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  اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن در بين مردم شهر گرمسار
  

  *لويهعادل ابراهيمي

عنوان يكي از مفاهيم  در اين مقاله، اعتماد اجتماعي به:چكيده
علوم اجتماعي، ازحيث نظري و تجربي مورد بحث و بررسي 

  . استقرار گرفته
د بررسي از نظر هاي تاريخي و اجتماعي جامعة مور ويژگي

دانشگاه آزاد (اي و تأسيس دو دانشگاه بزرگ  اي و قبيله طايفه
هايي كه از جملة  فرهنگ ، در نتيجة وجود خرده)نورو پيام

گرايي و كاهش اعتماد اجتماعي به  نتايج آن خاص
هاست، مطالعة اعتماد اجتماعي در اين شهر را به يكي از  غريبه
سازي توسعة اجتماعي آن بدل  هاي فراهم شرط ترين پيشمهم

براي بررسي اين موضوع از روش پيمايشي . استساخته
نامه از ها با استفاده از تكنيك پرسش استفاده شده كه داده

  . استهآوري شد طريق مصاحبة مستقيم جمع
 سال شهر گرمسار 65- 15جامعة آماري اين تحقيق را افراد 

و واحد مشاهده، واحد تحليل، شهر گرمسار . دهد تشكيل مي
 نفر است كه بر اساس فرمول 200حجم نمونه . فرد است

  . استهوكران و فرمول تصحيح انتخاب شدك

متغيره و ميانگين و ها از تحليل يك براي توصيف داده
بعدي، ها استفاده شده و با استفاده از جداول يك فراواني

ضيح وضعيت توزيع متغير مورد مطالعه در ميان پاسخگويان تو
  . استداده شده

ره و چندمتغيره هاي دومتغي ها از تبيين براي تحليل داده
كه متغيرها در سطح سنجش ترتيبي آنجايياستفاده شده و از

در . است استفاده شده(Gamma)اي گاما  هستند از آزمون رتبه
اين تحقيق، شاخص اعتماد اجتماعي از تركيب سه شاخص 

ها  به اصناف و اعتماد به سازماناعتماد به عموم مردم، اعتماد
دهد كه  نتايج حاصل از تحقيق نشان مي. استساخته شده

 درصد از پاسخگويان داراي اعتماد اجتماعي در حد 5/63
 درصد داراي اعتماد اجتماعي پايين 5/20، حدود  متوسط بوده

  .  درصد داراي اعتماد اجتماعي باال هستند16و تنها حدود 
  ـــــــــــــــــــ

  .نور مركز تهران دانشگاه پيامشناسيهدانشجوي دكتري جامع* 

  Ebrahimi.louyeh@gmail.com: نشاني اينترنتي
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دگرخواهي، بيگانگي (بين تمامي متغيرهاي مستقل تحقيق 
اجتماعي، احساس امنيت، اعتقادات ديني، فضاي مناسب اخالق 

يت بستگي اجتماعي، رضايت از زندگي و مقبولعمومي، هم
رابطة % 1 در سطح) اعتماد اجتماعي(و متغير وابسته ) اجتماعي

بستگي بين متغير بيگانگي تنها هم. داري وجود دارد معني
اجتماعي و اعتماد اجتماعي معكوس و مابقي متغيرها داراي 

  . اند بستگي مستقيم با متغير وابسته بودههم
متغيرهاي بستگي با متغير وابسته مربوط به باالترين شدت هم

بستگي فضاي مناسب اخالق عمومي، رضايت از زندگي و هم
اجتماعي و كمترين آنها نيز مربوط به احساس امنيت، بيگانگي 

ساير متغيرها بين اين . استاجتماعي و مقبوليت اجتماعي بوده
  .اند دو گروه قرار داشته

بستگي اجتماعي، امنيت اعتماد اجتماعي، دگرخواهي، هم: كليدواژه
  . اجتماعي،  بيگانگي اجتماعي

  مقدمه
 ، اجتماعيةترين شاخص سرمايعنوان مهماعتماد به

هاي  سازوكاري براي ايجاد انسجام و وحدت در نظام
ن اجتماعي و گر مشاركت، تعاو اجتماعي و تسهيل

   .ساالر استهاي مردم پرورش ارزش
شناختي، مفهوم اعتماد اجتماعي  هاي جامعه در نوشته

ن ويژگي افراد، ويژگي ارتباطات اجتماعي و هم عنوابه
 با تأكيد بر رفتار مبتني بر ،ويژگي نظام اجتماعي
سازي  ها در سطح فردي مفهوم تعامالت و سوگيري

  . استشده
اعتماد توجه به   ،)Sztompka, 1999( تومكابه نظر زِ
 بلكه يك جريان فكري ، جديدي نيستةاجتماعي ايد

 ,Barber( باربر چون  شمندانياندي .چندين قرني است

، Giddens, 1992) ( نزگيدِ  ،)Bourdieu,1986( بورديو، )1983

 ريتزِر ،)Fukuyama, 1995( فوكوياما ،)Coleman, 1994( نلمكُ
)Ritzer, 1996(، لومان )Luhman, 1997(  و ترنر )Turner, 2000( 

اي به مبحث اعتماد   ويژه اخير توجههاي دردهه 
  . اند اشتهاجتماعي د

 نظري و ةدو جنب موضوع سنجش ميزان اعتماد از
تحقيقي پژوهش حاضر، . كاربردي حائز اهميت است

بيشتر اين  رو كه موجب شناختاينبنيادي است از
 ، ودشو مي اجتماعي عنوان يك مسئلةموضوع به

توان با شناخت  يرا ميتحقيقي كاربردي است ز
ريزي و  آن در برنامهثر بر اعتماد از نتايج ؤمتغيرهاي م

  .گذاري استفاده كردسياست
عتماد ميان اعضايي كه  با بررسي ا،به اعتقاد نگارنده 
توان  اند، مي هاي مختلف جامعه قرار گرفته بخش در

تصويري از اين امر به دست آورد كه تا چه حد روابط 
پذير و منظم  بيني ميان افراد جامعه الگومند و پيش

 ميزان اعتماد مردم به ان فهميدتو  ميهمچنين. است
   .است تا چه اندازه هاي اجتماعيهريك از سازمان

امروزين شهر گرمسار، يعني توسعة مراكز شرايط 
هاي  دانشگاهي، گسترش شهرنشيني، ايجاد عرصه

تا به شهر، تغييرات جديد اشتغال، مهاجرت از روس
دگرگوني ساختار طبقاتي و نيز جمعيتي شديد، 

 اجتماعي وسيع و در نتيجه افزايش -تصاديتغييرات اق
فزايندة تعامل با افرادي خارج از محورهاي 

 در اجتماعي را  نياز به اعتمادخويشاوندي و نظاير آن،
  . ي ساخته استتري جد  وسيعسطوح و ابعاد

  : رو دو پرسش اساسي مطرح استايناز
يكي اينكه ميزان اعتماد مردم به يكديگر و همچنين 

؟ ديگر اينكه ها و نهادها تا چه اندازه استسازمان
اعتماد چه چيزهايي هستند و ثيرگذار بر متغيرهاي تأ

ديگر، اين اعتماد تابع چه متغيرهايي است؟ عبارتيا به
عبارت است  اصلي ةلئ پرسش و مستوان گفت لذا، مي

   :از
  افرادمناسبات اجتماعي تا چه حد در روابط و

ن اعتماد تابع چه متغيرهايي اعتماد برقرار است و اي
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تعاريف و  اجمالي  در اين مقاله بعد از مرور؟است
ادبيات موضوع، متغيرهاي چارچوب نظري تحقيق، 

  .شود هاي تحقيق ارائه مي روش پژوهش و يافته

  واكاوي ادبيات موضوع 
  در ادبيات مربوط به اعتماد اجتماعي شاهد وجود 

  . تعاريف متعددي از اعتماد هستيم
هاي   با توجه به رشته،انديشمندان علوم اجتماعي
شناسي،  جامعهشناسي،  تخصصي خود چون روان

اجتماعي، اقتصاد، مديريت، علوم سياسي   شناسي روان
 به تعريف و تفسير ،شان هاي نظري ه و غيره و ديدگا

  . اند اعتماد پرداخته
توان گفت كه وفاق و  با بررسي تمام تعاريف مي

ين آنها وجود دارد و آنچه آنها را به اجماع نظري ب
كيد مشتركشان سازد، تأ زند و مرتبط مي پيوند ميهم 
  . ل هستندچند ويژگي است كه براي اعتماد قائبر 

  : ازاندها عبارت ترين اين ويژگي مهم
عدم ( آينده، عدم تعين اجتماعي  روابط اجتماعي، وابستگي به

 .سن ظن، ريسك و ح)قطعيت

هاي  گر بخواهيم با توجه به عناصر و ويژگيبنابراين، ا
ي از اعتماد اجتماعي ارائه كنيم ا اعتماد، تعريف ساده

