خصوصی امکان

متقــابلی را از طریــق همکــاري بــراي گروگــزاران خواهــد  
ناپـذیر در  بخشـی جـدایی  عنـوان بـه داشت. پس مشارکت 

تلقــی نهــادگردشــگري طبیعــی مــردمطراحــی و توســعه 
,Sprouleشود (می ,Bhuiyan). بوییان و همکـاران ( 1996

کنند که ابعاد توسعه گردشگري طبیعـی  )، اشاره می2012
محیطـی، اقتصـادي و اجتمـاعی    هـاي زیسـت  شامل جنبـه 

توسعه گردشگري و تعادلی مناسب بین این ابعاد به جهـت  
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باشد. حفظ پایداري در دراز مدت می
,Ghasemi & Hamzahدر این راسـتا، قاسـمی و همـزه (   

بـراي شناسـایی و   دارنـد کـه بهتـرین راه    ) بیان مـی 2010
نهـاد، در نظـر گـرفتن    سازي گردشگري طبیعی مردمپیاده

ــه ــاي همــــه جنبــ ــاعی"هــ ــادي"، "اجتمــ و "اقتصــ
این نوع از گردشگري است."محیطیزیست"

عوامل متعددي چون موارد سیاسی، اقتصادي، محیطی، 
مثابهبهفرهنگی و اجتماعی در توسعه صنعت گردشگري 

ي نقش دارند (باسمنجی و یک پدیده اجتماعی ـ اقتصاد
). جوامع مختلف اگر بخواهند هم منفعت 1391حیدري، 

اقتصادي کسب کنند و هم گردشگري خود را افزایش 
باید به عوامل اجتماعی توجه کنند و  بین دهند، می

متغیر کالن اجتماعی و صنعت عنوانبهسرمایه اجتماعی 
یند گردشگري خود، ارتباط مناسب و هماهنگ ایجاد نما

). سرمایه اجتماعی در 1391بیدختی و شریفی، (امین
گردشگري از سویی با سهیم شدن در يزمینه

ي گیري، روشی براي ارتقاي پایداري، تعادل توسعهتصمیم
جانبه مقاصد ریزي همهاقتصادي و اجتماعی، برنامه

گردشگري، اطمینان از داشتن درکی روشن از مکان، 
هاي پیچیده، توسعه موقعیتارزیابی سریع و مؤثر از

هاي عمومی، ضمانت توزیع برابر منابع و افزایش ارزش
نفعان مؤثر خواهد بود و از سوي دیگر، شناخت از ذي

گذاري در هایی براي تشویق مردم به سرمایهفرصت
سازد بهداشت، آموزش و سایر تسهیالت اجتماعی مهیا می

باطات و داد و هاي فنی، ارتي آن بهبود مهارتکه نتیجه
). 1392ستد مردم محلی است (عینالی و همکاران، 

ي الگوي توسعه همچنین، سرمایه اجتماعی الزمه
هاي گردشگري است و براي توسعه این الگو، وجود سرمایه

منابع اجتماعی مانند میزان آگاهی ساکنان ازجملهمختلف 
محلی، وجود اعتماد و یکدلی ساکنان از توسعه گردشگري، 

ي رفتار ساکنان محلی با گردشگران براي اشتیاق حوهن
گذاري و توسعه مستقیم و غیرمستقیم ها براي سرمایهآن

).1392، يزیرونانیاکبرضروري است (
المللی گردشگري طبیعی، مفهوم گردشگري جامعه بین

داند که شامل طبیعی را داراي پنج مؤلفه اصلی می
ظ و ارتقاي رفاه حف"، "محیطیحفاظت از تنوع زیست"

تشویق و ترویج رفتارهاي سازگار با "، "مردم محلی
کاهش استفاده از "، "زیست در میان گروگزارانمحیط
افزایش مشارکت مردم محلی در "، "ریناپذدیتجدمنابع 

باشد. در همین راستا، در مقایسه با می"توسعه محلی
نهاد، بر گردشگري طبیعی، در گردشگري طبیعی مردم

آن تأکید شده است و تمرکز بیشتري بر "بعاد اجتماعیا"
و "بهبود مشارکت اجتماعی"، "روابط اجتماعی"روي 

زیست جهت محافظت از محیط"سازي اجتماعییکپارچه"
گردیده است. از این رو، در جامعه محلی، ساختار اجتماعی 

توانند نقش هاي اجتماعی مؤثر بر آن میو عامل
نهاد توسعه گردشگري طبیعی مردماي درکنندهتسهیل

Liuداشته باشند ( et al., 2014.(
دهد، سطح باالیی از سرمایه اجتماعی شواهد نشان می

(ساختاري و شناختی) موجب تعهد مردم به اقدمات 
هاي هاي روستایی و توسعه پروژهجمعی در پروژه

ها شود. همچنین، پژوهشمینهادگردشگري طبیعی مردم
دهند که سرمایه اجتماعی هم نتیجه و هم عامل  نشان می

,Jonesنهاد است (ایجاد و توسعه گردشگري طبیعی مردم

Park(). پارك و همکاران2005 et al., بیان )2012
کنند، عناصر اجتماعی در جوامع روستایی بر توانایی می

هاي کنترل و نفوذ بر برنامهمنظوربهمردم محلی 
، از طرفیستایی مؤثر است.گردشگري در مناطق رو هاي اصلی به عنوان یکی از مؤلفه"مشارکت مردمی"

ویژه هبسرمایه اجتماعی، باعث رونق مدیریت منابع طبیعی 
هاي گردشگري و درنتبجه افزایش و رونق جاذبهمنابع آب 
).1394زاده و همکاران، است (ولی

