سنجش سرمایه اجتماعی در واحدهای خدمات گردشگری
(مطالعه ای موردی در استان گلستان)
غالمرضا خوشفر؛ استادیار گروه علوم اجتماعی و سیاسی ،دانشگاه گلستان
ناصر فتاحی؛ کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری
حسین موسی زاده؛ دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه گلستان
دریافت مقاله94/7/26 :

پذیرش نهایی95/5/18 :

چکیده
هدف اصللل

این پژوهش ،شلللاییلللیی میزان یلللیمیی اجتمیع و ابعید آن در واحدهیی خدمیت

گیدشللل یی(اقیمت  ،پذییای و تفییح ) ایلللتین گ سلللتین م بیشلللد .در این پژوهش از روش تحقیق
پیمیی ش ا یتفیده شده و در آن بیای جمعآوری دادههی پی ی شایم محقق ییخت ب کیر گیفت شده
ایت .بی این اییس تعداد  139پییشایم بین واحدهیی خدمیت گیدش یی ایتین توزیع شده و دادههی
از طییق نیم افزار  SPSSمورد پیدازش و تح یل قیار گیفت اند .اعتبیر تحقیق بی ایلللتفیده از نظیات
متخصللصللین(اعتبیر صللوری) و پیییی آن بی ایللتفیده از ضللییب آلفیی کیونبیخ( )0/867مورد تأیید قیار
گیفت .نتییج تحقیق نشلللین م دهد ک در بعد اعتمید بین شلللخصللل بیشتیین حد اعتمید در بین
مؤلف هیی مورد یاجش در بخش اعتمید بین شخ ص میبوط ب مؤلف اعتمید ب اع ضیی خینواده بوده،
همچاین در بعد اعتمید اجتمیع بیشتیین یلل

تأثییگذاری این مؤلف میبوط ب مؤلف دادن موبییل

ب فید غییب در ها یم نییز بی میین ین رتب ای  3/68م بیشلللد ،در بحث تعیمالت اجتمیع بیشتیین
میزان اعتمید افیاد میبوط ب معییر رفت و آمد بی فیمیل هیی نزدیک و در بین مؤلف هیی اعتمید نهیدی
بیشتیین حد اعتمید یی همین بیالتیین میین ین رتب ای افیاد ب بیالتیین میجع قضلللیی کشلللور همین
دادگستیی م بیشد.
واژههای کلیدی :ییمیی اجتمیع  ،اعتمید اجتمیع  ،اعتمید نهیدی ،اعتمید بین شخص  ،واحدهیی
گیدش یی ایتین گ ستین.
 نویساده مسؤول

khoshfar@gmail.com
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مقدمه
صاعت گید ش یی ب عاوان یک از مهمتیین پدیدههیی هزاره یوم ،ط نیم قین گذ شت بی ر شد
تصیعد گون خود تأثیی ب یزای در رشد و پوییی اقتصیدی و تبیدالت فیها

کشورهی داشت ا یت .ب

طوری ک ب سییری از صیحب نظیان قین حی ضی را قین گید ش یی نیم نهیده اند(ا شیف زاده و همکیران،
 ،)84 :1389صللاعت گیدشلل یی ،امیوزه ب عاوان بزرگتیین و متاوعتیین صللاعت در دنیی و در میین
صاییعخدمیت  ،یک از بخشهیی پیشتیز و در حیل رشد در ی
این صللاعت پویی را مابعاصلل

بینالم

ایت .بسییری از کشورهی

درآمد ،اشللتلیلزای  ،رشللد بخش خصللوصلل و تویللع زیییللیختهی

م داناد(فیوری  1و همکیران .)2011 ،لذا پدیده گیدش ل یی ،ب لحیظ درآمدزای فیاوان آن ،بسللییری از
کشورهیی جهین را بی آن داشت ایت ک ییمیی گذاری زییدی را ب این بخش اختصیص دهاد(تیمبالی،2
 .)34 :2006گیدشللل یی فعیلیت اقتصلللیدی پیچیدهای ایلللت ک ب هم مایفذ زندگ بشلللی نفوذ
کیدها یت(میی ن کوو یکی .)49 :2000 ،3همچاین م تواند ب موفقیت اقت صیدی یک شهی و یی حت در
پوییی اجتمیع آن نقش دا شت بی شد ،ب طوری ک در ییلهیی اخیی روند روب ر شد و ارتقیء صاعت
گیدشلل یی فعیل در بسللییری از شللهیهیی دنیی وجود دارد(بیدیتی .)34 :2013 ،4در یللیایللی جهین،
گیدش یی شهیی بدون شک یک از مهمتیین اشکیل جهت ییمیی گذاری ب حسیب م آید(روگییون،5
 .)316 :2011امیوزه در کایر ییمیی هیی ان سین و اقت صیدی ،ییمیی دی یی ب نیم ییمیی اجتمیع
نیز مورد توج قیار گیفت ا یت .ییمیی اجتمیع  ،یی بعد معاوی یک اجتمیع ،مییاث تیریخ ا یت ک
از طییق تشویق افیاد ب همکیری و مشیرکت در تعیمالت اجتمیع  ،قیدر ایت ب حل میزان بیشتیی از
مع ضالت موجود در آن اجتمیع ،فیئق آید و حیکت ب یوی ر شد و تو یع شتیبین اقت صیدی ،ییی ی ،
فیها

و ...را امکینپذیی ییزد .در واقع ،ییمیی اجتمیع را م توان در کایر ییمیی هیی اقت صیدی و

ان سین  ،بخ ش از ثیوت م ّ ب ح سیب آورد ک ب ستی مای یب بیای بهیه بیداری از ییمیی ان سین و
فیزیک (میدّی) و راه بیای نیل ب موفقیت ق مداد م شود .بدون ییمیی اجتمیع  ،هیچ اجتمیع ب
هیچ ییمیی ای نم ر ید ،ب طوری ک ب سییری از گیوههی ،ییزمینهی و جوامع ان سین  ،بدون ییمیی
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اقتصللیدی و صللیفی بی تکی بی یللیمیی انسللین و اجتمیع توانسللت اند ب موفقیت دیللت ییباد ،امی هیچ
مجموع انسین  ،بدون ییمیی اجتمیع نم تواند اقدامیت مفید و هدفمادی انجیم دهد.
یک از مؤلف هیی ا یی ی ک بی مو ضوع ییمیی گذاری در بخش گید ش یی تأثیی انکیرنیپذیی دارد،
ییمیی اجتمیع ایت .از طیف مفهوم ییمیی اجتمیع را م توان مایبع تعییف کید ک مییاث روابط
اجتمیع اند و کاش جمع را ت سهیل م کااد .این مایبع ک از طییق اجتمیع شدن حی صل م شوند
در بیگیینده اعتمید ،هاجیرهیی مشللیرکت و شللبک هیی از پیوندهیی اجتمیع ایللت ک موجب گید
آمدن افیاد ب صورت ماسجم و بی ثبیت در داخل گیوه ب ماظور تأمین هدف مشتیک م گیدد(زاهدی،
 .)274 :1382از یوی دی ی ،ییمیی اجتمیع را م توان ب عاوان زییبایی تویع گیدش یی ب شمیر
آورد .در همین راب

بیید ب پییمدهیی تو یع گید ش یی ا شیره کید ک ب عاوان یک فعیلیت پیرونق

م تواند یللیمیی هیی مخت ف را بی تحول همیاه یللیزد .در ی ل

مدیییت کالن هی جیمع ای ب شللک

اهمیت ویژه ب ییمیی گذاری داده م شود ،زییا ییمیی گذاری ب معایی عیم خود م تواند ییچ شم
هم تحوالت اقتصیدی -اجتمیع در جیمع بیشد و ازاینرو تأمین امایت و مدیییت بی آن نیز از اهمیت
و حسیییت بسییر بیالی بیخوردار ایت(یویزری و محمدی .)1 :1390 ،بی توج ب م یلب عاوان شده
هدف از انجیم این پژوهش ،شایخت بیر ی

ییمیی اجتمیع در واحدهیی گید ش یی ا یتین گ ستین

م بیشلللد .پژوهش ب لحیظ محدوده مکین در ایلللتین گ سلللتین و در بین یلللیمیی گذاران واحدهیی
گیدش ل یی در ی ل
فیها

