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چکیده
کنار دیگر مؤلفه ها از جمله  جامعه  گردشگری در  گردشگری به عنوان یکی از ارکان و عناصر اصلی صنعت  وجود جاذبه های 
گردشگر فراهم می نماید. در این میان رفتار و نگرش جامعه میزبان در تعامل با  میزبان شرایط الزم را برای جلب و جذب 
گردشگران داخلی و خارجی به شهرستان  گردشگری دارد. با توجه به افزایش ورود  گردشگران تأثیر بسیار مهمی در رونق 
گردشگران  گرایش آنها نسبت به ورود  کنان محلی بر  مریوان، هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش سرمایه اجتماعی سا
می باشد. بیش از 90 درصد پاسخگویان نسبت به ورود گردشگر تمایل متوسط به باالیی را اظهار داشته اند. با توجه به هدف 
گزینه ای لیکرت بوده  گویه در قالب طیف پنج  تحقیق، از روش تحلیلی_توصیفی استفاده شده است. پرسشنامه حاوی 23 
گردشگران شهرستان مریوان در سال 1394 توزیع شد و 254 پرسشنامه جمع آوری و  که به تعداد 280 پرسشنامه در بین 
کرونباخ استفاده شده است.  گرفت. برای اطمینان از پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفای  تجزیه و تحلیل بر روی آنها صورت 
بر این اساس قابلیت اعتماد پرسشنامه با ضریب 0/78 درصد بسیار مناسب بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار 
توصیفی ) فراوانی، درصد و میانگین( و آمار استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل، تحلیل رگرسیون دومتغیره 
( با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین متغیرهای سرمایه اجتماعی ) اعتماد، 
انسجام و مشارکت(، تحصیالت بر گرایش آنها به ورود گردشگر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین جنسیت و وضعیت 
که  گردشگر رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد  گرایش آنها به ورود  شغلی افراد و میزان 

گردشگر ( را تبیین می کنند. گرایش به ورود  متغیرهای مستقل  13 درصد از متغیر وابسته ) 

گردشگر، مریوان. گرایش، ورود  گردشگری،  گان کلیدی: سرمایه اجتماعی،   واژ
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1. مقدمه
از صنعت نفت و خــودروســازی به سومین  گردشگری بعد  امــروزه 
صنعت بزرگ دنیا به منظور ایجاد درآمد و اشتغال در جهان تبدیل  
صنعتی  گردشگری   .)Mirfardi et al., 2014: 108  ( اســت  شــده 
می گردد  محسوب  منطقه  و  کشور  هر  اقتصـاد  بـرای  پــاك  و  سالم 
را  اجتماعی  و  فرهنگی، سیاسی  اقتصادی،  تبادالت  بیشترین  که 
 Alvandi and Pirozbakht, 2006:( نسبت به موضوعات دیگر دارد
تعادل  ارزی، توسعه متوازن،  کسب درآمد  ایجاد اشتغال،    .)102
منطقه ای، کمك به صلح جهانی، کمك به سرمایه گذاری در میراث 
از  بــرخــوردار  روستایی  نواحی  توسعه  محیط،  بهسازی  فرهنگی، 
جاذبه های گردشگری و پیشگیری از مهاجر فرستی جمعیت و سایر 
فعالیتی  گردشگری  می باشد.  بخش  این  مزایای  ازجمله  مــوارد، 
و  نهادها  دولــت،  عــوامــل،  خــدمــات،  و  جاذبه ها  به  و  چندبعدی 
ــان و اجــزای  از میان ارک اســت.  وابسته  میزبان  جامعه  همچنین 
گردشگری، مردم جامعه  میزبان )مقصد( به  عنوان صاحبان اصلی 
از اهمیت  گردشگران  گردشگری و نوع نگرش آنها به ورود  مقصد 
ویژه ای برخوردار است )Aligholizadeh et al., 2011: 36(. رونق و 
گردشگری در یک منطقه بخش اعظم آن به رفتار مردم آن  توسعه 
منطقه در مواجهه با گردشگران بستگی دارد؛ به  طوری که بدرفتاری 
گردشگران منجر به ایجاد ذهنیتی ناخوشایند در  جامعه میزبان با 
کاهش خواهد  را  گردشگر به منطقه  گردشگران شده و روند ورود 
کیفیت  گردشگری مستلزم شناخت و درک  داد. از این  رو توسعه 

گردشگری است. حمایت جامعه میزبان از 
مفهوم سرمایه اجتماعی از سال 1980 میالدی وارد علوم اجتماعی 
به  خصوص جامعه شناسی گردید. سرمایه اجتماعی شامل سرمایه 
کنش  که  اســت  هنجارهایی  و  ــط  رواب نهادها،  از  حاصل  منابع  و 
متقابل اجتماعی را شکل می دهد و به رشد سرمایه های انسانی، 
 Amibidokhti and Nazari,( می کند  کمک  فیزیکی  و  اقتصادی 
2009:124(. اعتماد اجتماعی یکی از مؤلفه های سرمایه  اجتماعی 
ــت و مــی تــوانــد درون گـــروهـــی و یــا بــرون گــروهــی بــاشــد. اعتماد  اس
درون گروهی به اعتماد افرادی اشاره دارد که فاصله های اجتماعی 
نزدیکی با فرد و یا گروه دارد و اعتماد برون گروهی می تواند به فرد، 
گروه و یا نهادی خاص باشد که باعث گسترش و توسعه  شبکه روابط 
اجتماعی از طریق مشارکت و همیاری شود. مشارکت نیز به  عنوان 
یك بعد مهم از سرمایه  اجتماعی فرآیندی فعال است که هر یك از 
مشارکت کنندگان )گردشگران و جامعه  میزبان( به  واسطه  هدف، 
انجام اقدامات و اعمال مشارکتی ترغیب  انگیزه و تفکرشان برای 
می شوند. بر این اساس سرمایه اجتماعی با ایجاد اعتماد متقابل و 
درگیر کردن افراد در شبکه های انسانی موجب بهبود روابط انسانی 
 Jahangiri( و پایبندی مردم به هنجارهای اجتماعی خواهد شد 
که از سرمایه اجتماعی باالتر  جوامعی   .)and Moeni, 2011: 40
در  اخالقی  رفتارهای  بروز  و  اعتماد  افزایش  درنتیجه  برخوردارند، 
آنها میزان بزهکاری و جرائم اجتماعی کاهش می یابد. همچنین 
که این  داده  ارتقا  را  امنیت جامعه  اجتماعی،  سرمایه  افزایش  با 
را فراهم  گــردشــگــران  بیشتر  چــه  هــر  جلب  و  ــذب  ــود زمینه ج خ
می کند )Aminbidokhti and Sharifi, 2012:130(. بنابراین سرمایه  

اجتماعی می تواند مؤلفه  مهم و مؤثری برای تبیین گرایش مردم 
نسبت به ورود گردشگران باشد.

کشور است و  اقتصادی هر  کالن  اهــداف مهم  از  اقتصادی  توسعه 
که با دیگر بخش های پسین  گردشگری با توجه به ارتباطی  توسعه 
تأثیرگذار است. توسعه   اقتصادی  و توسعه  بر رشد  و پیشین دارد، 
که فاصله زیادی  کردستان  گردشگری، به  ویژه برای استان  صنعت 
با استان های برخوردار داشته و با نرخ باالی بیکاری و پایین بودن 
درآمد مواجه است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این  رو به 
ایجاد   منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و همچنین 
فرصت های جدید شغلی در منطقه باید زمینه توسعه گردشگری به 
گردد. در این میان   عنوان یك راهبرد رشد و توسعه اقتصادی فراهم 
قابلیت های  باوجود  مریوان  شهرستان  به  ویــژه  کردستان  استان 
نشان   گردشگرى  صنعت  از  ناچیز  بسیار  سهم  امــا  دارد  که  ــادی  زی
به  را  خود  نقش  نتوانسته  گردشگرى  صنعت  که  است  آن  دهنده 
 عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادى استان ایفا کند. جامعه میزبان 
می تواند با داشتن نگرش مثبت به گردشگری موجبات تسهیل این 
صنعت را فراهم آورد و برعکس با داشتن نگرش منفی می تواند به یکی 
گردشگری و به  تبع آن توسعه اقتصادی منجر  از موانع اصلی توسعه 
بنابراین سرمایه  اجتماعی عامل مهمی در توسعه  مشارکت  شود. 
مــی تــوان گفت که  بنابراین  اســت.  گردشگری  توسعه  و  اجتماعی 
گرایش جامعه  میزبان به گردشگر و عوامل مؤثر بر این گرایش، یکی از 
مؤلفه های اساسی این صنعت است که باید در برنامه ریزی ها به آن 
توجه شود. این پژوهش در پی بررسی این موضوع است که میزان 
گرایش شهروندان شهرستان مریوان نسبت به ورود گردشگران در 
چه حدی است؟ و عواملی همچون سرمایه  اجتماعی، سن، جنس، 