ي یکی از متغیرهاعنوانبهدر این راستا، مشارکت محلی 
سرمایه اجتماعی در جامعه محلی، جهت توسعه 

,Hussinبسیار ضروري است (نهادگردشگري طبیعی مردم

هاي سرمایه اجتماعی چون ) و همچنین، سایر مؤلفه2006
هاي اجتماعی و رهبري اعتماد اجتماعی، هنجارها، شبکه

،هم در ارتباط و تقویت مشارکت مردم محلی مؤثر هستند
عث ایجاد حس مالکیت و تعهد به جامعه باینوعبهو هم 

سازد تا ها را قادر میکه آن،شوندمحلی خود در افراد می
در توسعه گردشگري وابسته به روستا مشارکت کنند 

)Pongponrat & Chantradoan, ). مطالعات تجربی 2012
يزیرونانیاکبرنیز در این مورد انجام شده است. مثالً، 

ي توسعه بررسی رابطه"عنوان )، در پژوهشی با1392(
، "گردشگري و سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی تهران

به مطالعه رابطه بین توسعه گردشگري و سرمایه اجتماعی 
پرداخت. نتایج پژوهش ایشان نشان داد که بین سرمایه 
اجتماعی (انسجام، مشارکت، و اعتماد اجتماعی) و توسعه 
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داري بطه مستقیم و معنیروستاییان، راازنظرگردشگري 
در سطح یک درصد خطا وجود دارد.

نقشعنوانباپژوهشیدر)1391نوري (وپورينور
وآبیاريشبکهبرانآبمشارکتدراجتماعیسرمایه

دربرانآبمشارکتواجتماعیسرمایهبینزهکشی،
مهمرکنیعنوانبه(زهکشیوآبیاريهايشبکهتوسعه

ومستقیمرابطه) روستاییويکشاورزتوسعهدر
آوردند.ستدبهراداريمعنی

)، در پژوهشی به ارزیابی نقش 1392عینالی و همکاران (
سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگري روستایی با تأکید بر 

پرداختند. نتایج زهرانیبوئهاي دوم در شهرستان خانه
ر ها نشان داد، ابعاد سرمایه اجتماعی تأثیپژوهش آن

هاي دوم دارد. همچنین، مثبتی بر توسعه گردشگري خانه
ي فردي و مشارکت، فرهنگ، همیاري و عوامل عالقه

دلی، تعامل فکري، تعاون و روابط متقابل، دوستی و همهم
و همکاري، انسجام، صداقت و اعتماد داراي تأثیر مثبت بر 

هاي دوم دارد.توسعه گردشگري خانه
Liuلیو و همکاران ( et al., )، در پژوهشی به بررسی 2014

نقش سرمایه اجتماعی در تشویق ساکنان مناطق 
محیطی نهاد به رفتارهاي زیستگردشگري طبیعی مردم

ها این پرسش را مطرح کردند که آیا سرمایه پرداختند. آن
هاي بین ساکنان را در توسعه اجتماعی همکاري

تایج دهد؟ ننهاد افزایش میگردشگري طبیعی مردم
شناختی ژهیوبهنشان داد سرمایه اجتماعی پژوهش

محیطی عامل میانجی در بهبود رفتار زیستعنوانبه
کند و منجر به توسعه گردشگري طبیعی ساکنان عمل می

شود. همچنین، سرمایه اجتماعی هم نتیجه و نهاد میمردم
نهاد است.هم محرك توسعه گردشگري طبیعی مردم

,Hwangهوانگ ( ، در پژوهشی تحت عنوان سرمایه )2012
نهاد در توسعه گردشگري، هاي مردماجتماعی بر فعالیت

ها و هنجارهاي اجتماعی عوامل مهمی دریافت که شبکه
در اقدامات جمعی ساکنان مناطق گردشگري است و 

هاي اجتماعی و نیز فشارهاي اجتماعی فعالیت در سازمان
همچنین، ایشان ارد. هاي جمعی دتأثیر مثبتی بر همکاري

کننده دارد که سرمایه اجتماعی تسهیلبیان می
هاي محلی در جهت رونق گردشگري روستایی مشارکت

است و نکته جالب از نتایج پژوهش این محقق آن است که 
اعتماد اجتماعی در ارتباط منفی با اقدامات جمعی ساکنان 

منطقه گردشگري بود.
Parkپارك و همکاران ( et al., )، در پژوهشی به 2012

شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در گردشگري 
روستایی پرداختند و نشان دادند که سرمایه اجتماعی در 
مدیریت تعارضات در میان ساکنان مؤثر است و سرمایه 

کننده توسعه گردشگري تواند تقویتاجتماعی باال می
طح سرمایه اي با سکه در جامعهروستایی باشد. ضمن آن

اجتماعی باال، منافع اقتصادي بیشتري از توسعه 
ها نشان گردد. همچنین پژوهش آنگردشگري حاصل می

داد که چهار عامل از سرمایه اجتماعی جامعه محلی در 
مناطق مؤثر گونهنیاطول فرآیند توسعه گردشگري در 

ها است که شامل مشارکت، هنجارها، اعتماد و شبکه
باشد.می

,Rith(ریت  ، در پژوهشی به بررسی فرآیندهاي )2010
سازي، ارزیابی سطح سرمایه اجتماعی، شناسایی پیاده

ارتباط بین ساخت سرمایه اجتماعی و پیامدهاي توسعه 
ها با ساخت گردشگري پرداخت و چگونگی ارتباط سیاست

سرمایه اجتماعی را روشن نمود. ایشان، با توجه به نتایج 
قش را براي سرمایه اجتماعی در پژوهش خود چهار ن