ایللتین ،و جمعآوری اطالعیت از طییق پییللشللایم و دادههیی یللیزمین مییاث

و گید ش یی ا یتین ،و ب لحیظ ییل اجیا در ییل  1394انجیم شده ا یت .فی ضی ا ص

پژوهش بی این مباییت ک ییمیی اجتمیع در واحدهیی گیدش یی در ارتبیط ایت.
امیوزه صاعت گیدش یی یک از مایبع مهم تولید ،درآمد ،اشتلیل و ایجید زیی ییختهی بیای نیل ب
تو یع پییدار ب شمیر م آید ،و ب عاوان یک از عوامل اقت صیدی ک شورهی از یوی بینیم ریزان اقت صیدی
پذییفت شللده ایللت ،عالوه بی آن بسللییری از یللیییللت گذاران و بینیم ریزان تویللع نیز از صللاعت
گیدش یی ب عاوان رکن اص

تویع پییدار یید م کااد(بزی و موی زاده .)1 :1392 ،از طیف یک

از عوامل مؤثیاجتمیع در جذب و رونق گیدشللل یی ،مفهوم یلللیمیی اجتمیع ایلللت ک مدیییت
گید ش یی پییدار ،در صورت توج ویژه ب افزایش آن در ی

کالن ،م تواند ب موفقیت د یت ییبد،.

نتییج پژوهشهی نشین م دهد ک جوامع و مایطق توانست اند اقتصید گیدش یی خود را فعیل کااد ک
بین ییمیی اجتمیع و صاعت گیدش یی خود ،ارتبیطیت ماییب و همیها

الزم را بیقیار ییزند چیا
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ک ییمیی اجتمیع مثل ییمیی اقت صیدی تحت تم ک هی فید نی ست و در واقع ب شبک هی ،روابط و
مبیدالت متقیبل میبوط م شود(اییوان و مجیدی پییت.)1 :1393 ،
ک شور اییان دارای جیذب هیی گید ش یی تیریخ و طبیع فیاوان و ماح صی ب فیدی ا یت .یک از
مهمتیین مسللیی

ک در وجه ب نیلم

اییان تأثیی ماف داشللت و متعیقبیً جذب گیدشلل ی را تحت

تأثیی قیار داده ایلللت ،تب یلیت ماف در زمیا عدم وجود امایت بیای گیدشللل یان در این کشلللور
م بی شد( شیهیوند و همکیران .)2 :1390 ،این م سأل بیعث شده ک شور اییان ب عاوان یک از مقی صد
گیدش یی بی پتینسیل بسییر بیال ،در مقییس بی یییی کشورهیی جیذب گیدش ی ،وضعیت رضییت بخش
نداشت بیشد .بیاییس بیری هیی ب عمل آمده ثیبت شده ییییت اییان در زمیا گیدش یی در ی
جهین ضعیف بوده و پدیدة جهین شدن ،این ضعف را نمییین تی ییخت ایت(توالی .)7 :2006 ،
ییمیی اجتمیع یک ظیفیت ،جوهی اجتمیع یی هاجیری غیی ر یم ا یت ک همکیری میین افیاد
و نهیدهیی یک جیمع را ارتقی م بخشللد .هی شللبک اجتمیع  ،بیای دیللتییب ب اهداف خود ،عالوه بی
افیاد آگیه و بی تجیب و امکینیت و ابزار میدی ،ب عوامل میناد :اعتمید ،تعهد و مسلللؤولیتپذییی و ...هم
نییز دارد ک این عوامل ،همین ییمیی هیی اجتمیع ه ستاد .امیوزه امایت اقت صیدی و ییمیی گذاری
مهمتیین شیخص تویع ییفت

ایت .امایت اقتصیدی ب کل ویژگ هی و مشخصیت نهیدی یک اقتصید

شللیمل یللیزمینهی ،قوانین ،آداب و ریللوم و ایدئولوژی ارتبیط دارد .امایت یللیمیی گذاری چهیرچوب
نهیدیا شدهای از شیایط اجتمیع  ،ییی ی و حقوق ا یت ک از طییق تقویت ییمیی اجتمیع ،
اعتمید پس انداز کاادگین و یللیمیی گذاران را ج ب کیده و امایت اشللتلیل و درآمد ب معایی طید هی
گون ف شیر خیرج از کاتیل افیاد یک جیمع در م سیی ا شتلیل و ک سب درآمد بیای د یتییب ب ی
متو یط رفیه اقت صیدی آن جیمع م بی شد .یک محیط امن اقت صیدی ارتبیط تا یتا

بی یک محیط بی

ثبیت اقتصید کالن دارد .محیط امن اقتصیدی ابعید و ارکین مهم دارد(یویزری و محمدی.)2 :1390 ،
بی توج ب م یلب عاوان شده م توان گفت ک از مهمتیین جاب هی در ییمیی گذاری ،ییمیی اجتمیع
م بیشد ک بیعث ایجید زمیا هیی ماییب جهت ییمیی گذاری در بخش گیدش یی م شود .از این رو،
در م یلع حیضی این یؤال م یح م شود ک میزان ییمیی اجتمیع در نزد ییمیی گذاران تی چ اندازه
بوده ،و چقدر در میزان ییمیی گذاری واحدهیی گیدش یی تأثییگذار م بیشد؟
هدف ا ص

در پژوهش حی ضی شای ییی میزان ییمیی اجتمیع و ابعید آن در واحدهیی خدمیت

گیدش یی ایتین گ ستین م بیشد ک بی عاییت ب موضوع پژوهش و بی توج ب این هدف ک  ،اهداف
جزئ زیی مد نظی ایت:
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 شایییی میزان اعتمید اجتمیع در میین انواع واحدهیی گیدش یی ایتین گ ستین. شایییی میزان اعتمید نهیدی در میین انواع واحدهیی گیدش یی ایتین گ ستین. شایییی میزان اعتمید بین شخص در میین انواع واحدهیی گیدش یی ایتین گ ستین. شایییی میزان تعیمالت اجتمیع در میین انواع واحدهیی گیدش یی ایتین گ ستین.مبانی نظری و پیشینه تحقیق

ا ص الح ییمیی اجتمیع قبل از ییل  ،1916در مقیل ای تو یط هین فین از دان ش یه وییجیاییی
غیب م یح شد .امی اولین بیر در ییل  ،1961کتیب در امییکی بویی شخص ب نیم ژان ژاکوب نوشت
شد ک این اص الح ییمیی ی اجتمیع را ب کیر بید و ماظورش این بود ک در حیشی نشینهیی شهی،
ویژگ هی و خصللل ت هیی وجود دار ند ک آن هی م توان اد ب خوب

بی ه مدی ی ارت بیط بیقیار کا اد و

گیوههیی را ت شکیل دهاد ک خود شین م سییل و م شکالت شین را حل کااد .در ا صل ،در آنجی ماظور از
یللیمیی ی اجتمیع  ،نوع همکیری و هم فکیی خودجوش و از درون گیوههیی محیوم حیش لی نش لین
بود(توی .)2 :1384 ،
یک از مفیهیم ک ب تیزگ وارد ع وم اقت صیدی و اجتمیع