سن ظن فرد نسبت به افراد جامعه توان اعتماد را ح مي
تعريف كرد كه اين امر موجب گسترش و تسهيل 

  . شود روابط اجتماعي فرد با ساير افراد جامعه مي
 اجتماعي،  اسيشنشناسي و روان رواندر حوزة

شود و بر  عنوان ويژگي فردي مطرح مياعتماد به
كند ميكيد هاي فردي تأ اطف و ارزشاحساسات، عو

هاي شخصيت و متغيرهاي  در بررسي اعتماد، نظريه
 ،اساس اين ديدگاه بر. گيرد فردي مورد توجه قرار مي

اعتماد با مفاهيمي چون همكاري، صداقت، وفاداري، 
  . دگرخواهي ارتباط نزديكي داردصميميت، اميد و 
شناسي اجتماعي و مناسبات فرد و در مباحث روان

جامعه، اعتماد در سطح افراد نسبت به افراد ديگر يا 
محسني تبريزي، ( شود هاي بيروني سنجيده مي پديده
1380 :2 .(  

عنوان ويژگي روابط شناسي، اعتماد به در حوزة جامعه
. شود سازي مي عي مفهوماجتماعي يا ويژگي نظام اجتما
عنوان يك ويژگي جمعي در اين ديدگاه، اعتماد بيشتر به

  ). 95: 1384اوجاقلو، (گيرد  مورد توجه قرار مي
و نظري مربوط به   همراه با طرح مباحث مفهومي

هاي متعددي از  شكال و صورتاعتماد شاهد طرح اَ
   :ند ازااعتماد نيز هستيم كه عبارت

اعتماد بيشتر در نزد  اين نوع :1اعتماد بنيادي
  . استشناسان مطرح بوده روان

نز اعتماد بنيادي را در قالب اعتماد و امنيت گيدِ
 به نظر او امنيت .دهد توجه قرار مي وجودي مورد

ها به تداوم وجودي اطميناني است كه بيشتر آدم
هاي اجتماعي و  تشخيص هويت خود و دوام محيط

   ).110 :1377، گيدنز( ارندمادي كنش در اطراف خود د
-با وجود روابط مستقيم و چهره :2شخصياعتماد بين

فردي  روابط بين مبتني بروشود  چهره شناخته ميبه
شخصي در ارتباط با تعامل و روابط اعتماد بين. است

آموز، كارگر و ميان دوستان، همكاران، معلم و دانش
ديگر سرگروه، بيمار و پزشك، مشتري و فروشنده و 

   ).9: 1374اميركافي، ( كند  تجلي پيدا ميموارد مشابه

اي فراتر از روابط  زمينه  در:3يافتهاعتماد اجتماعي تعميم
هاي موجود  گيرد و حامل شبكه چهره قرار ميبهچهره

اي كه اعتماد به   به گونه؛در سطوح فرافردي است
هاي  قولهـم اشخاص جاي خود را به اعتماد به

 اصناف تري چون ستردهـتر و گ تزاعيـاجتماعي ان
 ي ـاجتماعي كه در وراي مرزهاي خانوادگي، همسايگ

  ـــــــــــــ 
1. basic Trust 

2. interpersonal trust 

3. generalized Social trust 
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مقياس ملي مطرح در رار گرفته و ـاي ق و طايفه
  ).Sztompka, 1999:45( دهد شوند مي مي

 ترين نوع اعتماد انتزاعي :4اي تخصصيه اعتماد به نظام
هاي  نز مطرح و مربوط به نظام بيشتر از طرف گيدِاست و

يي مثل ارتباطات از راه دور، ها نظام؛ شود شناختي مي فن
كاالهاي  هاي توليد شبكهاي،  رايانههاي نقل، شبكهوحمل

از   هاي اطالعاتي و انتظامي صنعتي، بازارهاي مالي، شبكه
  ).14: 1383 غفاري،( اي تخصصي هستنده نوع نظام

اي كه كانون توجه  ها و نظريات عمده  ديدگاه،در ادامه
   :شود پژوهش حاضر است معرفي مي

 از زندگي اجتماعي در اين ديدگاه: ديدگاه نظرية عقالني
لذا، . گيرد هاي عقالني افراد شكل مي حاصل انتخاب

   .رسند هاي هدفمندي به نظر مي انسان كنشگران
شرط  وجودآمده بين افراد، پيشدر اين رابطه، اعتماد به

 هاي گوناگون است  زمينهكنش عقالني و مشاركت در
  ). 97: 1384اوجاقلو، (

در اين ديدگاه، سود يك طرف : ديدگاه نظرية بازي
مساوي با زيان ديگري نيست؛ يعني در رابطة مبتني بر 

. ود ببرندتوانند س مي) كنشگران(اعتماد، همة بازيگران 
اين ديدگاه در مقابل نظرية عقالني قرار دارد، يعني در 
اينجا هيچ امكاني براي رفتار عقالني افراد وجود ندارد 

انعام، (مگر اينكه افراد بتوانند به يكديگر اعتماد كنند 
1381: 43 .(  

  مبادلة اين مكتب معتقد است كه:ديدگاه مكتب مبادله
ادي، بين افراد اعتماد ، برخالف مبادلة اقتصاجتماعي

رد باعث آورد و همين اعتماد در سطح خُ وجود مي به
دوستي و صميميت افراد با يكديگر و در سطح كالن 

  ).همان( شود موجب انسجام در جامعه مي

 غالباً ديدگاه دوركيم  شناسي اعتماد، در ادبيات جامعه
عنوان ديدگاهي كه در آن جامعه يك اجتماع را به

  . شودكشيده ميست به تصويراخالقي ا
  منشأ اصلي وحدت اجتماعي دوركيم،نظر  به

اساس اطاعت فرد  اخالقيات است و نظم اجتماعي بر
گيرد و وفاق  اع شكل مياز مقامات عالي اجتم

نظر   يكپارچگي اجتماعي در عنوان منشأاخالقي به
  ).Misztal, 1996( شود گرفته مي

 ، در جوامع مدرن اجتماعي مسلط رابطةزيملبراي 
ترين شرايط مبادله، اعتماد يكي از مهم. مبادله است

افراد نسبت به يكديگر،   بدون اعتماد عمومي. است
   ).63 :1380ميسزتال، (شود جامعه تجزيه مي

 اعتماد در سطح فردي و فرافردي از  به مقولةنزگيدِ
شناسي توجه  شناسي اجتماعي و جامعه منظر روان

 اعتماد بنيادي بحث  دربارةويفردي در سطح . دارد
به نظر او اعتماد بنيادي، اعتماد به دنياي عيني . كندمي

و ملموس و همچنين اعتماد به هميشگي بودن 
ل كودكي  كه از تجربيات نخستين مراح استديگران

  ).323: 1378نز، گيدِ(گيرد،  سرچشمه مي
 از ديدگاهي خاص اعتماد را مورد بررسي لومان 

پردازان اعتماد  نظريهدهد كه كمتر مورد توجه  يقرار م
به اين معنا كه او كاركرد اعتماد را در . استقرار گرفته

دهد و با  درون نظام اجتماعي مورد بررسي قرار مي
به اعتقاد وي . كند كاركرد قانون در جامعه مقايسه مي

كاركرد اعتماد در نظام اجتماعي اين است كه عدم تعين 
بيني   كاهش داده، بدين ترتيب قابليت پيشاجتماعي را

  . دهد رفتارها را افزايش مي
 كمتر با »اجتماع اخالقي« كند  عنوان ميزتومكا

با احساس تعلق، و بيشتر سروكار دارد   سازمان رسمي
اعتماد و مسئوليت و احساس وظيفه نسبت به 

ها، منافع و اهداف مشترك  ديگراني كه با آنها ارزش
 از ي خاصةاجتماع اخالقي شيو .ر دارددارند سروكا

» ما«صورت آن را بهارتباط داشتن با ديگران است كه 
  .اند تعريف كرده

  ــــــــــــــــــ
4. trust of expert systems 
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با سه الزام اخالقي اعتماد، وفاداري و اشتراك » ما «ةمقول 
  ).Sztompka, 1999:5( شود مساعي با ديگران تعريف مي

 را ينش كُ، معتقد است كه برقراري اعتماد امكان نلمكُ
عدم آورد كه در صورت  از جانب امين به وجود مي

وي از سه نوع نظام . شد ممكن نميبرقراري اعتماد 
اي و  اعتماد تحت عناوين اعتماد متقابل، اعتماد واسطه

كند، ليكن از توجه به  اعتماد شخص ثالث ياد مي
هاي   هرچند با شالوده،النهاي اعتماد در سطح ك نظام