کند که شامل نهاد بیان میتوسعه گردشگري طبیعی مردم
انتقال دانش، ترویج اقدامات جمعی، مهار قدرت در جوامع 

.محلی و انتشار اطالعات است
دراجتماعیسرمایهنقشبر اساس هدف کلی که تحلیل

نهاد از دیدگاه روستاییان استان مردمگردشگريتوسعه
بود و همچنین بر اساس مسأله مطرح شده و ازندرانم

هاي مطالعه تحقیقات مرتبط، تالش گردید تا مؤلفه
هاي توسعه دهنده در سرمایه اجتماعی و شاخصتشکیل

نهاد استخراج شود. با تحلیل گردشگري طبیعی مردم
و"اجتماعیسرمایه"نظري در پیوند این دو مفهومِ 

از دیدگاه "نهادممردطبیعیگردشگريتوسعه"
روستاییان و نقشی که سرمایه اجتماعی در توسعه 

تواند ایفا نماید، چارچوبی نهاد میگردشگري طبیعی مردم
). 1نگارهمفهومی اولیه ارائه گردد (
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چارچوب مفهومی پژوهشـ1نگاره
پژوهشروش

پژوهی بود که به پژوهش حاضر از نوع کاربردي و پیشین
ش توصیفی ـ همبستگی و با استفاده از فن پیمایش رو

انجام شد. جامعه آماري مورد مطالعه پژوهش، کلیه 
روستاییان مناطق گردشگري طبیعی استان مازندران 

گیري، تصادفی روش نمونه). =19345Nانتخاب شدند (
همبنديتقسیممعیار.اي با انتساب متناسب بودطبقه
درطبیعیگردشگريتاهايروسازیکهرجمعیتتعداد

حجم نمونه بر . بودمازندراناستانمختلفشهرهاي
نفر برآورد گردید.207کوکران به تعداد فرمولاساس 

)Sd=10.48(معیارانحرافمیزانابتدادرکهترتیببدین
پژوهششاخصصفاتازیکیعنوانبهاجتماعیمشارکت
=d("دقتضریب"يمحاسبهمبنايوشدمحاسبه 1.5(

معیارانحرافدادنقراربابعدييمرحلهدر. گرفتقرار
آمارهدرآمدهدستبهدقتضریبوشدهمحاسبه
آمار مناطق هدف .آمددستبهنمونهحجمکوکران،

1گردشگري طبیعی مورد مطالعه به تفکیک در جدول 
گیري در این پژوهش پرسشنامهابزار اندازهآمده است. 

بر پاسخ بود کهبستههاي پرسشنوع و از هساختمحقق
صورت گرفتهمبناي مطالعات نظري و مشاهدات میدانی 

دیدگاه روستاییان نسبت به بود. جهت سنجش متغیر
نهاد در استان امکان توسعه گردشگري طبیعی مردم

گویه و براي سنجش 28متغیر وابسته از عنوانبهمازندران 
در قالب طیف لیکرت بهره گویه44سرمایه اجتماعی از 

ي هاي امکان توسعهگویهینترمهمبرخی از گرفته شد. 
نهادهاي "نهاد عبارت بودند از: گردشگري طبیعی مردم

محلی و مردم روستایی در جهت رونق گردشگري طبیعی 
هاي شغلی مناسبی براي فرصت"، "با یکدیگر تعامل دارند

، "جود داردي گردشگري طبیعی ودر زمینهروستاییان 
ینبخوشدر روستا اهالی روستا به حضور گردشگران"

ها و تسهیالت گردشگري توسعه پیدا زیرساخت"، "هستند

معیشت روستاییان منطقه به گردشگري "و "اندکرده
هاي مربوط به سنجش گویهینترمهماما، از ."وابسته است

ارد توان به موي اجتماعی از دیدگاه روستاییان میسرمایه
فعال صورتبههاي عمرانی روستا در اجراي پروژه"از قبیل 

هاي خدمات و برنامهیدهسازماندر "، "کنمهمکاري می
حضور "، "کنمروستایی با نهادهاي محلی همکاري می

، "شودي روستا میتوسعهمنجر بهگذاران در روستا سرمایه
ي توسعهمنجر بهاند نهادهاي اجتماعی روستا توانسته"

در انجام امور شخصی نیاز به "، "فرهنگی و اجتماعی شوند
کنم بخشی از یک احساس می"، "مشورت با دیگران ندارم

ارتباط نهادهاي محلی با "، "تیم کاري در روستا هستم
هاي بخش"، "ملی مناسب استاي و هاي منطقهسازمان

در "، "خصوصی در توسعه و عمران روستا فعال هستند
آمیز آن مشکل در روستا، به رفع مسالمتصورت بروز 

هاي مختلف براي افراد با ادیان و فرهنگ"، "پردازیممی
افراد این روستا از لحاظ "و "روستاییان محترم هستند

براي اشاره کرد."سطح تحصیالت وضعیت مشابهی دارند
ي رو در رو با هاي پژوهش از مصاحبهآوري دادهجمع

روایی ظاهري و محتوایی پاسخگویان استفاده شد.
پرسشنامه این پژوهش با استفاده از نقطه نظرات پانلی از 
متخصصان دانشگاهی در عرصه ترویج و آموزش کشاورزي 
و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

یک آزمون راهنما و با گردشگري مورد تأیید قرار گرفت. 
ي آماري مورد معهپرسشنامه در خارج از جا30استفاده از 