شده ا یت مفهوم ییمیی اجتمیع

ایللت .این مفهوم بی توج ب قدرت تبیین کاادگ ک از خود نشللین داده ب یللیعت در محیفل ع م
جیی خود را بیز کیده ا یت و کیرهیی ک دربیره آن انجیم م شود ب ییعت رو ب افزایش ا یت .عالوه
بی جیمع شاییین ،اقتصیددانین و دانشمادان ع وم یییی نیز ب ایتفیده از مفهوم ییمیی اجتمیع و
تئوری هیی آن در اقت صید کالن و تو یع ییی ی روی آوردهاند (Kunioka and Woller, 1999:
) .2گ ن لوری اقت صیددان نیز همچون ایوان الیت جیمع شایس ،ا ص الح ییمیی اجتمیع را در ده
 1970بیای تو صیف م شکل تو یع اقت صیدی درون شهیی ب کیر بید(فوکوییمی .)10 :1379 ،ییمیی ی
اجتمیع از جم مفیهیم چاد وجه در ع وم اجتمیع ا یت ک در اوایل قین بیستم ب صورت ع م
و آکیدمیک م یح و از ییل  1980وارد متون ع وم یییی و جیمع شایی شد و ابتدا تویط جیکوبز،
بوردیو ،پییللیون و لوری م یح م شللود ،امی تویللط کسللین چون ک من ،بیرت ،پینتیم و پیتز بسللط و
گسللتیش داده م شللود(ازکیی و غفیری؛  .)278 :1383یللیمیی اجتمیع عاصللیی م وب بیای انجیم
همکیری هیی درون گیوه ایت و هی چ میزان آن بیالتی بیشد دیتییب گیوه ب اهداف خود بی هزیا
کمتیی انجیم م گیید .اگی در گیوه ب یلللبب نبود ویژگ هیی میناد اعتمید و هاجیرهیی مشلللو
م شیرکت و ییمیی اجتمیع ب اندازه کیف فیاهم نبی شد ،هزیا هیی همکیری افزایش خواهد ییفت و
تحقق عم کید ،بسلللت

ب بیقیاری نظیم هیی نظیرت و کاتیل پی هزیا پیدا خواهد کید .در مقیبل،
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وجود ییمیی اجتمیع ب میزان کیف و ماییب ،یبب بیقیاری انسجیم اجتمیع و اعتمید متقیبل شده
و هزی ا هیی ت عیمالت و هم کیری هیی گیوه

کیهش م یی بد و در نتی ج عم کید گیوه بهبود

م ییبد(شیه حسیا  41 :1382 ،و.)42
ییمیی اجتمیع از جم

ییزههیی ا یت ک در ده هیی اخیی ب عاوان مفهوم ک یدی در تبیین

وجوه مثبت و ماف حییت اجتمیع از اقبیل گ ستیدهای بیخوردار شده ا یت .قدرت و کیرای بیالی آن
در تبیین پدیدههی بیعث گ ستیش ف ضیی جدیدی در عی ص تحقیقیت اجتمیع در ده هیی پییین قین
بیستم شد .هی چاد ک این اص الح را نخستین بیر هینیفن 1ب کیر بیده ایت ،امی تی ده ی شصت ،ک
جیکوبز در کتیب میگ و زندگ در شلللهیهیی آمییکیی از این واژه بیای بیین روابط و پیوندهیی میین
گیوههیی حیشلی نشلین شلهیی ایلتفیده کید ،کیربید چادان نداشلت .در ده هیی بعد اندیشلمادان
اجتمیع و اقتصیدی توج بیشتیی ب این مفهوم نشین دادند تی جیی ک ب ییزه ای مهم در عیص ی
پژوهش نظیی و عم

تبدیل شد(مویوی و شیین  .)1394 ،ییمیی اجتمیع ب مثیب یک از ک یدی

تیین مفیهیم ع وم اجتمیع و تشلللکیل دهاده یک از بایینهیی فیها

جوامع نو در کایر عایصلللیی

میناد عقالنیت و حیکمیت قینون ،در میین اندی شمادان ع وم اجتمیع جیی یه ویژهای ب خود اخت صیص
داده ایلللت .ب بیین دی ی یلللیمیی ی اجتمیع ب عاوان جوهی و بایین جیمع نو از طییق فیایاد ایجید
ارتبیط و اعتمید در شلبک هیی ارتبیط در جیمع فیدگیای عصلیحیضلی ،از ذره ای شلدن جیمع ازخود
بی ین و رشد فزایادة انحیافیت اجتمیع پیش ییی کیده و بی ایجید ارتبیط درمیین افیاد جیمع  ،کاش را
ت سهیل م کاد(ف صیح  .)1386 ،ماظور از ییمیی اجتمیع  ،میزان ییمیی و مایبع ا یت ک افیاد و
گیوههی از طییق پیوندهیی مسللتقیم و غییمسللتقیم بی یکدی ی و نوع این ارتبیطیت م تواناد ب دیللت
آورند(چ ب  .)1375 ،اگی پی ییده شود ک ییمیی هیی اجتمیع چ موقع ب وجود م آیاد ،م توان
پییخ داد ک ییمیی اجتمیع  ،ها یم ب وجود م آید ک روابط میین افیاد ،ب شیوهای دگیگون شود
ک کاش را تسهیل کاد .همچاین ییدآوری این نکت یودماد ایت ک ییمیی اجتمیع ب مازل یک
از اشکیل ییمیی  ،بی گذشت زمین مسته ک م گیدد .در کل ،اگی روابط اجتمیع حفظ نشوند ب تدریج
از بین م روند و انتظیرات و تعهدات نیز بی گذشللت زمین ،ضللعیف و نیپدید م شللوند(ک من.)1988 ،
عالیم متعددی گزارش شده ایت ک نشین م دهاد ییمیی اجتمیع ب عاوان یک عیمل مهم اثی گذار
بی روابط اجتمیع  ،روز ب روز فییللییش م ییبد و ضللعیف م گیدد در حیلیک مکینیزم ماییللب بیای
جیی زیا و بیزتولید آن وجود ندارد .این مسأل مهم ،هم در ی

جهین و هم در ی

م

مشیهده
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شده ا یت .ب طوری ک در ب سییری از ک شورهیی جهین رو ب کیهش گذا شت شده ا یت ،و این مدت
تحول شیخصهیی ییمیی اجتمیع در نزدیک ب ی

چاد ده ایت ک ادام دارد .بیری وضعیت ک

ده ی اخیی گوییی آن ا یت ک اییان نیز ازاینروند م ستثا نی ست .ش فت آور آن ا یت ک در اییان
کیهش ییمیی اجتمیع ع
میزان تحصیالت ک هم

رغم وقوع پدیدههیی نظیی انقالب ،جاگ ،گستیش نفوذ مذهب و افزایش
از عوامل زایاده ییمیی اجتمیع ب شمیر م آیاد ،صورت گیفت ایت .در

حیلیک تقویت یلللیمیی هیی اجتمیع در هی جیمع ای م تواند ایجید و ایلللتحکیم پیوندهیی میئ و
نیمیئ اجتمیع شلده و حس مشلیرکت و اعتمید اجتمیع را افزایش دهد(خوش فی .)1388 ،امیوزه می
شیهد افول ییمیی اجتمیع در جوامع صتعت و غیی صاعت ه ستیم(کیظم  .)1387 ،ب هیحیل بی
بیر ی تعیریف متعددی ک از ییمیی ی اجتمیع ارائ شده ا یت ،در کل مالحظ م شود این مفهوم
ویلللی ای بیای ریلللیدن ب اهداف و مایفع فیدی و گیوه جیمع ب شلللمیر م آید و در بیدارندهی
معییرهیی همچون اعتمید ،همکیری ،همبسللت

 ،مشللیرکت و راب ی متقیبل بین اعضللیی یک گیوه

ا یت .ب نحوی ک ییمیی ی اجتمیع  ،یبب م شود گیوه ب یمت ارزشهی و هاجیرهیی تحسین شده
و مثبت در جیمع گیم بیدارد(اکبییین رونیزی.)7 :1392 ،
سرمایه اجتماعی و گردشگری
تحقیقیت در ارتبیط بی اثیات اجتمیع فیها

گیدشللل یی بی مقیصلللد در آمییکی بی انتشلللیر کتیب

"میزبینهی و میهمینهی" در ییل  1997ب ریمیت شایخت شد(لیپ  .)86 :2004 ،1اثیات اجتمیع و
فیها

گیدش یی شیوههیی هستاد ک در آن گیدش یی تلیییات را در نظیمهیی ارزش  ،رفتیر فید،

روابط خینواده ،یبک زندگ جمع  ،میایم یات و ییزمینهیی اجتمیع ایجید م کاد .گیدش یان در
مدت اقیمت در مقی صد گید ش یی بی ییکاین مح

ارتبیط و تمیس بیقیار م کااد و نتیج حی صل از

روابط متقیبل آنهی در کیفیت زندگ  ،نظیم ارز ش  ،تق سیم کیر ،روابط خینوادگ  ،ال وهیی رفتیری ،آداب
و یللاتهیی جیمع ی میزبین ،تلیییات را ب وجود م آورد(رضللوان  .)93 :1387 ،تحقیقیت در راب
عم کید و ب تبع اثیات اجتمیع فیها