  ). 146: 1377لمن، كُ(نمايد  ردنگر غفلت نميخُ
معتقد است كه سه نوع انتظار باعث و موجد  رباربِ

اعتمادي به هر فرد يا گروه و يا دولت  اعتماد و يا بي
  : شود مي
   ؛پايبندي به نظم اخالقي. 1
2 .؛ نقشحولةتوانايي و اجراي وظايف م  
ها و  ها و تكاليف بر خواست ترجيح مسئوليت. 3 

   .نيازها و تمايالت فردي و يا گروهي
بنيان نظم اجتماعي بر يك نظام اخالقي استوار 

القيدي اعضاي جامعه نسبت به نظام اخالقي . است
كنندة شيوة كنش هستند  كه كاركرد درستي رفتار و تعيين

  ).25: 1383صفري، ( است  اعتمادي جمعي مقدمة بي

ترين توان مهم دارد كه اعتماد را مي مياظهار  چلبي
 ضمن مشخص نمودن وي.  نظم قلمداد كردمؤلفة

نظم سياسي، نظم اقتصادي، نظم (شكال مختلف نظم اَ
) گرا، نظم فرهنگي و نظم داوطلبانه يا نظم نو تسنّ

معتقد است تنها در نظم داوطلبانه زمينة مساعدي 
  .شود  ايجاد مي اعتمادبراي توسعة

 چلبي، اعتماد ريشه در وابستگي س نظرية اسا بر
 ،  رشد يافتهو هرگاه عواطف مثبت زمينةعاطفي دارد 

ند، اعتماد ايجاد و د در ميان افراد انتقال يابنبتوان
چگونگي انتقال عواطف، او باب  در. شودتقويت مي

 برخالف تعامالت ،معتقد است تعامالت اظهاري
امل عواطف،  ح،)همانند مبادالت اقتصادي(ابزاري 

  ).1375چلبي، (هستند دوستي، صميميت و اعتماد 

 -اعتماد اجتماعي واقعيتي اجتماعينظر اينگلهارت به 
ها و تجارب اجتماعي  فرهنگي است كه ريشه در زمينه

 . تاريخي يك جامعه دارد

كه در يك جامعه فرهنگ اعتماد ظهور زماني
 به ،دواند يابد و در نظام هنجاري جامعه ريشه مي مي

شود كه آثار و كاركردهاي  عامل توانمندي تبديل مي
 .گذارد جاي مي زيادي را در سطوح مختلف از خود بر

 فرهنگي پايداري اعتماد به يكديگر بخشي از نشانگان
 ،اينگلهارت( شود است كه به بقاي دموكراسي منجر مي

1374: 36( .   
 ة سرمايةترين مؤلفمهمرا  اعتماد اجتماعي پاتنام

 و معتقد است همكاري و تعاون داند  ميجتماعيا
انباشتي اساسي از  داوطلبانه در جايي كه ذخيره و

هاي   اجتماعي در قالب قواعد تبادل و شبكهةسرماي
آساني صورت  به،تعهد مدني وجود داشته باشد

   ).Putnam, 1992:167( گيرد مي

با پيروي از پاتنام، بريهم و  )Paxton(كستون پا
هاي اصلي  عنوان يكي از مؤلفهرا به عتماد ا،راهن
 اعتماد را در او .گيرد در نظر مي   اجتماعيةسرماي

 اعتماد به افراد و اعتماد به نهادها و ةقالب دو مقول
هاي مربوط به هر مقوله مطرح  ها با معرف سازمان

  ).Paxton, 1999:105(كند  مي

  خالصه و نتيجه
 ن نتيجه گرفتتوا شده مي مباحث ارائه آنچه از

  :عبارت است از
و كالن  اعتماد اجتماعي در دو سطح خرد ) الف

  . استمطرح 
دوركيم، زيمل، پاتنام،  نگر چون پردازان كالن نظريه

 فوكوياما و لومان به عوامل ساختاري و كالن اعتماد
تحليل مفهوم اعتماد،  معتقد هستند و در بررسي و
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اعي ساخت اجتم  خود را بر رويسطح مطالعة
 . اند متمركز ساخته

عنوان ويژگي روابط پردازان اعتماد را به اين نظريه
 عنوانبه طور كلياجتماعي يا ويژگي نظام اجتماعي و به

  . كنند سازي مي يك ويژگي جمعي مفهوم
از جمله كلمن، اريكسون  پردازاني در مقابل، نظريه

و باربر، در تحليل و بررسي اعتماد به عوامل فردي و 
  .د توجه دارندرَخِ

منظور تحليل معنا و مفهوم پردازان به اين نظريه
نش را د و سطح مطالعة كُرَاعتماد سطح تحليل خِ

  . اند برگزيده
نز هرگونه پردازاني مانند گيدِ در اين ميان نظريه

گرايي را در بررسي موضوع اعتماد رد كرده، بر  تقليل
لفيق اين دو هاي خرد و كالن و ت ارتباط و پيوند نظريه

  .سطح در تحليل و بررسي اعتماد اجتماعي تأكيد دارند
 با دو ديدگاه نظري متفاوت پردازان غالباً نظريه )ب

  : دهند اعتماد را مورد مطالعه قرار مي
  
  مدل تحليلي نظري تحقيق

ديدگاه شناختي يا نظرية كنش عقالني كه در اين . 1
هاي  شته،  كنشها را موجوداتي معقول پندا ديدگاه انسان

  كنند؛ آنها را بر اين اساس تبيين و تفسير مي
ديدگاه دوم هر دو بعد انساني، يعني عقل و احساس . 2

ها را ارادي،  را مورد توجه قرار داده، كنش انسان
 -قالب اجتماعيكه در داند  داوطلبانه و معقول مي

  .  گيرد انجام مي) احساسي(هنجاري 
تة اساسي مدل اساس چارچوب نظري، هس بر

دهد؛ چرا كه  تحليل را روابط اجتماعي تشكيل مي
گيرد و  شخصي در روابط اجتماعي شكل مياعتماد بين

بنابراين كم و كيف . شود در طول زمان تقويت مي
  .روابط و آرايش آنها در اين زمينه مهم است

 لذا، با توجه به مطرح بودن متغيرهايي چون 
انگي اجتماعي، احساس ، بيگ)دوستينوع(دگرخواهي 

امنيت، اعتقادات ديني، فضاي مناسب اخالق عمومي، 
بستگي اجتماعي، رضامندي، مقبوليت اجتماعي، هم

هاي مشترك  و تأثير آنها بر اعتماد  تعهد دروني و ارزش
  .توان مدل تحليلي زير را ترسيم نمود اجتماعي، مي

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )انسجام (بستگي اجتماعيهم

 
 

 )نوع دوستي(دگرخواهي

 فضاي مناسب اخالق عمومي

  گي اجتماعيانبيگ

 

 مقبوليت اجتماعي

 احساس امنيت 

 ات دينياعتقاد

 رضايت از زندگي

 اعتماد اجتماعي
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  متغيرهاي چارچوب نظري تحقيق
  ير وابسته متغ

 اعتماد اجتماعي است ، متغير وابسته، در اين تحقيق
 قرار گرفته و تعريف عد مورد بررسيسه ب كه از

  :اند ازعد عبارتاين سه ب. استعملياتي شده
اعتماد به نزديكان و ساير ( اعتماد به عموم مردم .1 

   ؛)مردم
   هاي مختلف؛راعتماد به اصناف و قش. 2
وسيلة يك از ابعاد بهها كه هرمانبه ساز  اعتماد.3

  .اند هايي چند تعريف عملياتي شدهمعرف

  متغيرهاي مستقل
عبارت است از اينكه فرد ): دوستينوع(دگرخواهي . 1 

كه منافع ديگران طوريباالتر از تعهداتش عمل كند، به
براي سنجش اين متغير . را بر منافع خود ترجيح دهد

  . استشدههاي زير استفاده  از معرف
  كمك به يكديگر در مواقع ضروري؛  )الف
  پوشي از منافع خود به جهت منافع ديگران؛ چشم)ب

لحاظ پولي و هاي عمراني از  همكاري در طرح)ج 
  زماني؛ 

 ها در مواقع ضروري و اتفاقات همسايهبه  كمك )د
  . ناگوار

خودشان يعني بيگانه شدن افراد با  :بيگانگي اجتماعي. 2
 ازخودبيگانگي به وضعيتي ، به بيان ديگر. ديگرانو يا با

در دنياي كه شود كه مردم در آن اختيار خود را  گفته مي
دهند و در  اند از دست مي به دست آوردهياجتماع

 آن، خود را در يك محيط اجتماعي خصمانه، ةنتيج
سنجند  هايي كه اين متغير را مي معرف. يابند بيگانه مي

  :اند ازعبارت
   ارزيابي از تمايل افراد به ارتباطات و رفت و آمد؛)فال 
  ارزيابي از مراجعه به مسئوالن براي بيان مشكالت؛  )ب 