هاي پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون.نظر انجام گرفت
آلفاي کرونباخ براي متغیرهایی که از طیف لیکرت مورد 
سنجش قرار گرفتند، محاسبه شد و اعتماد پرسشنامه را 
براي انجام پژوهش قابل قبول نشان داد. مقدار آلفاي 

سشنامه به صورت هاي مختلف پرکرونباخ براي دسته گویه
ها  با استفاده آمد. تجزیه و تحلیل دادهبه دست2جدول 

صورت گرفت.SPSS22افزارنرماز 

دیدگاه روستاییان از سرمایه اجتماعی

هنجارهاي اجتماعی

همسانی اجتماعی

دیدگاه روستاییان نسبت به امکان توسعه گردشگري 
نهادطبیعی مردم

انسجام اجتماعی

هاي اجتماعیشبکه توانمندي نهادي

توانمندي اجتماعیتوانمندي اقتصادي

اعتماد اجتماعی توانمندي فرهنگی

توانمندي روانشناختی

محیطیتوانمندي زیست

مشارکت اجتماعی
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گردي استان مازندرانـ روستاهاي هدف طبیعت1جدول 
جمعیت (نفر)روستاشهرستانردیفجمعیت (نفر)روستاشهرستانردیف

110جواهر دهرامسر138710هندوکالآمل1
2027آبادفرحساري38711اسکآبآمل2
88ورسکسوادکوه35712آب گرمآمل3
778الجیمسوادکوه450513اسکو محلهآمل4
172یوشنور153714سرآسیاببهشهر5
540کالرئیسنور35315برسهتنکابن6
3328کجورنوشهر172316کردکالجویبار7
915کندلوسنوشهر113817محلهگلجویبار8
ــــــ*گراسماسررامسر9

19345جمع
1393سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان مازندران،منبع: 

آماري از فراوانی جمعیت در دسترس نبود.*

هاي مورد بررسیـ میزان آلفاي کرونباخ براي متغیر2جدول 

یف
متغیر خُردنمتغیر کالرد

تعداد 
گویه

مقدار آلفاي 
کرونباخ

1
به 

ت 
سب

ن ن
اییا

ست
 رو

گاه
دید

ی 
بیع

ي ط
شگر

گرد
عه 

وس
ت

ردم
م

هاد
ن

561/0توانمندي اجتماعی
675/0توانمندي اقتصادي2
470/0توانمندي فرهنگی3
463/0یشناختروانتوانمندي 4
586/0توانمندي نهادي5
460/0محیطیتتوانمندي زیس6
7

عی
تما

 اج
ایه

سرم

1188/0مشارکت اجتماعی
772/0اعتماد اجتماعی8
783/0انسجام اجتماعی9
890/0هاي اجتماعیشبکه10
683/0هنجارهاي اجتماعی11
577/0همسانی اجتماعی12

13
هاي ترویجیزمینه و تأثیر آموزش

دگاه در توسعه گردشگري طبیعی از دی
روستاییان

1093/0

ها و بحثیافته
خالصه نتایج توصیفی این پژوهش ارائه شده 3در جدول 

دهد، میانگین سنی روستاییان در است. نتایج نشان می
60سال بود و حدود 37منطقه مورد مطالعه، حدوداً 

) Xi>37درصد از افراد پاسخگو در محدوده سنی جوان (

درصد) و 5/70نفر مرد (146ررسی، قرار داشتند. در این ب
درصد) بودند. همچنین از میان 5/28نفر زن (59

درصد 29دائمی و صورتبهدرصد 6/69پاسخگویان، 
فصلی در روستا سکونت داشتند. از منظر میزان صورتبه

درصد 2/9سواد، درصد روستاییان بی3/4تحصیالت، 
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6/25درصد متوسطه، 8/20درصد راهنمایی، 7/8ابتدایی، 
درصد نیز 8/4درصد لیسانس و 1/25دیپلم، درصد فوق

سطح سواد باالتر از لیسانس داشتند. با توجه به نتایج، 
پاسخگویان ماهانهمیانگین درآمدشود کهمالحظه می

تومان بود و نیز بیشتر افراد میزان درآمد 923،000
را ذکر کردند. در میان روستاییان در ماهتومان500،000
گردشگري يدرصد اطالعاتی در زمینه7/36پاسخگو، 

درصد نیز پیرامون گردشگري 4/59طبیعی داشتند و 
درصد 3/77اطالعاتی نداشتند.گونهیچهطبیعی 

پاسخگویان تمایل داشتند به عضویت در سازمان محلی 
درصد نیز تمایلی به 8/19گردشگري طبیعی درآیند و 

سازمان نشان ندادند.عضویت در این نوع 
کیفی متغیر دیدگاه روستاییان نسبت يبندسطحمنظوربه

نهاد و همچنین به امکان توسعه گردشگري طبیعی مردم
استفاده شد. در ISDMاز روش ،تماعیمتغیر سرمایه اج

این روش نحوه تبدیل امتیازات کسب شده به چهار سطح 
:شودبدین شرح برآورد می

A<Mean-SD ضعیف Mean<C<Mean+SD خوب
Mean-
SD<B<Mean

متوسط Mean+SD<D عالی
درصد از 5/15دهد، ، نتایج نشان می4بر اساس جدول 

نهاد را ه گردشگري طبیعی مردمروستاییان امکان توسع
15درصد خوب و 7/37درصد متوسط، 9/31ضعیف، 

درصد از روستاییان 4/16درصد عالی دانستند. همچنین، 
درصد 4/32داراي سطح سرمایه اجتماعی ضعیف، 

درصد عالی بودند.5/15درصد خوب و 7/35متوسط، 
، که در پژوهشينتایج حاصل از همبستگی بین متغیرها