بی

گیدش ل یی ب دلیل چشللم اندازهیی مخت ف ک محققین در

پیش گیفت اند جهتهیی متفیوت ییفت ایت .میوری بی ادبییت موضوع نشین م دهد ک دربیرهی اثیات
گید ش یی ب ویژه از دیدگیه اقت صیدی و زی ست محی

 ،تحقیقیت خوب انجیم شدها یت .لکن اخییاً

محققین ب ک شف و تو صیف اثیات اجتمیع گید ش یی نیز همت گمیردهاند(خو شفی و همکیران :1391
.)138
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بیای کیربیدی شدن ییمیی ی اجتمیع در ییییتگذاریهی و امکین بیری ارزش افزوده نیش از
ییمیی گذاری و پیداختن ب این مفهوم ،یاجش ییمیی ی اجتمیع ضیوری ب نظی م رید .در همین
ارتبیط عدهای نیز چهیر عیمل ا ص

شیمل اعتمید عموم  ،اعتمید نهیدی ،آگیه و م شیرکت ر یم و

آگیه و م شیرکت غییر یم را ب عاوان مؤلف هیی ا یی ی

ییمیی ی اجتمیع عاوان نمودهاند(نیطق

پور و فییوزآبیدی .)49 :1384 ،پیتایم بیای یاجش ییمیی ی اجتمیع ازی شیخص آگیه  ،مشیرکت
و نهیدهیی مدن از شللیخص اعتمید و ایا هیرت در پیمییش ارزشهیی جهین از شللیخص اعتمید بیای
یللاجش یللیمیی ی اجتمیع ایللتفیده نموده ایللت .بولین و انیکس هشللت مؤلف ی مهم یللیمیی ی
اجتمیع را چاین م یح م نمیید :م شیرکت در اجتمیع ،کاش یای در یک موقعیت اجتمیع  ،احسیس
اعتمید و امایت ،پیوندهیی همبسلللت

 ،ظیفیت پذییش تفیوتهی ،بهی دادن ب زندگ  ،پیوندهیی کیری و

پیوندهیی دولت و خینوادگ (بیغمدی .)268 :1387 ،ایلللتفینز )1174 :2007(1از معییر هیی مهم در
یللاجش یللیمیی ی اجتمیع را بهداشللت جوامع عاوان کیده ایللت .در مجموع بیریلل م یلعیت و
تحقیقیت انجیم شللده بیین ی آن ایللت ک در ارتبیط بی یللاجش یللیمیی ی اجتمیع تیکاون معییرهی و
مؤلف هیی مخت ف ارائ و مورد ایللتفیده قیار گیفت ایللت .در این بین آنچ ک مهم ایللت انتخیب و
تعیین معییرهی بیاییس موضوع ،اهداف و خصوصیً ویژگ هیی مکین ایت(اکبییین رونیزی.)7 :1392 ،
ب طور ک

شیخصهیی یاجش ییمیی اجتمیع را م توان در موارد زیی خالص کید:

انسجججام و همبسججتگی اجتماعی :ب معایی آن ایلللت ک گیوه ،وحدت خود را حفظ کیده و بی
عایصی وحدت بخش خود ت یبق و هماوای داشت بیشد .همبست

و انسجیم ،احسیس مسؤولیت بین

چاد نفی یی چاد گیوه ایللت ک از آگیه و اراده بیخوردار بیشللاد و دارای یک معایی اخالق ایللت ک
متضمن وجود اندیش ی وظیف یی الزام متقیبل ایت و نیز یک معایی مثبت از آن بی م آید ک وابست
متقیبل کیرکیدهی ،اجزا و یی موجودات در یک کل ییخت ییفت را م رییند(تبییزی و آقیمحسا :1389 ،
.)150
مشارکت اجتماعی :از مهمتیین شیخصهیی ییمیی ی اجتمیع  ،مشیرکت اجتمیع ایت .مشیرکت
بیابی ایت بی کسب قدرت ب معایی توان دیتیی ب مایبع الزم بیای حفظ معیشت و کاتیل این مایبع.
ارتبیط یلللیزندهیی بین مفهوم یلللیمیی ی اجتمیع و مشلللیرکت اجتمیع وجود دارد و همافزای این
مفیهیم بی ییمیی ی اجتمیع ب اثبیت رییده ایت(زارع و همکیران .)274 :1389 ،مشیرکت اجتمیع ،
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ایللت ک هدف آن کشللیندن افیاد بیای

ایفیی نقش در هم ی میاحل تویع ایت(گیتوری.)37 :1986 ،1
اعتماد اجتماعی :در اکثی تعیریف ک از ییمییه اجتمیع ب عمل آمده ،اعتمید ب عاوان یک از
عای صی ت شکیل دهادهی آن در نظی گیفت شدها یت ،در واقع اعتمید ب عاوان جزء ذها

ییمیی ی

احتمیع ت ق م شود و حت م توان ب عاوان ع ت و هم پییمد ییمیی ی اجتمیع ت ق کید(جوادی
ی ین  .)4 :1382 ،اعتمید ،احسللیس روابط اجتمیع ایللت و راب ی مسللتقیم بی میزان روابط اجتمیع
دارد؛ بدین صورت ک هی چ میزان اعتمید اجتمیع میین افیاد و گیوههی و ییزمینهیی اجتمیع جیمع
بیشتی بیشلللد ،ب همین میزان روابط اجتمیع از شلللدت ،تاوع ،ثبیت و پییداری بیشتیی بیخوردار
م شللود(تبییزی و آقیمحسللا  .)150 :1389 ،طبق نظی فوکوییمی ،اعتمید حیکم بی روابط میین اعضللیی
خینواده یی قوم و قبی لزومیً ب روابط افیاد در جیمع یللیایت نمیکاد .درایاجی ،اعتمید تعمیم ییفت مهم
ا یت و ماظور از آن ،اعتمید ب افیاد نی شایس ا یت .ب طورمعمول ،ی

اعتمید درمیین خینوادههی در

هم ی جوامع بیالیللت .آنچ بیعث ایجید تفیوتهیی ایللیی ل میین کشللورهی و مایطق م شللود ،میزان
اعتمید تعمیم ییفت ایت(توک .)151 :1387 ،
سرمایه اجتماعی و توسعه
ب شک آنچ در نظیی هی و پژوهشهی دربیره نقش ییمیی اجتمیع در امی تویع آورده شده ایت
ب مفید بودن این متلیی اشلللیره دارند .ب عاوان نمون پیتایم در یک بیریللل نواح مخت ف ایتیلیی را
م یلع کیده و اینگون ایلللتدالل م کاد ک ع ت موفقیت بیخ از این حکومت هی ب ویژه در امی
تو یع  ،و ع ت ف سید و عدم توفیق بیخ دی ی ،ب عوامل ظیهیی مثل ییی یتهیی حزب  ،ایدئولوژی،
رفیه و کیمییب  ،ثبیت اجتمیع  ،همیها

ییی ی و یی حیکتهیی جمعیت رب

ندارد ب ک همین ون

ک دوتوکویل پیش بیا کیده بود ب یاتهیی قدرتماد م شیرکت مدن میتبط ا یت .پیتایم همچاین
دلیل ثیوتماد شللدن این جوامع را مدنیت آنهی م داند ن بیعکس و شللبک مشللیرکت مدن را پیش
شیط تویع اقتصیدی و حکومت کیرآمد معیف م کاد(پیتایم .)98-95 :1384 ،یک از کیرهیی تجیب
ک در بیره ییمیی اجتمیع و ر شد اقت صیدی در مایطق اروپی ب انجیم ر ییده ن شین م دهد ک تفیوت
رشد اقتصیدی در مایطق مخت ف این قیره راب