میزان تحصیالت افراد، چه تأثیری بر این گرایش دارد؟
2. پیشینه پژوهش

بر تقاضای  گرفته به بررسی عوامل مؤثر  از مطالعات صورت  بعضی 
گردشگری در کشورهای مختلف جهان پرداخته اند. نتایج مطالعات 
که مهم ترین عوامل مؤثر بر ورود  خارجی و داخلی نشان می دهند 
گردشگران عبارتند از: درآمد، قیمت های نسبی، نرخ ارز، رابطه تجاری 
 Kulenddron and Wilsson, 2000; Song et al.,( سیاسی  ثبات  و 
 2000; Mosaei, 2002; Habibi and Absinejad, 2005; Monuz, 2007;
می دهد  نشان  مطالعات  همچنین    .)Wang, 2009; Tang, 2010
بلندمدت در  اقتصادی در  و رشد  گردشگری  بین  رابطه مثبتی  که 
مطالعات  به  می توان  ازجمله  دارد  وجــود  مطالعه  مــورد  کشورهای 
 Dritsakis, 2004; Lee, 2008; Holzar, 2010; Ming, 2013; Taybi et(
کرد. ازجمله عوامل مهم و  al., 2008; Haghighat et al., 2013( اشاره 
تأثیرگذار بر رشد و توسعه گردشگری، سرمایه اجتماعی است که به  طور 
 Yi min lee, 2011; Pong( کرد مثال می توان به این مطالعات اشاره 
 Rat & Chantradoan, 2012; Mirfardi et al,. 2014, Aminbidokhti

 .)and Sharifi, 2012, Ronizi, 2013
و تخمین مدل  با عنوان تصریح  و عباسی نژاد در تحقیقی  حبیبی 
که بیشترین تأثیر را  تقاضای توریسم ایــران به این نتیجه رسیدند 
وقوع  متغیر مجازی  و  درآمــد سرانه، قیمت های نسبی  متغیرهای 
انقالب و جنگ در ایران بر تقاضای فوق داشته است. بدین  صورت 
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تقاضای  بــر  تأثیر مثبت  مبدأ  کشورهای  درآمـــد ســرانــه  افــزایــش  کــه 
توریست های خارجی به ایران داشته و متغیرهای قیمت های نسبی 
 Habibi( گذاشته اند و وقوع انقالب و جنگ تأثیر منفی بر این تقاضا 
and Abasinejad, 2005(. بزازان و تاج علی در مطالعه خود با عنوان 
بین  ــرات اقتصادی گردشگری در ایــران به بررسی ارتباط  بررسی اث
بخش جهانگردی و بخش های دیگر اقتصادی با استفاده جدول 
داده ستانده پرداخته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که صنایع 
غذایی، صنایع منسوجات، پوشاك و چرم، هتل و رستوران، بیشترین 
سهم از تولید، درآمد و اشتغال ایجاد شده در اثر مخارج گردشگران را به 

  .)Bazazan and Tajali, 2006( خود اختصاص داده است
انگیزه  بر  تحلیلی  عنوان  با  پژوهشی  در  فراهانی  و  ابــراهــیــم زاده 
که  می گیرند  نتیجه  آن  بــر  جنسیت  و  درآمـــد  تأثیر  و  گــردشــگــران 
کــوتــوریــســم، تــاریــخــی، مذهبی_ انــگــیــزه هــای آرامــشــی_تــفــریــحــی، ا
گردشگران  فرهنگی و سایر انگیزه ها به ترتیب بیشترین تأثیر را در 
نتایج  همچنین  می دهند.  تشکیل  محالت  شهرستان  نـــوروزی 
که عامل جنسیت تأثیرگذار نبوده و عامل درآمد نیز  نشان می دهد 
 Ebrahimzadeh( گردشگران مؤثر بوده است کوتوریستی  در انگیزه ا

.)and Farahani, 2012
هزار جریبی و نجفی به بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر توسعه 
گردشگری در ایران با رویکرد جذب گردشگران خارجی پرداخته اند. 
طبق نتایج این پژوهش، 91 درصد از گردشگران رضایت خوبی از مردم 
ایران داشته اند و 94 درصد تمایل زیادی برای سفر مجدد به ایران 
رضایت گردشگران  بنابراین هرچه میزان احساس  داشته اند؛  ابــراز 
نسبت به مردم ایران باال برود، تمایل آنان برای سفر مجدد به ایران 

  .)Hezarjaribi and Najafi, 2010( نیز افزایش می یابد
بــررســی تأثیر  عــنــوان  بــا  خــود  در مطالعه  هــمــکــاران  و  مــیــرفــردی 
به  )یــاســوج(  اجتماعی بر میزان گرایش به ورود گردشگر  سرمایه 
سرمایه  اجتماعی،  متغیرهای  بین  که  یافتند  دســت  نتایج  ایــن 
معناداری  و گرایش آنها به ورود گردشگر رابطه  سن پاسخگویان 
وجود دارد. همچنین بین جنسیت و وضعیت تأهل افراد و میزان 
 Mirfardi et(گرایش آنها به ورود گردشگر رابطه  معناداری وجود دارد
al., 2014(. سعیدرضا رونیزی در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه 
گردشگری و سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی دهستان  توسعه 
سولقان )شهرستان تهران( به رابطه مثبت و مستقیم بین توسعه 
 Said reza ronizi,( می کند  اشــاره  اجتماعی  سرمایه  و  گردشگری 
بررسی  عنوان  با  خود  مطالعه  در  شریفی  و  بدختی  امین   .)2013
گردشگری و سرمایه اجتماعی در مناطق ساحلی  رابطه بین رونق 
که سرمایه اجتماعی به  طور مستقیم و  گرفتند  دریای خزر نتیجه 
غیرمستقیم از طریق تأثیر بر امنیت ذهنی و عینی برجذب گردشگر 

 .)Aminbidokhti and Sharifi, 2012( مؤثر است
اجتماعی بر  در رساله خود با عنوان بررسی تأثیر سرمایه  خوشفر 
مشارکت سیاسی مطالعه مــوردی استان گلستان به این نتیجه 
با مشارکت  رسید که در سطوح ُخــرد و کــالن، سرمایه اجتماعی 
به  دارد.  معناداری  سیاسی و توسعه اجتماعی _اقتصادی رابطه 
سرمایه  توسعه  یافته از  یک  طــرف، شهرستان های   طــوری کــه از 
اجتماعی باالتری برخوردار بوده اند، از طرف دیگر، در سطح فردی 

سرمایه اجتماعی باال موجب مشارکت بیشتر مردم در امور سیاسی 
در  همکاران  و  خوشفر   .)Khosfar, 2008  ( و اجتماعی می شود 
تحقیقی با عنوان سرمایه اجتماعی و پایداری شهری به این نتیجه 
گرگان رابطه  که بین سرمایه اجتماعی و پایداری در شهر  رسیدند 
مثبت و معناداری بــرقــرار اســت؛ بنابراین سرمایه اجتماعی باال 
و برعکس سرمایه  وسیله ای بــرای افزایش پایداری شهری است 
اجتماعی پایین می تواند موجبات ناپایداری را برای ابعاد ساختاری 
فراهم  فضا و محیط زیست  شهر اعم از اقتصاد، اجتماع، نهادها، 

  .)Khoshfar ei al., 2013( آورد
شفیعا در مقاله ای با عنوان رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار 
اقتصاد محله تأیید نمود که میان سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار 
اقتصادی، رابطه مثبت و معناداری برقرار است؛ بنابراین سرمایه 
است  اقتصاد بوده  برای افزایش پایداری  اجتماعی باال وسیله ای 

  .)Shafia, 2010(
اجتماعی  ســرمــایــه  تــأثــیــر  عـــنـــوان  بـــا  تحقیقی  در  لـــی  مــیــن  یـــی 
کی( بر درگیر کردن اوقات فراغت  دست فروشی ها )کیوسک های خورا
اجتماعی  دو بعد سرمایه   که  گرفتند  نتیجه  گردشگران در تایوان 
شامل مشارکت و اعتماد اجتماعی در میان بخش دست فروش ها 
تأثیر مستقیم، مهم و مثبتی بـــرای درگــیــر کـــردن اوقـــات فراغت 
کی و غذا به  عنوان یك فعالیت  گردشگران به  منظور خوردن خورا
فراغتی داشته است )Yi Min lee, 2011(. پوت رات و چانترادون 
در مطالعه ای با عنوان عملکرد سرمایه اجتماعی در طرح مشارکتی 
که سرمایه  گردشگری در جزیره سامویی تایلند دریافتند  اجتماعی 
اجتماعی موجب مشارکت بیشتر در میان افراد محلی شده و سطح 
بسزایی  بر فعالیت های گردشگری تأثیر  تحصیالت افــراد می تواند 