بین دیدگاه گزارش شده است، نشان داد که5دول ج
روستاییان پیرامون سرمایه اجتماعی و دیدگاه ایشان از 

مستقیم نهاد، رابطه امکان توسعه گردشگري طبیعی مردم
در سطح یک درصد خطا و در حد زیاد داري و معنی

)783/0=r ( .بین دیدگاه روستاییان از همچنین، وجود دارد
جی و دیدگاه ایشان پیرامون امکان توسعه هاي ترویآموزش

داري معنیو مستقیم نهاد رابطه گردشگري طبیعی مردم
) r=280/0در سطح یک درصد خطا و در حد ضعیف (

5هاي همبستگی در جدول وجود دارد. دیگر نتایج آزمون
تفسیرمنظوربهکهاستذکربهآورده شده است. الزم

يدامنهبنديسطحازمتغیرها،همبستگیضریب

صفري،وپوربیحب(شداستفادهزیرشرحبههمبستگی
1391(.

تعیین اثرات کلیه متغیرهاي مستقل مؤثر بر منظوربه
بینی میزان تغییرات هر متغیر، با متغیر وابسته و پیش

ها از رگرسیون خطی چند متغیره به توجه به ماهیت داده
ستا، متغیرهاي روش گام به گام استفاده شد. در این را

مستقل داراي همبستگی با متغیر وابسته در پژوهش 
) وارد Stepwiseحاضر در مدل رگرسیونی گام به گام (

قابل 6که در جدول ،شدند. نتایج کلی حاصل از رگرسیون
متغیرهاي همسانی اجتماعی، کهنشان دادمشاهده است،

سن و میزان تحصیالت از مدل رگرسیونی حذف شدند و 
درصد از تغییرات در 65مانده در مجموع یرهاي باقیمتغ

متغیر دیدگاه روستاییان نسبت به امکان توسعه گردشگري 
R2=65/0کنند (نهاد را تبیین میطبیعی مردم

Ad ضمن .(
دار شد که در سطح یک درصد خطا معنیFآنکه مقدار 

و F=16/74باشد (دار بودن رگرسیون میحاکی از معنی
000/0=P .( استقالل) همچنین شاخص دوربین واتسون

آمد که نشان از مطلوبیت آن به دست85/1واریانس) نیز 
دارد.
آورده شده است، در گام اول، 7که در جدول طورهمان

هاي بعدي متغیر انسجام اجتماعی وارد معادله شد. در گام
هاي اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت به ترتیب شبکه
جارهاي اجتماعی وارد معادله رگرسیونی اجتماعی و هن

8/0درصد، 5/7درصد، 9به ترتیب هرکدامشدند که 
کنند.درصد از متغیر وابسته را تبیین می9/0درصد و 

دهد، یک آمده نشان میبه دستBetaهمچنین، مقدار 
واحد تغییر در انحراف معیار متغیرهاي انسجام اجتماعی، 

اجتماعی، مشارکت اجتماعی و هاي اجتماعی، اعتماد شبکه
، 310/0، 287/0هنجارهاي اجتماعی به ترتیب سبب 

تغییر در انحرف معیار متغیر 134/0و 119/0، 231/0
دیدگاه روستاییان نسبت به امکان توسعه گردشگري 

tداري مقدار شود. با توجه به معنینهاد میطبیعی مردم

که تأثیر این توان نتیجه گرفت )، می7در متغیرها (جدول 
متغیرها در توضیح دیدگاه روستاییان نسبت به امکان 

باشد. دار مینهاد، معنیتوسعه گردشگري طبیعی مردم
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هاي فرديمتغیرهاي مربوط به ویژگینتایج آمار توصیفیـ 3جدول 

درصد فراوانیسطحمتغیر
فراوانی

درصد 
معتبر

درصد 
میانگینمیانهنماتجمعی

ل)سن (سا
)37<Xi(1215/582/602/60

303542/37
)53<Xi≤37(595/284/296/89

)Xi≤53(211/104/10100
69/2بدون پاسخ

جنسیت
1465/702/71مرد

مرد 595/288/28زن
21بدون پاسخ

نوع سکونت در 
روستا

1446/696/70دائمی
دائمی 60294/29فصلی

34/1بدون پاسخ

میزان تحصیالت

93/44/44/4سوادبی

دیپلمفوق

192/93/97/13ابتدایی
187/88/85/22راهنمایی
438/201/216/43متوسطه

536/25266/69دیپلمفوق
521/255/251/95لیسانس

108/49/4100سانسباالتر از لی
34/1بدون پاسخ

میزان درآمد
(هزار تومان در ماه )

)1000<Xi(1018/487/777/77

500800923
)2000<Xi≤1000(251/122/199/96

)Xi≤2000(49/11/3100
772/37بدون پاسخ

ي اطالعات در زمینه
گردشگري طبیعی

767/362/38بلی
خیر 1234/598/61خیر

89/3بدون پاسخ
تمایل به عضویت در 

سازمان محلی 
گردشگري طبیعی

1603/776/79بلی
بلی 418/194/20خیر

69/2بدون پاسخ
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امکان توسعه دیدگاه روستاییان نسبت بهبندي متغیر کالنسطحـ4جدول 
نهاد و سرمایه اجتماعیردشگري طبیعی مردمگ