مثبت بی ییمیی اجتمیع در این مایطق دارد و این تز
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پیتایم دربیره تویع اقتصیدی در ایتیلیی را تأیید م کاد .در این تحقیق ییمیی اجتمیع شیمل «اعتمید
تعمیم ییفت » و «فعیلیتهیی مشیرکت » بوده ایت(شیک 1و بوگ سیج.)32 :2005 ،2
همچاین ط یک بیری ک در کشورهیی اروپیی شیق و میکزی انجیم شده ،نتیج ب دیت آمده
از این قیار ا یت ک پس از فیوافتیدن دیوار بیلین و حل م سأل ابیقدرت شی ( شوروی) ،این ک شورهی
روند دموکیاتیک شللدن را آغیز کیدهاند .امی آن چ در این فیایاد(دموکیاتیک شللدن) بسللییر تأثییگذار
بوده ایت ،همین ییمیی اجتمیع ایت .حت در این مقیل عیمل ییمیی اجتمیع مهمتی از متلییهیی
اقتصیدی در تسییع فیایاد دموکیاتیک شدن نقش داشت ایت(کونیکی 3و وولی.)1999 ،4
در یللیلهیی اخیی م یلعیت زییدی میتبط بی موضللوع پژوهش و در ارتبیط بی یللیمیی اجتمیع و اثی
آن بی صاعت گیدش یی ،صورت گیفت ایت ک در زیی ب چاد مورد از آنهی اشیره م شود:
 یویزی و محمدی( ،)1390در مقیل ای نقش ییمیی اجتمیع در تأمین امایت ییمیی گذاری رامورد م یلع قیار داده اند ،بی رویکید توصلللیف تح ی

ب راب

مفیهیم یلللیمیی اجتمیع  ،امایت و

یلللیمیی گذاری در ادبییت جیمع شلللاییللل پیداخت اند .ب طورک

مهمتیین نتییج مبیحث م یوح ،

موضللوع الزام تأمین امایت در محیطهیی مسللتعد یللیمیی گذاری ب عاوان یک ضللیورت بسللییر مهم و
ک یدی ایللت .در واقع واژه امایت هی موضللوع ک ب صللورت مسللتقیم در تصللمیمگییی یللیمیی گذار
تأثییگذار ایلللت را در بیم گیید .در نهییت م توان چاین نتیج گییی کید ک امایت م

و اجتمیع

در گیو امایت ییمیی گذاری اقتصیدی م بیشد.
 امین بیدخت و شلللییفیین( ،)1391در پژوهشللل بی عاوان بیریللل راب ی بین گیدشللل یی وییمیی ی اجتمیع در مایطق ییح

درییی خزر بیین کیدهاند ک ییمیی ی اجتمیع ب طور م ستقیم

و همچاین تأثیی بی امایت ذها و عیا بی جذب گیدش ی مؤثی ایت.
دیین و همکیران( ،)1391ب بیریل نقش یلیمیی ی اجتمیع در تویلع ی بیزارییب گیدشل ییک شور پیداخت و ا شیره نمودهاند ک در آن تأثیی مثبت و معایدار ییمیی ی اجتمیع و مؤلف هیی آن بی
تویع ی بیزارییب گیدش یی مورد تأیید قیار گیفت ایت.
 -بیم ساج و حیدری( ،)1391راب

تو یع پییدار گید ش یی بی امایت اجتمیع و ییمیی گذاری،

را مورد بیریللل قیار داده و پس از معیف عوا مل مؤثی بی افزایش اما یت یلللی می ی گذاری در بخش
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گیدشل یی و شللیح ادبییت و موضللوعیت میتبط بی آن ،ب این نتیج ریللیدهاند ک ک عوامل زییدی در
تویللع صللاعت گیدشلل یی مؤثیند ک امایت کیف بیای گیدشلل یان ،یک از آن عوامل ایللت زییا
گید ش یی ،صاعت ا یت ک هم عی ض و هم تقی ضیی آن بی امایت و اح سیس امایت اجتمیع راب
مستقیم دارد.
 خوشفی و همکیران( ،)1391در پژوه ش ب بیر ی تأثیی گید ش یی خین هیی دوم بی ییمیی یاجتمیع در رویتیهیی لییه یی و یییورز شهییتین تاکیبن پیداخت اند ک ب این نتیج رییدهاند بین
دو رو یتی از لحیظ ییمیی ی اجتمیع تفیوت معایداری وجود ندارد؛ همچاین جزئییت نتییج آنهی ن شین
داده ک بیخ از مؤلف هیی ییمیی ی اجتمیع در رو یتیی یییورز ب طیز معا داری از رو یتیی لییه
یی کمتی ایت.
 -اکبییین رونیزی( ،)1392در پژوهشلل ب بیریلل راب

ی تویللع ی گیدشلل یی و یللیمیی ی

اجتمیع در نواح رویتیی در دهستین یولقین در شهییتین تهیان پیداخت و پس از بیری میدان
و روش توصللیف -تح ی

و بیری ل مبین پژوهش ب این نتیج ریللیده ایللت ک راب

ی مسللتقیم

معایدار آمیری بین تویع ی گیدش یی و ییمیی ی اجتمیع ایت و تأکید بی تدوین و ارائ ی بینیم هیی
جیمع و هدفماد بی تأکید بی مشیرکت دادن بخشهیی مخت ف جیمع در رایتیی تویع ی گیدش یی در
نواح رویتیی داشت اند.
 ل  )1997(1پژوهش بی عاوان ظیفیت اجتمیع بینیم توریسم و جاب هیی مخت ف توریسم انجیمداده ک در آن اعتمید ،ر ضییتمادی و رفتیر شهیوندان بی گید ش یان مدنظی قیار گیفت ا یت .هدف آن
ارائ راهکیرهیی بیای گسلللتیش مفهوم ظیفیت اجتمیع از جاب هیی مخت ف توریسلللم جهت افزایش
اعتمید بوده ایت.
 ا یتی یتز ،)2000(2در پژوه ش ب بیر ی ییمیی اجتمیع و ییمیی گذاری م پیدازد .در اینبخش ب بیری  6مسیی از مسییهیی متعدد تأثیی ییمیی اجتمیع بی اقتصید پیداخت ایت .بیای درک
بهتی این تأثییگذاری ،آن را ب دو قسللمت تقسلیم کیده :مسللتقیم و غیی مسللتقیم .اثیات مسللتقیم ،آن
د یت از تأثییات ییمیی اجتمیع ا یت ک ب طور م ستقیم ،بیعث بهبود شیخصهی و عمل نمودهیی
اقتصللیدی م شللود .در مقیبل اثیات غییمسللتقیم ،ط یک فیآیاد میین مدت و اغ ب ب ادمدت ،بیعث
بهبود شیخصهیی اقتصیدی م شود.

1

. Lee
. Stiglitz

2

124

یاجش ییمیی اجتمیع در واحدهیی خدمیت گیدش یی...

 مکبس و همکیران( ،)2004در پژوهش خود نشلللین داده اند ک دیدگیههیی یلللات تویلللع یما ق ی گید ش یی بی عوامل اقت صیدی و نوآوری بیلقوه در فیآیادهیی فا و بهیهبیداری مایبع متمیکز
شللده ایللت؛ امی عیمل دی یی ک م تواند ک ی ی عوامل فو را تحت تأثیی قیار دهد میزان یللیمیی ی
اجتمیع ایت ک م تواند نقش اییی در جذب گیدش ی داشت بیشد.
 هیل ،)2008(1در مقیل ای ب بیر ی و ضعیت گید ش یی در ک شورهیی جهین یوم و بیخ ازمهمتیین م شکالت گید ش یی این ک شورهی از جم نبود امایت روان و جین پیداخت و بی لزوم توج
دولتهیی جهین یوم در جهت از بین بیدن این مع ضلهی از طییق ایجید پ یس گید ش یی تأکید نموده
ایت.
 نیکوالس 2و همکیران( ،)2014در م یلع خود بی مو ضوع بیزارییب واب ست در گید ش یی و عواملمؤثی بی اعتمید مصیف کااده ،بی هدف شایییی متلییهیی ک یدی مؤثی بی اعتمید مصیف کااده در وب
یللییت هیی وابسللت هیی میبوط ب گیدش ل یی ،ب این نتیج ریللیدهاند ک تمییز بین عوامل محوری
اعتمید و عوامل مؤثی بی افزایش اعتمید وجود دارد.
نونکو ،)2015(3پژوه ش بی عاوان« :تو یع گید ش یی و اعتمید در دولتهیی مح » ،انجیم دادهایللت .این پژوهش تأکید بی نقش اعتمید مدن در تویللع گیدشلل یی دارد ،هدف از این پژوهش این
ایت ک اگی بخش گیدش یی ب دریت مدیییت و تویع ییفت شود ،م تواند تأثیی یییی مفید بیای
دولت میناد افزایش م شیوعیت در بیابی شهیوندان خود دا شت بی شد .وجود راب ی متقیبل بین اعتمید
مدن و تویع ی گیدش یی در این تحقیق ،پشتوان ی ماییب بیای پژوهش حیضی محسوب م گیدد.
روششناسی تحقیق
در این پژوهش از روش تحقیق پیمیی ش ا یتفیده شده و در آن بیای جمعآوری دادههی پی ی شایم
محقق یلللیخت ب کیر گیفت شلللده ایلللت .جیمع آمیری این پژوهش ک ی یلللیمیی گذاران واحدهیی
گیدش ل یی ایللتین گ سللتین ب تعداد  139واحد م بیشللاد ک در امیکن گیدش ل یی اقیمت  ،تفییح ،
رفیه و پذییای