و عدم ي از توجه افراد به نيازهاي آني ارزياب )ج

   ؛نگري توجه به آينده
  .المنفعه ارزيابي از توجه عموم به كارهاي عام )د
است كه  بيانگر آسودگي خاطر فرد :احساس امنيت. 3

شود و به رهايي فرد  نيازهايش در طول زمان ارضا مي
از ترس و نگراني و حفظ خود در حال و آينده 

  . گردد مربوط مي
هاي ذيل تعريف عملياتي  وسيلة معرفاين متغير به
  : استو سنجيده شده

 ارزيابي از ميزان افزايش يا كاهش خشونت و )الف
  درگيري نسبت به پنج سال گذشته؛ 

رم و احساس امنيت نسبت به دزدي و يا وقوع ج )ب
  جنايت در منزل؛ 

   احساس امنيت در شهر بعد از تاريكي هوا؛ )ج
هاي   نگراني از سوار شدن اعضاي خانواده در اتومبيل)د

  شخصي داخل شهر؛ 
 نگراني در مواقع مسافرت در خصوص دزدي اموال )ه

  منزل؛ 
    ارزيابي از وجود امنيت در داخل شهر؛)و
  . ارزيابي از وجود امنيت در كشور)ز
 باورهاي ديني ترجمان تجربة :اعتقادات ديني. 4 

هستند دربارة ساختار غايي عالم، مراكز اقتدار  مستقيمي 
ها همواره به كمك  اين تجربه. و سرنوشت اين ساختار

توان گفت كه  مي. شوند طبيعي ادراك ميمفاهيم فوق
عتقادات ديني يكي ا .دين متضمن نوعي اخالق است

داري با اعتماد  ديگر از متغيرهايي است كه رابطة معني
هاي ذيل   متغير توسط معرفاين. اجتماعي دارد

  :استعملياتي و سنجيده شده
   اعتقاد به دنياي پس از مرگ؛)الف 

  وسيلة راز و نياز با خدا؛ احساس آرامش به) ب
  وسيلة دين؛ موفقيت و عفت و پاكي به) ج

  اسخ دين به همة نيازهاي انسان امروزي؛ پ)د 
  وسيلة احكام ديني؛ ادارة جامعه به) ه
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وسيلة  حل مشكالت اخالقي و فرهنگي جامعه به) و
  .دين

 فضاي اخالق عمومي: فضاي مناسب اخالق عمومي. 5 
هاي اخالقي توسط اعضاي  به معني رعايت ارزش 

ذيل هاي وسيلة معرفهاين متغير ب .جامعه است
  :استلياتي و سنجيده شدهعم

  ؛ يكرنگي و عدم دورويي)الف 
   ؛ راستگويي و صداقت)ب 

   ؛ وفاي به عهد)ج
   ؛ انصاف)د
  ؛ چاپلوسي)ه
  .  توجه به منافع ديگران)و 
شناسان  اين اصطالح در ميان جامعه :بستگي اجتماعيهم. 6

 بندي نزديك اجزاي يك جمع و بهبراي اشاره به صف
اين . رود كار مي به» يگانگي«تر  يجموازات اصطالح را

    هاي ذيل عملياتي و سنجيده وسيلة معرفمتغير به
  : استشده
  ؛كمك و ياري به همديگر در مواقع نياز )الف

  ؛زدگان كمك و ياري به سيل و زلزله)ب 
  ؛ها و تظاهرات ها، راهپيمايي  شركت در جشن)ج 
قراري در بر   همكاري با پليس و نيروي انتظامي)د 

  .امنيت و كنترل شهر
احساس رضايت از بازتاب توازن ميان : رضامندي. 7 

وجود  هآرزوهاي شخصي و وضعيت عيني فردي ب
هاي ذيل عملياتي و  اين متغير توسط معرف. آيد مي

  :استسنجيده شده
  ؛ از زندگي كردن در اين شهر)الف 
  ؛ از امنيت موجود در اين شهر)ب 
  ؛بندوباري در سطح شهر د و بي از نظر كنترل فسا)ج 

  ؛طور كلي از وضعيت فعلي جامعههب ) د
  . رضايت از زندگي)ه 
مقبوليت اجتماعي بيانگر ارزش،  :مقبوليت اجتماعي. 8 

سوي جامعه ز ااحترام و منزلتي است كه براي يك فرد
هاي  اين متغير توسط معرف. شود در نظر گرفته مي

  :استذيل عملياتي و سنجيده شده
اعتبار داشتن براي پول از ديگران قرض  )الف  

  ؛گرفتن در مواقع نياز
  ؛مورد افتخار آشنايان و نزديكان بودن )ب 

  ؛مورد قبول نزديكان و خويشان بودن ) ج
مورد قبول واقع شدن ضمانت و يا وساطت كسي  ) د

  .را نمودن

   تحقيق فنروش و
اي و پيمايش  هاي كتابخانه در اين تحقيق از روش

اي، ابعاد  در قالب روش كتابخانه. استستفاده شدها
و نظري متغيرهاي تحقيق ازحيث نظري مورد  مفهومي 

كاوش قرار گرفته كه حاصل آن دسترسي به چارچوب 
  . و نظري تحقيق است مفهومي 

اي كه به  عنوان شيوهاز روش پيمايش اجتماعي به
ها، فراواني و توزيع اين  كشف و شناسايي ويژگي

ها و نيز چگونگي روابط متقابل بين متغيرها در  گيويژ
در اين . استيك جامعة معين نظر دارد استفاده شده

 نامهتحقيق با در نظر گرفتن تمام جوانب، از فن پرسش
و ) متغير وابسته(براي سنجش موضوع مورد مطالعه 

  . استاستفاده شده) متغير مستقل(عوامل مؤثر بر آن 

  فرضيات تحقيق
 : اند ازوجه به مدل تحليلي، فرضيات تحقيق عبارتبا ت

بين ميزان دگرخواهي و اعتماد اجتماعي رابطه وجود 
  ؛دارد

  اجتماعي و  اعتماد اجتماعيبين ميزان بيگانگي
  ؛رابطه وجود دارد

بين ميزان احساس امنيت و اعتماد اجتماعي رابطه 
   ؛وجود دارد
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عي رابطه بين ميزان اعتقادات ديني و اعتماد اجتما
  ؛وجود دارد

 اجتماعي اعتماد  و فضاي مناسب اخالق عموميبين
  ؛ داردرابطه وجود 

اجتماعي   اعتماد  وبستگي اجتماعيهمميزان  بين
  ؛ داردرابطه وجود

 اجتماعيضايت از زندگي و  اعتماد ربين ميزان 
  ؛رابطه وجود دارد

 اجتماعيبين ميزان مقبوليت اجتماعي و  اعتماد 
  .ود داردرابطه وج

  جامعة آماري وحجم نمونه
 ر سال شه15 آماري اين تحقيق را افراد باالي ةجامع

 انتخاب اين .دهند تشكيل مي)  نفر17416( گرمسار
گروه سني به اين دليل است كه با توجه به موضوع 

براي سنجش آن به افرادي ) اعتماد اجتماعي(تحقيق 
  .  كه در جامعه حضور فعال دارنديمنيازمند

اي است كه با  ايِ چندمرحله گيري، خوشه شيوة نمونه
بندي مناطق شهرداري شهر گرمسار و  استفاده از تقسيم

ها،  ها، خيابان از بين محله(به تناسب جمعيت هر منطقه 
  . استصورت گرفته) ها ها و پالك كوچه

براي انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول 
   نفر200تعداد  ،كوكران و فرمول تصحيح  عمومي

در اين بررسي، واحد  .حجم نمونه انتخاب شدعنوان به
تحليل، شهر گرمسار است و واحد مشاهده را فرد 

  .دهد تشكيل مي) شهروند گرمساري(

  هاي تحقيق يافته
  هاي فردي  ويژگي. 1

  درصد از66دهد كه  هاي اين تحقيق نشان مي يافته
 ،چنينهم.  درصد زن هستند34سخگويان مرد و پا
 درصد مجرد، 38 درصد از پاسخگويان متأهل، 5/58

كرده  درصد نيز همسر فوت5/2 و كرده درصد متاركه1
دار،   درصد خانه17در بين پاسخگويان حدود . اند بوده

 درصد دانشجو، 5/11 درصد بازاري و كاسب، 5/10
 درصد فني، 12 درصد كارمند، 22 درصد كارگر، 5/3
 5/3 درصد كشاورز، 5/2،  درصد مدير و پزشك5/2

جواب   درصد بي5/0 درصد آزاد و 5/14درصد بيكار، 
   .اند بوده

دهد كه  ها نشان مي از نظر سطح سواد توزيع فراواني
. اند سواد و مابقي باسواد بوده  درصد از پاسخگويان بي2