.)Pong Rat & Chantradoan ,2012(داشته باشد
3. مبانی نظری

3.1. سرمایه اجتماعی
در خصوص سرمایه  اجتماعی، مطالعات نشان می دهد که مفهوم 
نسبتًا جدیدی است که در سال های اخیر در حوزه های مختلف 
مفهوم سرمایه  کانون توجهات زیــادی قرارگرفته اســت.  علوم در 
اجتماعی و  میالدی وارد مباحث علوم   1960 اجتماعی از دهــه 
اقتصادی گردید. نظریه های بسیاری نیز درزمینه سرمایه اجتماعی 
اســت کــه ازجمله آنها مــی تــوان بــه نظریه پیوندهای  شــده  بیان  
ضعیف، نظریه شکاف ساختاری و نظریه منابع اجتماعی اشاره کرد 
)Khoshfar ei al,. 2014:33(. ازنظر پاتنام، سرمایه اجتماعی عبارت 
گون سازمان اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و  گونا است از وجوه 
که می توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ، کارایی جامعه  شبکه ها 
را بهبود بخشند )Patenam, 2001:582(. فوکویاما عنصر اساسی در 
که  سرمایه اجتماعی را هنجارها یا ارزش هــای غیررسمی می داند 
 Fokoyama,( به ایجاد و افزایش همکاری گروهی کمک می کنند 
به  عنوان شبکه ای  اجتماعی  ازنظر بوردیو، سرمایه   .)2005:170
از روابط طبیعی یا اجتماعی نیست بلکه در طول زمان باید برای 
کسب آن تالش کرد. وی در تعریف سرمایه اجتماعی بر پیوندهای 
کید دارد. به  اجتماعی کنشگران در گروه ها و شبکه های اجتماعی تأ
نظر وی، سرمایه اجتماعی، مجموع منابع بالفعل و بالقوه ای است 
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که به مالکیت یک شبکه پایدار متصل است؛ شبکه هایی که هر یک 
از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه اجتماعی برخوردار می کند و 
به   .)Mirfardi et al,. 2014:111( می سازد  اعتبار  مستحق  را  آنان 
که به  تعبیر او سرمایه اجتماعی محصول نوعی سرمایه گذاری است 
که مستقیم  دنبال تثبیت یا بازتولید آن گونه روابط اجتماعی است 
 Sharepor, 2001:( در کوتاه مدت یا بلندمدت قابل  استفاده هستند
کلمن، سرمایه اجتماعی را از سایر انواع سرمایه های فیزیکی،   .)11
اقتصادی و انسانی متمایز می کند و برای آن خصلتی ساختاری و 
تعامالتی قائل است که کنشگر با عضویت در گروه با تعامل با سایر 
کنشگران با رعایت اصول و قواعد مورد پذیرش در آن گروه و جلب 
نیاز دست می یابد و در فرآیند  مورد  اعتماد دیگران، به اطالعات 
 Shaibani and Mosavi,(کنش از حمایت جمعی برخوردار می گردد
2011:99(. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه چهار شاخص 
که عبارتند از:  است  برای سرمایه اجتماعی ارائــه نموده  را  عمده 
مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، شبکه های اجتماعی و 
تعلق اجتماعی )2009:21(. مشارکت اجتماعی و داوطلبانه به دو 
 Azkia and Firozabadi, ( دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می گردد
2004:28(. اعتماد اجتماعی شامل سه نوع اعتماد بنیادین، اعتماد 
 Abdolahi and Mosavi,( بین شخصی و اعتماد تعمیم  یافته است
شبکه روابط اجتماعی که ارتباطات بین افراد درون   .)2007:201
جامعه را مورد کنکاش قرار می دهد. احساس تعلق محصول روابط 
اجتماعی محسوسی است که توسط جامعه درک شده و تأثیرات 
زیادی می تواند بر روی آسیب های اجتماعی به  خصوص در شهرها 
که  داشته باشد )Khoshfar et al,. 2013:33(. مشارکت اجتماعی 
مشارکت های  و  می گردد  تقسیم  غیررسمی  و  رسمی  دسته  دو  به 
می دهد  قــرار  کید  تأ مــورد  را  اجتماعی  فعالیت های  در  داوطلبانه 

.)Azkia and Firozabadi, 2004:28(
مطالعات و تحقیقات انجام  شــده بیانگر آن  درمجموع، بررسی 
کنون معیارها و  است که در ارتباط با سنجش سرمایه  اجتماعی تا
گرفته است. در این  مؤلفه های مختلفی ارائه و مورد استفاده قرار 
 بین آنچه مهم است، انتخاب و تعیین معیارها براساس موضوع، 
اهداف و خصوصًا ویژگی های مکانی است. به  طورکلی با توجه به 
هدف این تحقیق می توان شاخص های سنجش سرمایه  اجتماعی 
انسجام و  سه معیار اصلی دسته بندی نمود که عبارتند از:  را در 
مسئولیت بین چند نفر یا چند  احساس  همبستگی اجتماعی، 
گاهی و اراده برخوردار باشند و دارای یك معنای  گروه است که از آ

ــزام متقابل  وظیفه یا ال اخالقی اســت که متضمن وجــود اندیشه 
برابر اســت با کسب قــدرت به معنای  مشارکت اجتماعی  اســت. 
کنترل این  تــوان دسترسی به منابع الزم بــرای حفظ معیشت و 
منابع. مشارکت اجتماعی، فرآیند اجتماعی، عمومی، یکپارچه و 
چندبعدی است که هدف آن کشاندن افراد برای ایفای نقش در 

همه  مراحل توسعه است.
با بررسی تعاریف متعددی که از سرمایه  اجتماعی ارائه  شده است، 
می توان گفت این مفهوم وسیله ای برای رسیدن به اهداف و منافع 
فردی و گروهی جامعه به شمار می آید و شامل معیارهایی همچون 
اعتماد، همکاری، همبستگی، مشارکت و رابطه  متقابل بین اعضای 
یك گروه است، به  نحوی که سرمایه  اجتماعی، سبب می شود افراد 
به سمت ارزش هــا و هنجارهای تحسین  شده و مثبت در جامعه 
گام بردارند ) Mirfardi et al., 2014:111(. اعتماد به  عنوان یکی از 
عناصر اصلی تشکیل  دهنده سرمایه اجتماعی در نظر گرفته می شود 
و از آن به  عنوان جزء ذهنی سرمایه  اجتماعی تلقی می شود. هر چه 
میزان اعتماد اجتماعی میان افراد و گروه ها و سازمان های اجتماعی 
جامعه بیشتر باشد، به همان میزان روابــط اجتماعی از شدت، 
تنوع، ثبات و پایداری بیشتری برخوردار می شود. در اینجا، اعتماد 
ناشناس  یافته مهم است و منظور از آن، اعتماد به افــراد  تعمیم  
معمول، سطح اعتماد درمیان خانواده ها در همه   به  طور  است. 
جوامع باالست. آنچه باعث ایجاد تفاوت های اساسی میان کشورها 
 Khosfar et( تعمیم  یافته است  و مناطق می شود، میزان اعتماد 
گونی است که از  al., 2013:33(.  سرمایه  اجتماعی دارای ابعاد گونا
آن جمله می توان  اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام 
اجتماعی را نام برد. در این پژوهش ابعاد سه گانه  )اعتماد اجتماعی، 

مشارکت اجتماعی و ارتباطات اجتماعی( ارزیابی می شوند.
گرایش  .3.2

گــرایــش عــبــارت اســت از ارزشــیــابــی هــای مثبت و منفی یــا احکام 
گرایش،  ارزشی مطلوب یا نامطلوب درباره  اشیا، اشخاص و وقایع. 
اتفاقی نشان  یا  پدیده ای  به  را نسبت  چگونگی احساس هرکسی 
نوع  یک  از  است  عبارت  گرایش    .)Robbin, 1993:117( می دهد 
شده  ســازمــان دهــی  تجربه  به  وسیله  که  ذهنی  و  فکری  آمــادگــی 
و  پــدیــده هــا  کلیه   بــه  نسبت  انــســان  عکس العمل های  روی  بــر  و 
پویا  و  دهنده  جهت  تأثیری  دارد،  سروکار  او  با  که  وضعیت هایی 
ارزیابی  حیات،  چرخه  تئوری  در   .)Alport, 1973:24( مــی گــذارد 
ــت.  گــردشــگــری مقصد در طـــول زمــــان مــــورد تــوجــه اس تــوســعــه 

جدول شماره 1: تعریف، هدف و واحد تحلیل سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب نظران

واحد تحلیلهدفتعریف سرمایه اجتماعیصاحب نظران

افراد در رقابت حفظ سرمایه اقتصادیمنابعی که امکان دسترسی به منافع گروهی را تأمین می کنند.بوردیو
طبقاتی

جنبه هایی از ساخت اجتماعی که کنشگران از آنها به  عنوان منابعی برای کسب کلمن
حفظ سرمایه انسانیمنافع خود استفاده می کنند.

افراد در خانواده، 
شبکه ها و درزمینه 

اجتماعی

اعتماد، هنجارها و شبکه های مشارکتی که باعث تسهیل تعاون برای کسب منافع پاتنام و فوکویاما
متقابل می شوند.

حفظ اقتصاد و 
کارا مناطق کشوردموکراسی مؤثر و 

گاهی و توجه به امور سیاسی و اجتماعی، اعتماد و مشارکت.افه و فوش افرادکارایی اقتصادآ

Source: Nateghpor and Firozabadi, 2006:23.
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بدین ترتیب نحوه نگرش جامعه میزبان تحت تأثیر روند تغییرات 
این  براساس   .)Kim, 2002:93( می گیرد  قرار  گردشگری  توسعه  و 
گــردشــگــری ممکن اســت تحت  بــه  مــردم نسبت  تــئــوری، نگرش 
لنکفورد  تأثیر روند تحول و توسعه گردشگری در مقصد قرار گیرد. 
و هاوارد1 رویکرد تفکیکی را مطرح می کنند. در این رویکرد، هزینه 
و منافع بخش ها یا گروه های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
در راستای نیازهای گردشگران فعالیت  که  کسانی  بدین ترتیب 
می کنند، نگرش مثبت تری به گردشگری دارند تا آنهایی که ارتباطی 
با گردشگران ندارند )Aligholizadeh, 2009:37(. به  طورکلی کسانی 
گردشگری فعالیت می کنند، نگرش  که در زمینه خدماتی و تجاری 
میزبان  جامعه  نگرش  ــد.  دارنـ گــردشــگــران  بــه  نسبت  مثبت تری 
وضعیت  مانند  عواملی  تحت تأثیر  می تواند  گردشگری  به  نسبت 
و  مجاورت  محلی،  جامعه  اجتماعی  انسجام  منطقه،  اقتصادی 
گردشگری، ترس از بین رفتن هویت محلی،  کانون های  نزدیکی به 
گردشگری یا سطح  وسعت منطقه، مدت  زمان برقراری جریانات 
توسعه  مرحله  گردشگری،  کم  ترا شدت  منطقه،  گردشگری  بلوغ 
گیرد؛  قرار  اقامت  اجتماعی و طول مدت  روابط  گردشگری، سن، 
گرایش جامعه میزبان نسبت به  بنابراین بررسی و ارزیابی نگرش و 

