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بررسی رابطه گرایش دیگرخواهانه و اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی ،مورد مطالعه
ساکنان  81سال به باالی شهر یاسوج


اصغر میرفردی ،دانشيار ،گروه جامعهشناسي دانشگاه شيراز ،ايران

حکیم احمدیقارنایی ،دانشجوي كارشناسي ارشد جامعهشناسي دانشگاه ياسوج ،ايران
چکیده
اعتماد از عناصر بنيادين روابط اجتماعي و از پيش شرطهاي اساسي براي توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي هر جامعهاي محسوب
ميشود .هدف اصلي اين پژوهش ،بررسي و شناخت رابطه گرايش ديگرخواهانه و اعتماد اجتماعي در روابط بين شخصي در بیين سیاكنان 51
سال به باالي شهر ياسوج است .در اين پژوهش از نظريههاي اعتماد اجتماعي كلمن ،بازيها و شبکه اجتماعي براي چارچوب نظیري اسیتفاده
شده است .روش تحقيق در اين پژوهش از نوع پيمايشي و ابزار تحقيق ،پرسشنامه است .جامعه آماري پژوهش برابر با سرشماري سیال 5931
كل كشور 11721 ،نفر است كه با استفاده از جدول لين ( ،)1976حجم نمونه  916نفر محاسبه شد .براي ارزيابي روايیي از اعتبیار صیوري و
براي ارزيابي ميزان انسجام دروني (پايايي) گويههاي متغيّر وابسته و متغيّر مستقل ،از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است .به صورت كلیي
نتايج پژوهش نشان داد كه بين متغيّر گرايشهاي ديگرخواهانه و اعتماد اجتماعي در روابط بين شخصي ،با توجّیه بیه مقیدار سیط معنیاداري
( ،)Sig= 1/111رابطه معناداري وجود داشته است ،همچنين نتايج پژوهش نشان داد ،بين اعتماد اجتماعي در روابط بين شخصي بیا توجیه بیه
وضعيت تأهل پاسخگويان ،تفاوت معناداري وجود ندارد و به صورت كلي ميانگين اعتماد اجتمیاعي پاسیخگويان برابیر بیا ( 71/7از ميیانگين
واقعي=  )72است.
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مقدمه و بیان مسأله

ارتبییاط دوسییويه يییا چندسییويه تشییويق مییيكنیید .بسییياري از

امروزه يکي از مفاهيم مهم و مرتبط با توسعه كشورها ،مقولیه

انديشمندان اجتماعي ،اعتماد را حسي ميدانند كه به تعیاون و

سرمايه اجتماعي 5است .سرمايه اجتماعي به شبکه روابط بیين

همکاري منجر ميشود و فقط در اين حالت اسیت كیه انسیان

مردم گفتیه میي شیود كیه اگیر بیه شیکل پايیدار و در سیط

در عين تفاوتها ،قادر به حل مشکالت خواهید بیود .اعتمیاد

گستردهاي است ،مي توانید در توسیعه و امنيیت هیر كشیوري

اجتماعي از جمله پديدههاي اجتماعي اسیت كیه در روابیط و

تأثيرگذار است .هر چه حلقه روابط و دايره روابیط اجتمیاعي

تعامل انسیاني 1نقشیي حيیاتي ايفیا میيكنید .از سیط خیرد

وسيعتر اسیت ،سیرمايه اجتمیاعي در وضیعيت بهتیري قیرار

(خانواده) گرفته تا سط كالن (جامعه) و حتي در بخشهیايي

و محیور

فراتر از آن (جهیاني) ،اعتمیاد اجتمیاعي پديیدهاي اسیت كیه

اساسي است كه يکي از اصليترين و مهمترين مفاهيم سرمايه

تسهيلگر روابط انساني اسیت .اعتمیاد ،پیيششیرط و محیور

اجتماعي ،مفهیوم اعتمیاد اجتمیاعي اسیت .منظیور از اعتمیاد

اصلي همکاري اجتماعي 4است و يا به عبارتي ديگیر ،اعتمیاد،

اجتماعي 7را ميتوان حسنظن فرد نسیبت بیه سیاير اع یاي

اساس عایفي براي همکاري است .به همان صورتي كه اعتماد

جامعه تعريف كرد كیه ايین امیر موجیت گسیترش و تسیهيل

اساس همکاري است ،بياعتمادي ،از بينبرنده همکاري است.

روابط اجتماعي فیرد بیا آنهیا میي شیود (اميركیافي.)61 :5911 ،

اگر بياعتمادي 2كامل وجود دارد ،همکاري بين عیامالن آزاد،

همچنين اعتماد ،قابليت تشخيص براي اتکیا يیا ایمينیان بیه

شکست ميخورد ( .)Adler & Seok-Woo, 2002اعتماد ،يکي از

است (گيیدنز:5919 ،

مهمترين نيروهاي تركيبي در جامعیه اسیت .جامعیهاي كیه از

 .)99 – 96به یور كلي ،اعتماد اجتماعي به معني پايبندبودن بیه

نعمت اعتماد اجتماعي برخوردار است و مردم آن ديید مببتیي

هنجارها و ارزش هايي است كه مورد قبول آحاد جامعه اسیت

نسبت به يکديگر دارند ،نظم ،هماهنگي و همبستگي بيشیتري

و سبت رشد و ارتقا شیرايط فرهنگیي ،اجتمیاعي و همچیين

در آن حاكم است ،از نظر اقتصادي كارآمدتر است ،دموكراسي

بالندگي اقتصادي ميشیود .اعتمیاد ،يکیي از جنبیههیاي مهیم

در آن بهتر جريان دارد ،و افراد آن جامعیه از سیالمت روانیي

روابط انساني و زمينهساز مشاركت و همکیاري ميیان اع یاي

بهتري برخوردار خواهند شد .عالوه بر موارد مذكور ،اعتمیاد،

جامعییه اسییت .اعتمییاد ،مشییاركت را در زمينییههییاي مختلییف

در افزايش رضايت از سط زندگي و حتیي افیزايش اميید بیه

اقتصادي ،اجتمیاعي ،سياسیي و فرهنگیي سیرعت بخشیيده و

زندگي اثرگذار اسیت ( .)Newton, 2002اعتمیاد متقابیل اجیازه

تمايل افراد را براي همکیاري بیا گیروههیاي مختلیف جامعیه

ميدهد كه تعیامالت در جامعیه بیه صیورت گسیترده و روان

افزايش ميدهد .اعتماد در زبان فارسي مترادف با تکيیه كیردن

جاري شود

خواهد گرفت .سرمايه اجتمیاعي داراي چنید بحی

صداقت و يا صحت اقوال يا رفتار ديگران

به كسي ،واگذاشتن كیار بیه كسیي ،ایمينیان ،وثیوو ،بیاور و

(چلبي.)29 :5921 ،

افزايش بزهکاري ،افزايش دزدي ،سرقت مسیلحانه ،رواج

اعتقاد ،به كار گرفته ميشود (عميد .)715 :5943 ،عناصیر اصیلي

جرايمي مانند كالهبرداري و همچنين قانونگريزي در سیطو

اعتمییییاد را صییییداقت ،صییییراحت ،ایمينییییان ،تمیییايالت

فردي يا سازماني و غيره از جمله داليیل فراوانیي هسیتند كیه

همکاريجويانه ،سهيم كردن و اعتماد نهادي 9تشکيل ميدهند

براي كاهش اعتماد اجتماعي در جامعه ميتوانند وجود دارنید

(زتومکا.)11-16 :5914 ،6

كه به صورت ناخودآگاه حس بياعتمادي نسبت به ديگیران را

اعتماد ،مهمترين انگيزهاي اسیت كیه افیراد را بیه داشیتن

به میردم تحميیل میيكننید .از سیوي ديگیر قیانون پیذيري و
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قانونگرايي ميتواند بسياري از معیادالت را در جامعیه تغييیر

درصد به پليس 91 ،درصد بیه شیوراي شیهر 77 ،درصید بیه

دهد به گونهاي كه ميتوان گفت بیا پیذيرش منطیق قیانون و

روزنامهها 59 ،درصید بیه كسیبه و بازاريیان و  56درصید بیه

عمل به آن ،جامعه شاهد تغييراتي در افزايش اعتماد اجتمیاعي

رانندگان تاكسي و اتوبوس ،اعتماد زياد داشتهاند

از سوي مردم خواهد بود.

پژوهش استانداري كهگيلويه و بويراحمد.)5911 ،

(دفتر آموزش و

شواهد بسيار دال بر كاهش اعتماد اجتماعي در تمام ابعاد

ميزان اعتماد متوسط و رو بیه پیايين در جامعیه ،حاصیل

و سوگيري عایفي و خاصگرا در روابط كنشگیران در تمیام

نتايج تمام يافتههايي است كه در سط كشیور و همچنیين در

سطو در جامعه ايران وجود دارد (چلبي .)22 :5921 ،تحقيقیات

سط استان كهگيلويه و بويراحمد صورت گرفتهاند .با در نظر

بسياري كه در سیط كشیور صیورت گرفتیه اسیت نشیان از

گرفتن اين مسأله كه باال بیودن اعتمیاد از شاخصیههیاي مهیم

كاهش نسبي اعتماد اجتماعي در نزد اقشار مختلف اجتمیاع را

توسعه يک جامعه به شمار ميرود ،بدين ترتيت ،اين واقعيیت

دارد .به یور مبال ،بيشترين پاسخهاي زيیاد و خيلیي زيیاد در

را بايد پذيرفت كه جامعه ،شرايط جديدي را ايجاب میيكنید.

رابطه با رواج دوروئي در بين مردم ،بیه ترتيیت  92/6و 73/6

اگر در گذشته آشنايي و روابط چهره بیه چهیره اع یاي يیک

(دفتر یر هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،

محله يا منطقه ،سبت شکلگيري روابط و تعیامالت اجتمیاعي

 .)5911همچنين نتايج اين پژوهش در سال  ،5917حاكي از آن

ميان مردم ميگشت ،در جوامع نوين امروزين ،براي شکلدادن

است كه ميزان اعتماد مردم به كساني كیه نمیيشناسیند برابیر

روابط ،با توجه به گستردگي و فراواني دامنهي فعاليتها ،نيیاز

(دفتیر ییر هیاي ملیي

به شرايط و ويژگيهاي ديگري است كیه يکیي از مهیمتیرين

وزارت فرهنییگ و ارشییاد اسییالمي .)5917 ،همچنییان كییه مشییاهده

ويژگيها و خصوصيات براي ايجاد اين روابط ،داشتن اعتمیاد

ميشود ،پژوهشهايي كه توسط دفتر ییر هیاي ملیي وزارت

اجتمییاعي اسییت .بنییابراين ،الزم اسییت ميییزان فعلییي اعتمییاد

فرهنگ و ارشیاد اسیالمي در میورد ارزشهیا و نگیرشهیاي

اجتمییاعي در روابییط بییين شخصییي سیینجيده شییود و عامییل

درصد بوده است

 56/7درصد است كه بسيار پیايين اسیت

5

ايرانيان در سالهاي 5911و  ،5917انجام گرفتیه شیده اسیت،

اجتماعي مرتبط با آن مورد بررسي قیرار گيیرد ،تیا بتیوان بیا

گوياي نتيجه اميدواركنندهاي در مورد ميزان اعتمیاد اجتمیاعي

يافتن مشکالت پیيش روي آن ،راهکارهیاي سیازندهاي بیراي

نبوده است.

ارتقا سط اعتماد اجتمیاعي در جامعیه ارائیه داده و اقیدامي

در استان كهگيلويه و بويراحمد در سال  5911تحقيقیاتي
در خصیوص ميیزان اعتمیاد بیه خیانواده ،اقیوام و اعتمیاد بییه

سازنده براي توسعه جامعه و همچنين خیدمت بیه نسیلهیاي
آينده انجام داد.