بيشترين درصد مربوط به دورة متوسطه و ديپلم است 
درصد در سطح  17.  درصد است5/35 كه در حدود

 درصد در حد ليسانس و باالتر 29ابتدايي و راهنمايي و 
 درصد 40از نظر ميزان درآمد ماهانة خانوار،  .اند بوده

 37هزار تومان و كمتر از آن، 250پاسخگويان در حد 
 درصد بيش 23 هزار تومان و تنها 450-251درصد بين 

  .اند  هزار تومان درآمد داشته450از 
 درصد از پاسخگويان 5/66ن نيز حدود از نظر مسك 

 درصد 7حدود . انداند داراي منزل شخصي اظهار داشته
 درصد خانة 5 درصد رهن و اجاره، 12رهن كامل، 

  .اند  درصد داراي منزل پدري بوده5/9سازماني و 

  پايگاه اقتصادي و اجتماعي 
 عنوانپايگاه اقتصادي و اجتماعي افراد تحت مطالعه به

هاي ميزان   تركيبي از طريق شاخصيك متغير
تحصيالت، شغل، وضعيت مسكن، درآمد و هزينة 

  . استخانوار سنجيده شده
دهد كه در  ها نشان مي روانينتايج حاصل از توزيع ف

 درصد از پاسخگويان داراي پايگاه اقتصادي 30حدود
 درصد داراي 28 حدود در مقابلو و اجتماعي پايين 

  . اند اعي باال بودهپايگاه اقتصادي و اجتم
  درصد از پاسخگويان از طبقة متوسط42در حدود 

   .اندجامعه
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  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب پايگاه اقتصادي و اجتماعي: 1جدول 

  

  
  

   
  

  
  
  
  
  
  

  ميزان اعتماد اجتماعي 
ا توجه به ابعاد اعتماد اجتماعي در اين تحقيق ب
اعتماد به عموم مردم، اعتماد به اصناف و اعتماد به (

 همچون صداقت و توان مواردي مي) هاسازمان
   اصول اخالقي، اعتماد به كارايي و درستي، پايبندي به

  .دوستي را مطرح نمود نوعكارآمدي، دگرخواهي يا

  
  
  
  
  

  
 2ها در جدول شمارة  فراوانينتايج حاصل از توزيع 

 درصد از پاسخگويان 5/20دهد كه در حدود  نشان مي
 درصد داراي اعتماد 16داراي اعتماد اجتماعي پايين، 

 درصد هم داراي اعتماد اجتماعي 5/63اجتماعي باال و 
  . اند در حد متوسط بوده

  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب اعتماد اجتماعي :2جدول 

  
  
  
  
  
  
   
  

  
  
  
  
  
  
  

  )در سطح شهر(ميزان اعتماد به عموم مردم 
دهد در  ها نشان مي نتايج حاصل از توزيع فراواني

  د كم و خيلي ـصد از پاسخگويان در ح در20حدود

  
 درصد در حد 23 حد متوسط و  درصد در55 ،كم

  .اندبه مردم اعتماد داشتهزياد و بسيار زياد 
  

  موارد  فراواني

  درصد  تعداد

  پايين

  متوسط

  باال

60  

84  

56  

30  

42  

28  

  100  200  جمع

  راوانيف

  

  موارد

  درصد  تعداد

  كم و خيلي كم

  متوسط

  زياد و خيلي زياد

41  

127  

32  

5/20  

5/63  

16  

  100  200  جمع
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  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اعتماد به عموم مردم: 3جدول 

  
  موارد  فراواني

  درصد  تعداد

  كم و خيلي كم

  متوسط

  زياد و خيلي زياد

  جواببي

40  

110  

46  

4  

20  

55  

23  

2  

  100  200  جمع

  هاي مختلف به سازمانميزان اعتماد
ها كه به تفكيك در  نتايج حاصل از توزيع فراواني

 14دهد در حدود  است نشان مي آمده4جدول شمارة 
هاي ندرصد از پاسخگويان اعتماد كمي به سازما

 5/14مختلف فعال در جامعة آماري داشته، در مقابل 
  . اند ها داشتهدرصد اعتماد بااليي به انواع سازمان

 درصد در حد متوسطي 5/71اين ميان، حدود در 
  .اعتماد دارند

        
هاهاي سازندة شاخص ميزان اعتماد به سازمان  توزيع درصد فراواني هريك از معرف:4جدول 

  
  پايين  متوسط  باال  موارد

  5/37  5/29  33  شهرداري
  5/37  36  5/26  فرمانداري

  15  33  42  نيروي انتظامي و پليس
  41  31  27  هادادگاه

  36  5/32  5/31  شوراها
  5/27  37  5/35  تأمين اجتماعي

  5/42  5/31  26  ها بيمارستان
  5/16  34  5/49  پرورشوآموزش

  5/33  39  5/27  دانشگاه آزاد اسالمي
  35  35  30  دانشگاه پيام نور

  5/44  5/32  23  صدا و سيما
  5/25  5/37  37  ادارة مخابرات

  5/19  40  5/40  ادارة برق
  27  39  34  رة آب و فاضالبادا
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هاي  سازمانميزان اعتماد به ترتيب مربوط به باالترين 
كمترين آن  وپرورش، برق و نيروي انتظامي وآموزش

ها ها و دادگاه به ترتيب نسبت به صدا و سيما، بيمارستان
  .استبوده

  

  ميزان اعتماد به اصناف و اقشار مختلف
دهد كه  نشان ميها  نتايج حاصل از توزيع فراواني

 5/72(بيشترين ميزان اعتماد ابتدا مربوط به معلمان 
.به پزشكان و دانشگاهيان استمربوط و سپس ) درصد

   توزيع درصد فراواني ميزان اعتماد به اصناف و اقشار مختلف:5جدول 

  
  پايين  متوسط  باال  موارد

  5/30  5/36  33  داران ها و مغازه بازاري

  5/36  41  5/22  رانندگان

  5/10  17  5/72  معلمان

  19  5/33  5/47  دانشگاهيان

  45  25  31  روحانيون

  23  5/39  5/37  كارمندان دولت

  5/17  29  5/53  پزشكان

   
  داليل تغيير اعتماد اجتماعي در بين مردم

كنيد نسبت  فكر مي(از مردم كرده شد كه در سؤالي 
 به پنج سال گذشته، اعتماد بين مردم چه تغييري كرده

اند   درصد از پاسخگويان بيان كرده8 حدود )است؟
كه ميزان اعتماد نسبت به پنج سال گذشته بيشتر شده 

اين اند كه  د بيان كرده درص5/72 حدود ،و در مقابل
  . استكمتر شدهميزان 
به نظر شما اين تغيير به چه (ال باز ، با طرح سؤلذا

ذيل  نظرات پاسخگويان به شرح عمدة) ؟دليلي است
  : ستا

  
   توزيع فراواني پاسخگويان برحسب داليل كمتر شدن ميزان اعتماد اجتماعي:6جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  تعداد  موارد

  مشكالت اقتصادي، گراني، فقر و بيكاري

  مهاجرت افراد غيربومي، افزايش جمعيت و

   عدم شناخت كافي

  افزايش دروغ، تزوير، ريا و كالهبرداري

  قرارعدم پايبندي به عهد و پيمان و قول و 

  م و جنايت و مفاسد اجتماعيافزايش جرُ

  لف وعدة مسئوالن و كاهش عدالت اجتماعيخُ

120  

35  

44  

24  

15  

65  

  

  303  جمع كل
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  هاي تحقيق آزمون فرضيه
بر وجود يا عدم هاي تحقيق مبني منظور آزمون فرضيه به

وجود رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابستة تحقيق، از 
  . استبستگي گاما استفاده شدهيب همضر

. دهد  نتايج اين آزمون را نشان مي7جدول شمارة 
   شود بين تمامي دول مشاهده ميـطور كه در جهمان

  
ي، بيگانگي اجتماعدگرخواهي، (متغيرهاي مستقل تحقيق 

احساس امنيت، اعتقادات ديني، فضاي مناسب اخالق 
ندگي و بستگي اجتماعي، رضايت از زعمومي، هم

در ) اعتماد اجتماعي(و متغير وابسته ) مقبوليت اجتماعي
  .داري وجود دارد رابطة معني% 1سطح 