گردشگری امری پیچیده محسوب می گردد.
به  عوامل  از  زنجیره ای  پی  در  رفتار  آیــزن2،  و  باین  فیش  نظر  به 
که قصد و نیت به انجام یک رفتار، منجر به وقوع آن  وجود می آید 
رفتار می شود. شکل گیری قصد و نیت به  نوبه  خود تابع دو متغیر 
 Ajzen,( گرایش به  سوی آن رفتار و ب- هنجار ذهنی است: الف- 
گرایش به  سوی آ ن رفتار یك متغیر فردی و شخصی   .)1988:116
است که طی آن فرد انجام یك رفتار )یا یك پدیده( را از نظر خودش 
ارزیابی می کند که آیا خوب یا بد است. هنجار ذهنی منعکس کننده  
نفوذ و فشار اجتماعی است که شخص آن را برای انجام یك کاری 
)رفتاری( احساس و ادراك می کند. در این نظریه گرایش به  نوبه  خود 
تابع دو عامل انتظار فایده و ارزیابی فایده در نظر گرفته  شده است. 
انتظار فایده به معنای آن است که یك شخص تا چه حد از یك 
پدیده انتظار فایده دارد. بدین ترتیب انتظار فایده منعکس کننده  
عواملی چون سروکار داشتن، درك اهمیت و ... است. در ارزیابی 
که آیا آن پدیده  کردن این موضوع است  فایده فرد به دنبال روشن 

 .)Rafihpor, 1993:10( به نظر او فایده داشته است یا خیر
گرایش به  سوی آن رفتار و هنجار ذهنی در به وجود آمدن قصد و 
نیت همیشه یکسان نیست و بستگی به شخصیت فرد و شرایط 
گرایش به  نوبه خود تابع دو عامل، بعد شناختی و  اجتماعی دارد. 
بعد رفتاری است. بعد شناختی نشان می دهد که اشخاص با توجه 
به تأثیر پیامدهای گردشگری تا چه اندازه خود را با این پیامدها 

بعد رفتاری نیز نشان می دهد افــراد با  موافق و همسو می بینند. 
گردشگری به چه میزان مایلند به فرایند یاد  توجه به پیامدهای 
منفی نشان دهند.  کنش مثبت و یا  وا شــده )ورود گردشگران( 
گونی باشد که در این  گرایش می تواند متأثر از شرایط و عوامل گونا

پژوهش به نقش سرمایه های اجتماعی توجه شده است.
گردشگری و توسعه  .3.3

گردشگری به  عنوان یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین صنایع  صنعت 
کشورها این صنعت پویا را به  در دنیا به  حساب می آید. بسیاری از 
 عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال و رشد و توسعه ساختار زیربنایی 
ایجاد  ارزی،  درآمــدهــای  افزایش  اقتصاددانان  می کنند.  قلمداد 
تأثیرگذار  دالیل  جمله  از  را  مالیاتی  درآمدهای  افزایش  و  اشتغال 
 .)Holzar, 2010( می کنند  قلمداد  اقتصادی  توسعه  بر  گردشگری 
به لحاظ اقتصادی، درآمد حاصل از جهانگردان خارجی برای هر 
می شود و وجــود درآمدهای  کشوری در حکم صــادرات محسوب 
ارزی ناشی از گردشگری را می توان در کنار صــادرات سایر کاالها و 
همچنین   .)Efgheh and Namvar, 2007( خدمات منظور نمود 
ورود گردشگران، به  صورت غیرمستقیم و از طریق ضریب تکاثری بر 
درآمد ملی تأثیر می گذارد. به  این  ترتیب، افراد یك جامعه می توانند 
از منافع این سرمایه گذاری در بخش هایی مانند خدمات امنیتی، 
بهداشتی، آموزشی، ارتباطی و حمل ونقل بهره مند شوند. گسترش 
تبادالت فرهنگی، بهبود عدالت میان زنان و مردان از نظر دستیابی 
به فرصت های شغلی برابر، شناخت مردم از فرهنگ و تمدن جوامع 
دیگر، احیای هویت فرهنگی و احساس غرور ملی، ایجاد تحول و 
نوسازی و معرفی فرهنگ محلی از جمله پیامدهای دیگر حاصل از 

 .)Aminbidokhti and Sharifi, 2012:8( گردشگری می باشند
گردشگری نقش دارند. از جمله عوامل  عوامل متعددی بر توسعه 
گردشگری می توان به عوامل اقتصادی، اجتماعی،  مؤثر بر توسعه 
کرد. در یک دسته بندی توسط محققان،  محیطی و سیاسی اشاره 
گردشگران،  از:  عبارتند  گردشگری  توسعه  در  اصلی  عامل  ســه 
 Alvani and ( )ویژگی های مقصد و مردم منطقه )جامعه میزبان
میهمانان،  عامل  سه  دیگر،  عبارت   به     .)Pirozbakht, 2006:112
میزبانان و جاذبه ها به  عنوان عوامل اصلی در توسعه گردشگری اند. 
در بین عوامل مورد اشاره، ویژگی های میزبانان )مردم منطقه( یکی 
تحقیقات نشان  گردشگر اســت.  مؤثر در جذب  و  اصلی  از عوامل 
داده است، بی توجهی و نبود برنامه ریزی در مورد تأثیرات اجتماعی 
کنش هایی نامناسب در  گردشگران بر منطقه گردشگری باعث بروز وا
 )Margaret برابر گردشگران از طرف میزبانان )مردم منطقه( می شود
چ نیز معتقدند بین تصمیمات و رفتار  )et al, 2012:64.  دریو و آر
 )Drew and Arch, دارد  وجــود  زیــادی  پیچیدگی های  گردشگران 

 Source: Ajzen,1988:116 - گرایش در نظریه فیش باین و آیزن نمودار شماره 1: جایگاه 

1 Lankford and Howard
2 Fishbayn and Ajzen
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گردشگران اطمینان خاطر الزم و امنیت  چنانچه   .2008:245(
خاطر از منطقه گردشگری را حس نمایند، زمینه برای بازدیدهای 
گردشگران را به وجود می آورد. این  مجدد و تبلیغ برای حضور دیگر 
باشند  داشته  خوبی  خاطره  مقصد  یک  به  سفر  از  گردشگران  که 
گردشگران را نیز  )به  واسطه تعریف از سفر خود( زمینه حضور دیگر 
فراهم می کند. ازجمله عواملی که نقش مهمی در احساس رضایت 
و امنیت گردشگران ایفا می نماید، میزان سرمایه اجتماعی موجود 

در مردم منطقه است.
گردشگری می تواند راهبردی برای توسعه همه  جانبه از نظر اقتصادی، 
اجتماعی_فرهنگی و زیست محیطی باشد. ازنظر اقتصادی گردشگری 
می تواند اثرات اقتصادی مهمی را برای نواحی روستایی در بر داشته 
و  گردشگران روستایی بــرای اقامت، خرید کاالهای محلی  باشد. 
خدمات، پول پرداخت می کنند. این پول ها در فعالیت های محلی 
ــرآورده کردن  جریان می یابد و موجب تحرك مناطق روستایی در ب
هرچه بهتر و بیشتر نیازهای بازدیدکنندگان می شود و اثــرات مهم 

اقتصادی آن به کند شدن روند تخلیه سکونتگاه های روستایی منجر 
می شود )Javan and Saghai, 2004:113(. در بعد اجتماعی نیز اعتقاد 
به این است که ورود گردشگران به مناطق باعث ارتباطات مردم بومی 
با این افراد و تأثیراتی فراوان در رشد و ارتقای فرهنگی و اجتماعی، 
باال رفتن سطح سواد و افزایش سطح مشارکت می شود. همچنین 
گردشگری به  عنوان ابــزاری برای تولید اشتغال و توسعه اقتصادی 
در سطح منطقه، می تواند موجب کاهش فقر و افزایش درآمد گردد. 
با  رابطه  در  محلی  کنان  سا گاهی  آ و  دانــش  ارتــقــای  به  همچنین 
محیط زیست منجر شده و به  نوبه خود به حفظ محیط زیست و آثار 
گردشگری می تواند اثرات مثبت  کمک می کند.  باستانی در منطقه 
و منفی اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی_اجتماعی داشته باشد؛ 
که گردشگری چگونه توسعه  یافته و  البته اثرات بستگی دارد به این 
چگونه برنامه ریزی و مدیریت  شده است. بر این اساس در جدول 
شماره 2 به  مواردی از اثرات مثبت و منفی اقتصادی، زیست محیطی 

و فرهنگی_اجتماعی گردشگری اشاره  شده است.