دوسییتان و همسییايگان از سییوي دفتییر آمییوزش و پییژوهش

اعتماد به عنوان يک موضوع اجتماعي و به كارگرفته شده

استانداري كهگيلويه و بويراحمید انجیام شیده اسیت و نتیايج

در نظام اجتماعي ،ميتواند با عوامل گوناگوني درارتباط است

تحقيقات به اين صورت اسیت كیه 56/21 ،درصید از میردم،

خواه اين ارتباط تأثيرگذاري و يا تإثيرپذيري اسیت .از جملیه

اندكي به اقوام و دوستان اعتماد داشیتهانید 92/21 ،درصید تیا

ويژگيهايي كه میيتوانید در ارتبیاط بیا اعتمیاد اجتمیاعي در

حدودي و  62/1درصد به اقوام و دوستان و همسايگان اعتماد

جامعییه مییورد توجییه قرارگيییردد ميییزان ديگرخییواهي و يییا

زياد داشتهانید .همچنیين نتیايج تحقيقیات صیورت گرفتیه در

نوعدوستي انسانها است .در اجتماعات مدرن و تحیول يافتیه

خصوص ميزان اعتماد مردم به كساني كه نميشناسیند ،نشیان

شییهري ،روحيییه ديگرخییواهي رو بییه كییاهش اسییت و نییوعي

داده است كه 91 ،درصد از افراد بیه دادگیاههیا و ق یات77 ،

بيتفاوتي در روابط اجتمیاعي در حیال گسیترش اسیت و بیه

درصد به مديران سازمانها 75 ،درصد به سياسیتمیداران11 ،
Social Factor

1
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گونییهاي بییا پيچيییده شییدن زنییدگي و نظییام اجتمییاعي ايیین

حيییدرآبادي ( )5911در تحقيقییي كییه بییا عنییوان «اعتمییاد

بيتفاوتيهیا افیزايش يافتیه و در ارتباییات اجتمیاعي ميیزان

اجتماعي و عوامل اجتمیاعي – فرهنگیي میؤثر بیر آند میورد

اعتماد اجتماعي به ويژه نسبت به غريبهها كاهش مييابد .شهر

مطالعه جوانان  71تا  73ساله استان مازندران» صورت داد بیه

ياسوجد به عنوان شیهري بیا بافیت نيمیه سینتي و متشیکل از

اين نتايج دست يافت كه ميزان تحصيالت و یبقیه اجتمیاعي

5

جمعيت عمدتاً عشيرهاي كه بيشترازروستاها و منایق عشايري

رابطه منفي و معکوسي با ميزان اعتماد اجتماعي داشته است و

به اين شهر مهیاجرت نمیودهانید ،شیرايط درحیال گیذاري از

ارتبایات انساني ،جامعهپذيري خیانوادگي و اعتقیادات دينیي،

روابط سنتي ،چهره به چهره و غيرقراردادي به روابط میدرن و

با اعتماد اجتمیاعي ،رابطیه مببیت و مسیتقيمي داشیته اسیت.

قراردادي (روابط ثانويه) را تجربه ميكند .ارزيیابي و شیناخت

همچنين نتايج نشان داد است كه ميزان اعتماد بنيادين در بیين

اعتماد در چنیين جیوامعي كیه هنیوز نشیانگان برجسیتهاي از

جوانان ،بيشیتر و بیاالتر از سیاير گونیه هیاي اعتمیاد (اعتمیاد

فرهنگ سنتي خود را حفظ نموده است و به ويیژه در ارتبیاط

تعميميافته و انتزاعي) است و همچنين اعتمیاد درون گروهیي

با ميزان ديگرخواهي ميتوانید سیيماي ايسیتارها و رفتارهیاي

در جامعه بيشتر از اعتماد برونگروهي است.

اجتماعي شهروندان را نشان دهد .در اين راستا ايین پیژوهش

كتابي ( )5911در پژوهشیي بیا عنیوان «سینجش اعتمیاد

بر آن است تا موضوع ميزان اعتماد اجتماعي در شیهر ياسیوج

اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن در مراكز شهرستانهاي چهیار و

را مورد بررسي قرار دهد و بیه ايین پرسیش پاسیخ دهید كیه

محال بختياري» كه با هدف ایالع از ميزان اعتماد اجتمیاعي و

اعتماد اجتماعي در روابیط بیين شخصیي در ياسیوج بیه چیه

شناخت مهمترين عوامل مؤثر و مرتبط با آن ،در اسیتان چهیار

ميزاني است و گرايشهاي ديگرخواهانه تا چه ميزان بر اعتماد

و محال بختياري صورت داده است به اين نتايج دسیت يافیت

اجتماعي در روابط بين شخصیي در شیهر ياسیوج تأثيرگیذار

كه به جز اعتماد بنيادين و بين شخصي ،ميزان اعتماد در بقيیه

است؟

انواع اعتماد ،در حد متوسط و پايينتر از حد متوسط اسیت و

هدف اصلي از انجام تحقيق حاضیر ،بررسیي و شیناخت

متغيرهاي ارزشهاي اخالقي ،عملکرد دولت و قیانونگرايیي،

ميزان ارتباط گرايش ديگرخواهانه و اعتماد اجتماعي در روابط

داراي بيشترين همبستگي با اعتماد است .همچنیين متغيرهیاي

بين شخصي در بين شهروندان  51سال به باالي شیهر ياسیوج

دينداري ،احساس امنيت و پنداشت از ميزان دينداري مردم در

است .با توجه به شیرايط در حیال گیذار بیودن جامعیه میورد

جامعه ،با اعتماد اجتماعي ،داراي ضريت همبستگي معنيداري

مطالعه ،چنين پژوهشي اهميت و ضرورت دارد.

هستند.
نتايج تحقيق قريشي و صداقت ( )5911با عنوان «بررسي
عوامل فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر اعتماد اجتماعي شهروندان

پیشینه تحقیق
نتايج تحقيقات پيمايش ملي ارزشها و نگیرشهیاي ايرانيیان
( )5923نشان داد كه در حوزه شبکههاي غير رسمي ،بيشترين
اعتماد مربوط به خانواده است و همچنين گروههاي اجتمیاعي

7

شهر تبريز» نشان داد كیه بیين متغيرهیاي سیط شیهروندي ،
6

9

نگییرش دينییي  ،مشییاركت اجتمییاعي  ،پايگییاه اقتصییادي -
1

4

اجتماعي  ،فقر فرهنگي  ،جنسيت ،وضیع تأهیل ،تحصیيالت،

رسمي مانند معلمان ،استادان دانشگاه و پزشیکان ،از بيشیترين
ميزان اعتماد در بين میردم و در مقابیل ،گیروههیاي اجتمیاعي
بنگاهداران ،كسبه و روزنامهنگاران ،از كیمتیرين ميیزان اعتمیاد
اجتماعي برخوردار

هستند.

1

Social Class
The Citizen Level
3
Religious Attitudes
4
Community Involement
5
Socio – Economic Base
6
Cultural Poverty
2
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سن و شغل با اعتماد اجتماعي ،همبستگي معنادار وجود دارد.
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براي نمونه انتخاب گرديدند .يافتههاي پیژوهش حیاكي از آن

عليزادهاقدم و همکاران ( )5931در پژوهشي كیه بیاعنوان

است كه ميزان اعتماد بين شخصي در بين دانشجويان دانشگاه

«بررسي عوامل اجتماعي میرتبط بیا اعتمیاد اجتمیاعي دبيیران

اصفهان چه در بعد اعتماد به هم جنس و چیه در بعید اعتمیاد

مقطع متوسطه آموزس و پیرورش شهرسیتان مرنید» صیورت

به غيرهم جنس در سط متوسیطي قیرار دارد .نتیايج حاصیله

دادند به اين نتايج دسیت يافتنید كیه ميیزان اعتمیاد اجتمیاعي

بيانگر رابطه معنادار بين سرمايه فرهنگي ،اعتماد بنيادين ،نیوع

دبيران مقطع متوسطه در سط بیااليي اسیت .همچنیين نتیايج

تعامالت (روابط اظهاري و ابزاري افراد) ،منافع ،احساس نيیاز،

ديگر تحقيق مذكور نشان داده است كه عیواملي چیون انتظیار

منش و ظاهر ،تجربه قبلي رابطه بیا جینس مخیالف و تجربیه

فايده ،سنتگرايي و باورهاي ديني با اعتمیاد اجتمیاعي رابطیه

شکست قبلي در رابطه با جنس مخالف با اعتماد بين شخصي

مستقيم و عامل بيگانگي اجتماعي بیا اعتمیاد اجتمیاعي رابطیه

است .به ییوري كیه مجمیوع ايین متغيرهیاي مسیتقل میورد

معکوس داشته است.

استفاده ،توانستند 61درصد از تغييرات واريیانس اعتمیاد بیين

عباسزاده و ميرزايي ( )5939اعتماد اجتماعي دانشجويان

شخصي را تبيين كنند.

و نقش دينداري آنان را در توسعه اين مفهوم را مورد بررسیي

عنايت و همکاران ( )5936به شناسايي ميیزان اعتمیاد بیه

قییرار دادهانیید .پییژوهش بییه روش پيمايشییي و بییا اسییتفاده از

همسر در بين زنان و میردان متأهیل شیهر اصیفهان و عوامیل

پرسشنامه با حجم نمونه  615نفر در بين دانشجويان دانشیگاه

فرهنگي مرتبط با آن پرداختهاند .نتايج پیژوهش نشیان داد كیه

تبريز در تمیامي مقیایع تحصیيلي در سیال تحصیيلي 37-39

بين جنس و ارزشهاي ديني در بیاب خیانواده بیا اعتمیاد بیه

انجام گرفته و از روش نمونهگيري یبقیهاي تصیادفي اسیتفاده

همسر ،رابطه معنیيدار وجیود دارد .میردان نسیبت بیه زنیان،

شده است .يافتههاي تحقيق حاكي از آن است كه بين دينداري

اعتماد بيشتري نسبت به همسر خود داشتند .همچنين در نتايج

و اعتماد اجتماعي رابطه مببت و معنيداري وجود داردد يعنیي

حاصل از مدل رگرسيوني براي متغير اعتماد به همسیر ،متغيیر

با افزايش ميزان دينیداري ،افیزايش در اعتمیاد اجتمیاعي نيیز

ارزشهاي دينیي در بیاب خیانواده در مرحلیه اول وارد میدل

حاصل ميشود .عالوه بر ايین ،نتیايج ،بيیانگر وجیود ارتبیاط

گرديد كه  %61از تغييرات متغير وابسته را تبيين نمیود .سیسس

مببت و معنيداري بين ابعاد اعتماد اجتماعي (اعتمیاد نهیادي،

متغير جنس وارد مدل گرديد و ميزان تبيين را به  %62افیزايش

اعتماد بیين شخصیي و اعتمیاد تعمیيم يافتیه) و ابعیاد متغيیر

داد .در كليه مدلهاي رگرسيوني مربیوط بیه متغيیر وابسیته و

دينداري (مناسکي ،تجربیي و پيامیدي) اسیت .نتیايج تحقيیق

ابعاد آن ،متغير «ارزشهاي ديني در بیاب خیانواده» بیه عنیوان

همچنين ميانگين نمره دانشجويان را بیراي اعتمیاد اجتمیاعي،

اولين متغير تبيينكننده براي اعتماد به همسر و ابعاد صیداقت،

متوسط ارزيابي نمود.

صراحت ،وفیاداري و حسینظین ،و تنهیا متغيیر تبيیينكننیده

رباني و همکاران ( )5939به بررسي اعتماد بين شخصیي

تغييرات براي ابعاد امنيت و رضايت عایفي وارد مدل گرديد.

و عوامل میؤثر بیر آن در بیين دانشیجويان دانشیگاه اصیفهان

ناک و كيفر ،)1997( 5در پژوهشي با عنوان «آيیا سیرمايه

پرداختهاند .روش اين پژوهش از نوع پيمايشي اسیت و در آن

اجتماعي به يک منفعت اقتصادي منجر ميشود؟» ،به سینجش

از پرسشنامه براي گیردآوري ایالعیات اسیتفاده شیده اسیت.