  
  نمايش توزيع فراواني ميزان رابطه بين متغيرهاي مستقل و اعتماد اجتماعي:7جدول 

  
  اعتماد اجتماعي

  متغيرها
  زياد  متوسط  كم

X2  
Gamma sig  

  دگرخواهي
  تعداد

  درصد

41  

5/20%  

127  

5/63%  

32  

16%  

26/94  0.52 

  
0/001  

  اجتماعي  بيگانگي
  تعداد

  درصد

41  

5/20%  

127  

5/63%  

32  

16%  

15/28  -0.33  0/004  

  احساس امنيت
  تعداد

  درصد

41  

5/20%  

127  

5/63%  

32  

16%  

16/89  0.30  0/002  

  اعتقادات ديني
  تعداد

  درصد

41  

5/20%  

127  

5/63%  

32  

16%  

22/18  0.48  0/000  

سب فضاي منا

  اخالق عمومي

  تعداد

  درصد

41  

5/20%  

127  

5/63%  

32  

16%  

59/41  0.78  0/000  

  بستگي اجتماعيهم
  تعداد

  درصد

41  

5/20%  

127  

5/63%  

32  

16%  

51/90  0.71  0/000  

  رضايت از زندگي
  تعداد

  درصد

41  

5/20%  

127  

5/63%  

32  

16%  

96/61  0.73  0/000  

  اجتماعي مقبوليت 
  تعداد

  درصد

41  

5/20%  

127  

5/63%  

32  

16%  

15/08  0.39  0/005  
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بستگي بين متغير بيگانگي اجتماعي و اعتماد تنها هم
بستگي اجتماعي معكوس و مابقي متغيرها داراي هم

  .اند مستقيم با متغير وابسته بوده
بستگي با متغير وابسته مربوط به باالترين شدت هم 

متغيرهاي فضاي مناسب اخالق عمومي، رضايت از 
آنها نيز مربوط بستگي اجتماعي و كمترين زندگي و هم

بيگانگي اجتماعي و مقبوليت به احساس امنيت، 
ساير متغيرها بين اين دو گروه قرار . استاجتماعي بوده

  .اند داشته

  گيري  نتيجه
عتماد اجتماعي از تركيب در تحقيق حاضر شاخص ا

، اعتماد به اصناف سه شاخص اعتماد به عموم مردم
  . استها ساخته شدهاد به سازمانمختلف و اعتم

دهد كه  ها نشان مي نتايج حاصل از توزيع فراواني
 درصد از پاسخگويان داراي اعتماد 5/20در حدود 

در مقابل در حدود تنها ، اجتماعي در سطح پايين بوده
اند و در اين   درصد اعتماد اجتماعي بااليي داشته16

 اجتماعي  درصد داراي اعتماد5/63 در حدود ،ميان
  . اند در سطح متوسط بوده

ها نشان  همچنين نتايج حاصل از توزيع فراواني
پاسخگويان اعتماد از   درصد20 كه در حدود دهد مي

 درصد اعتماد 23 در مقابل  ،كمي به عموم مردم داشته
 درصد تا 55 در حدود ،اند و در اين ميان بااليي داشته

 درصد از 5/72 .اند حدي به ساير مردم اعتماد داشته
پاسخگويان بر اين باورند كه اعتماد اجتماعي نسبت 

 و داليل آن را استهاي گذشته كاهش يافتهبه سال
  :  دانند در عوامل زير مي

  ؛مشكالت اقتصادي، گراني، فقر و بيكاري. 1 
مهاجرت افراد غيربومي، افزايش جمعيت و . 2 

  ؛عدم شناخت كافي
  ؛ا و كالهبرداريافزايش دروغ، تزوير، ري. 3 

  ؛عدم پايبندي به عهد و پيمان و قول و قرار. 4 
 5 .؛رم و جنايت و مفاسد اجتماعيافزايش ج  
  .ن و كاهش عدالت اجتماعيلف وعدة مسئوالخُ. 6 

بين ميزان دگرخواهي و اعتماد :  يكفرضية شمارة
  .  اجتماعي رابطه وجود دارد

دو  با توجه به نتايج حاصل از مقدار آزمون كي
 با )sig = 0/001(سطح كامالً معناداري در ، )96/26(

توان گفت كه بين دو متغير روحية  مي% 99اطمينان 
مقدار . دگرخواهي و اعتماد اجتماعي رابطه وجود دارد

دهد كه متغير روحية دگرخواهي  نشان مي) 52/0(گاما 
دهد  در حد متوسطي ميزان اعتماد را تحت تأثير قرار مي

ثبت اين ضريب نشانگر رابطة مستقيم بين و عالمت م
  .اين دو متغير است

توان گفت هرچه روحية دگرخواهي در بين   پس مي
مردم بيشتر باشد، ميزان اعتماد آنها نيز باالتر خواهد 

ديگر، با باال رفتن روحية دگرخواهي، عبارتبه. رفت
) 52/0(ميزان اعتماد اجتماعي در سطح متوسطي 

  .فتافزايش خواهد يا
در بحث مربوط به ادبيات موضوع دريافتيم كه برخي  

گيري  شناسان در صدد هستند تا فرايند شكل از جامعه
تبيين كنند كه » اجتماع«يا » ما«اعتماد را در درون 

هاي آن بر احساسات جمعي يا به ديگر سخن، بر  پايه
  . دگرخواهي استوار است

عد عاطفي ب» ما«گيري  دارد، با شكل  اظهار ميچلبي
گردد، افراد نسبت به هم نوعي دلبستگي  عمده مي

همنوعان خود را دشمن  كنند، آنها ديگر عاطفي پيدا مي
پندارند و اين خود اعتماد ميان آنها را  و رقيب نمي

آن  يي پيدا كرد كه در»ما«توان  نمي. كند تقويت مي
دوستي، مدت، برادري، دگرخواهي و جز اينها نباشدو .

ها اخالقي  گيرد انسان شكل مي» ما« كه هنگامي
شوند و نسبت به جمع شوند؛ يعني دگرخواه مي مي

  . كنند احساس تكليف مي
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 و   اجتماعيبين ميزان بيگانگي: فرضية شمارة دو
  . رابطه وجود دارد اجتماعياعتماد

كه در سطح ) 28/12(دو با توجه به مقدار آزمون كي
توان گفت كه  ارد ميقرار د) SIG =0/ 004(معناداري 

و اعتماد ) متغير مستقل(بين دو متغير بيگانگي اجتماعي 
  . رابطه وجود دارد) متغير وابسته(اجتماعي 

 و (Gamma = - 0/033)بستگي مقدار شدت هم
عالمت منفي ضريب گاما نشانگر وجود رابطة معكوس 

 اعتماد ،)Luhman(زعم لومان به. بين اين دو متغير است
ن موجب افزايش و بسط تعامل اجتماعي با به ديگرا

شود و از اضطراب،  تعلل و پاييدن و مراقب  ديگران مي
و در نهايت از بيگانگي اجتماعي يكديگر بودن 

   .كاهد مي
 اعتماد مشاركت با ديگران را در ،در سطح فرافردي

 ةها  و نهادهاي جمعي كه به تقويت شبك قالب انجمن
دهد  بسط ميد انجام  ميشخصي و محليپيوندهاي بين

 كند  اجتماعي فراهم مية سرماييو زمينه را براي ارتقا
هاي   جمعي كه مانع كنشاعتناييو از غفلت و بي

كه مانع را هاي جمعي   پيوستگي.كاهد جمعي است مي
دهد و فرصت  گسترش مي شوند بيگانگي اجتماعي مي

 انجام ةدهد و هزين تعاون و همكاري را افزايش مي
  .  رساند هاي جمعي را به حداقل مي كنش

 هرچه سطح بيگانگي بيشتر باشد، اعتماد ،در نتيجه
بنابراين، با آزمون فرضية شمارة  .كاهش خواهد يافت

 هرچه ميزان بيگانگي اجتماعي در بين دو مشاهده شد
مردم بيشتر باشد از ميزان اعتماد اجتماعي در بين 

  .دكاسته خواهد ش) -33/0(مردم به نسبت 
بين ميزان احساس امنيت و اعتماد  :فرضية شمارة سه

 . اجتماعي رابطه وجود دارد

سازد كه   اعتماد بنيادي ما را به مفهومي رهنمون مي  
شناختي از آن تحت عنوان امنيت هستي) Giddens(گيدِنز 
ي يك شناخت به اعتقاد وي، امنيت هستي.كند ياد مي

ة احساسي است يدة شناختي نيست، بلكه يك پديددپ
در اين فرضيه نيز نتايج . كه ريشه در ناخودآگاه دارد

) 002/0(در سطح معناداري ) 89/16(دو  آزمون كي
دهد كه بين دو متغير احساس امنيت و اعتماد  نشان مي

  .اجتماعي رابطه وجود دارد
دهد  نشان مي) Gamma = 0/30(  مقدار شدت رابطه 

، عالمت مثبت آن رابطه در سطح متوسط بوده كه اين
  .  مستقيم بين اين دو متغير استبيانگر رابطة

پردازان بر  در بحث نظري دريافتيم كه اكثر نظريه
. اجتماعي تأكيد داشتندرابطة احساس امنيت و اعتماد 

دارد اعتماد، امنيت وجودي  باره اظهار مياينگيدِنز در
و احساس تداوم چيزها و اشخاص در شخصيت 