شیمل :هتل ،هتل آپیرتمین ،مهمینپذیی ،واحد پذییای  ،یفیه خین یات  ،و پین سیون

فعیلیت دارند .بی توج ب اینک تعداد جیمع آمیری محدود بوده لذا از نمون گییی صلللیفاظی نموده و
کل جیمع آمیری( 139واحد گید ش یی) ب صورت تمیم شمیری مورد م یلع قیار گیفت ا یت .بیای
یاجش مفیهیم ا ص

تحقیق از دو نوع داده ا یتفیده گیدید .بیای یاجش مفهوم ییمیی اجتمیع ب
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صورت میدان و بی ب کیرگییی تحقیق پیمییش و ایتفیده از پییشایم محقق ییخت اندازهگییی انجیم
شلللد ک اعتبیر آن بی ایلللتفیده از نظیات متخصلللصلللین و پیییی آن بی ایلللتفیده از ضلللییب آلفیی
کیونبیخ( )0/867مورد تأیید قیار گیفت .ک ی میاحل طبق بادی ،پیدازش و تح یل دادههی بی ا یتفیده از
نیم افزار  SPSSانجیم شد .بخش دوم دادههی میبوط ب شای ییی میزان اعتمید در چهیر بخش اعتمید
اجتمیع  ،اعتمید نهیدی ،اعتمید بین شلخصل و تعیمالت اجتمیع در میین انواع واحدهیی گیدشل یی
م بی شد ک بی ا یتفیده از آزمونهیی میبوط ب نیم افزار  SPSSمورد یاجش و ارزییب قیار گیفت .در
رایللتیی یللاجش اعتمید نهیدی ب وایلل -ی اعتمید پییللخگویین ب نهیدهی و یللیزمینهیی میتبط بی
خدمیت واحدهیی گیدشللل یی مورد ارز ییب قیار گیفت .یلللیزمین هی و نهیدهیی مورد نظی عبیرتاد از:
بینکهی ،بیمیریتینهی و میاکز درمین  ،مج س شورای ایالم  ،صدا و ییمی ،دادگستیی ،نییوی انتظیم ،
شهیداری ،شورای ا یالم

شهی ،م بوعیت داخ  ،دان ش یههی و میاکز آموز ش  ،بیزار ،ییزمین محیط

زی ست ،بهدا شت ،راه و شهی ییزی ،آب ما ق ای  ،شیکت بی  ،شیکت گیز ،شیکت نفت ،ییزمین
همییری و شلللهیداریهی ،و دهییریهی .در ادام نیز جهت شلللاییلللیی یلللییی انواع اعتمید از مؤلف هی و
گوی هیی مورد ایتفیده در پییشایم ایتفیده شده ایت.
یافتهها
در این بخش متاییب بی اهداف تحقیق ،ییفت هیی توصیف و تح ی

مورد بیری قیار م گیید .در

بخش توصللیف میزان یللیمیی اجتمیع در چهیر بعد اعتمید بین شللخصلل  ،اعتمید اجتمیع  ،اعتمید
نهیدی و تعیمالت اجتمیع توصیف م گیدند .در بخش تح ی

بین ییمیی اجتمیع و واحدهیی

راب

خدمیت گیدش یی مورد م یلع قیار م گیید.
 .1اعتماد بین شخصی
اعتمید بین شخص ب عاوان یک از مهمتیین اجزاء اعتمید در این پژوهش مورد بیری قیار گیفت
ایللت .بدین ماظور اعتمید بین شللخصلل و توزیع فیاوان پییللخگویین و میین ین رتب ای اعتمید بین
شخص در جدول  1ماعکس شده ایت.
جدول شماره :1توزیع فراوانی اعتماد بین شخصی

ردیف
1

معیار

زیر
معیارها
اعضیی
خینواده

هیچ
5

خیلی
کم
2

کم متوسط زیاد
2

5

24

خیلی

میانگین

زیاد

رتبهای

101

5/47
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اعتماد
بین
شخصی

خویشیوندان

5

5

8

44

55

22

4/47

دویتین

3

12

17

41

49

17

4/24

همسیی ین

7

11

33

59

24

5

3/70

همکیران

7

6

21

56

40

9

4/03

میین ین میین ینهی4/38 :
مابع :ییفت هیی تحقیق حیضی

بی توج ب ییفت هیی پژوهش و نتییج حیصللل شللده از جدول  1م توان اینگون ایللتابیط کید ک
بیشتیین حد اعتمید در بین مؤلف هیی مورد یللاجش در بخش اعتمید بین شللخص ل میبوط ب مؤلف
اعتمید ب اع ضیی خینواده م بی شد ،ک این م تواند نی ش از اعتمید بیالی افیاد ب اع ضیی خینواده خود
بیشد.
 .2اعتماد اجتماعی
جدول زیی ،توزیع فیاوان میزان اعتمید اجتمیع افیاد مورد م یلع را نشین م دهد.
جدول شماره :2توزیع فراوانی اعتماد اجتماعی

ردیف

معیار

معیارها
اعتمید ب

1

میدم
صید بودن

2

3

زیر

میدم
اعتماد

بیگشت

اجتماعی

کیف پول

خیلی

میانگین

زیاد

رتبهای

15

20

24

59

20

1

3/37

13

24

25

59

15

3

3/35

هیچ

19

خیلی
کم

33

کم متوسط زیاد

35

31

16

5

3/05

گم شده
یوار کیدن
4

فید غییب
در شب

35

27

26

32

15

4

2/83
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کمک ب
فید غییب

5

11

30

25

35

8

30

3/48

ها یم شب
دادن
موبییل ب

6

14

22

21

38

19

25

3/68

فید غییب
ظیهی و

7

بیطن میدم

19

45

30

0

37

2/78

میین ین میین ینهی3/22 :
مابع :ییفت هیی تحقیق حیضی

بی توج ب جدول شمیره  2ک ب بیری مؤلف هیی اعتمید اجتمیع پیداخت شده م توان اینگون
بیین نمود ک بیشتیین یلل

تأثییگذاری این مؤلف بی توج ب میین ینهیی رتب ای موجود میبوط ب

مؤلف دادن موبییل ب فید غییب در ها یم نییز بی میین ین رتب ای  3/68م بی شد ،و بعد از آن کمک ب
فید غییب ها یم شب در میتب بعدی مهمتیین عیمل اعتمید اجتمیع قیار گیفت ایت.
 .3تعامالت اجتماعی
جدول زیی ،توزیع فیاوان تعیمالت اجتمیع افیاد مورد بیری را نشین م دهد.
جدول :3توزیع فراوانی تعامالت اجتماعی