تیأثير سیرمايه اجتمییاعي بیر عملکییرد اقتصیادي در بازارهییاي

شيوه گردآوري دادهها به صورت نمونهگيري یبقیهاي در بیين

اقتصادي  73كشور جهان (برزيیل ،تركيیه ،مکزيیک ،پرتغیال،

دانشجويان دانشیگاه اصیفهان اسیت .جمعيیت میورد مطالعیه

شیيلي ،فرانسیه ،نيجريیه ،ايتاليیا ،آراانتیين ،آفريقیاي جنیوبي،

 55312نفر هستند كه با استفاده از فرمیول كیوكران  927نفیر
Knack & Keefer

1

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)46شماره چهارم ،زمستان 5931
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بلژيک ،آلمان ،اتريش ،هلند ،كره جنوبي ،ااپن ،ايرلند ،ايسلند،

نهادي ميتواند در سط تعهدات مدني تأثيرگیذار اسیت و آن

سوئيس ،امريکا ،انگلستان ،استراليا ،كانیادا ،دانمیارک ،فنالنید،

را افزايش و كاهش دهد.

سوئد ،نروا ،هلنید و اسیسانيا) پرداختیهانید .در ايین پیژوهش

مرور مطالعات پيشين نشان داد كه ميزان اعتماد در روابط

سرمايه اجتماعي با متغيرهاي اعتماد و هنجارهاي مدني میورد

بين شخصي كمتر میورد توجیه محققیان قیرار گرفتیه اسیت.

سنجش قرار گرفته است .نتايج نشان دادهاند كه در كشیورهاي

اعتماد در روابط بين شخصي و يا ديگر انواع اعتماد در ارتباط

با درآمد باال ،هنجارهیا و مؤسسیات میدني از سیط بیاالتري

با گرايشهاي ديگرخواهانه نيز مورد مطالعه قرار نگرفته است

برخوردار است .اعتماد و همکاري مدني با عملکرد اقتصیادي

و به ويژه در جامعه مورد مطالعه چنين موضوعي مورد تحقيق

رابطه مببت داشته است و هر چه ميزان اعتماد بيشتري وجیود

قرار نگرفته است .در اين راستا ،اين مطالعه به بررسیي ميیزان

دارد ،مشاركتها و همکاريهاي مدني زياد و سبت میيشیود

اعتمییاد در روابییط بییين شخصییي و ارتبییاط ان بییا گییرايش

كییه عملکردهییاي اقتصییادي در جامعییه بهتییر رشیید كنیید.

ديگرخواهانه در شهر ياسوج پرداخته است.

همکاريهاي مدني در جیوامعي كیه نهادهیاي رسیمي میدافع
حقوو مالکيت و قراردادهاست ،قويتر است.
كلي )2009( 5تحقيقي را بیا عنیوان «مشیاركت شیهري و
اعتماد اجتماعي در ميیان اقليیت جوانیان» انجیام داد .در ايین
پژوهش مشخص شد كه گروههاي جواناني كه در اقليت قیرار
دارند ،كمتر درگير فعاليتهاي اجتماعي هستند ،زيرا آنیان بیه
خایر تبعيض در مسائل آموزشي و ساير مسیائل بیا ديگیران،
بيشتر محدوديت هاي اجتماعي را تجربه ميكنند .همچنیين در
اين پژوهش مشخص شد جواناني كه به انواع میواد مخیدر و
ناهنجاريهاي ديگر آلودهاند و به یور كلي كساني كه كيفيیت
زندگي آنان پايين است ،اعتماد اجتماعي پاييني دارند.
تانيگوچي )2012( 7در پژوهشیي بیا عنیوان «اثیر اعتمیاد
اجتمییاعي و اعتمییاد نهییادي در امییور داویلبانییه رسییمي و
كمکهاي خيريه در ااپن» كه بیا هیدف بررسیي ميیزان تیأثير
وجود اعتمیاد در جامعیه ،بیراي شیركت و ح یور میردم در
فعاليت هاي مدني از جمله ميزان ح ور مردم در فعاليتهیاي
خيرخواهانه رسمي و غير رسمي صورت گرفته است بیه ايین
نتيجه دست يافت كه اعتماد اجتماعي و به ويژه وجود اعتمیاد
نهادي در جامعه مي تواند بر ميزان و سیط ح یور میردم در
فعاليتهیاي داویلبانیه خيريیه تأثيرگیذار اسیت و بیين آنهیا
همبستگي مببت وجود دارد .بنابراين ،وجود اعتماد اجتماعي و
Kelly
Taniguchi

1
2

مبانی نظری
امروزه ،در كنار سرمايههاي انساني ،مالي و اقتصیادي ،سیرمايه
ديگري به نام سرمايه اجتماعي مورد بهرهبیرداري قیرار گرفتیه
است .اين مفهوم به پيوندها ،ارتبایات ميان اع اي يک شبکه
به عنوان منبع با ارزش ،اشیاره دارد كیه بیا خلیق هنجارهیا و
اعتماد متقابل موجت تحقق اهداف اع ا میيشیود .در حیوزه
جامعییهشناسییي ،پییيش كشییيدن بح ی

سییرمايه اجتمییاعي در

دهههاي اخير به دليیل احسیاس خطیر انديشیمندان از اتميیزه
شدن جامعه و محدود شدن روابط صميمي و خزيدن مردم در
الک فردگرايي افرایي است (معيدفر و دربندي .)94 :5911 ،سرمايه
اجتماعي ويژگي هايي از يک جامعه يا گروه است كه ظرفيیت
سازماندهي جمعي و داویلبانه براي حل مشکالت متقابیل يیا
مسائل عمومي را افزايش مي دهد .اعتماد ،از مؤلفههیاي مهیم،
بلکه اصليترين مؤلفه سرمايه اجتماعي است

(چلبي.)57 :5921 ،

كییاهش آن مییيتوانیید زمينییه را بییراي رشیید نییا بسییامانيهییا،
بينظميها و رشد جرايم و انحرافات در جامعه فیراهم كنید.
اعتماد ،مفهوم كانوني در نظريات كالسيک جامعهشناسي و نيز
محییور اصییلي نظريییههییاي نییوين سییرمايه اجتمییاعي و زمينییه
تعامالت و روابط اجتماعي است .اعتماد را ميتوان مهمتیرين
مؤلفه پارادايم نظم و در عين حیال بسیتر تعیامالت و ارتبیاط
آزادانه افراد با يکديگر در نظر گرفت (كلمن.)641 :5922 ،
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اعتمییاد اجتمییاعي در روابییط بییين شخصییي و انتزاعییي و
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اعتماد تعميميافته و  -6اعتماد به نظام يا سيستم.
7

تخصصییي ،عامییل مهمییي در پيشییرفت جامعییه و همچنییين

 -5اعتماد بنيادين د اعتماد بنيادي نگرشي اسیت كیه فیرد

ايجادكننده تعاون و همياري است و فقط در اين حالت اسیت

نسبت به خود و دنياي پيرامون خیود دارد و موجیت تقويیت

كه در عين وجود تفاوتها ،انسانها قادر به حل مشیکالت و

اين احساس مي شود كه افراد و امور دنيا قابل اعتمیاد و داراي

انجام تعهدات اجتماعي 5میيشیوند .درواقیع ،زنیدگي انسیان

ثبات و اسیتمرار هسیتند (گيیدنز .)79 :5922 ،اريیک اريکسیون

9

بدون احساس اعتماد به خود ،اعتماد به آينده ،اعتماد به جهان

معتقد است ايین اعتمیاد ،محصیول فراينیدهاي دوره نیوزادي

پيرامون خود ،همراه با اضطراب و كشیمکش تحمیلناپیذيري

است .اگر ديگران نيازهاي اصلي و میادي و عیایفي نیوزاد را

است كه ممکن است سبت ازهمپاشيدگي فیرد و نیابودي وي

تأمين كنند ،حس اعتماد در كودک به وجود مي آيد ،امیا عیدم

شود .اعتماد ،رشد انسان و شکوفايي استعدادها و تواناييهیاي

تأمين اين نيازها ،سبت ميشود نوعي بیياعتمیادي نسیبت بیه

او را تسهيل ميكند و رابطیه بیين او و جهیان را بیه رابطیهاي

جهان ،به ويژه در روابط شخصیي بیه وجیود آيید

خالو و شکوفا تبديل ميسازد تا فرد بتوانید آرامیش ،امنيیت،

جواهري.)6 :5911 ،

(باالخیاني و

6

آزادي و استقالل را با ديگران تجربه كند (.)Putnam, 1993: 80

 -7اعتماد بين شخصي د اعتمیاد بیينشخصیي شیکلي از

انسان موجودي اجتماعي است و براي زندگي در جامعه،

اعتماد اسیت كیه در روابیط چهیره بیه چهیره خیود را نشیان

نياز به ارتباط با انسانهاي ديگر دارد .امروزه در همیه جوامیع

ميدهد .اين شکل از اعتماد موانع ارتبایي را مرتفع ميسازد و

اعم از توسیعه يافتیه و يیا در حیال توسیعه ،شیاهد گسیترش

با كاسیتن از حالیت دفیاعي ،بسیياري از تعیامالت روزانیه را

ارتبایات اجتماعي هستيم .با توجه به اينکه توسعه ارتباییات،

موجت ميشود .اعتماد بينشخصي ،حوزهاي از تعامالت ميیان

فواصل زماني و مکاني را در نورديده و بیه افیراد ،گیروههیا و

عشاو ،دوستان و همکاران و همچنين اعتمیاد ميیان رئیيس و

سازمانهیاي مختلیف امکیان برقیراري روابیط متقابیل را داده

كارمنیید ،سرپرسییت و كییارگر ،معلییم و شییاگرد ،فروشیینده و

است ،لزوم اعتماد افراد به يکیديگر ،بیيش از پیيش احسیاس

مشتري ،پزشک و بيمار و  ...را دربر ميگيیرد .مشیکل اصیلي

ميشود .وااه «  » Trustدر فرهنگ اكسفورد به عنوان اتکیا يیا

اعتمادي كه از تجربه تعامل شخصي ايجاد میيشیود ،محیدود

ایمينان به نوعي كيفيت يا صفت يک شخص يا يک چيیز ،يیا

بودن قلمرو آن است و در جامعهاي كیه تحیرک و نيازهیا بیه

(گيدنز)92 :5922 ،

همکاري با غريبیههیا و اتکیا بیه آنهیا يکیي از ويژگیيهیاي

ایمينان به حقيقت يک گفته توصيف ميشود

و اعتماد اجتماعي را مي توان داشتن حسنظن بیه ديگیران در

برجسته آن است ،چندان راهگشا نيست

(اميركافي.)51 :5911 ،

1

روابط اجتماعي دانست ،تسهيلكننده روابط اجتماعي اسیت و

 -9اعتماد تعميميافتیه د اعتمیاد تعمیيميافتیه را میيتیوان

امکان سود يا زيان را در خود نهفتیه دارد (اميركیافي.)55 :5911 ،

داشتن حسنظن نسبت به اكبريت افراد جامعه جداي از تعلیق

اعتماد ،تمايل افراد را به تعامل و همکاري با گروههیا افیزايش

آنها به گروههیاي قیومي و قبيلیهاي تعريیف نمیود

داده و شبکهاي از روابط داویلبانه ميیان گیروههیا را در ابعیاد

 .)3 :5911اعتماد تعمیيم يافتیه يیا اخالقیي مبتنیي بیر تجیارب

مختلف زندگي اجتماعي تشکيل ميدهد.