جدول شماره 2: اثرات اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی_ اجتماعی گردشگری

پیامدهای اقتصادی
پیامدهای بالقوه منفیپیامدهای بالقوه مثبت

• توسعه و ارتقای شاخص های توسعه	
• افزایش تقاضا برای خدمات و کاالها	
• تسریع جریان پول در اقتصاد جامعه	
• بهبود حمل ونقل و راه های ارتباطی	
• تقویت بنیه اقتصادی و فعالیت های کشاورزی منطقه	
• افزایش بازرگانی درون مرزی	
• ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات محلی	
• خلق فرصت های شغلی جدید	
• کاهش فقر	

• افزایش شاخص قیمت کاالها و خدمات	
• تعارض بین عرضه و تقاضای زمین	
• افزایش قیمت امالك محلی	
• عدم توازن اقتصادی مناطق	
• تغییر مالکان زمین از بومی به غیربومی	
• گردشگری	 پایدار نبودن به  واسطه فصلی بودن 
• کنان منطقه	 افزایش هزینه  زندگی سا
• جابجایی در اشتغال افراد بومی	
• افزایش مصرف به  واسطه اثر تقلیدی	

پیامدهای زیست محیطی
پیامدهای بالقوه منفیپیامدهای بالقوه مثبت

• نوسازی ساختمان ها و آثار تاریخی موجود	
• ایجاد انگیزه و اقدام برای برنامه ریزی و مدیریت محیط طبیعی	
• حفاظت مستمر و دائم محیط	
• بهبود پرداخت ها برای حفاظت از آثار باستانی	
• توسعه زیرساخت ها	
• کنان نسبت به محیط طبیعی و فرهنگی	 گاهی سا افزایش آ
• کمك به حفاظت از منابع طبیعی و بهسازی محیط	

• تولید زباله بیش  از حد و آلودگی هوا، آب، صدا و منظر	
• گسیختگی زیست بومی	  از هم  
• بروز مشکالت کاربری زمین	
• کاربری اراضی کشاورزی	 تغییر 
• آلودگی و حجم زیاد آمدوشد	
• کارآمد خدمات رفاهی	 تمرکز نا
• صدمه به سراچه های باستانی و تاریخی	
• وارد آمدن فشار بیش  از حد به توان محیط زیست	
• تخریب جنگل ها، تاالب ها و محیط زیست	

پیامدهای فرهنگی_اجتماعی
پیامدهای بالقوه منفیپیامدهای بالقوه مثبت

• گسترش تبادالت فرهنگی بین گردشگران و افراد بومی	
• گاهی 	 رشد شخصیت و شکوفایی استعدادها و ارتقای سطح دانش و آ

کنان سا
• بهبود عدالت بین مردان و زنان از نظر دستیابی به	
• فرصت های شغلی	
• توسعه روابط فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان و مهمان	
• شناخت مردم از فرهنگ و تمدن کشورهای دیگر	
• حفظ و اشاعه  هنرهای سنتی و آداب ورسوم باستانی	
• احیای هویت فرهنگی و احساس غرور ملی	
• بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان	
•  ایجاد تحول، نوسازی و معرفی فرهنگ محلی	

• عدم انعکاس مناسب فرهنگ و آداب ورسوم منطقه بازدید شده	
• پوشش نامناسب گردشگران در مواردی و اثرات منفی بر بومیان	
• متأثر ساختن جامعه میزبان از فرهنگ و آداب ورسوم	
• گردشگران	
• امکان افزایش نا امنی و هرج ومرج در منطقه	
• تشدید تضاد اجتماعی بین طبقات مختلف مردم	
• امکان رایج شدن کاالهای لوکس و گسترش مصرف گرایی	
• به خطر افتادن غنای فرهنگی و اصالت فرهنگی جامعه	
• تغییر نحوه  زندگی افراد بومی کشور میزبان	
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4. روش پژوهش
در این تحقیق از مطالعه موردی و روش توصیفی_تحلیلی استفاده  
شده است. چارچوب نظری تحقیق براساس روش اسنادی است 
گــردآوری اطالعات  ابــزار  و در بخش عملی از پرسشنامه به  عنوان 
ابعاد  بر  اجتماعی،  سرمایه  سنجش  بــرای  اســت.  استفاده  شــده 
کید شده است. داده های  اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی تأ
گردآوری  شده است.  مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته 
پرسشنامه حاوی 23 گویه در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت بوده 
توزیع  مریوان  شهر  کنان  سا بین  در  پرسشنامه   280 تعداد  به  که 
ابزار  پایایی  از  اطمینان  بــرای  شد.  جمع آوری  پرسشنامه   254 و 
کرونباخ استفاده شد و این ضریب 0/78  تحقیق، از ضریب آلفای 
که نشان از پایای خوب پرسشنامه است. داده های  به دست آمد 
و   SPSS ــزار  ــرم اف ن از  استفاده  بــا  پرسشنامه،  از  جــمــع آوری  شــده 
تحلیل  پیرسون،  همبستگی  تحلیل  قبیل  از  آمـــاری  روش هـــای 

گام به گام مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. میانگین و رگرسیون 

5. معرفی محدوده مورد مطالعه
 125 فاصله  در  مریوان  شهر  و  استان  غرب  در  مریوان  شهرستان 
کیلومتری شمال غربی سنندج واقع  شده است. متوسط بارندگی 
ساالنه مریوان بیش از 800 میلی متر در سال است و بدین سبب 
مریوان  شهرستان  مــی گــردد.  محسوب  استان  شهر  پرباران ترین 
گردشگری بوده و دریاچه زریوار  مهم ترین شهرستان استان از نظر 
مهم ترین  قرارگرفته،  شهر  ایــن  غــرب  کیلومتری  دو  فاصله  در  که 
گردشگری استان محسوب می گردد. این دریاچه مهم ترین  جاذبه  
کشور محسوب می گردد  کم نظیرترین جاذبه آبی در غرب  تاالب و 
که در فاصله اندکی از شهر مریوان و در ارتفاع 1285 متری سطح 
کوه های پوشیده از جنگل  دریا قرارگرفته است. دورتادور دریاچه را 
کیلومتر  گرفته و به زیبایی آن افزوده است. طول دریاچه 4/5  فرا
کیلومتر است و مساحتی حدود 850 تا 900  و عرض آن حدود دو 
هکتار را در برگرفته است. عمق متوسط دریاچه سه متر )دو تا پنج 
که از نظر عمق، وسعت و حجم آب شرایط بسیار مناسبی  متر( بوده 
موقعیت  اســت.  نموده  فراهم  آب  روی  اسکی  و  قایقرانی  بــرای  را 

جغرافیایی شهر مریوان، آب وهوای مطبوع و طبیعی جنگلی، وجود 
تفرجگاه های جنگلی اطراف شهر، آبشارهای فصلی، صنایع دستی 
کاالهای  و سوغات محلی، مجاورت در مرز عراق و وجود اجناس و 
خارجی ارزان  قیمت، مریوان را به مهم ترین شهر توریستی استان 
از  مملو  شهر  این  ســال،  ایــام  تمام  در  به  طوری که  نموده؛  تبدیل 
 Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism( اســت   گردشگر 

  .)Organization, 2015

6. یافته های پژوهش
6.1. یافته های توصیفی

پرسشنامه   254 مجموع  از  گرفته  صــورت  بررسی های  بــراســاس 
ــاری، 71 درصــد مــرد و 21 درصــد زن بــوده انــد. 36/6  در نمونه آم
تا 25 ســال، 40/2 درصــد بین 26  درصــد پاسخ دهندگان بین 15 
بین  پاسخ دهندگان  درصــد   14/6 نسبت(،  )باالترین  سال   35 تا 
36 تا 45 سال، 3/5 درصد پاسخ دهندگان بین 46 تا 55 سال و 
0/4 درصد پاسخ دهندگان 56 سال به باال )کمترین نسبت( سن 
راهنمایی،  درصــد   12/2 تحصیالت  وضعیت  لحاظ  از  داشتند. 
نیز  درصد   5/1 و  لیسانس  درصد  متوسطه، 37/4  درصد   38/6
وضعیت  همچنین  بــوده انــد.  ارشــد  کارشناسی  تحصیالت  دارای 
آزاد،  شغل  درصــد   57/9 که  اســت  آن  بیانگر  پاسخگویان  شغلی 
18/9 درصد شغل دولتی، 7/9 درصد بیکار و 10/6 درصد نیز سایر 
را عنوان نموده اند. همچنین 40 درصد از پاسخگویان مجرد و 55 
درصد نیز متأهل بوده اند. براساس جدول شماره 3 و با توجه به 
گرایش باالیی نسبت  پاسخ های پاسخگویان، 75/9 درصد از افراد 
متوسط  گرایش  افراد  از  درصد  داشته اند. 20/7  گردشگر  ورود  به 
داشته اند.  گردشگر  ورود  به  نسبت  پایینی  گرایش  درصد   3/3 و 
میزان سرمایه اجتماعی افراد با توجه به پاسخگویی به سئواالت 
که در سه بعد اعتماد، مشارکت و  مربوط به سرمایه اجتماعی آنها 
انسجام اجتماعی سنجیده شده است، 56 درصد دارای سرمایه 
اجتماعی باال، 23 درصد دارای سرمایه اجتماعی متوسط و 20/9 

درصد دارای سرمایه اجتماعی پایینی بوده اند.