نما (مد)درصد تجمعیدرصد فراوانیفراوانیسطحمتغیر
دیدگاه روستاییان نسبت 

امکان توسعه به 
گردشگري طبیعی 

نهادمردم

325/155/15ضعیف

خوب
669/313/47متوسط
787/3785خوب
3115100عالی

سرمایه اجتماعی

344/164/16ضعیف

خوب 674/328/48متوسط
747/355/84خوب
325/15100عالی

هاي همبستگی میان متغیرهاي پژوهشـ نتایج آزمون5جدول 

یف
ضریب متغیر دوممتغیر اولرد

همبستگی
سطح 

*قضاوت مقدار معناییداريمعنی

سرمایه اجتماعی1
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ضرایب تأثیر رگرسیونی و میزان همبستگی متغیرهاي مستقل و وابسته-7جدول
.BBetatFSigمتغیر

Constant(669/22748/6000/0ضریب ثابت (
805/0287/0894/477/176000/0انسجام اجتماعی

675/0310/0416/660/127000/0هاي اجتماعیشبکه
570/0231/0678/374/115000/0اعتماد اجتماعی

158/0119/0378/241/89018/0مشارکت اجتماعی
390/0134/0293/2160/74023/0هنجارهاي اجتماعی

توان معادله خطی حاصل از رگرسیون گـام بـه گـام را بـه شـکل زیـر       ، می7ارائه شده در جدول Bبا توجه به مقدار
نوشت:

نتایج نشان داد که، بین دیدگاه روستاییان از در این مطالعه، 
سرمایه اجتماعی و دیدگاه ایشان پیرامون امکان توسعه 

حد درداري نهاد رابطه مثبت و معنیگردشگري طبیعی مردم
يزیرونانیاکبروجود دارد. این نتیجه همسو با تحقیقات زیاد 

و شریفی یدختیبنیام)، 1392)، عینالی و همکاران (1392(
Liu()، لیو و همکاران1391( et al., وانگه، )2014
)Hwang, Park(پارك و همکاران)، 2012 et al., 2012( ،

,Jones(جونز  ,Rith(، ریت)2005 ,Hussin(حسین)،2010

Pongponrat(، پانگپانرات و چانترادان)2006 &

Chantradoan, Zhao(و ژاوو و همکاران)2012 et al.,

باشد.می)2011
پیراموننتایج نشان داد که بین دیدگاه روستاییان ،همچنین

مشارکت اجتماعی از مؤلفه سرمایه اجتماعی و دیدگاه ایشان 
نهاد رابطه مثبت و مردماز امکان توسعه گردشگري طبیعی

انیاکبرداري وجود دارد. این نتیجه همسو با تحقیقات معنی
)، پارك و 1392)، عینالی و همکاران (1392(يزیرون

Park(همکاران et al., ,Hussin(حسین،)2012 2006(
باشد. می

اعتماد پیراموننتیجه دیگر آن بود که بین دیدگاه روستاییان 
فه سرمایه اجتماعی و دیدگاه ایشان از امکان اجتماعی از مؤل

داري نهاد رابطه مثبت و معنیتوسعه گردشگري طبیعی مردم
يزیرونانیاکبروجود دارد. این نتیجه همسو با تحقیقات 

و شریفی یدختیبنیام)، 1392)، عینالی و همکاران (1392(
Park()، پارك و همکاران1391( et al., پانگپانرات و،)2012

,Pongponrat & Chantradoan(چانترادان و ناهمسو )2012
,Hwang(وانگهبا  باشد.، می)2012

انسجام پیراموننتایج نشان داد، بین دیدگاه روستاییان 
اجتماعی از مؤلفه سرمایه اجتماعی و دیدگاه ایشان از امکان 

داري نهاد رابطه مثبت و معنیتوسعه گردشگري طبیعی مردم
يزیرونانیاکبرد. این نتیجه همسو با تحقیقات وجود دار

باشد. ) می1392)، عینالی و همکاران (1392(
یکی دیگر از نتایج همبستگی آن بود که، بین دیدگاه 

هاي اجتماعی از مؤلفه سرمایه شبکهپیرامونروستاییان 
اجتماعی و دیدگاه ایشان از امکان توسعه گردشگري طبیعی 

وجود دارد. این نتیجه همسو با ت و معنینهاد رابطه مثبمردم
,Hwang(وانگهتحقیقات  Park(پارك و همکاران، )2012

et al., & Pongponrat(، پانگپانرات و چانترادان)2012

Chantradoan, باشد. می)2012
هنجارهاي پیرامونبین دیدگاه روستاییان نتایج نشان داد،

و دیدگاه ایشان از امکان اجتماعی از مؤلفه سرمایه اجتماعی 
دارينهاد رابطه مثبت و معنیتوسعه گردشگري طبیعی مردم

,Hwang(وانگ هوجود دارد. این نتیجه همسو با تحقیقات 

Park(، پارك و همکاران)2012 et al., پانگپانرات و ، )2012
,Pongponrat & Chantradoan(چانترادان باشد. می)2012

پیراموند، بین دیدگاه روستاییان در این پژوهش مشخص ش
همسانی اجتماعی از مؤلفه سرمایه اجتماعی و دیدگاه ایشان 

نهاد رابطه مثبت و از امکان توسعه گردشگري طبیعی مردم
داري وجود دارد. این نتیجه ناهمسو با تحقیقات پارك و معنی

باشد.می) 2012همکاران (
هاگیري و پیشنهادنتیجه

وهش، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در هدف از این پژ
نهاد از دیدگاه روستاییان بود. توسعه گردشگري طبیعی مردم
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نتایج نشان داد که، بین دیدگاه روستاییان از ،در این راستا
سرمایه اجتماعی و دیدگاه ایشان پیرامون امکان توسعه 

داري وجود نهاد رابطه مثبت و معنیگردشگري طبیعی مردم
این اساس، برخالف دیدگاه سنتی به توسعه بر دارد. 