زیر معیارها

هیچ

ردیف

معیار

1

2
تعامالت

خیلی
کم

کم متوسط زیاد

خیلی

میانگین

زیاد

رتبهای

رفت و آمد بی
فیمیل هیی
نزدیک

4

15

4

29

41

46

4/63

رفت و آمد بی
دویتین

9

14

18

47

33

18

3/97

کمک ب
دی یان

2

3

8

54

48

24

4/55

4

داشتن دویتین
ها یم نییز

3

12

11

42

46

25

4/37

5

حمییت فیمیل
و بست ین

9

5

10

26

62

27

4/50

3

اجتماعی
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6

صحبت بی
نزدیکین دربیره
زندگ شخص

21

7

حمییت
دویتین ها یم
بیخورد بی
مشکل

7

12

11

23

9

33

55

27

41

23

16

3/73

4/15

میین ین میین ینهی4/27 :
مابع :ییفت هیی تحقیق حیضی

در جدول فو تعیمالت اجتمیع بین افیاد مورد یاجش قیار گیفت ا یت ،بیشتیین میزان اعتمید
افیاد میبوط ب معییر رفت و آمد بی فیمیل هیی نزدیک بی میین ین رتب ای  4/63م بیشلللد و پس از آن
کمک ب دی یان بی میین ین رتب ای  4/55و حمییت فیمیل و بسلللت ین بی میین ین رتب ای  4/50در
رتب هیی بعدی تعیمالت اجتمیع قیار گیفت اند.
 .4اعتماد نهادی
اعتمید نهیدی بی ا یتفیده از اعتمید ییمیی گذاران ب  20نهید و ییزمین اقت صیدی و اجتمیع مورد
ارزییب قیار گیفت .توزیع فیاوان پی یخگویین و میین ین رتب ای اعتمید ب هی یک از نهیدهی و ییزمینهی
در جدول  4ماعکس شده ایت.
جدول شماره :4توزیع فراوانی اعتماد نهادی

ردیف

معیار

1

زیر معیارها

هیچ

بینکهی

14

خیلی
کم
13

کم متوسط زیاد
18

37

40

خیلی

میانگین

زیاد

رتبهای

17

3/91

بیمیریتینهی
و میاکز

2
اعتماد
3

نهادی

10

12

8

50

48

11

4/06

درمین
مج س
شورای

18

16

12

51

28

14

3/70

ایالم
4

صدا و ییمی

17

9

22

41

34

16

3/82

5

دادگستیی

13

10

15

37

41

23

4/09
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6

نییوی

17

6

20

38

38

20

3/96

12

19

23

41

29

15

3/73

14

13

22

47

29

14

3/76

24

8

26

50

19

12

3/49

11

17

19

41

38

13

3/84

11

بیزار

23

16

33

43

16

8

3/27

12

محیط زیست

11

16

22

42

31

17

3/84

13

بهداشت

12

7

11

48

41

20

3/14

15

15

22

55

20

12

3/62

15

آب ما ق ای

16

12

26

35

36

14

3/76

16

شیکت بی

7

13

22

37

42

18

4/06

17

شیکت گیز

16

9

18

38

40

18

3/94

18

شیکت نفت

17

13

23

37

32

17

3/76

7
8
9
10

14

انتظیم
شهیداری
شواری
ایالم شهی
م بوعیت
داخ
دانش یههی و
میاکز آموزش

راه و
شهیییزی

ییزمین
19

همییری و

6

13

28

57

25

9

3/79

شهیداریهی
20

دهییریهی

7

10

24

46

36

16

4/02

میین ین میین ینهی3/77 :
مابع :ییفت هیی تحقیق حیضی

در بین میین ین اعتمید افیاد در بین صلللاف واحدهیی گیدشللل یی بیشتیین حد اعتمید یی همین
بیالتیین میین ین رتب ای افیاد ب بیالتیین میجع ق ضیی ک شور همین دادگ ستیی ا یت .ک این هم ب
دلیل ب طیف بودن این میجع در ریلیدگ ب امور قضلیی م بیشلد .و اعتمید افیاد ب شلیکت بی و
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بیمیریلللتین و خدمیت درمین در رتب هیی بعدی قیار دارند .همچاین کمتیین میین ین رتب ای حد
اعتمید این اشللخیص ب وزارت بهداشللت م بیشللد ک این هم دلی

بجز نظیرتهیی این بخش بیروی

واحدهیی صاف ندارد .همچاین مشخص شد ک بعد از وزارت بهداشت ،بیزار و وزارت شهیییزی دارای
کمتیین حد اعتمید بین افیاد را داشت اند.
بیخ از متلییهیی زمیا ای بی میزان یلللیمیی اجتمیع و ابعید آن مورد

در این قسلللمت راب

م یطع قیار م گیید .بیای یللاجش و ارزییب راب

یللاجش آنهی از

بین متلییهی بی توج ب یلل

روشهیی آمیر ماییب بهیه بیده شده ایت.
جدول شماره :4بررسی توزیع فراوانی بین انواع اعتماد و سرمایه اجتماعی با متغیرهای توصیفی

آمیره(ضییب

متلیی

همبست

مستقل
ین
تحصیالت
درآمد

پیییون)
مقدار آزمون
ی

مقدار آزمون
ی

معا داری
مقدار آزمون

ی

معا داری
مقدار آزمون

ثبیت
یکونت

معا داری

ی

معا داری

اعتمید

اعتمید

تعیمالت

ییمیی

اعتمید بین
شخص

اجتمیع

نهیدی

اجتمیع

اجتمیع

0/071

0/021

0/163

0/062

0/134

0/404

0/804

*0/055

0/470

0/117

-0/078

-0/015

-0/160

0/001

-0/096

0/361

0/857

*0/060

0/993

0/261

0/050

-0/009

0/077

-0/068

0/041

0/593

0/926

0/409

0/462

0/659

0/048

0/068

0/188

0/136

0/148

0/605

0/466

*0/041

0/142

0/107

مابع :ییفت هیی تحقیق حیضی

در جدول فو راب
از ضللییب همبسللت

بین انواع اعتمید و ییمیی اجتمیع بی متلییهیی تو صیف پژوهش بی ا یتفیده
ایللپییمن مورد یللاجش قیار گیفت ایللت .بی توج ب ییفت هیی ب دیللت آمده

م توان ایلتابیط نمود ک ب ایلتثایی چاد مورد ،در بقی مؤلف هیی مورد یلاجش راب
بین متلییهیی زمیا ای بی یللیمیی اجتمیع و ابعید آن مشللیهده نشللد .ب طور ک

معا داری

م توان گفت بین

انواع اعتمید و ییمیی اجتمیع بی متلییهیی توصیف پژوهش( ین ،تحصیالت ،درآمد و ثبیت یکونت)،
راب

معا داری بین آنهی وجود ندارد.
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بحث و نتیجهگیری

طبق بیری هیی انجیم شده مشخص شده ایت ک امیوزه یک از مؤلف هیی اییی ک بی موضوع
یللیمیی گذاری در بخش گیدشلل یی تأثیی انکیرنیپذیی دارد ،یللیمیی اجتمیع ایللت .از طیف مفهوم
ییمیی اجتمیع را م توان مایبع تعییف کید ک مییاث روابط اجتمیع اند و کاش جمع را ت سهیل
م کااد .بدین ماظور این پژوهش بی هدف شللاییللیی میزان یللیمیی اجتمیع و ابعید آن در واحدهیی
خدمیت گید ش یی(اقیمت  ،پذییای و تفییح ) ا یتین گ ستین بی ا یتفیده از پیمیی ش

صورت گیفت و

جهت جمعآوری دادههی پی ی شایم محقق ییخت ب کیر گیفت شده ا یت .بی این ا ییس تعداد 139
پییشایم بین واحدهیی خدمیت گیدش یی ایتین توزیع شده و دادههی از طییق نیم افزار  SPSSمورد
پیدازش و تح یل قیار گیفت اند ،ک اعتبیر تحقیق بی ایللتفیده از نظیات متخصللصللین(اعتبیر صللوری) و
پیییی آن بی ایلللتفیده از ضلللییب آلفیی کیونبیخ( )0/867مورد تأیید قیار گیفت .نتییج تحقیق نشلللین
م دهد ک میزان ییمیی اجتمیع و ابعید آن تفیوت بی ح سب جا سیت و و ضعیت تیهل تفیوت معا
داری ندارند ،همچاین در بعد اعتمید بین شلللخصللل بیشتیین حد اعتمید در بین مؤلف هیی مورد
یاجش در بخش اعتمید بین شخص میبوط ب مؤلف اعتمید ب اعضیی خینواده مشخص شده و در بعد
اعتمید اجتمیع بیشتیین یللل