نمودار شماره 2: مدل نظری تحقیق

کرد: بنابراین با توجه به مباحث نظری مطرح  شده می توان مدل نظری تحقیق را به  صورت زیر ارائه 
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6.2. یافته های استنباطی
بودن  نرمال  بررسی  ــرای  ب اسمیرنوف  کولموگروف  آزمــون  نتایج 
که متغیرها دارای توزیع نرمال بوده و  برای  متغیرها نشان می دهد 
تجزیه وتحلیل فرضیات تحقیق از آزمون های پارامتریک )پیرسون( 
آزمــون پیرسون مربوط به  نتایج  استفاده  شده است. با توجه به 
آزمون فرضیات ارائه  شده در جدول شماره 4 فرضیه اصلی تحقیق 
کنان  اثبات  شده است. به  عبارت  دیگر بین سرمایه اجتماعی سا
گردشگر رابطه مستقیمی وجود  گرایش آنها به ورود  محلی و میزان 
نشان   )0/236( پیرسون  همبستگی  ضریب  مثبت  مقدار  دارد. 
کنان  که با افزایش سرمایه اجتماعی افراد میزان تمایل سا می دهد 
گردشگر افزایش می یابد. هراندازه سرمایه اجتماعی  محلی به ورود 

کنان محلی شهرستان مریوان افزایش یابد، میزان گرایش آنها  سا
در جوامع مختلف،  می یابد.  گردشگر نیز افزایش  به ورود  نسبت 
شبکه های شخصی کوچک )که بخشی از سرمایه اجتماعی هستند، 
هستند که این  از برخی جهات بسیار بسته  همچون خــانــواده( 
می تواند یکی از موانع توسعه گردشگری باشد، زیرا مانع از ایجاد دید 
باز در برابر گردشگران خارجی می شود؛ اما این جوامع می توانند با 
که حضور گردشگران می تواند باعث ایجاد مزیت  ترویج این مطلب 
کنان از گردشگران را افزایش  سا برای منطقه شود، مهمان نوازی 
دهند. به نظر می رسید با توجه به تعامل و افزایش ارتباطات مردم 
مبادالت  افــزایــش  واسطه  به   مناطق  دیگر  با  مــریــوان  شهرستان 
گردشگری این دید در میان  گاهی از پیامدهای مثبت  بازرگانی و آ

گردشگر گرایش پاسخگویان به ورود  جدول شماره 3: میزان 

گردشگرمیزان سرمایه اجتماعیگرایش به ورود 
درصدفراوانیدرصدفراوانی

1837213756باال
5019/75623متوسط

83/15120/9پایین

تصویر شماره 2: نقشه محدوده موردمطالعه
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که با روی باز و تعامل هر چه بیشتر با  کنان منطقه ایجاد شده  سا
گردشگران برخورد نمایند. همچنین با توجه به سهم بیشتر بخش 
بخش  بیشتر  وابستگی  و  منطقه  اقتصاد  در  )بــازرگــانــی(  خدمات 
گردشگران، اهمیت این صنعت )گردشگری( روزبه روز  خدمات به 
گردشگران بیشتر مراعات  بیشتر نمایان شده و مردم در تعامل با 
کمک  خود  اجتماعی  سرمایه  سطح  ارتقای  به  نوعی  به   و  نموده 

می کنند.
مطالعات اجتماعی به  عنوان  اجتماعی در نظریه ها و  سرمایه   از 
عنصر محوری و تسهیل کننده در رفتارها و فرایندهای توسعه ای  
گردشگران بیش از هر چیز نیازمند  عنوان می شود. جامعه میزبان 
جزو مؤلفه های  اعتماد، مشارکت و ارتباطات اجتماعی است که 
بیان  دیگر، فردی که آمادگی  به   اصلی سرمایه  اجتماعی هستند. 
ذهنی برای پذیرش گردشگر را در منطقه خود دارد، از میزان اعتماد 
باالتری  اجتماعی  ارتباطات  از  و  اجتماعی  مشارکت  اجتماعی، 
ورود  رونــد  می تواند  امر  این  و  اســت؛  نسبت به دیگران بــرخــوردار 
گردشگری نوعی فرایند  که  گردشگر را به منطقه افزایش دهد، چرا
مردم  گونه و مشارکتی بین گردشگران و  مبتنی بر تعامل اعتماد 

مناطق مقصد گردشگری )جامعه میزبان( است.
اجتماعی  بین انسجام  که  می دهد  نشان  فرضیات  آزمــون  نتایج 
به ورود گردشگر، رابطه   و گرایش آ نها  مریوان  شهرستان  کنان  سا
 )0/279( مقدار مثبت ضریب همبستگی  مستقیمی وجود دارد. 
نشان می دهد که با افزایش انسجام اجتماعی افراد، میزان گرایش 
نشان  نتایج  همچنین  آنها بــه ورود گردشگر افــزایــش مــی یــابــد. 
گرایش  و  محلی  کنان  سا اجتماعی  مشارکت  بین  کــه  مــی دهــد 
مقدار مثبت  به ورود گردشگر رابطه  مستقیمی وجــود دارد.  آنها 
ضریب همبستگی )0/246( نشان می دهد که با افزایش مشارکت 
اجتماعی افراد، میزان گرایش آنها به ورود گردشگر افزایش می یابد. 
صـــورت افــقــی و  بــه   شبکه های اجتماعی محلی هــم می توانند 
شبکه های اجتماعی افقی در  عمودی خــود را گسترش دهند. 
خانواده ها و شبکه های اجتماعی عمودی در سازمان ها، مناطق 
و کشورها به وجود می آیند. جامعه ای که از شبکه های اجتماعی 
افقی قوی تشکیل  شده است، از سرمایه اجتماعی الزم برای ایجاد 
فرصت های جدید مانند توسعه گردشگری برخوردار خواهد بود. 
همچنین جامعه ای که دارای شبکه های اجتماعی عمودی قوی 

گردشگری ذهنیتی روشن تر و بازتر دارد. است، در برابر 

در شهرستان مریوان سطح باالیی از اعتماد و مشارکت اجتماعی 
را مشاهده می کنیم. شهرستان مریوان از حیث برخورداری از هتل 
و مهمانسراها در سطح استان بعد از سنندج در جایگاه دوم قرار 
که در برخی از فصول  گردشگران زیادی  دارد ولی با توجه به ورود 
سال به  خصوص در نوروز به این شهرستان مسافرت می کنند، در 
برخی موارد با مشکل اسکان مواجه می شوند. مشاهده می شود 
که  گردشگرانی مواجه می شوند  با  وقتی  مــغــازه داران  از  بعضی  که 
مشکل اقامتی دارند، آنها را به خانه خود دعوت نموده و به بهترین 
که  از آنها پذیرایی می کنند. در برخی از موارد اعتماد باالیی  وجه 
خریدی  به  منجر  می گیرد،  شکل  مــغــازه داران  و  گردشگران  بین 
انجام  با  بنابراین  نموده اند؛  پرداخت   

ً
بعدا را  آنها  وجــه  که  شــده 

گردشگران و مردم شهرستان  چنین رفتارهایی  اعتماد متقابل بین 
گردشگری منجر می شود. میزان  مریوان افزایش  یافته و به توسعه 
باالی مشارکت در تشکیل انجمن های مردم  نهاد را می توان یکی 
در  کــرد.  تلقی  اجتماعی  مشارکت  میزان  سنجش  مؤلفه های  از 
اســت، هر ســال جمعی  گردشگران  اوج  با  که مصادف  ــوروز  ن ایــام 
توزیع  شهرستان  سطح  در  را  اعالمیه هایی  خــودرو  تعمیرکاران  از 
شهرستان  در  که  گردشگرانی  به  تمامی  اعالمیه  این  در  می کنند. 
این  با مشکل فنی خــودرو مواجه می شوند،  اطــراف آن  و  مریوان 
رایگان تعمیرکاران به  صورت  از خدمات  که  را می دهند  اطمینان 
شبانه روزی برخوردار خواهند شد. این سطح از مشارکت به  عنوان 
گردشگران  عامل مهمی در ایجاد اعتماد و مشوقی برانگیزاننده در 
یکی  فراهم می کند.  را  گردشگران  بیشتر  ورود  زمینه  و  کرده  عمل 
دیگر از مثال هایی که می توان در این زمینه به آن اشاره کرد، انجمن 
حفظ محیط زیست )حیا( است. متأسفانه هرساله با شروع فصل 
گرما، بخشی از جنگل های اطراف شهرستان مریوان آتش گرفته و در 
این میان انجمن حیا که توسط جوانان این شهرستان بنیان نهاده 

شده، اقدامات خیلی خوبی در این راستا انجام می دهند.
جنسیت  و  سن  بین  که  می دهد  نشان   4 شماره  جــدول  نتایج 
پاسخگویان با گرایش به ورود گردشگر رابطه ای وجود ندارد؛ اما بین 
گردشگر رابطه مستقیمی  گرایش به ورود  تحصیالت پاسخگویان و 
که  می دهد  نشان  همبستگی  مثبت  مقدار  دارد.  وجــود   )0.185(
گرایش به ورود  هراندازه سطح تحصیالت افراد افزایش یابد، میزان 
به  دانشگاهی  تحصیالت  دارای  افراد  می یابد.  افزایش  گردشگران 
 واسطه حضور در دانشگاه و افزایش مشارکت اجتماعی و همچنین 