جان . مانند  به هم وابسته باقي ميسالي سختبزرگ
شناختي كالم گيدنز دربارة رابطة اعتماد و امنيت هستي

  . در همين عبارت وي نهفته است
انسان نياز به احساسي دارد كه او را به تداوم 

اطمينان داشتن از قابل . وجودي خودش اطمينان دهد
اعتماد بودن يا صداقت ديگران نوعي عادت عاطفي 

هاي آشناي اجتماعي و مادي   تجربة محيطاست كه با
طوري كه بيان شد، اعتماد  بنابراين، همان. همراه است

مبتني بر اعتماد اوليه است كه فرد در ) پايه(بنيادين 
در يك بيان كلي، فرد . كند تعامل با ديگران كسب مي

براي اينكه از آرامش برخوردار باشد نيازمند به 
اين تأمين به معناي دوام  .برخورداري از تأمين است

زندگي خويش و محيط پيرامون و چيزهايي است كه 
احساس امنيت و تأمين امنيتي، . اند فرد را دربرگرفته
دهد و به او  ها نجات ميها و اضطراب فرد را از نگراني
  .بخشد حس اعتماد مي

افتد مگر اينكه فرد از تداوم  اين فرايند اتفاق نمي 
اعتماد (يا غيردشمنانة ديگران برخوردهاي دوستانه 

بنابراين، در اعتماد شخصي  اطمينان داشته باشد،) اوليه
  .شناسانه نقش قابل توجهي دارد امنيت هستي
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ساس امنيت و  در تحقيق فوق نيز مشاهده شد بين اح
 مستقيم و معناداري وجود دارد اعتماد اجتماعي رابطة

اعتماد نيت، ميزان و با باال رفتن ميزان احساس ام
  .يابدافزايش مي )30/0با نسبت (اجتماعي نيز 

بين ميزان اعتقادات ديني و : فرضية شمارة چهار 
  .اعتماد اجتماعي رابطه وجود دارد

بين متغير پايبندي به معتقدات ديني و ميزان اعتماد 
نتايج . بستگي گرفته شداجتماعي نيز آزمون شدت هم
 در سطح )18/22(دو  حاصل از مقدار آزمون كي

دهد كه با اطمينان بسيار  نشان مي) 000/0(معناداري 
. توان گفت بين اين دو متغير رابطه وجود دارد بااليي مي

در ضمن مقدار شدت اين رابطه در سطح متوسط است 
و عالمت مثبت آن نشانگر وجود رابطة مثبت بين اين 

  . است دو متغير
 اي با مفهوم هتا اندازنز، اطمينان و اعتماد از نظر گيدِ

. كه توسط زيمل اشاره شده، در ارتباط است» ايمان«
 اصول و دهندةاهب ارائهنز، مذ گيدِبه عقيدة

كه عملي از زندگي هستند تفسيرهاي اخالقي و 
 سويپيروان از طريق پذيرش، ايمان و عالقه به آنها، به

اين شرايط مؤمنان را . يابند كديگر سوق ميپيوند با ي
مين امنيت و حمايت متقابل سوق ماد، تأسوي اعتبه

  . دهد مي
ترين  دارد كه باورهاي مذهبي مهم  اظهار ميگيدِنز

هاي  كارشان اين است كه معموالً به رويدادها و موقعيت
كنند و چارچوبي فراهم  اجتماعي، اعتماد تزريق مي

هاي اجتماعي را  آورند كه رويدادها و موقعيت مي
  . برابر آنها واكنش نشان دادتوان تبيين كرد و در مي

هاي  ها و قرابت  بين اعتماد و ايمان و اطمينان نزديكي
اين نوع اعتماد در تمام عقايد مذهبي به . بسياري است

عنوان سرچشمة خورد زيرا اعتماد به خدا به چشم مي
  . مذاهب است رستگاري، اساس تمامي 

دي به  پايبنتوان گفت با باال رفتن ميزان بنابراين، مي

يز افزايش معتقدات ديني، ميزان اعتماد اجتماعي ن
 مورد مطالعه اين نسبت خواهد يافت كه در جامعة

  . است 48/0
  فضاي مناسب اخالق عموميبين: فرضية شمارة پنج 
  . داردرابطه وجود  اجتماعي اعتماد و

دو  و آزمون كي) 78/0( با توجه به مقدار آزمون گاما 
% 99كه در سطح ) 000/0(اري و سطح معناد) 41/59(

توان گفت بين دو متغير فضاي مناسب  قرار دارد، مي
اخالق عمومي و اعتماد اجتماعي رابطة معناداري برقرار 

دهد كه اين  بستگي نشان مياست و مقدار شدت هم
   .رابطه در سطح نسبتاً بااليي قرار دارد

كازتوم) Sztomoka(ا طرح اين موضوع كه ديدگاه  ب
 بالقوه و پويا را به اتحاد و جمع ةگرا، جامعنگفره

عنوان يك اجتماع  بلكه آن را به،دهد منافع تقليل نمي
  :كند دهد عنوان مي اخالقي مورد توجه قرار مي

سروكار    كمتر با سازمان رسمي»اجتماع اخالقي« 
ليت و ؤس با احساس تعلق، اعتماد و م و بيشتردارد

ها،  ني كه با آنها ارزشاحساس وظيفه نسبت به ديگرا
  . منافع و اهداف مشترك دارند سروكار دارد

داشتن با  از ارتباط ي خاصةاجتماع اخالقي شيو
. اندتعريف كرده» ما«صورت ديگران است كه آن را به

، وفاداري و با سه الزام اخالقي اعتماد» ما «ةمقول
انسان . شود اشتراك مساعي با ديگران تعريف مي

اخالقي را در ارتباط و تعامل با   اصولپايبندي به
  . نهد يابد و بر آن گردن مي ديگران مي

اين الزامات اگرچه با انتخاب فردي همراه است و 
 حضور ،شود فرد خود اين اصول را با اختيار پذيرا مي

 بديهي است و يجامعه در اين اصول اخالقي امر
 و شوند اصول اخالقي متشابهي را پذيرا ميعموم مردم 

   .كنند  اصول اخالقي خود تلقي ميعنوانآن را به
توان نتيجه گرفت  كا، ميلذا، با توجه به عقايد زتوم

كه جامعه از طريق فراهم نمودن فضاي مناسب 
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ماعي تواند در افزايش اعتماد اجت اخالق عمومي مي
 مورد مطالعه، هرچه پس در جامعة. نقش داشته باشد

 باشد ميزان اعتماد ترفضاي اخالق عمومي مناسب
 ترتر و قويدر سطح باال) 78/0با نسبت (اجتماعي نيز 

  .يابد افزايش مي
 بستگي اجتماعيهمميزان  بين: فرضية شمارة شش

مطالعات نظري  . دارداجتماعي رابطه وجود  اعتماد و
بستگي و وفاق بيانگر اين است كه بين ميزان هم

 جامعه رابطةاس اعتماد اجتماعي در اجتماعي با احس
  . اردوجود د معنادار

 اجتماعي در جامعه اگر تعامالت اظهاري و سرماية
اي رشد كنند كه احساس تعلق خاطرجمعي و  به گونه

بستگي اجتماعي در باالترين سطح خود قرار هم
توان انتظار داشت كه افراد در روابط خود  گيرد، مي

  .نندبا ساير اعضاي جامعه با سطح اعتماد باال عمل ك
در اين تحقيق نيز با آزمون اين فرضيه در جامعة  

با توجه . ت و درستي مباني نظري تأييد شدآماري، صح
و آزمون گاما ) 90/51(دو  به نتايج حاصل از آزمون كي

 اطمينان 99/0با ) 000/0(و سطح معناداري ) 71/0(
بستگي اجتماعي گفت كه بين دو متغير هم توان  مي

رابطه ) متغير وابسته(و اعتماد اجتماعي ) متغير مستقل(
  . وجود دارد

 نشان (Gamma = 0/71)بستگي مقدار شدت هم
 كهطوريدهد كه اين رابطه در سطح بااليي است، به مي

بستگي اجتماعي، ميزان اعتماد با باال رفتن ميزان هم
 بستگيبنابراين،  با باال رفتن هم. رود اجتماعي نيز باال مي

ميزان اعتماد اجتماعي نيز در سطح بااليي اجتماعي، 
 .   يابد افزايش مي) 71/0با شدت (

ضايت از زندگي و  ربين ميزان : فرضية شمارة هفت
  . رابطه وجود دارداجتماعياعتماد 

اجتناب از رويارويي و تضادها موجب حفظ رضامندي   
 رضامندي و شود؛ بنابراين، حفظ و آرامش كلي مي

ة اجتناب از تضاد و ايجاد اعتماد آرامش كه در نتيج
متقابل است باعث كسب آرامش و رضامندي فردي 