تأثییگذاری این مؤلف میبوط ب مؤلف دادن موبییل ب فید غییب در

ها یم نییز بی میین ین رتب ای  3/68م بی شد ،همچاین در ادام م شخص شد ک ک در بحث تعیمالت
اجت میع بیشتیین میزان اعت مید افیاد میبوط ب مع ییر ر فت و آ مد بی فیم یل هیی نزد یک و در بین
مؤلف هیی اعتمید نهیدی بیشتیین حد اعتمید یی همین بیالتیین میین ین رتب ای افیاد ب بیالتیین میجع
قضللیی کشللور همین دادگسللتیی م بیشللد .در ادام نیز مشللخص شللد ک بین انواع اعتمید و یللیمیی
اجتمیع بی متلییهیی توصیف پژوهش(ین ،تحصیالت ،درآمد و ثبیت یکونت) ،راب

معا داری بین

آنهی وجود ندارد.
منابع و مآخذ
 اییوان  ،محمدر ضیو مجیدی پی یت ،یجید( .)1393بیر ی تو یع پییداراجتمیع -فیها

گید ش یی

بیرویکید ییمیی اجتمیع  ،اولین همایش بین المللی علمی راهبردی تو سعه گرد شگری جمهوری
اسالمی ایران ،چالشها و چشم اندازها،
 ازکیی ،م ص ف و غفیری ،غالمی ضی( .)1383تو سعه رو ستایی باتأکیدبرجامعه رو ستایی ایران ،تهیان:
نشین .
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 ا شیف زاده ،محمدر ضی؛ مددی ،ح سین و خیدم  ،ن ستین( .)1389ارزییب آثیر محیط زی ست پیوژههیی
گیدشللل یی یلللیح (م یلع موردی شلللهی جهین یدی بین الم

خ یج فیرس) ،پژوهش های محیط

زیست ،ییل ،1شمیره.92-83 :1
 اکبییین رونیزی ،یعیدر ضی( .)1392بیر ی راب ی تو یع ی گید ش یی و ییمیی ی اجتمیع در نواح
رویلللتیی م یلع موردی دهسلللتین یلللولقین(شلللهییلللتین تهیان) ،مجله ی برنامه ریزی و توسججعه
گردشگری ،ییل دوم ،شمیره.75-92 :6
 امین بیدخت  ،ع
مایطق ییح

اکبی و شییف  ،نوید( .)1391بیری راب ی رونق گیدش یی و ییمیی ی اجتمیع در

درییی خزر ،فصلنامهی مطالعات مدیریت گردشگری ،ییل ،7شمیره.121-149 :17

 بیمسللاج  ،بیبک و حیدری ،رضللی( .)1391بیریلل راب

تویللع پییدار گیدش ل یی بی امایت اجتمیع و

ییمیی گذاری ،فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی-ییل دوم ،شمیره.102-83 :7
 بیغمدی ،هیدی( .)1387تأثیی تخییب مح ی غیبت بییلللیمیی ی اجتمیع اهیل مح ی خیک یلللفید،
فصلنامه ی رفاه و علوم اجتماعی ،ییل ،7شمیره .263-283 :28
 بزی ،خدارحم و مویلل زاده ،حسللین( .)1392راهکیرهیی تویللع گیدشلل یی رویللتیی بیایللتفیده از
مدل :SWOTرویتیهیی اطیاف پیرک م

گ ستین ،اولین همایش ملی گردشگری ،جغرافیاو محیط

زیست پایدار ،همدان.
 پیتایم ،رابیت( .)1384جیمع بیخوردار ،سججرمایه اجتماعی و زندگی عمومی ،درسججرمایه اجتماعی،
اعتماد ،دموکرا سی و تو سعه ،گیدآوری کیین تیجبخش ،تیجم اف شین پیکبیز و ح سین پویین ،تهیان:
نشیشییازه.
 تبییزی ،مح ساو آقیمح سا  ،مییم( .)1389بیر ی نقش ییمیی ی اجتمیع در تو یع ی شهیی مورد
پژوهش شهیمحالت ،دو فصلنامهی مدیریت شهری ،ییل ،8شمیره.147-162 :26
 توی  ،غالم عبیس( .)1384ییمیی ی اجتمیع  ،ثیوت نیمیث  ،نشریه حیات نو اقتصادی.
 توک  ،میتضلل و تیجبخش ،کیظم( .)1387بیریلل و تح یل یللیمیی ی اجتمیع در مایطق شللهیی و
رویتیی میزی ییستین ،فصلنامه ی روستا و توسعه ،ییل ،11شمیره.143-162 :2
 خو شفی ،غالمی ضی؛ عبدال پور ،مییم و کییمزاده ،ییرا( .)1391بیر ی تأثیی گید ش یی خین هیی دوم بی
ییمیی ی اجتمیع  ،موردم یلع  :رو یتیهیی لییه ییو یییورز شهی یتین تاکیبن ،مجله برنامهریزی و
توسعهی گردشگری ،ییل ،1شمیره.133-156 :2
 جوادی ی ین  ،محمدرضللی؛ فیوزانفی ،یللتیره و قابیی ،ع ( .)1382یللیمیی ی اجتمیع و نقش ریللین در
تقویت آن ،سمینار سرمایهی احتماعی و رفاه اجتماعی ،دانش یه ع وم بهزیست و رفیه اجتمیع .
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 چ ب  ،مسعودو مبیرک  ،محمد( .)1384تح یل راب ی ییمیی ی اجتمیع و جیم در ی وح خید و کالن،
مجلهی جامعهشناسی ایران ،دوره ،6شمیره.3-43 :2
 رضللوان  ،محمدرضللی( .)1387تو سعهی گرد شگری رو ستایی با رویکرد گرد شگری پایدار ،تهیان:
انتشیرات دانش یه تهیان.
 زارع ،ییرا؛نمییانیین ،ماوچهی؛ شعبین ع

فم  ،ح سین و قی یم  ،جواد( .)1389نقش ییمیی اجتمیع

در مشیرکت شهیوندان در امور پیرکهیی جا

(م یلع موردی :شهیتهیان) ،مجله جنگل ایران ،ییل،2

شمیره.273-285 :4
 زاهدی میزندران  ،محمدجواد( .)1382توسعه و نابرابری ،تهیان :انتشیراتمیزییر.
 یللویزری ،محسللن ،محمدی ،فییبیز( .)1390نقش یللیمیی اجتمیع در تأمین امایت یللیمیی گذاری،
فصلنامه رهنامه سیاستگذاری ،ییل دوم ،شمیره یوم.146-119:
 شللیه حسللیا  ،میهیو( .)1381مطالعه و برر سی تأثیر سرمایهی اجتماعی در عملکرد انجمنهای
اعتبار گردشی زنان درتهران ،پییین نیم کیرشایی ارشددانش یه آزادایالم (واحدع وم و تحقیقیت).
 فوکوییمی ،فیانسیس( .)1379پایان نظم ،تیجم غالم عبیس توی  ،تهیان ،انتشیرات جیمع اییانیین.
 شللیهیوندی ،احمد؛رییس ل وانین  ،رضللیو ی ل ین  ،مییم( .)1390تأثیی امایت روان و اجتمیع بی جذب
گیدش یان خیرج (نمون موردی گیدش یان خیرج وارد شده ب شهی اصفهین درییل ،)1389فصلنامه
نظم و امنیت انتظامی ،شمیره اول ،ییل چهیرم.165-137:
 کیظم  ،محمد( .)1387برر سی عوامل خانوادگی مؤثر بر سرمایه اجتماعی ،پییین نیم کیرشللاییل
ارشدرشت ع وم اجتمیع  ،گیایش جیمع شایی  ،دانش یه اصفهین.
 ک من ،جیمز( .)1377باییدهیی نظیی اجتمیع  ،تیجم ماوچهیصبوری ،تهیان :نشین .
 نیطق پور ،محمدجوادو فییوزآبیدی ،ییداحمد( .)1384ییمیی اجتمیع و عوامل مؤثی بی شکل گییی آن
در شهی تهیان ،مج جیمع شایی اییان ،دوره ،6شمیره.59-91 :4
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