شخصي ما نيست بلکه بيشتر مبتني بر نگاه ما به جهیان اسیت

(اميركیافي،

كه از والدين خود ياد ميگيريم و كامالً باثبات و محکم اسیت

در يک تقسيمبندي كلي ،اعتماد را ميتوان در چهار سط
مورد بررسي قرار داد -5 :اعتماد بنيادين كه در سط فیردي و
روان شناسي بررسیي میيشیودد  -7اعتمیاد بیين شخصیيد -9

و در یول زمان توسط نمونههیاي اتفیاقي خيانیت يیا قربیاني
2

Basic Trust
Erik Eriksson
4
Interpersonal Trust
5
Generalized Trust
3

Social Commitments
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(بياعتمادي) از بين نميرود (بختيیاري .)51 :5913 ،موضوع ايین

ناگزيريم .يکي از معاني ق يه باال ايین اسیت كیه ،هیي كیس

اعتماد به عنوان مهمتیرين عنصیر نگرشیي سیرمايه اجتمیاعي

نيست كه بتواند از نظامهاي تخصّصي در نهادهاي مدرن كامالً

قلمداد شده و از آن ،جهیت متمیايزكردن جیوامعي كیه داراي

دوري گزيند (گيدنز .)96 :5922 ،زندگي در دوره مدرن ،توسیط

سرمايه اجتماعي سط باال هستند نسبت به جوامعي كه داراي

نظامهاي انتزاعیي تخصّصیي تکیهتکیه میيشیود و يیک نفیر

سییط پییايين سییرمايه اجتمییاعي هسییتند اسییتفاده مییيشییود

نميتواند مانند گذشته ،همه يا بيشتر كارهاي خیود را مسیتقالً

(.)Reeskens & Marchooghe, 2007

انجام دهد (گيدنز.)511 :5922 ،

 -6اعتماد به نظام يا سيستمد در جامعیه میدرن ،الزامیاً دو

البته به نظر زتومکا ،اعتماد ميتواند بیه مقیوالت انتزاعیي

سوي فرايند ارتباط را ارتباطگران انساني تشیکيل نمیيدهنید،

ديگري مانند اعتماد به نظم ،دموكراسي ،علم و غيره نيز تعلیق

بلکه انسان ها گاهي با كنشگیران غيیر فیردي ارتبیاط برقیرار

پيدا كند

(زتومکا.)11-11 :5914 ،

ميكنند .به اين ترتيت شکل ديگري از اعتماد مطر میيشیود
كه متوجه ساختارهاي غير شخصي است .در اين میورد بیه دو

دیدگاه گیدنز
9

گيدنز در مباح

نوع اعتماد نهادي و اعتماد مدني يا انتزاعي اشاره شده است.

خود از سه نوع اعتماد بنيیادي ،شخصیي و

الف) اعتماد نهادي :5اعتماد نهادي داللت دارد بیر ميیزان

انتزاعي نام ميبرد .به گفته وي ،در جوامع مدرن تحت تسیلط

مقبوليت و كارايي و اعتمیادي كیه میردم بیه نهادهیا (رسیمي

نظام هاي انتزاعي ،اعتماد بسيار مهم است .از نظر وي نيیاز بیه

دولتي) دارند .به تعبير دوگان انعکاس فقدان اعتماد به نهادهیا

اعتماد با فاصلهگيري روابط زماني و مکیاني افیراد در ارتبیاط

در اغلت موارد ،نتيجه بي اعتمادي به افرادي است كه عهدهدار

است .از نظر گيدنز ،اعتماد در جوامع ماقبل نیوين از اهميیت

امور آن نهادها هستند .بنابراين ميزان اعتمیاد نهیادي برحسیت

كمتري در مقايسه با جوامع نوين برخیوردار اسیت .چیرا كیه

نوع ارزيابي میردم از كاركنیان ايین نهادهیا در قالیت ادارات،

افراد هر چه فاصله زماني و مکاني بيشتري از هیم دارنید ،بیه

ارگانها و نهادهاي مختلفي كیه در زنیدگي روزمیره بیا آنهیا

اعتماد بيشتري نياز خواهند داشیت .بیه عبیارتي میا در میورد

ارتباط دارند سنجيده مي شیود (علیيپیور .)554 :5911 ،مدرسیه،

كساني كه پيوسته در معرض ديدمان هستند و فعاليت هايشیان

دانشگاه ،ارتش ،دادگاه ،نيروي انتظامي ،بانک ها ،بیازار سیهام،

را ميتوان مستقيماً میورد بیازنگري قیرار داد نيیاز بیه اعتمیاد

دولت ،مجلس و  ...نوعیاً از ايین نیوع اعتمیاد هسیتند .ميیزان

نییداريم .اعتمییاد هنگییامي ضییروري مییيشییود كییه در نتيجییه

اعتمادي كه مردم به نهادهاي مختلیف دارنید در بیين جوامیع

فاصییلهگيییري زمییاني و مکییاني اییالع كییاملي از پديییدههییاي

متفاوت است و در یي زمیان دسیتخوش تغييراتیي میيشیود

اجتماعي نداشتهايم .در جوامع ماقبل نوين كه خصیلتي محلیي
و بومي دارند و كنشهاي متقابل بيشتر در سیط محلیي و رو

(زتومکا.)17 :5914 ،
7

ب) اعتماد انتزاعي (مدني) :گيدنز ،نظیامهیاي انتزاعیي را

در رو رخ ميدهند ،در روابط اجتماعي افراد ،چنان صراحت و

نظام هاي انجام كار فنیي يیا مهیارت تخصّصیي میيدانید كیه

شفافيتي به چشم ميخورد كه نيازي به اعتماد ندارند ،زيرا اين

حوزه هاي وسيعي از محيط مادي و اجتماعي زندگي كنوني ما

اعتماد به یور یبيعیي وجیود دارد .اعتمیاد غيیر شخصیي بیه

را تشکيل ميدهد .مبل نظام پزشکي ،نظام معماري و غيره .بیه

ديگران ناشناس ،ناشي از ماهيت رشديابنده نظامهاي انتزاعیي

نظر وي ،ما از اعتماد به نهادهاي مدرن و نظامهاي انتزاعي در

است .در جوامع بزرگ و گسترده ،به اعتماد از یريق نظامهاي

موقعيتي كه بسياري از جنبه هاي مدرنيت جهاني شیده اسیت،

پولي و حقوقي بسيار نيازمند هسیتند .وجیه عمیده اعتمیاد در

Institutional Trust
Abstract Trust

1
2

Gidden

3
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دوران مدرنيته ،پايبندي هاي بيچهرهاي است كه در نظامهیاي

اعتماد از نظر كلمن ،5يک مفهوم محوري است .به نظر كلمن،

تخصصي معنا مييابد (ريتزر.)242 -241 :5922 ،

افراد براي اين به كنش اجتماعي ميپردازند كه نيازهیاي خیود

خويش بين دو نوع اعتماد تمیايز قائیل

را رفع كنند و رفع نيازها تنها از یريق بده بستانهاي اجتماعي

گيدنز در مباح

ميشود :اعتماد به افراد خاص و اعتماد به افراد يیا نظیامهیاي

امکانپذير است .بنابراين مبیادالت نقیش اساسیي در سیاختن

انتزاعي .اعتماد انتزاعي در برگيرنده آگاهي از مخیایره و فیرد

كنشهاي اجتماعي دارند.

مورد اعتماد است .لذا در حالي كه كنشگر ميتواند به راحتیي

در روابط اجتماعي ،فرد ميتواند هم اعتمادكننده اسیت و

در مورد ارزش اعتماد به افراد خاص ق اوت كند ،میيتوانید

هم اعتماد شونده .كلمن در مورد رابطه مبتني بر اعتماد ،توجه

درباره ارزش اعتماد تعميميافته نيز داراي ايدههیا و باورهیايي

به چند نکته را ضروري ميداند:

است .افراد همچنیين میيتواننید دربیاره ميیزان ارزش اعتمیاد
نسبت به نظامهاي انتزاعي نظيیر نهادهیا نيیز داراي باورهیايي

 -5برقراري اعتماد ،امکیان كنشیي را از جانیت امیين بیه
وجود ميآورد كه در غير اين صورت ممکن نبود.

هستند .از اين فرآيند ميتوان با عنوان سط نهادي اعتماد نیام

 -7اگییر اعتمییاد شییونده (امییين) قابییل اعتمییاد اسییت،

برد .اين همان چيزي است كیه گيیدنز آن را ايیده اعتمیاد بیه

اعتمادكننده از اعتماد خیود ،بيشیتر سیود میيبیرد تیا از عیدم

نظامهاي تخصصي مينامدد يعني ممکن است كنشگر از فردي

اعتمییاد ،در صییورتي كییه اگییر امییين ،قابییل اعتمییاد نيسییت،

كه اتومبيل يا خانه او را ساخته ،شیناختي نداشیته اسیت ولیي

اعتمادكننده از اعتماد خود بيشتر زيان ميبيند تا از عدم اعتماد

نسبت به نظام اسیتاندارد ،تنظیيم قواعید و قیوانين ،نظیارت و

خود.

(شیارعپیور:5911 ،

 -9اعتماد كردن در برخیي میوارد مسیتلزم آن اسیت كیه

كنترل كيفيت ،داراي ميزاني از اعتمیاد اسیت

 .)516گيدنز همچنين براي نشان دادن نقطیه مقابیل اعتمیاد ،از

اعتمادكننییده منبییع خییود را بییه شییکل داویلبانییه در اختيییار

مفهوم و اصیطال بیياعتمیادي اسیتفاده میيكنید كیه شیامل

اعتمادشونده قرار دهد.

اشخاص و نظامهاي انتزاعي است

(گيدنز.)553 :5922 ،

از نظر گيدنز ،جوامع مدرن به نظامهاي تخصصي اعتمیاد
تکيه ميكنند و اين بدان معنا است كه اعتماد كليد رابطیه بیين

 -6در همه روابط مبتني بر اعتماد « ،تأخر زماني» وجیود
دارد .بیه بيییان ديگییر اعتمادكننیده بايیید بییه اميید جبییران فییرد
اعتمادشونده در آينده ،اقداماتي انجام دهد

(كلمن.)516 :5922 ،

فرد و نظامهاي تخصصي است (گيدنز .)17 :5916 ،از نظر گيدنز

به نظر كلمن ،روابط اجتماعي هنگامي به وجیود میيآيید

اعتماد ،شيوه ضروري و اجتنابناپذير زندگي اجتماعي اسیت

كه افراد كوشش ميكنند از منابع فردي خود ،به بهتیرين نحیو

و از مؤلفههاي مدرنيت است .یبق نظیر گيیدنز ،منیابع اصیلي

استفاده كنند .همچنين به نظر كلمن ،اعتماد بیه مکانيسیمهیاي

اعتماد در جوامع سنتي ،اهميّت خیود را در جوامیع صینعتي و

كليتر و ساختارهاي كالن از چهارچوب اعتماد متقابل نشیأت

جديد از دست دادهاند .گيدنز ارتباط ناب را منوط بیه اعتمیاد

ميگيرد .از اين رو ،آسيتپیذيري اعتمادهیاي انتزاعیي را نيیز

متقابل ميداند كه رابطهاي نزديک با صميميت دارند .به عقيده

بايد بر حسیت آسیيتهیاي وارده بیه حیدود اعتمیاد متقابیل،

گيدنز ،در جوامع مدرن اعتماد بين میردم كیاهش يافتیه اسیت

تعريف و بررسي كرد

(گيدنز.)571 :5916 ،

دیدگاه کلمن

(كلمن.)641-643 :5922 ،

نظريات كلمن كه در چارچوب نظريات سرمايه اجتماعي
مطر شده است ،اگرچه به ابعیاد اعتمیاد شخصیي و انتزاعیي
توجه دارد ،اما به یور كلي شيوه روانشناختي مبادله را ،مبناي
Coleman

1

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)46شماره چهارم ،زمستان 5931

94

تحليلهاي خود قیرار داده و بیهخصیوص در تحليیل روابیط

ولي اگر اين رابطه اعتماد سودآور نيست و يیا ايینكیه سیبت

گروههاي با تعداد نسبتاً زياد ،تنها همان قواعد گروههیاي دو و

ريسک باال و عدم كست سود متناست است ،آنگیاه اعتمیاد و

سه نفره را به كار ميبرد .حیال آن كیه در تریوري مبادلیه ،بیه

رابطه اعتمادي كاهش مييابد.