جدول شماره 4: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیات تحقیق

سطح معناداریضریب همبستگی پیرسونمتغیر مستقل
0/0180/794سن

0/1850/000تحصیالت
0/0510/477جنسیت

0/0940/205درآمد
0/0070/919-اعتماد اجتماعی

0/2790/000انسجام اجتماعی
0/2460/000مشارکت اجتماعی

0/2360/001سرمایه اجتماعی کل
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و  اقتصادی  ازنظر  جامعه  در  گردشگری  توسعه  اثــرات  از  گاهی  آ
گردشگری داشته و نسبت  اجتماعی، نگرشی متفاوت نسبت به 
گردشگر تمایل باالیی را از خود نشان می دهند. همچنین  به ورود 
که بین میزان  گرفت  نتیجه  با توجه به جدول شماره 4 می توان 
ندارد  وجــود  رابطه  گردشگر  ورود  به  گرایش  و  پاسخگویان  درآمــد 
و فرضیه معنادار بودن رابطه بین این دو مؤلفه رد می گردد. این 
که عوامل اقتصادی به  ویژه درآمد، نقش  وضعیت نشان می دهد 
گرایش به ورود  گردشگری و  تعیین کننده ای در وضعیت نگرش به 
سایر  اهمیت  مطالعه،  مــورد  اجتماعی  بافت  نـــدارد.  گردشگران 

عوامل )غیراقتصادی( را بر عوامل اقتصادی مقدم شمرده است.
 بین میزان گرایش زنــان و مــردان به ورود گردشگران 	

تفاوت معناداری وجود دارد.
 sig = 0/007 و t= 2/71 ( t مطابق جدول شماره 5، نتایج آزمون
گــروه مــردان وزنــان تفاوت معناداری  که بین دو  ( نشان می دهد 
گردشگر بیشتر از  گرایش مردان به ورود  که  وجود دارد، به گونه ای 
زنان است و درنتیجه فرضیه تحقیق اثبات می گردد. بافت سنتی 
که پذیرش غریبه ها به  ویژه  جامعه  مورد مطالعه به  گونه ای است 
گردشگران در بین مردان جامعه  مورد مطالعه بیش از زنان است. 
 t= (  t آزمــون  نتایج  به  با توجه  و  نتایج جــدول شماره 3  براساس 
0/507 و sig = 0/320 ( بین گرایش افراد متأهل و مجرد به ورود 

گردشگران تفاوت معناداری وجود ندارد.
 بین میزان گرایش افراد به ورود گردشگران با توجه به 	

وضعیت شغلی تفاوت معناداری وجود دارد.
 sig و t= 3/02 ( t مطابق جدول شماره 5 و با توجه به نتایج آزمون
تفاوت  بیکار  و  گــروه شاغل  بین دو  که  ( نشان می دهد   = 0/004
ورود  به  شاغل  افــراد  گرایش  که  به گونه ای  دارد؛  وجود  معناداری 
با توجه به سهم بیشتر بخش  افراد بیکار است.  از  گردشگر بیشتر 
بخش  بیشتر  وابستگی  و  منطقه  اقتصاد  در  )بــازرگــانــی(  خدمات 
گردشگران، اهمیت این صنعت )گردشگری( روزبه روز  خدمات به 
گردشگر از  بیشتر نمایان شده و درنتیجه تمایل بیشتری برای ورود 
که به  طور مستقیم و غیرمستقیم بر روی  خود نشان می دهند؛ چرا
گذاشت. این وضعیت به  ویژه در  تأثیر خواهد  آ نها  شغل و درآمد 
گردشگری  که به  طور مستقیم و غیرمستقیم با  بین افراد شاغلی 
در ارتباطند، بیشتر صدق پیدا می کند، بنابراین افراد شاغل نسبت 

گردشگران از خود نشان  به افراد بیکار تمایل بیشتری برای ورود 
می دهند.

6.3. تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش گام به گام
برای انجام تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام ابتدا 
ابعاد سرمایه  اجتماعی )اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی( به 
ترتیب وارد مدل می شوند. با توجه به جدول شماره 6 در مرحله 
نخست، بعد اعتماد اجتماعی وارد مدل شد که با توجه به ضریب 
که این متغیر یک درصد از  تعیین شده آن )0/005( نشان می دهد 
گردشگر( را تبیین می کند. در مرحله  متغیر وابسته )گرایش به ورود 
دوم، بعد انسجام اجتماعی وارد معادله شد که با توجه به متغیر 
در  می کند.  تبیین  را  وابسته  متغیر  از  درصــد  هفت  قبلی مجموعًا 
مرحله سوم، بعد مشارکت اجتماعی وارد معادله شد که با توجه 
به متغیر قبلی مجموعًا ُنه درصد از متغیر وابسته را تبیین می کند. 
درمجموع متغیرهای وارد شده در معادله 13 درصد از متغیر وابسته 
را توضیح می دهند. همان گونه که از جدول شماره 6 مشخص است، 
از مجموع  انباشتی  و  یافته  تعیین به شکل تعدیل   میزان ضریب 
متغیرهای وارد شده به معادله محاسبه  شده است و درمجموع 
متغیر وابسته توسط متغیرهای یاد  واریانس  از  درصــد  حــدود 13 
از این میزان حدود8 /9 درصد مربوط  شده، تبیین شده است. 
سرمایه اجتماعی است که نشانگر اهمیت سرمایه  مؤلفه های  به 
اجتماعی در تبیین متغیر گرایش به ورود گردشگران است. با این 
 وجود، میزان کل تبیین واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای 
وارد شده به معادله قابل توجه نیست و نشان  دهنده این است که 
متغیرها و مؤلفه های دیگری در تبیین متغیر وابسته نقش دارند که 
مطالعه آنها در پژوهش های بعدی ضرورت دارد. سرمایه اجتماعی 
گردشگری را تسهیل  کرده و توسعه  گردشگر کمک  باال به روند ورود 
می کند. همچنین سرمایه اجتماعی پایین )جامعه بسته و خانواده 
بسته( می تواند یکی از موانع توسعه گردشگری باشد، زیرا مانع از 
ایجاد دید باز در برابر گردشگران داخلی و خارجی می شود؛ اما این 
که حضور گردشگران می تواند  جوامع می توانند با ترویج این مطلب 
کنان محلی را در  باعث ایجاد مزیت برای منطقه شود، دیدگاه سا
تعامل  و  تغییر داده  نظر  به مقصد مورد  گردشگران  ورود  با  رابطه 
توسعه  به  و  داده  کنان از گردشگران را افزایش  سا مهمان نوازی  و 

گردشگری کمک نماید.

گی های جمعیتی گردشگران با توجه به ویژ گرایش به ورود  جدول شماره 5: آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت میان میزان 

tDFsigانحراف میانگینتعدادمتغیر

جنسیت
1513/271مرد

-2/7132410/007
453/442زن

وضعیت تأهل
833/077مجرد

-0/5072410/320
1193/476متأهل

وضعیت شغلی
1963/170شاغل

3/0322410/004
473/196بیکار
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ــرای نــمــرات  ــ ب  Beta ــام و ــرات خـ ــم ن ــرای  ــ ب  B ــرســیــون  رگ ضــریــب 
ــدول شــمــاره 6،  اســتــانــداردشــده و نیز آزمـــون t را مــی تــوان در ج
واحد  یک  ازای  به  که  می دهد  ضریب  Bنشان  نمود.  مالحظه 
گرایش به ورود  افزایش در بعد اعتماد اجتماعی، 0/038 واحد به 
گردشگران افزوده می شود. یکی از مؤلفه های اعتماد، اعتماد عام 
که این امر  کنیم  که نمی شناسیم اعتماد  کسی  است یعنی ما به 
گر جامعه میزبان  گردشگری بیشتر مصداق پیدا می کند. ا در مورد 
از سطح اعتماد باالیی برخوردار باشد این اعتماد باال نسبت به 
گردشگران زمینه تعامل بیشتر و ارتباط بیشتر را  دیگران ازجمله 
خواهد  تسهیل  را  گردشگر  ورود  روند  خود  به نوبه  و  کرده  فراهم 
گردشگران امنیت  کرد. از طرف دیگر اعتماد باال بین مردم مقصد و 
با  گردشگران  لذا  و  نموده  ایجاد  گردشگران  در  را  عینی  و  ذهنی 

کرد. طیب خاطر به منطقه سفر خواهند 
بعد مشارکت اجتماعی،  افزایش در  ازای یک واحد  به  همچنین 

گردشگران افزوده می شود. گرایش به ورود  0/824 واحد به 
خواهد  را  اطمینان  ایــن  گردشگران  به  مشارکت،  بــاالی  میزان 
بهره مند  مقصد  ــردم  م ــاری  ی و  کمک  از  ــزوم  ل مــواقــع  در  کــه  داد 
خواهند شد. همچنین به ازای افزایش یک واحد در بعد انسجام 
افـــزوده  گــردشــگــران  ورد  بــه  گــرایــش  بــه  واحـــد   1/62 اجتماعی، 
می شود. در مورد انسجام و هماهنگی می توان به این نکته اشاره 
و  بــودن  مــرزی  و  مریوان  شهرستان  وضعیت  به  توجه  با  که  کــرد 
باید  خرده فروشان  و  مغازه داران  خارجی،  اجناس  از  برخورداری 
اجناس  کیفیت  و  قیمت  مــورد  در  که  کنند  توجه  نکته  ایــن  به 
تا خریداران و  را داشته باشند  کثر هماهنگی  باید حدا ارائه  شده 
مورد  کاالهای  کیفیت،  و  قیمت  از  کامل  اطمینان  با  گردشگران 

نظر خود را خریداری نمایند.
گردشگری خیلی اهمیت دارد، دیدگاه و ذهنیتی   آنچه در مورد 
گردشگران در مورد مقصد قبل و بعد از سفر دارند. برخی  که  است 
گردشگران  از این دیدگاه ها از طریق رسانه ها و برخی دیگر از طریق 
شهرستان  به  که  گردشگرانی  گر  ا می شود.  منتقل  آنها  به  قبلی 
مردم  مهمان نوازی  و  مناسب  رفتار  با  می کنند  مسافرت  مریوان 
و  انسجام  )اعتماد،  اجتماعی  سرمایه  سطح  از  شده  برگرفته   که 
مشارکت( آنهاست، مواجهه شوند، منجر به ایجاد ذهنیتی مثبت 
گردشگران شده و این امر منجر به بازگشت دوباره  و لذت بخش در 

آنها و ترغیب دیگران برای سفر به مقصد مورد نظر خواهد شد.