گردشگري که تنها به عوامل اقتصادي و نوآوري بالقوه در 
نیامبرداري منابع متمرکز بود (فرآیندهاي فنی و بهره

هاي اجتماعی منطقه باید ظرفیت)،1391ی و شریفی، دختیب
را خوب شناسایی کرد و جهت توسعه گردشگري طبیعی 

تفاده نمود و به تقویت آن از طریق آموزش نهاد از آن اسمردم
هاي منطقی پرداخت. و اتخاذ برنامه

بین دیدگاه روستاییان نتیجه دیگر حاکی از آن بود که
مشارکت اجتماعی از مؤلفه سرمایه اجتماعی و پیرامون

نهاد دیدگاه ایشان از امکان توسعه گردشگري طبیعی مردم
. در نتیجه، اقدام به داري وجود داردرابطه مثبت و معنی

افزایش مشارکت مردم محلی در طراحی، اجرا و مدیریت 
و همچنین مشارکت نهادهاي گردشگري طبیعی مردمطرح

تواند موتور محرکه این صنعت در ، میهاي گروگزارسازمان
منطقه باشد. 

اعتماد اجتماعی از پیرامونبین دیدگاه روستاییان از آنجا که 
تماعی و دیدگاه ایشان از امکان توسعه مؤلفه سرمایه اج

به داري نهاد رابطه مثبت و معنیگردشگري طبیعی مردم
اعتماد مردم محلی به حضور توان ادعا کرد کهدست آمد؛ می

هاي گردشگري گردشگران در منطقه، اعتماد به طرح
تواند هاي مربوطه و اعتماد به دیگر روستاییان میسازمان

را براي توسعه گردشگري طبیعی امنیت ذهنی و عینی
نهاد در منطقه موجب شود. مردم

انسجام اجتماعی پیرامونبین دیدگاه روستاییان از آنجایی که
از مؤلفه سرمایه اجتماعی و دیدگاه ایشان از امکان توسعه 

داري وجود نهاد رابطه مثبت و معنیگردشگري طبیعی مردم
ان افراد عضو جامعه باهم اي که میدارد. به عبارتی، در جامعه

باشد برقرارو همچنین با نهادهاي اجتماعی آن تعامل مناسب 
ها و رسیدن به اهداف و تضادها به حداقل برسد، همکاري

هاي روستایی تر جلوه کرده و امکان توسعه طرحمشترك مهم
گیرد. نهاد شکل میگردشگري طبیعی مردمازجمله

پیراموندیدگاه روستاییان بینهمانطور که مالحظه گردید،
هاي اجتماعی از مؤلفه سرمایه اجتماعی و دیدگاه شبکه

نهاد رابطه ایشان از امکان توسعه گردشگري طبیعی مردم
، از دیدگاه روستاییان، درواقعوجود دارد. مثبت و معنی

هاي اجتماعی در روستاها بر توسعه گردشگري فعالیت شبکه

بت دارد. نهادهاي محلی نقش نهاد تأثیر مثطبیعی مردم
کنند. نهاد ایفا میمحوري در توسعه گردشگري طبیعی مردم

هاي کمیت و کیفیت ارتباط نهادهاي محلی با دیگر سازمان
را به سمت خود هاي عمرانی و توسعهمحلی، توجه طرحبرون

تواند نماید و همچنین در درون جامعه محلی نیز میجلب می
ایی چون توسعه گردشگري طبیعی هطرحکنندهلیتسه

نهاد باشد. مردم
بین دیدگاه روستاییان با توجه به وجود رابطه مستقیمی که 

هنجارهاي اجتماعی از مؤلفه سرمایه اجتماعی و پیرامون
نهاد ن توسعه گردشگري طبیعی مردمدیدگاه ایشان از امکا

از دیدگاه روستاییان توسعه توان گفتوجود داشت؛ م
نهاد وابسته به مواردي چون رعایت ي طبیعی مردمگردشگر

اخالق و حقوق شهروندي، حفظ منابع طبیعی، رعایت 
بهداشت فردي و محیطی است. بر این اساس، رعایت 

هنجارهاي کنار گذاشتنو کنندهجذبهنجارهاي اجتماعی 
هنجارها، شرایط بهی نانوعبهاجتماعی بازدارنده گردشگري یا 

نهاد شکل ي توسعه گردشگري طبیعی مردممناسبی را برا
دهد. می

همسانی پیرامونبین دیدگاه روستاییان با عنایت به این که
اجتماعی از مؤلفه سرمایه اجتماعی و دیدگاه ایشان از امکان 

اري دنهاد رابطه مثبت و معنیتوسعه گردشگري طبیعی مردم
ه در توان گفت، وجود شرایط مشابی مینوعبهوجود دارد؛ 

ها و افزایش انسجام افراد این امکان را براي گسترش همکاري
یکدیگر در توسعه اتفاقبهکند که مردم محلی ایجاد می
نهاد مشارکت داشته باشند. گردشگري طبیعی مردم

هاي همچنین مشخص شد، بین زمینه و تأثیر آموزش
نهاد از ترویجی و امکان توسعه گردشگري طبیعی مردم

داري وجود دارد. در معنیمثبت و روستاییان رابطه دیدگاه
هاي آموزشبه اعتقاد روستاییان، همین راستا باید گفت 

باال رفتني گردشگري طبیعی منجر به ینهدرزمترویجی 
روحیه تعامل، کسب درآمد بیشتر، عدم تخلیه روستا، رونق 

گردشگري طبیعی، تثبیت کشاورزي ازجملهصنایع روستایی 
شود و همچنین، براي زیست روستاها میمحیطو حفظ 