خوبي نشان داده شده است كیه قواعید حیاكم بیر گیروههیاي

به یور كلي ميتوان گفت كه كلمن در دو سط خیرد و

بزرگ به صورتي ماهوي با قواعد جاري در گروههاي كوچک

كالن اعتماد را بررسي كرده است .در سط خرد ،تنها بح

از

متفاوت است .به نظر كلمن «در هر رابطیه مبتنیي بیر اعتمیاد،

رابطه اعتماد بين دو نفر است كیه در ايین سیط بیا رويکیرد

حیداقل دو جییز وجییود دارد ،اعتمادكننییده و اعتمادشییونده و

كنش انتخاب عاقالنه ،اعتماد را مورد بررسي قرار ميدهد .وي

فرض بر اين است كه در كنش ،هر دو جز هدفمند هسیت و

در اين رابطه ميگويید كیه اعتمادكننیده ،بیالقوه بايید تصیميم

به دنبال ارضاي نيازهاي خود هستند .یرف اعتمادكننیده بايید

بگيرد از بين دو حالتد يعني اعتمیاد نکیردن و اعتمیاد كیردن

تصميم بگيرد كه با ديگري وارد معامله شود يا نه (يعني خطیر

يکي را انتخاب كند .اما در سط كیالن ،كلمین از نظیامهیاي

را بسذيرد يا نه) و یرف اعتمادشونده نيز بايد بين حفظ اعتماد

اعتماد سخن ميگويد .او در بح

خود از نظیامهیاي اعتمیاد،

و يا شکستن آن دست به انتخاب بزنید .بنیابراين يیک رابطیه

سه نظام را از يکديگر متمايز ميكند -5 :نظام اعتمیاد متقابیلد

مبتني بر اعتماد ،يک رابطه دوجانبه است و بر مبناي اصیل بیه

 -7نظام اعتماد واسطهاي و  -9نظامي كه در آن شخص ثالی

حداكبر رساندن فايده ،تحت شرايط مخایره قرار دارد»

(كلمن،

.)725 :5922

مطر است .از نظركلمن اين سه نیوع نظیام اعتمیاد ،پيچيیده
هستند .در نوع نخست« ،دو كنشگر ممکن است دو نوع رابطه

به عقيده كلمن «اصوال در يک رابطه مبتني بر اعتماد ،ما با

داشتهاند :كنشگر اولي به دومي اعتماد ميكنید و امينیي بیراي

كنشگراني عقالني مواجه هسیتيم .در ايین رابطیه ،اگیر بیراي

دومي است .اين اعتماد متقابل است .دوم ،كنشگر ممکن است

كنشگر شانس پيروزي در مقايسیه بیا شیانس شکسیت بيشیتر

اميني براي يک كنشگر و اعتمادكننیدهاي بیراي كنشیگر ديگیر

است ،اعتماد خواهد كرد ،زيرا او موجیودي عقالنیي اسیت و

است .درواقع ،اين كنشگر واسطهاي در رابطیه اعتمیاد اسیت.

بايد اعتماد كند .اين بيان سیاده ،مبتنیي بیر اصیل بیه حیدّاكبر

سوم ،وضعيتهايي وجود دارد كه در آن كنشگر ،قول كنشیگر

رساندن سودمندي ،تحت شرايط ريسیک اسیت .اعتمادكننیده،

ديگر را نميذيرد اما قول كنشگر سوم را ميپیذيرد .ايین قیول

بالقوه بايد بين اعتماد نکردن (كه در اين صورت هي تغييیري

ممکن است در معاملهاي بين ییرفهیاي اول و دوم اسیتفاده

در سودمندي او حاصل نميشود) و اعتماد كردن (كیه در ايین

شود .اين اعتماد شخص ثال

است» (كلمن.)725 :5922 ،

صورت به كنش یرف مقابل بستگي دارد) تصميمگيري كنید»
(1990:91

 .)Coleman,یبق نظر كلمن ،چون انسیان موجیودي

نظریه بازی

عقالني است كه كنشهاي او مبتني بر گزينش معقوالنه است،

نظريه بازي احتماالً با چیا

لذا هميشه در فکر اين است كه در روابط خود حیدّاكبر سیود

اقتصادي ) 1949( 5جان وان نيومن 7و اسکار مورگسیترن 9در

ممکن را كست كند .او براي اين كار ،ابتدا مقداري از منیابع را

دهه  1950توسعه يافت .آنها بازي را هر نیوع كینش متقابیل

از یرف خود هزينه ميكند كه به عنوان هزينه اعتمیاد در نظیر

بییين مشییاركت كننییدگان در يییک گییروه ناميدنیید كییه توسییط

گرفته ميشود تا بتواند در جريان اعتماد به سودي متناسیت بیا

مجموعهاي از قواعد یراحي شدهاند و اين قواعد حركتهیاي

كتیاب نظريیه بیازيهیا و رفتیار

آن هزينه دست يابدد بنابراين ،اگیر جريیان و رابطیه اعتمیادي
سودآور است ،اعتماد و روابط اعتمیادي بيشیتر خواهید شید،

1

The Theory of Roles and Economic Behavior.
John Von Neumann.
3
Oskar Morgerstern.
2
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متفاوت براي هر مشاركتكننده را پيشبيني و نتیايج را بیراي

چارچوب نظری

هر تركيت ممکین از حركیتهیاي مشیاركتكننیدگان تعيیين

در اين پژوهش از نظريه بازي ،نظريه اعتمیاد كلمین و نظريیه

ميكند .نظريه بازي بر اسیاس مجموعیهاي از پیيشفیرضهیا

شبکههاي اجتماعي براي چارچوب نظري استفاده شده اسیت.

یراحي شده است كه فهم دقيقتر آن معطوف به فهم اين پيش

كلمن در ديدگاه خود در خصوص اعتماد اجتماعي ،اينگونیه

فرضها است -5 :كارگزاران به یور ابیزاري عقالنیيانیدد -7

استدالل ميكند كه انسان موجودي عقالني است و كنشهیاي

كارگزاران دانش عمومي از ايین عقالنيیت دارنید و  -9آنهیا

او مبتني بر گزينش معقوالنه است .ايین ايیده بیه گونیهاي در

قواعد بازي را میيشناسیند .در مجمیوع در میدلهیاي بیازي

نظريه بازي نيز میورد تأكيید قیرار گرفتیه اسیت و كنشیگران

(نظريه بازي) هميشه فرض بر اين اسیت كیه بیازيگران داراي

اجتماعي به عنوان بازيگران جامعه برآنند تا با رعايیت قواعید

هويییت عقالنییيانیید ،تصییميمسییازان آگییاه هسییتند و اهییداف

بازي كه در يک وضعيت مبادلهاي به كارگرفتیه میيشیود ،بیه

برايشان خوب تعريف شده اسیت و آمیادگي و انتخیاب آزاد

اهدافشان دست يابند و بر اساس اين قواعد بازي به اهیداف

در شرايط خاص با مالحظه محدوديتها را دارا هسیتند .ايین

و خواستهاي بازيگران ديگر نيز توجه دارند ،به همان انیدازه

پيشفرضها ،با چندين سؤال اساسي مطر ميشیود -5 :مین

كه انتظار دارند كنشگران ديگر نيزبه خواشسیتهیا و اهیداف

كي هسیتم؟د  -7چیه كیاري انجیام میيدهیم؟ و  -9چگونیه

آنها توجه داشتهانید .درايین شیرايط ،فقیط خواسیت فیردي

ميتوانم در مورد كارهايي كه بايد انجام بدهم ،اییالع بيیابم؟

اهميت ندارد بلکه خواسیتهیا و انتظیارات ديگرانیي كیه در

(آزاد ارمکي.)971-991 :5915 ،

اجتماع و درارتباط متقابل بیا فیرد هسیتند نيیز داراي اهميیت
هستند .اين گزينش معقوالنه شکلي از مبادله رفتاري را ايجیاد

نظریه شبکههای اجتماعی

مينمايد كه به همان اندازه كه كنشگر انتظار رفتاري عقالني و

موضوع محوري در نظريه شبکههاي اجتماعي ،روابط اسیت و

حمايتگرانه از ديگران دارد ،خود نيز متقابالً سعي بر آن دارد

واحد تشکيلدهنده ساخت جامعه ،شبکههاي تعیاملي هسیتند.

نسبت به ديگران عقالني و حمايتگرانه رفتار نمايید .در ايین

بر اساس اين نظريه ،ساخت اجتماعي به عنوان يیک شیبکه از

چرخه عقالني رفتار مبادلهاي ،كنشگر با توجه به خواستهاي

«اع اي شبکه» و مجموعهاي از پيوندها كه افراد ،كنشگران يا

معقول ديگران ،كرانه مطمرني براي رفتار نوعدوسیتانه ديگیران

گروهها را به هم متصل ميسازد ،تشکيل شده اسیت .اع یاي

نسییبت بییه خییود فییراهم مییيسییازد .ايیین مبادلییه انتظییارات و

شبکه ميتوانند افراد ،گروهها ،نهادها ،موجوديتهاي حقیوقي

درخواستها براي كنش عقالني نسبت به يکديگر با عنصیري

و يا سازمانها و ....هستند (.)Wellman & Berkowitz, 1988

ذهني كه اين انتظارات را تقويت و قابیل ایمينیان میيسیازد،

ايیین نظريییه بییا بررسییي روابییط اجتمییاعي موجییود بییين

تسهيل ميگردد .اين عنصر چيزي جز اعتماد نيست .بیا توجیه

مجموعهاي از كنشگران ،به تحليل ساخت اجتماعي ميپیردازد

به نظامهاي سه گانه اعتماد در ديدگاه كلمین ،نیوع اعتمیاد در

و ضمن اينكه به كل ساخت توجیه میيكنیدد الگیوي روابیط

روابییط متقابییل در روابییط كنشییگران اجتمییاعي اهميییت دارد.

موجود درداخل ساخت را نيز میورد بررسیي قیرار میيدهید.

بنابراين ،با توجه به ديدگاه كلمن ،از آن جهت كه ،از يک سو،

بنییابراين ،در ايیین نظريییه ،بییه جییاي تأكيیید بییر كنشییگران و

يک تفکر عقالني و هدفمند درون افراد براي اعتماد كردن و يا

ويژگيهاي فرديشان به عنوان واحد تحليل ،به ساختار روابط

اعتماد نکردن وجود دارد ،و از سوي ديگر ،بیه دليیل ايینكیه

( Kurtosi, 2004:1به نقیل از باسیتاني و

افراد براي كست منفعت عقالني از يک رابطه سعي ميكنند به

كنشگران پرداخته ميشود
همکاران.)11 :5912 ،

ديگران اعتماد كنند و حتي در مرحله اول ممکن است به خود
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بقبوالنند كه خطر اعتماد را بسذيرند ،ديدگاه يادشده از اهميیت

ميدهند .به بيان ديگر ،هم اعتمیاد در روابیط شخصیي و هیم

ويژهاي بیراي بررسیي اعتمیاد اجتمیاعي در روابیط شخصیي

گرايش ديگیر خواهانیه نیوعي از تبیادل امتيیازاتي اسیت كیه

برخوردار است .به بيان ديگر ،از ميان سه نوع نظام اعتمیاد در

انسانها براي يکديگر قائیل هسیتند .فیرد بیا ايین انگيیزه كیه

ديدگاه كلمن ،نوع اول يا همان ارتبیاط متقابیل بیراي ارزيیابي

ديگران نيز با روحيه نوعدوستي و اعتماد بیا او تعامیل دارنید،

اعتماد در روابط شخصي مورد توجه قرار گرفته است .در كنار

نسبت به آنها اعتماد دارد و اقدام بیه رفتارهیاي نوعدوسیتانه

ديدگاه كلمن ،نظريه بازي كه در پيوند با نظريههیاي مبادلیه و

ميزند .دراين راستا ،به نظر ميرسد همبستگي بين اعتمیاد در

گزينش عقالني ارائه شده است ،ميتواند براي تبيين رابطه بين

روابط شخصي و گرايش ديگرخواهانه وجود داشته است.

گرايش ديگرخواهانه و اعتماد مورد استفاده قرارگيرد .بنابراين،

با توجه به تأكيدي كیه نظريیه شیبکههیاي اجتمیاعي بیر

در اين پژوهش اعتماد در روابط شخصي در پيوند بیا گیرايش

ساختار روابط دارد و ايین سیاختار روابیط بیه موقعيیتهیاي

به رفتارهیاي ديگرخواهانیه -كیه نیوعي از كینش عقالنیي در

خانوادگي و اجتماعي فرد و گروههاي اجتماعي مرتبط اسیت،

چرخه رفتارهاي مبادلهاي اسیت -میورد بررسیي قیرار گرفتیه

متغير وضعيت تأهل به عنوان يکي از ساختارهاي روابطي فرد

است

در خانواده در پيوند با اعتماد در روابط شخصي مورد مطالعیه

اگر اعتماد اجتماعي در روابط شخصي را نوعي پنداشیت

قرار گرفته است.