 7. نتیجه گیری
از صنعت خــودروســازی به دومین صنعت  گردشگری بعد  امــروزه 
بزرگ دنیا به منظور ایجاد درآمد و اشتغال در جهان تبدیل  شده 
کشور  هــر  اقتصـاد  بـــــرای  پــاك  و  سالم  صنعتی  گردشگری  اســت. 
اقتصادی،  تــبــادالت  بیشترین  کــه  مــی گــردد  محسوب  منطقه  و 
دارد.  دیگر  موضوعات  به  نسبت  را  اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگی، 
کنار عوامل مؤثر بر توسعه، امروزه سرمایه  اجتماعی را به  عنوان  در 
یکی از مؤلفه های اصلی مورد نیاز برای رشد و توسعه جوامع تلقی 
بنابراین در این تحقیق، تأثیر سرمایه  اجتماعی بر روی  می کنند؛ 
بررسی قرارگرفته است. در مقوله   گردشگران مورد  گرایش به ورود 
گر بین جامعه  میزبان و گردشگر نسبت به یکدیگر اعتماد  گردشگری ا
باالیی وجود داشته باشد، موجب تداوم این تعامل و درنتیجه به 
سرمایه یاجتماعی منجر خواهد شد.  توسعه  گردشگری و افزایش 
بین گردشگری و سرمایه  تحلیلی در رابطه  در بحث یافته های 
همبستگی پیرسون استفاده  آمــاری ضریب  اجتماعی از آزمــون 
پیرسون  بررسی نتایج حاصل از آزمــون همبستگی   شــده اســت. 
گردشگر و سرمایه اجتماعی به  در مورد رابطه بین تمایل به ورود 
که میزان  میزان 0/236 و سطح معنا داری )0/000( نشان می دهد 
همبستگی ازنظر آماری در سطح 99 درصد است؛ بنابراین فرضیه 
اصلی تحقیق )رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان تمایل به ورود 
گردشگر( مورد تأیید قرار می گیرد. عالمت ضریب همبستگی، مثبت 
افزایش سرمایه اجتماعی  با  که  و نشان  دهنده این مطلب است 
مریوان،  شهرستان  مردم  میان  در  مشارکت(  و  انسجام  )اعتماد، 
گردشگر نیز افزایش می یابد. از بین مؤلفه های  تمایل آنها به ورود 
و  اجتماعی  انسجام  که  می دهد  نشان  نتایج  اجتماعی،  سرمایه 
گردشگر ارتباط مستقیم  مشارکت اجتماعی با میزان تمایل به ورود 
حاصل  نتایج  همچنین  دارد.  درصــد   99 سطح  در  معناداری  و 
تحصیالت  بین  که  می دهد  نشان  پیرسون  همبستگی  آزمــون  از 
گردشگر رابطه مثبت در سطح 95 درصد  و میزان تمایل به ورود 
هراندازه  که  می دهد  نشان  همبستگی  مثبت  مقدار  دارد.  وجود 
گردشگران  ورود  به  گرایش  میزان  یابد،  افزایش  افــراد  تحصیالت 
افزایش می یابد. افراد دارای تحصیالت دانشگاهی به  واسطه حضور 
گاهی از اثرات  در دانشگاه و افزایش مشارکت اجتماعی و همچنین آ
گردشگری در جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی، نگرشی  توسعه 
ورود  به  نسبت  درنتیجه  و  داشته  گردشگری  به  نسبت  متفاوت 

گردشگر تمایل باالیی را از خود نشان می دهند.

جدول شماره 6: تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش گام به گام

ــرهـــای مراحل ــیـ ــغـ ــتـ مـ
R square Adjusted Rپیش بینی

squareB unstandardBeta
standardtSig

0/0110/0150/0380/0070/1010/019اعتماد1

0/0830/0741/620/324/2710/000انسجام2

0/1110/0980/8240/1682/1270/035مشارکت2

0/1490/130/6020/1371/7290/051تحصیالت5
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نتایج مطالعه نشان داد که رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی 
به ورود گردشگران وجود دارد.  تمایل  و  مریوان  مردم شهرستان 
نگرش جامعه میزبان و میزان تمایل به ورود و پذیرش گردشگران 
مقصد گردشگری، بیش از هر چیز نیازمند اعتماد، مشارکت و 
انسجام اجتماعی است که جزو مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی 
هستند. فردی که آمادگی ذهنی برای پذیرش گردشگر را در منطقه 
خود دارد، از میزان اعتماد، مشارکت و ارتباطات باالیی نسبت به 
کمک شایانی  گردشگری  دیگران برخوردار بوده و این امر به توسعه 
که گردشگری نوعی فرایند مبتنی بر تعامل اعتماد  خواهد نمود؛ چرا
کنان مناطق مقصد گردشگری  گونه و مشارکتی بین گردشگران و سا
است. جامعه ای که از شبکه های اجتماعی افقی قوی تشکیل  شده 
است از سرمایه اجتماعی الزم برای ایجاد فرصت های جدید مانند 
همچنین جامعه ای که  خواهد بــود.  توسعه گردشگری برخوردار 
دارای شبکه های اجتماعی عمودی قوی است، در برابر گردشگری، 
این پژوهش نشان می دهد  نتایج  دارد.  بازتر  و  روشن تر  ذهنیتی 
مریوان  شهرستان  کنان  سا میان  در  که هر چه سرمایه  اجتماعی 
از خود  را  گرایش به ورود گردشگران بیشتری  یابد، میزان  افزایش 
گردشگری در بعدهای  گاهی از پیامدهای مثبت  نشان می دهند. آ
مــردم  مــیــان  در  فرهنگی  و  زیست محیطی  اقــتــصــادی،  مختلف 
که به  شهرستان مریوان از یک  طرف و افزایش سرمایه اجتماعی 
کاهش پیامدهای منفی ناشی از ورود گردشگر منجر شده، به توسعه 
گردشگری در این شهرستان منجر خواهد شد. از طرف دیگر اعتماد 
کنان این شهرستان و گردشگران، امنیت ذهنی و عینی  باال بین سا
را در گردشگران ایجاد نموده و درنتیجه گردشگران با طیب خاطر به 
کرد. نمونه ای از میزان اعتماد باالی مردم این  مریوان سفر خواهند 
که با مشکل اقامت  گردشگرانی  شهرستان را می توان در رفتار آنها با 
روبه رو می شوند و دعوت از آ نها و در اختیار قرار دادن بخشی از خانه 
خود به آ نها مشاهده کرد و همچنین برخی از مغازه داران این امکان 
که خرید خود را انجام داده و وجه آن  را  گردشگران می دهند  را به 
پس از بازگشت پرداخت کنند. اعالم تعمیرکاران خودرو در ایام نوروز 
گردشگران یکی دیگر  مبنی بر ارائه خدمات رایگان و شبانه روزی به 
باال در این شهرستان است؛  از مصادیق وجود سرمایه اجتماعی 
بنابراین با دیدن چنین رفتارهایی از اهالی شهرستان مریوان، در 
ذهن گردشگران تصویر مثبت و خوشایندی از این شهرستان نقش 
شهرستان  این  به  سفر  بــرای  را  دیگران  بلکه  خود  نه تنها  و  بسته 

ترغیب می کنند.
ذهنیتی  و  دیدگاه  دارد،  اهمیت  خیلی  گردشگری  مــورد  در  آنچه 
دارنــد.  سفر  از  بعد  و  قبل  مقصد  مــورد  در  گــردشــگــران  کــه  اســت 
گردشگران  ذهن  در  مقصد  از  لذت بخش  و  خوب  ذهنیتی  ایجاد 
گردشگران منجر به  کردن با  با ایجاد اعتماد، مشارکت و همراهی 
بازگشت دوباره آنها و ترغیب دیگران برای سفر به مقصد مورد نظر 
که  داشت  اظهار  می توان  نتایج  به  توجه  با  بنابراین  شد؛  خواهد 
رابطه مستقیم و مثبتی بین سرمایه اجتماعی )اعتماد، انسجام و 
مشارکت( و میزان تمایل به ورود گردشگر و توسعه گردشگری وجود 
کرده و میزان  گردشگران ایجاد  دارد. اعتماد باال امنیت ذهنی را در 
که در  را خواهد داد  این اطمینان  گردشگران  به  باالی مشارکت، 

مواقع لزوم از کمک و یاری مردم شهرستان مریوان ) در مورد اقامت 
یا در مورد مشکل فنی خودرو و دیگر موارد( بهره مند خواهند شد. 
همچنین هماهنگی و انسجام بازاریان و خرده فروشان شهرستان 
تأثیر  گردشگران  به  خصوص  و  اعتماد خریداران  مریوان در جلب 
از مزایای آن برای  گردشگری و بهره مند شدن  بسزایی در توسعه 

مردم منطقه خواهد داشت.
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