مردم محلی قبل از نهاد بایدتوسعه گردشگري طبیعی مردم
هایی در این زمینه ببینند. به عقیده هر اقدامی آموزش

توانند نمیییتنهابهروستاییان، کارشناسان گردشگري 
هایی در این زمینه به روستاییان بدهند و باید آموزش

یج در کنار آنان حضور داشته باشند. این کارشناسان ترو
موضوع به عقیده ایشان به این دلیل است که کارشناسان 
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يتوانند اطالعات بیشتري در زمینهترویج و آموزش، می
دهند.ها هاي روستایی به آنهاي محلی و طرحهمکاري

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد، سرمایه 
بیین دیدگاه روستاییان نسبت اجتماعی نقش بسزایی در ت

نهاد دارد. در به امکان توسعه گردشگري طبیعی مردم
توسعه این صنعت در روستاهاي منظوربهنتیجه باید 
هاي سرمایه اجتماعی را در نظر گرفت و با هدف، مؤلفه

شناخت کامل از سطح سرمایه اجتماعی منطقه مورد 
به گردشگري هاي مربوط مطالعه به طراحی و اجراي پروژه

نهاد پرداخت. همچنین، با توجه به اهمیت طبیعی مردم
هاي اجتماعی و انسجام اجتماعی در تبیین بیشتر شبکه

سرمایه اجتماعی، باید دانست نهادهاي محلی و برون 
محلی، تعامل مردم محلی با یکدیگر و با نهادهاي اجتماعی 

تواند سرمایه اجتماعی و کاهش تضاد در جامعه می
ستاهاي هدف گردشگري طبیعی را بهبود بخشد. رو

درصد روستاییان تمایل 78حدود کهیناـ با توجه به 
هاي محلی عضو شوند، دارند تا در این نوع سازمان

ها طراحی شود الگویی بومی از این سازمانپیشنهاد می
هاي گروگزار آن را به همراه اعتبارات الزم گردد و سازمان
هاي سازمانگونهیناهند تا مردم محلی به مردم ارائه د

محلی را در روستاي خود تأسیس نمایند و از مزایاي آن 
مند گردند.بهره

هاي ترویجی ـ بر اساس دیدگاه روستاییان، چون آموزش
توسعه گردشگري طبیعی امکاندار با ي معنیداراي رابطه

نهاد از دیدگاه روستاییان بود. در نتیجه پیشنهاد مردم

گردد با توجه به تجربه ترویج و آموزش در همکاري با می
روستاییان و نقش محوري که در توسعه روستاها دارد 

نهاد هاي توسعه گردشگري طبیعی مردمحتماً در برنامه
گیري از آن در آموزش و ترویج صنایع لحاظ گردد و با بهره

نهاد، زمینه گردشگري طبیعی مردمازجملهروستایی 
درآمد و رفاه مردم محلی ایجاد گردد. افزایش 

شود با توجه ـ با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می
که از دیدگاه روستاییان سرمایه اجتماعی یک به این

قوي در تبیین امکان توسعه گردشگري کنندهبینییشپ
است، با شناسایی هاآننهاد از دیدگاه طبیعی مردم

ت اجتماعی، انسجام اجتماعی، راهکارهاي افزایش مشارک
هاي اجتماعی و همسانی اجتماعی، بهبود روابط شبکه

لحاظازتشویق به رعایت هنجارهاي اجتماعی، شرایط 
نهاد فراهم اجتماعی جهت توسعه گردشگري طبیعی مردم

هاي ریزان در طرحگردد و همچنین، متخصصان و برنامه
کالن را لحاظ خود براي توسعه این صنعت حتماً این عامل

نمایند. 
شود، پژوهشگران ها پیشنهاد میـ در انتها با توجه به یافته

در تحقیقات آینده نحوه ورود ترویج و آموزش کشاورزي به 
نهاد و تعامل با سازمان حوزه گردشگري طبیعی مردم

قرار دهند و یموردبررسگردشگري و میراث فرهنگی را 
هش که به بررسی نقش همچنین، با توجه به محدوده پژو

نهاد از سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگري طبیعی مردم
دیدگاه روستاییان پرداخت، پژوهشگران به بررسی عوامل 

دیگر مؤثر در توسعه این صنعت در منطقه بپردازند.
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Abstract
Community based ecotourism should be considered regarding the unique natural and cultural capacities of
Mazandaran province. Community based ecotourism directly involves local people to protect the natural
landscapes and their cultural resource and provides a sustainable livelihood for them. Community based
ecotourism requires rural people's participation, interaction and trust which are dimensions of social capital. The
purpose of this research, which was conducted by survey technique, was to investigate the role of social capital
in community based ecotourism development from the viewpoints of rural people in Mazandaran province.
This applied research was fulfilled using descriptive correlation method. The research tool included a
questionnaire which its validity was confirmed by a panel of experts in the field of Agricultural Extension and
Education and some experts in Organization of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism. Its items reliability
was approved using Cronbach's alpha test (0.60≤α≤0.93). Statistical population included all villagers in the rural
areas which are considered as ecotourism objective in Mazandaran province (N=19345). Totally 207 people
were selected as a sample by using Cochran's formula and stratified random sampling method. Inferential
statistics results revealed there was a positive and significant relationship at one percent statistical error level
between respondents’ view point toward social capital and their opinion about community based ecotourism
development feasibility (r=0.783). Also, the results of regression analysis showed social capital can explain 65
percent of rural people's perspective regarding to community based ecotourism development feasibility variation.
Finally, based on the findings, some recommendations have been presented.
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