ذهني از چيدمان كنشهاي كنشیگران در نظیر داشیت ،نظريیه
بازي به گونهاي اعتمیاد را بیه عنیوان ايسیتار و پیيش درآمید

فرضیههای تحقیق

گزينش رفتارها و كینشهیاي كنشیگران اجتمیاعي بیه شیکل

 -5بين ميیزان گیرايش ديگرخواهانیه و اعتمیاد اجتمیاعي در

ضمني مورد توجه قرار ميدهد .بر اساس پيش فرضهاي اين

روابط بين شخصي ،رابطه معناداري وجود دارد.

نظريه ،ميوان چنیين اسیتدالل نمیود كیه دو ییرف بیازي در

 -7بين ميیزان اعتمیاد اجتمیاعي پاسیخگويان در روابیط بیين

رفتارهاي اجتماعي به منظور گسترش و تسهيل همکاريشیان

شخصي با توجه به وضیعيت تأهیل آنهیا ،تفیاوت معنیاداري

هم خود را ملزم به همکاري و همياري با يکديگر ميداننید و

وجود دارد.

در اين راه به منافع و خواسیتهیاي ديگیران -كیه نمیودي از
ديگرخواهي است -توجه میيكننید و در همیين راسیتا ،حید

مدل تحلیلی پژوهش

نصابي از اعتماد در روابط شخصي را نسبت به يکديگر نشیان
ميزان گرايش
ديگرخواهانه
ميزان اعتماد اجتماعي
در روابط شخصي
وضعيت تأهل

روششناسی

تحقيق ،پرسشینامه اسیت كیه بیه تناسیت موضیوع تحقيیق از

روش تحقيق در اين پیژوهش از نیوع پيمايشیي اسیت .ابیزار

تركيبي از پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه سیاخت ديگیر
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محققان استفاده شده است .جمعيت آماري پیژوهش برابیر بیا

قییومي را زيییر پییا مییيگییذارد (اميركییافي .)95-97 :5911 ،اعتمییاد

سرشماري سال  5931كل كشیور 11721 ،نفیر اسیت .حجیم

اجتماعي در زمينهاي فراتر از روابط چهره به چهیره قیرار دارد

نمونه در اين پژوهش با استفاده از جدول لين ( ،)1976تعیداد

و در شبکههاي موجود در سیط فرافیردي جريیان میييابید.

 916نفر محاسبه شیده اسیت .بیراي شیناخت ميیزان انسیجام

بدين ترتيت ،اعتماد اشیخاص جیاي خیود را بیه مقولیههیاي

دروني (پايايي) گويههیاي متغيیر وابسیته و متغيیر مسیتقل ،از

اجتماعي انتزاعيتر و گسیتردهتیري میيدهید كیه در سیطحي

آزمون آلفاي كرونباخ و براي ميیزان اعتبیار از روايیي صیوري

وسییيعر از مرزهییاي خییانوادگي ،همسییايگي و یايفییهاي قییرار

استفاده شده است .براي تجزيه و تحليیل دادههیاي بیه دسیت

ميگيرد .حوزه تعامل و ارتباط در اعتمیاد اجتمیاعي از سیط

آمده ،از نرمافزار  SPSSاسیتفاده شیده اسیت .همچنیين بیراي

روابط و تعامل درون گروهي بیه تعامیل بیين گروهیي ارتقیا

بررسي رابطه بين متغير ميیزان گیرايشهیاي ديگرخواهانیه بیا

مييابد .به ییور خالصیه ،اعتمیاد اجتمیاعي ،هیم اعتمیاد بیه

اعتماد اجتماعي در روابط بين شخصي ،از آزمونهاي ضیريت

اشخاصي است كه ميشناسیيم و هیم اعتمیاد بیه غريبیههیا و

همبستگي پيرسون و براي بررسي تفاوت معناداري بين اعتماد

كساني است كه آنها را شخصاً نميشناسيم.

اجتماعي در روابط بين شخصي با توجیه بیه وضیعيت تأهیل

گییرايش ديگرخواهانییه :ديگرگرايییي يکییي از مکاتییت

پاسخگويان ،از آزمون مقايسه ميانگينها ( Tمسیتقل) اسیتفاده

واقعگرايي اخالقي است كه معتقد است هر كاري كه به انگيزه

شده است.

دوستي ديگران و به فرمان عایفه غير دوستي از انسیان صیادر
گردد خوب ،و هر آنچیه بیه انگيیزه حیت ذات و مصیلحت

تعریف مفاهیم

خويشتن از انسان صیادر گیردد بیه بیدي متصیف میيگیردد.

تعاریف نظری

مدعاي ديگرگرايان اين است كه ما با دو دسته گرايشها روبیه

اعتماد :اعتماد به عنوان ويژگي فیردي مطیر میيشیود و بیر

رو هسییتيمد گییرايشهییاي غريییزي و گییرايشهییاي عییایفي

احساسییات ،عوایییف و ارزشهییاي فییردي تأكيیید دارد و در

غيرگرايانه .خواسته هاي غريزي به خوب و بد اخالقي متصف

بررسي اعتماد نظريههاي شخصيت و متغيرهیاي فیردي میورد

نمي شوند و ضیرورت زنیدگيانید .امیا دسیته دوم كیه جنبیه

توجه قرار ميگيرد .بر اساس اين ديدگاه ،اعتماد بیا مفیاهيمي

اجتماعي دارند و منفعت آن به ديگران ميرسید از مید و ذم

چییون همکییاري ،صییداقت ،وفییاداري ،صییميميّت ،اميیید و

انسانها برخوردارند و جنبه اخالقي مييابند .بنابراين ريشیه و

(اجییاقلو و زاهییدي.)31 :5916 ،

مالک عمل اخالقي در عواییف اجتمیاعي نهفتیه اسیت .هیر

منظور از اعتماد ،پذيرش خطر مواجهیه و ارتبیاط بیا ديگیران

چيزي كه مطابق عوایف انساني است خوب و هر چيیزي كیه

است ،با اين تصور كه آنها چنیان كیه انتظیار میيرود ،رفتیار

مخالف عوایف اجتماعي و معلول خودخواهي و خیودگرايي

خواهند كرد يا اين كه عمداً در پي آزار و اذيیت میا نخواهنید

است ،بد است (مصبا يزدي .)716 :5916 ،منظور از گرايشهیاي

بود.

ديگرخواهانه ،ميزان گرايش فرد به كمیک كیردن بیه ديگیران،

دگرخییواهي ارتبییاط نزديییک دارد

اعتماد اجتماعي در روابط بين شخصي :اين نوع از اعتماد

همدلي با ديگران و رفع مشکالت ديگران است .به بيان ديگر،

را ميتوان حسنظن داشتن نسبت به افیراد جامعیه ،جیداي از

گرايشهاي ديگرخواهانیه ،ميیزان ديگرگرايیي و گیرايش بیه

تعلق آنها به گروههاي قومي و قبيلهاي تعريف كرد .بنیابراين،

همدلي و همکاري يک فرد با تمامي اشخاصي است كه آنهیا

اعتماد مزبور تنها به روابط چهره به چهره محیدود نمیيشیود.

را ميشناسد يا آنها را نميشناسد.

اين نوع از اعتماد مرزهیاي خیانوادگي ،همسیايگي ،محلیي و

وضعيت تأهل :منظور مجرد يا متأهیل بیودن نمونیههیاي
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مورد پژوهش است.

( ،9موافقم) نمره ( ،6كیامالً میوافقم) نمیره  1و همچنیين بیه
گويههاي  6 ،7و  1پس از كدبندي مجدد گويهها كه نيیاز بیه

تعاریف عملیاتی

كدگذاري مجدد داشتند ،به ترتيت( ،كیامالً مخیالفم) نمیره ،1

اعتماد اجتماعي در روابط بیين شخصیي :بیراي سینجش ايین

(مخالفم) نمره ( ،6نظري ندارم) نمیره ( ،9میوافقم) نمیره  7و

متغير از  3سؤال در قالت مقيیاس ترتيبیي و یيیف ليکیرت 1

(كامالً موافقم) نمره  ،5داده شده است.

گزينه اي استفاده شده كه سؤاالت به دو بخش تقسيم شدهانید.

گرايش ديگرخواهانه :اين مفهوم با  3سؤال  2گزينهاي در

بخش اول شامل  6سؤال است كه ابعادي از جمله اعتمیاد بیه

قالت مقياس ترتيبي و یيف ليکرت مورد بررسي قیرار گرفتیه

خانواده ،اعتماد به خويشاوندان ،اعتماد به دوستان و اعتماد بیه

است كه گويههاي آن شامل -5 :چقدر در جشنهاي عمیومي

همسايگان و به یور كلي اعتماد افراد به كساني كه ميشناسند

مبل كمک بیه ايتیام ،جشین عایفیههیا ،جشین گلريیزان و ...

را مورد بررسي قرار ميدهد كه گويههاي آن شامل -5 :به چه

شركت ميكنيید؟د  -7چیهقیدر از پیول هايتیان را بیراي حیل

ميزان به اع اي خانواده خود اعتماد داريد؟د  -7به چه ميیزان

مشکالت دوستان و آشنايانتان خرج ميكنيد؟د  -9چهقیدر در

به اقوام و خويشاوندان خود اعتماد داريد؟د  -9به چه ميزان به

كمک به ديگران پيشقدم هستيد؟ د -6چهقدر حاضیريد پیول

دوستان قديمي خود اعتمیاد داريید؟ و  -6بیه چیه ميیزان بیه

خود را به خويشاوندان قرض بدهيد؟د  -1چهقدر به بچههیاي

همسايگان خود اعتماد داريد؟ است .سط سینجش سیؤاالت،

بي سرپرست سر میيزنيید؟د  -4چیهقیدر در زمیان گرفتیاري

ترتيبي است كه به ترتيت شامل  1گزينه( ،خيلي كم) بیا نمیره

دوستان و آشنايان با آنها همدلي میيكنيید؟د  -2چیهقیدر در

( ،5كم) با نمره ( ،7تا حدودي) با نمره ( ،9زياد) با نمیره  6و

آشتيدادن دوستان خود با يکديگر تالش ميكنيد؟د  -1چهقدر

(خيلي زياد) با نمره  1است .بخیش دوم سیؤاالت مربیوط بیه

در دعواهاي همسايه ها ميانجيگري ميكنيد؟ و  -3چهقدر در

اعتماد اجتماعي در روابط شخصي ،شیامل  1گويیه اسیت كیه

یول سال ،به سراي سالمندان سر ميزنيد؟ اسیت .نمیرات در

ميزان اعتماد عمومي افراد را به تمامي كساني كه ميشناسیند و

نظر گرفته شده براي گويهها به ترتيت ،براي (اصالً) نمره (،)1

تمامي كساني كه نميشناسند مورد سنجش قرار میيدهید كیه

براي (خيلي كم) نمره  ،5براي (كم) نمره  ،7بیراي (متوسیط)

سؤاالت به ترتيت شامل اين موارد است -5 :آدم تیا از كسیي

نمره  ،9براي (زياد) نمره  ،6براي (خيلي زياد) نمره  1و براي

بدي نديده بايد به او اعتماد كندد  -7معتقدم امروزه روزگاري

(هميشه) نمره 4است.

است كه به هي كس نميتوان اعتماد كردد  -9حاضرم به كسي

وضعيت تأهل :براي متغير وضعيت تأهل ،از يیک سیؤال

كه غريت و تنهاست ،اعتماد كنم و بیه او پنیاه بیدهمد  -6مین

با سط سنجش اسمي دو گزينیهاي اسیتفاده شیده اسیت كیه

معتقدم كه در رابطهام بیا ديگیران ،نبايید ایالعیات زيیادي از

وضعيت تأهل به وسيله دو گزينه  -5متأهل و  -7مجرد ،مورد

خودم به آنها بدهم و  -1اين روزها به سختي ميتوان كسیي

سنجش قرار گرفته است.