  . شود مي
توان بر اين امر تأكيد كرد كه  در يك تعبير كلي مي

 كه خود باعث ،اعتماد موجد و موجب آرامش
 و اگر در جامعه اعتماد نتواند شود  مي،استضامندي ر

ه نتوانند چنين كاركردي داشته باشد و يا افراد جامع
آميز را  عدم تضاد و ايجاد رابطة خوب و مسالمت

تواند عنصر و پديدة  موجب آرامش بدانند، اعتماد نمي
همچنين رضامندي از زندگي، . ارزشمندي تلقي شود

  .شود خود سبب افزايش سطح اعتماد اجتماعي مي
و ) 73/0( با توجه به نتايج حاصل از مقدار گاما 

اطمينان % 99توان با مي) 000/0(سطح معناداري 
گفت كه بين متغير رضايت از زندگي و اعتماد 

ي رابطه در سطح بااليي وجود دارد؛ يعني اجتماع
پذيري متغير اعتماد اجتماعي از متغير رضايت از تأثير

 با توجه به عالمت مثبت ،زندگي در سطح باال بوده
. توان گفت كه اين رابطه مستقيم است اين ضريب مي

توان گفت با باال رفتن رضايت از زندگي،  ين، ميبنابرا
با شدت (ميزان اعتماد اجتماعي نيز در سطح بااليي 

  . يابد افزايش مي) 73/0بستگي هم
بين ميزان مقبوليت اجتماعي و  : فرضية شمارة هشت

نتايج حاصل از  . رابطه وجود دارداجتماعياعتماد 
 در )005/0(با سطح معناداري ) 08/15(دو  آزمون كي

مورد (ن احساس مقبوليت اجتماعي  بيارتباط با رابطة
ميزان اعتماد اجتماعي با و ) ييد ديگران واقع شدنتأ

دهد كه  نشان مي (Gamma = 0/39)بستگي شدت هم
بين اين دو متغير رابطه وجود دارد و با توجه به 

اين رابطه در سطح متوسط ) 39/0(بستگي شدت هم
تن احساس مقبوليت در نزد يعني با باال رف است؛

   .رود  اعتماد اجتماعي نيز باال ميديگران،
زماني كه فرهنگ اعتماد دارد  اظهار مياينگلهارت 
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يابد و در نظام هنجاري يك جامعه ريشه  ظهور مي
 ثري براي تصميمؤ به نيروي توانمند و م،دواند مي

ها و   و اعتماد متقابل در نقشكردن به اعتماد گرفتن
 كه زمينه شوديهاي مختلف اجتماعي تبديل م موقعيت

اجتماعي،   را براي تقويت فرايندهايي چون ادخال
طراوت، مقبوليت اجتماعي و   گسترش و  گرايي عام

   .دكن  اجتماعي فراهم ميةتوسع
ها در جامعة  توجه به مباحث نظري، نتايج بررسيبا 

ت دهد با باال رفتن احساس مقبولي مورد مطالعه نشان مي
اجتماعي، ميزان اعتماد اجتماعي نيز در حد متوسطي 

   .يابد افزايش مي) 39/0(

  پيشنهادها
 با توجه به اهميت اعتماد اجتماعي در جامعه بايد در 

هايي بود كه موجبات افزايش آن فراهم  جستجوي راه
هدف اين است كه پيشنهادهاي تحقيق با توجه به . آيد

؛ دست آيد ي تحقيق بههاي تجرب مطالعات نظري و يافته
توان پيشنهادهاي  رو، با توجه به نتايج تحقيق ميايناز

  :ذيل را بيان كرد
اجتماعي،  ثيرگذار بر اعتماديكي از عوامل تأ. 1

براي چنين . جمعي استدگرخواهي و احساس تعلق 
لذا، .  كل احتياج به انرژي عاطفي داردمنظوري جامعة

ساني در ي و انالزم است تا به مناسك ملي، مردم
ل  چرا كه عوامهاي اوليه بها داده شود؛ وراي گروه
 دگرخواهي و توانند در تقويت روحية مذكور مي

  .احساس تعلق جمعي بسيار مؤثر باشند
ثيرگذار بر اعتماد اجتماعي تأ متغيرهاي از جملة. 2

بستگي اجتماعي و بيگانگي اجتماعي متغيرهاي هم
   . است

دهد كه  قيقات مشابه نشان مينتايج اين تحقيق و تح
صورت مستقيم بستگي اجتماعي بهعالوه بر اينكه هم

شود، همچنين باعث  باعث افزايش اعتماد اجتماعي مي

ساز توسعة  كاهش احساس بيگانگي اجتماعي شده، زمينه
پس كاهش بيگانگي اجتماعي هم . گردد اجتماعي مي

 باال رفتن تواند در ايجاد جامعة يكپارچه و در نتيجه  مي
ها و مسؤالن  ميزان اعتماد مردم به يكديگر و به سازمان

هاي  بنابراين، بايد از طريق استفاده از ارزش .مؤثر باشد
هاي الزم شرايطي را در  گذاريمشترك و سياست

جامعه فراهم آورد تا زمينة الزم براي افزايش روحية 
بستگي اجتماعي و كاهش احساس بيگانگي هم

   .يا شوداجتماعي مه
دهد كه ايجاد احساس  نتايج تحقيق نشان مي. 3  

 تواند در باال بردن اعتماد امنيت در بين مردم مي
 رسد كه براي ايجاد به نظر مي. اجتماعي مؤثر باشد

اعتماد اجتماعي بايد شرايطي را فراهم كرد تا مردم در 
ها و نهادهاي  كنار هم و در تعامل با اصناف و سازمان

بدين منظور . غيردولتي احساس امنيت كننددولتي و 
نظام الزم است نظم و ثبات بيشتري در هر چهار خرده

شده و برقرار ) اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي(
  .سعي شود تا تضادها در جامعه كاهش يابد

با توجه به آنچه از نتايج اين تحقيق و تحقيقات . 4
ن و قم توسط در شهرهاي قزوي(ديگر در زمينة اعتماد 

به ) آقاي رضا صفري و در شهر رشت توسط نگارنده
تواند  دست آمد، از جملة متغيرهاي بسيار مهمي كه مي

در باال بردن اعتماد اجتماعي مؤثر باشد، متغير فضاي 
بايد تمهيداتي انديشيده . سالم اخالق عمومي است

ها،  پارك ها، شود تا فضاهاي سالمي چون كتابخانه
و ديگر فضاهاي سالم  ها نمايشگاه رزشي،هاي و سالن

تدارك ديده شود تا در آن اخالقي براي عموم مردم 
 با يكديگر به تعامل و راحتيها افراد بتوانند به مكان

 شرايط الزم براي افزايش سطح بپردازند وگفتگو 
  . اعتماد اجتماعي فراهم شود

جتماعي در جامعه،  يكي از داليل كاهش اعتماد ا.5
بيشتر (هاي مردم است  وجهي مسئوالن به خواستهت بي
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اعتمادي در جامعه  اسخگويان آن را عامل اساسي بيپ
با توجه به وضعيت جامعة ما كه يك ). اند دانسته

است، عدم توجه به هريك از » در حال گذار«جامعة 
 هم  به دراي تواند تأثير فزاينده هاي مذكور مي شاخص

داشته باشد و در نتيجه ريختن انسجام و يكپارچگي 
عنوان سد، مانع برقراري ثبات و امنيت در جامعه به

 پس با توجه به اعتمادي كه مردم براي مسئوالن .شود
اند، تداوم آن اعتماد به تحقق اهداف  گذاري كردهسرمايه

هاي نظام بستگي دارد جمعي و ارزيابي مردم از توانايي
توان   مي- پارسونز با الگو گرفتن از-و در اينجاست كه 

» پاسخگويي به اهداف جمعي«گفت كه مسئوالن بايد با 
باعث تداوم آن اعتماد شده، شرايطي را » كارايي باال«و 

مديران و مسئوالن جامعه  فراهم نمايند كه ابتدا مردم به
 سپس از اين طريق اعتماد در  باشند،اعتماد داشته

  .سطح جامعه افزايش يابد
 ما اين است كه شكالت جامعة ماز  يكي ديگر.6

 ت و نيازهاي اوليةعيشمين م تأبسياري از مردم گرفتار
 اقتصادي  نفر از پاسخگويان مشكالت120. خود هستند

  و گراني و فقر را عامل اصلي كاهش اعتماد اجتماعي
 از بسياري نسبت به ،رواين از؛اند در جامعه دانسته

   .نداعتماد مسائل موجود در جامعه بي
ا، سطح رفاه اجتماعي با سطح اعتماد اجتماعي لذ

براي افزايش سطح اعتماد اجتماعي ناگزير . رابطه دارد
  . بايد سطح رفاه اجتماعي نيز افزايش يابد
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