را پيدا كرد كه واقعاً بتوان بیه او اعتمیاد كیرد .سیط سینجش
بخش دوم سیؤاالت مربیوط بیه اعتمیاد اجتمیاعي در روابیط
شخصي نيز ،ترتيبي است كه به ترتيت شامل ،كیامالً مخیالفم،
مخالفم ،نظري ندارم ،موافقم ،كامالً موافقم است .نمرهگیذاري
گويهها به اين صورت است كه به گويههاي  5و  9به ترتيیت،
(كامالً مخالفم) نمره ( ،5مخالفم) نمره ( ،7نظري ندارم) نمیره

پایایی و روایی
رايجترين و مناستتیرين روش بیراي سینجش پايیايي یيیف
ليکرت ،ضريت آلفاي كرونباخ است .در جدول  ،5همانگونیه
كه مشاهده ميشود ،نوسانهیاي چنیداني ميیان ميیزان آلفیاي
كرونباخ متغيرها براي حجم نمونه نسبت به آلفاي پيشآزمیون
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وجود ندارد .با توجّ به اينكه مقدار آلفاي متغيرهاي يیاد شیده

محسوسي بيش از نيمي از پاسخگويان را به خیود اختصیاص

باالتر از  1/21هست ،ميتوان گفت ابیزار پیژوهش از پايیايي

دادهاند.

مطلوبي برخوردار است و اين نشانگر انسجام درونیي مناسیت
جدول  -2توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهل

بين گويهها است.

وضعیت تأهل

جدول  -8میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهایی که به صورت طیف
لیکرت سنجش شدهاند
متغیرها
اعتماد اجتماعي در روابط
بين شخصي
گرايش ديگرخواهانه

آلفای آزمون
مقدماتی

آلفای حجم نمونه

1/117

1/431

1/214

1/125

آمار توصیفی
درصد

فراوانی

مجرد

759

11/1

متأهل

525

66/1

كل

916

511

بر اساس نتايج بهدست آمده در جدول  ،9تعداد  551نفر
( 71/4درصد) از پاسخگويان در روابط بیين شخصیي اعتمیاد
پاييني داشتهاند .تعداد  794نفر ( 45/1درصد) از پاسیخگويان

در پژوهش حاضر از روايي صوري استفاده شیده اسیت.

اعتماد متوسطي در روابط بين شخصي داشتهاند .تعداد  91نفر

روايییي صییوري يییا ظییاهري ،داوري بییه وسییيله گروهییي از

( 3/3درصیید) از پاسییخگويان اعتمییاد زيییادي در روابییط بییين

صاحت نظران در اين مورد است كه آيا شاخص (معیرف) ،در

شخصي داشتهاند.

واقیع سیازه را انیدازهگيییري میيكنید؟

(منصییوريان.)711 :5915 ،

بنابراين ،نمونهاي از پرسشنامه مورد نظر در اختيار تعیدادي از
استادان مربوییه در دانشیگاه ياسیوج قیرار گرفیت و از آنیان
خواسته شد با توجه به هدف پژوهش ،نظر خیود را در میورد
وضو عبارات به كار گرفته شیده و ظیاهر پرسشینامه ،اعیالم

جدول  -3توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان اعتماد اجتماعی
در روابط بین شخصی در سه سطح پایین ،متوسط و باال
میزان اعتماد اجتماعی در

فراوانی

روابط بین شخصی

درصد

نمايند .در نتيجه ايین رونید ،تعیدادي از آنیان ،اصیالحاتي را

پايين

551

71/4

متوسط

794

45/1

پيشنهاد نمودند كه با لحیا كیردن نظريیات آنیان ،پرسشینامه

باال

91

3/3

مورد نظر ،كامالً مناست ارزيابي شد.

كل

916

511

یافتهها

بر اساس نتايج به دست آمده در جدول  ،6ميانگين نمیره

نتایج توصیفی

اعتماد اجتماعي پاسخگويان در روابط بیين شخصیي ()71/91

در جدول  ،7بر اسیاس نتیايج حاصیل از پیژوهش 759 ،نفیر

و همچنين ميانگين نمیره گیرايش ديگرخواهانیه پاسیخگويان

( 11/1درصد) از پاسخگويان مجرد و  525نفر ( 66/1درصد)

( )71/11است كه باالتر از نمره ميانگين واقعي است .بنیابراين

از پاسییخگويان متأهییل هسییتند .بییا توجییه بییه ايیینكییه شییيوه

پاسخگويان ابراز داشته اند كه اعتماد اجتماعي پاييني در روابط

نمونهگيري در اين پیژوهش ،تصیادفي از نیوع یبقیهاي چنید

بين شخصي خود دارند ،ولي به لحا گیرايش ديگرخواهانیه

مرحله اي اسیت ،سیعي بیر ايین اسیت كیه تناسیت جنسیيتي

وضعيت مطلوبي دارند.

پاسخگويان رعايت شود ،با اين وجیود ،افیراد مجیرد در حید
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جدول  -4میانگین نمره پاسخگویان بر اساس مؤلفههای مورد سنجش
متغير

كمترين نمره

ميانگين واقعي

نمره ميانگين به دست آمده از پاسخگويان

اعتماد اجتماعي در روابط بين شخصي

72

71/91

3

گرايش ديگرخواهانه

72

71/11

1

بيشترين نمره

واقعي

پاسخگويان

واقعي

پاسخگويان

59

61

61

1

16

19

یافتههای استنباطی

كولموگروف – اسميرنف تک نمونهاي( )K-S = 5/95و سط

در جیدول  ،1نتییايج آزمییون كولمیوگروف – اسییميرنف تییک

معناداري ( ،)Sig= 1/144توزيع صفت در بين نمونه ،با توزيع

نمونهاي مورد بررسي قرار گرفته شده است و نتايج حیاكي از

آن در جامعه ،نرمال است و تفاوت معناداري بين فراوانيهیاي

آن است كه در سط ایمينان  1/31و با توجه به مقدار آزمون

مشاهده شده و فراوانيهاي مورد انتظار وجود ندارد.

جدول  -5مقدار آزمون کولموگروف – اسمیرنف تک نمونهای برای نرمال بودن توزیع اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی
متغیر وابسته
اعتماد اجتماعي در روابط بين شخصي

تعداد

میانگین اعتماد اجتماعی در

فراوانی

روابط بین شخصی
71/91

916

مقدار آزمون

K-S

5/95

Sig

1/144

نتییايج بیه دسییت آمییده از پییژوهش در جییدول  ،4نشییان

دارد و ميزان گرايش ديگرخواهانه قادر است به خیوبي ميیزان

ميدهد كه ،با توجه به مقدار ضريت همبسیتگي پيرسیون بیين

تغييرات و واريانس اعتمیاد اجتمیاعي پاسیخگويان در روابیط

ميییزان گییرايش ديگرخواهانییه و اعتمییاد اجتمییاعي در روابییط

شخصي را توضي دهد .بیدين معنیي كیه بیا افیزايش ميیزان

شخصي كه برابر با  1/793است و همچنين با توجه به مقیدار

گرايش ديگرخواهانه ،اعتماد اجتماعي پاسیخگويان در روابیط

سط معناداري ( ،)Sig= 1/111بين دو متغير ،در سط خطاي

شخصي به نسبت كمي افزايش خواهد يافت.

كمتر از  1/15و سط ایمينیان  ،%33رابطیه معنیاداري وجیود
جدول  -6نتایج آزمون پیرسون بین میزان گرایش دیگرخواهانه و اعتماد اجتماعی در روابط شخصی
ضریب

متغیّرها
مستقل
گیییییییییییییرايش
ديگرخواهانه

وابسته

اعتماد اجتماعي

تعداد پاسخگو

916

براي بررسي ميزان اعتماد اجتماعي پاسخگويان در روابط
شخصي بر حست وضعيّت تأهیل آنهیا ،بیا توجیه بیه سیط

همبستگی

Sig

پیرسون

1/793

1/111

سنجش متغيرها ،از آزمون  Tمستقل ،استفاده شده است .نتايج
به دست آمده از پژوهش در جدول  ،2نشان ميدهید كیه ،بیا
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توجیه بییه مقییدار آزمییون  )T= 5/16( Tو سییط معنییيداري

معناداري وجود نداشته است و ميانگين ميزان اعتماد اجتماعي

( ، )Sig= 1/731بين ميزان اعتمیاد اجتمیاعي پاسیخگويان در

پاسخگويان در روابط شخصي دو گروه در سط ایمينیان 31

روابط شخصیي بیا توجیه بیه وضیعيّت تأهیل آنهیا تفیاوت

درصد ،مشابه هم است.

جدول  -7مقایسه میانگین میزان اعتماد اجتماعی در روابط شخصی بر حسب وضعیت تأهل
متغیرها
وابسته

مستقل

اعتمییییییاد
اجتمیییاعي

وضیییییعيت

در روابیییط

تأهل

شخصي

وضعیت
تأهل

میانگین اعتماد
فراوانی

اجتماعی در روابط
شخصی

انحراف
معیار

مجرد

525

76/21

6/34

متأهل

759

71/97

1/51

مقدار
آماره

5/16

Df

Sig

T

917

1/731

بحث و نتیجه

جوامع كنوني و مدرن را به دنبال دارد .در نتيجه ،نتايج حاصل

نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه به یور كلي  3/3درصید

از پژوهش با نتايج تحقيقات پيشين از جمله تحقيقات پيمايش

از پاسخگويان ،ميزان اعتماد اجتماعي در روابط بیين شخصیي

ملي ارزشهیا و نگیرشهیاي ايرانيیان ( )5923و حيیدرآبادي

باال 45/1 ،درصد از پاسیخگويان ميیزان اعتمیاد اجتمیاعي در

( ،)5911عبییاسزاده و ميرزايییي ( ،)5939ربییاني و همکییاران

روابط بیين شخصیي متوسیط و  71/4درصید از پاسیخگويان

( )5939همخواني دارد ولي بر عکس با نتايج تحقيقات كتیابي

ميزان اعتماد اجتماعي در روابیط بیين شخصیي پیايين دارنید.

( )5911و عليزادهاقدم و همکاران ( )5931همخواني ندارد.

بررسي نتايج به دست آمیده از پیردازش دادههیاي گیردآوري

با توجه به مقدار ضريت همبسیتگي پيرسیون بیين ميیزان

شده در خصوص متغير وابسته مورد بررسي در اين پیژوهشد

گییرايشهییاي ديگرخواهانییه و اعتمییاد اجتمییاعي در روابییط

يعني اعتماد اجتماعي در روابط بیين شخصیي ،نشیان داد كیه

شخصي كه برابر با  1/793است و همچنين با توجه به مقیدار

ميانگين نمره به دست آمده از پاسخگويان در خصوص ميیزان

سط معناداري ( ،)Sig = 1/111به لحا آماري بين دو متغير،

اعتماد اجتمیاعي در روابیط بیين شخصیي برابیر بیا ( 71/7از

رابطه معناداري وجود داشته است .ايین يافتیه بیا نظريیههیاي

ميانگين واقعي=  )72است كه نمره به دست آمیده نشیانگر آن

اعتماد اجتماعي كلمن و نظريه بازي همخواني دارد .بر اساس

است كه ميزان اعتمیاد پاسیخگويان در روابیط بیين شخصیي

نظريه بازي ،افراد به عنوان كنشگران عقالني سعي ميكننید در

پايينتر از حد متوسط است و در مجموع پاسیخگويان ميیزان

يک تعامل اجتماعي با رعايت قاعده بیازي بیراي رسیيدن بیه

اعتماد اجتماعي در روابط بين شخصي پاييني دارنید .رقیم بیه

اهدافشان با ديگران تعامل ورزند .ميتوان استدالل نمود كیه

دسییت آمییده نشییانگر شییيوع و گسییترش نسییبتاً بییاالي ميییزان

قاعده نانوشته گرايشهیا و رفتارهیاي ديگرخواهانیه افیراد در

بياعتمادي در مردم است كه میيتیوان از آن بیه عنیوان يیک

جامعه (به عنوان گونهاي از تعامالت اجتماعي) همیان اعتمیاد

مسألهي اجتماعي نام برد .نتايج حاصل از بررسي متغير اعتماد

در روابط شخصي است و اين دو در يک راستا و به همافزايي

اجتماعي در روابط بين شخصي در بين مردم ،تأييید نظريیات

مییيپردازنیید .هییمافزايییي آنهییا بییه تسییهيل روابییط اجتمییاعي

آنتوني گيدنز در خصوص كاهش ميیزان اعتمیاد اجتمیاعي در

ميانجامد .اين يافته با خود نظريه شبکه اجتماعي كیه سیاختار
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حاكم بر روابط اجتماعي را میورد توجیه قیرار میيدهید ،نيیز

وجود ندارد و ميانگين ميزان اعتماد اجتمیاعي پاسیخگويان در

همخییواني دارد .هرگییاه روابییط اجتمییاعي در قالییت شییبکه

روابییط شخصییي دو گییروه مشییابه هییم اسییت و مجییرد يییا

اجتماعي مورد توجه قرار گيرند كه ساختارهايي بر اين روابط

متأهل بودن ،تأثيري در افزايش يا كاهش ميزان اعتماد اجتماعي

حاكميت دارد ،افراد با توجه به تعامالت و ساختارهاي موجود

در روابط شخصي نداشته است .الزم به ذكر اسیت كیه نتیايج

در شبکه اجتماعي نقشآفريني ميكنند ،.همچنیين ،بیر اسیاس

حاصل از پژوهش در خصوص وجود رابطه بين ميزان اعتمیاد

نظريه بازيد كنشگران با رعايت و مالحظیه قواعید بیازي بیه

اجتماعي پاسخگويان در روابط شخصي با توجه بیه وضیعيت

چيیینش رفتارهییا و اولويییتهییاي انتخییابي خییود در جامعییه

تأهل آنان ،با نتايج تحقيقات پيشين از جمله تحقيق قريشیي و

ميپردازند .بر اسیاس ديیدگاه كلمین ،نظريیه بیازي و نظريیه

صداقت ( )5911همخواني نداشته است .بیا توجیه بیه نظريیه

شییبکههییاي اجتمییاعي ،همبسییتگي گییرايش بییه رفتارهییاي

شبکه اجتماعي كه نوع روابط و اعتماد را میرتبط بیه سیاخت

ديگرخواهانه و اعتماد در روابط شخصي ،با توجیه بیه قواعید

حاكم بر روابط ميداند ،میيتیوان چنیين اسیتدالل نمیود كیه

نانوشته حاكم بر رفتارهاي اجتماعي كیه شیکل مبادلیه دارنید،

ساختارحاكم برروابط افراد متأهیل و مجیرد در جامعیه میورد

انتظارات متقیابلي كیه كنشیگران عرصیه روابیط اجتمیاعي از

مطالعه به گونهاي است كه نوعي همگوني در زمينه اعتمیاد در

يکديگر دارند و ت یمين ذهنیي كیه در قالیت اعتمیاد از ايین

روابط شخصي را براي افیراد مجیرد و متأهیل در پیي داشیته

انتظارات و رفتارها وجود دارد ،قابل تبيين است .به بيان ديگر،

است .ساده و غير پيچيده بودن بافت جامعه مورد مطالعه -كیه

گرايش ديگرخواهانه و اعتماد اجتمیاعي نیوعي جهیتگيیري

شهري نيمه سینتي اسیت -میيتوانید در پديید آمیدن چنیين

همافزايانه نسیبت بیه يکیديگر بیراي تحقیق اهیداف عقالنیي

وضعيتي نقش داشته است.

كنشگران در روابط اجتماعي دارند .به بيان سیادهتیر ،گیرايش

با توجه به ايینكیه ويژگیيهیاي اجتمیاعي و رفتارهیاي

ديگرخواهانه هم در سازگاري با اعتماد به ديگیران در روابیط

اجتمییاعي تحییت تییأثير عوامییل گونییاگوني هسییتند ،پيشیینهاد

تقويت اعتمیاد در روابیط شخصیي

ميگردد محققان بعدي ارتباط اعتماد در روابط بیين شخصیي

مییيشییود .بییه خییایر سییازگاري كییاركردي بییين متغيرهییاي

با پديدههاي سطو كالن و ميانه (همچیون وضیعيت امنيیت،

گییرايشهییاي ديگرخواهانییه و اعتمییاد اجتمییاعي در روابییط

رفاه اقتصادي در سط منایق و  )...را مورد مطالعه قرار دهند.

شخصي ،رابطه معنادار بين آنها به لحا نظیري قابیل توجيیه

ميزان اعتماد پاسخگويان در روابط بين شخصي پیايينتیر

است و نتايج به دست آمده با نظريه كلمن در خصوص اينكه

از حد متوسّط است و در مجموع پاسیخگويان ميیزان اعتمیاد

يک تفکر عقالني و هدفمند درون افراد براي اعتمیاد كیردن و

اجتماعي در روابط بين شخصي پیاييني دارنید .بنیابراين ،الزم

اعتماد نکردن وجود دارد ،همخیواني داشیته اسیت .همچنیين

است راههايي براي ارتقا سیط اعتمیاد اجتمیاعي در جامعیه

نتايج حاصل از پژوهش با نتیايج تحقيقیات پيشیين از جملیه

مورد توجه قرار گيرد .يکي از اين راهها توجه به ارتقا ميیزان

قريشي و صداقت ( ،)5911ناک و كيفر ( ،)1997كلي ()2009

اعتماد اجتماعي در كودكان است .در اين مرحله نوع رابطه بیا

و تانيگوچي ( )2012همخواني داشته است.

كودک میيتوانید اعتمیاد يیا بیياعتمیادي او را در چگیونگي

شخصي است و هم باع

همچنين نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهید كیه بیين

مواجهه با افراد و محيط شکل دهید بیه گونیهاي كیه در دوره

ميزان اعتماد اجتماعي پاسخگويان در روابط شخصي با توجیه

بعدي زندگي ادامه پيدا كند .رعايت اصیول اخالقیي از سیوي

به وضعيت تأهل آنان ،با مورد نظر قرار دادن مقیدار 5/16( T

والدين و متعاقباً تشويق كودكان بیه رعايیت اصیول صیداقت،

=  )Tو س یط معنییاداري ( ،)Sig = 1/731تفییاوت معنییاداري

صراحت ،وفاي به عهد ،راستگويي ،رعايت قوانين و مقیررات

بررسي رابطه گرايش ديگرخواهانه و اعتماد اجتماعي در روابط بين شخصي ،مورد مطالعه ساكنان  51سال به باالي شهر ياسوج

61

و  ...از همان دوران كودكي ميتواند بر ميزان اعتماد اجتمیاعي

مردم را بیه سیمت مشیاركتهیاي اجتمیاعي و گیرايشهیاي

آنان به ديگران در دوران بزرگسالي تأثيرگذار اسیت .در كنیار

ديگرخواهانه سوو دهید و محیدوديتهیاي موجیود در ايین

خانواده ،مراكز آموزشي مرتبط بیا پیرورش كودكیان بیه ويیژه

راستا را از بين ببیرد تیا از ايین یريیق ،بیا ايجیاد حلقیههیا و

مدارس ،ميتوانند با تشويق رعايت مؤلفههیاي مهیم هنجیاري

پيوندهاي دوستي ،سرمايههاي اجتمیاعي آنیان افیزايش يابید،

در كودكان ،تا حدود زيادي ميل بياعتمادي به ایرافيیان را در

عاملي كه ميتواند به افیزايش اعتمیاد اجتمیاعي در بیين آنیان

آنان كاهش دهند.

منجر گردد.

با توجه به پايينبودن ميیزان اعتمیاد اجتمیاعي در روابیط
بين شخصي ،متعاقباً تأثير مببت گرايشهیاي ديگرخواهانیه در

منابع

افزايش ميزان اعتماد اجتماعي در روابط بين شخصي ،پيشینهاد

آزاد ارمکي ،ت .)5915( .نظريههیاي جامعیهشناسیي ،تهیران:

ميگردد با لحا نمیودن همیه عوامیل تأثيرگیذار ،نسیبت بیه

انتشارات سروش.

تدوين و اجراي برنامه هاي فرهنگي و آموزشي بیراي تقويیت

اجییاقلو ،س .و زاهییدي ،م « .)5916( .بررسییي ميییزان اعتمییاد

ميزان اعتماد اجتماعي در روابط بين شخصیي و بیا مشیاركت

اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن در بين ساكنان شهر

همه نهادهاي ذيربط ،اقدام اساسي صورت گيرد .بهیرهگيیري

زنجان» ،مجله انجمن جامعهشناسیي ايیران ،دوره

از توان سازمانهاي مردم نهاد ،ميتوانید بیراي تقويیت ميیزان

 ،4ص .571-37

اعتماد اجتماعي در روابط شخصي كارساز است .انجمینهیاي

اميركافي ،م« .)5911( .اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بیر آن»،

فرهنگي و هنري ،ورزشیي و سیرگرمي ،آمیوزش و پیژوهش،

فصلنامه نمايه پژوهشي ،سال پینجم ،ش  ،51ص

حرفییهآمییوزي و اشییتغالزدايییي ،حقییوقي ،مییذهبي ،صییندوو

.67-51

اعتباري ،جوانان ،آسیيتهیاي اجتمیاعي ،خیدمات اجتمیاعي،

باالخاني ،و .و جواهري ،ف« .)5911( .رسانه جمعي و اعتماد

خيريه و  ...از جمله اين سازمانهاي مردم نهاد هستند و يکیي

بررسییي تییأثير رسییانههییاي جمعییي بییر اعتمییاد

از وظايف اصلي اين سازمانها ،توسعه ارتباییات اجتمیاعي و

اجتمییاعيد مطالعییه مییوردي شییهروندان تهرانییي»،

ارتقا حس گرايشهاي ديگرخواهانه تک تک اع اي جامعیه

مجله علوم اجتماعي ،سیال سیوم ،ش  ،5ص -5

است .همچنين الزم به ذكر است با مد نظیر قیرار دادن نتیايج

.73

پژوهش ،مبني بر اينكه ميزان اعتماد اجتماعي در روابیط بیين

بختياري ،م .)5913( .بررسي اعتماد اجتماعي و برخي عوامیل

شخصي با توجه بیه وضیعيت تأهیل تفیاوتي نداشیته اسیت،

موثر بر آن ،پاياننامه كارشناسي ارشید ،دانشیکده

بنابراين ايجاد ،شکلگيري و گسترش سازمانهاي میردم نهیاد

ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه اصفهان.

براي هر دو گروه متأهالن و مجردان (زنان و مردان) ،بايید بیه
صورت ويژه مورد توجه دولت قرار گيرد .بنابراين ،به صورت

چلبي ،م .)5921( .جامعهشناسي نظم ،تشري و تحليل نظیري
نظم اجتماعي ،تهران :نشر ني.

كلي پيشنهاد ميشود دولت بیا اعمیال اهیرمهیاي تشیويقي از

دفتر آمیوزش و پیژوهش اسیتانداري كهگيلويیه و بويراحمید.

جمله در اختيار قرار دادن بودجه و امکانات الزم براي احداث

( .)5911یر سنجش سرمايه اجتماعي در استان

اماكن مناست براي برپايي انجمنهاي محلیي و سیازمانهیاي

كهگيلويییه و بويراحمیید ،مجییري یییر  :محمییود

مردم نهاد و همچنين تشويق مردم از یريق رسانههاي گروهي

شارعپور.

براي همکاري و مشاركت فعال در اين انجمنها و سازمانهیا،

دفتر یر هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسیالمي.)5911( .
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پيمايش ملي ارزشها و نگرشهاي ايرانيان ،موج
اول.

گيدنز ،آ .)5922( .پيامدهاي مدرنيته ،ترجمیه :محسین ثالثیي،
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