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   اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی تعامالت اجتماعی بر تأثیر
  )شهر تهران 17و  3مطالعه موردي منطقه (

  
  خادمیان، مینا افخمی طلیعهدکتر

  
ایفا حیاتی  یاعتماد اجتماعی از جمله دستاوردهاي اجتماعی است که در روابط و تعامالت انسانی نقش: چکیده
نقش اعتماد در تعامل گروه هاي کوچک یا بزرگ متفاوت .است» اعتماد«امالت اجتماعیمحور اساسی  تع .می کند

روابط  و رندگذابروابط اجتماعی خود با دیگران هر گونه بد گمانی را کنار  اعتماد باعث می شود افراد در .است
 ؤالن سایسی ررما بف دهاین تحقیق در . بدون اعتماد چنین روابطی شکل نمی گیرد، صمیمانه اي برقرار کنند

داشت اعتماد  نگه که در شرایط فعلی شهر تهران تعامالت اجتماعی چگونه می تواند در شکل گیري وبود 
  .اجتماعی نقش موثري داشته باشد

ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه بوده  .توصیفی است و روش مورد استفاده پیمایشی -تحقیق حاضر علّی
آماري تحقیق شامل کلیه   ۀجامع. استروش خوشه اي تصادفی استفاده شده براي نمونه گیري از  .است

براي تعیین حجم نمونه از فرمول  .است 89شهر تهران در سال  17و  3مناطق سال ساکن  18شهروندان باالي 
  .دانتخاب شدننفر به عنوان حجم نمونه  400براساس آن  و دشکوکران استفاده 

صداقت، صراحت، سهیم کردن، تمایالت همکاري جویانه، اطمینان و اعتماد کردن عد اعتماد اجتماعی با شش ب
پیوندهاي  ،ار بین متغیرهاي تعامالت اجتماعیدایافته هاي تحقیق حاکی از وجود رابطه معن .سنجیده شده است

   .استدینداري با میزان اعتماد اجتماعی  دگرخواهی، اجتماعی،
  15/8/91: تاریخ پذیرش                                         30/4/90: تاریخ دریافت مقاله           

  
  پیوند اجتماعی  -دینداري -دگرخواهی -اجتماعی تعامالت - اجتماعی اعتماد :ه هاواژ کلید
  
  
 

_________________  
  ،گروه علوم اجتماعی ، تهران ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

  ،گروه علوم اجتماعی ، تهران ، ایرانسالمی واحد تهران شمالدانشگاه آزاد ا
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  مقدمه
اي ه یهنظرو نیز محور اصلی  یکالسیک جامعه شناس ياه هکانونی در نظری یاعتماد مفهوم
اعتماد امري است آموختنی . ساز تعامالت و روابط اجتماعی استینهمزاجتماعی و  ۀنوین سرمای
پیوستگی فرد به  و شودمیآید، در تعامل اجتماعی ساخته  وجود میه اجتماعی ب ۀو در تجرب
ترین روابط همچون روابط جاي جامعه از ابتداییاعتماد در جاي .دکنمیتر يقو اجتماع را

فرهنگی،  ةشود، آغاز و تا ارتباطات گستردرا شامل می...  خانوادگی که رابطه مادر و فرزند و
 .گیرده عنوان یک متغیر مهم و اساسی در اولویت قرار مییابد و باجتماعی و سیاسی ادامه می

 ،بستگان و در سنین باالتر در محیط جامعهمیان در سنین پایین، اعتماد در سطح خانوادگی و 
  .شکل می گیرد ،ي همسان و مراکز و نهادهاي جامعههامثل گروه

چون اعتماد  و کنند برقرار ارتباط یکدیگر با راحتی به که افراد دهد می اجازه اعتماد واقع در
 شود می یاد اجتماعیۀ سرمای ابعاد ترین مهم از یکی عنوان هآن ب از، استندة کنش کن تسهیل

  . )456 :1375 کلمن،(
جمعی منجر به تولید  »کاالي«اعتماد روابط اجتماعی را تسهیل می کند و به عنوان یک 

  ).1990، 4؛ کلمن1988، 3؛ گمبتا1995، 2مناتو؛ پ1979، 1لوهمن( دشواجتماعی می  ۀسرمای
که افراد در روابط متقابل خود با یکدیگر ایجاد می کنند نیازمند ویژگی  یمناسبات گوناگون

 ۀرابط در هر. استتعامل  درگیر درعام  و مهمی است که همان اعتماد متقابل میان کنشگران 
 روابطخستین و چه چه روابط اعضاي یک گروه کوچک دوستانه یا یک گروه ن ،اجتماعی

و وجود دارد این ویژگی کم و بیش ، را در جامعه اشتغال کرده اند یاعضایی که مواضع گوناگون
  .تصور رابطه یا تعامالت اجتماعی بدون وجود حداقلی از اعتماد متقابل غیر قابل تصور است

رعت می ساعتماد مبادالت را ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در زمینه هاي مختلف اقتصادي
در فضاي مبتنی بر اعتماد ابزارهایی چون زور و اجبار براي تضمین داد و ستدها کارآیی . بخشد

زپرداخت ها و اعتقاد به درستکاري، خود را از دست می دهند و در عوض قصد افراد براي با
الت رابطه میان تعام تحقیق حاضر در ما. اعتماد کار بازار را رونق می بخشد. افزایش می یابد

  .بررسی قرار می دهیم اعتماد اجتماعی را مورد اجتماعی و

                                                           
1. Luhmann 
2. Putnam 
3. Gambetta 
4. Coleman 
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 دلیلبه همین . مفهوم اعتماد در دیدگاه صاحب نظران جامعه شناسی جایگاه ویژه اي دارد
که مهم ترین مسئله نظم اجتماعی براي بنیانگذاران جامعه  شودمیآیزنشتات به درستی متذکر 

یعنی بدون اعتماد پایدار نظم اجتماعی غیر ممکن . همبستگی اجتماعی است اعتماد و شناسی،
 ینگاهبا  اجتماعی کنش بینی پیش و کنترل زاویه از لومان نیکالس ).12: 1375 چلبی،(است 

 و ریسک پیچیدگی، با مأتو که مدرن جامعه شرایط در ویژهه ب. دزدامی پر اعتماد به کارکردي
 بازي اجتماعی نظم حفظ و تبیین در میمه نقش اعتماد، شرایطی چنین رد. استي خطرپذیر

  .کند می
  

  بیان مسأله
بی ثباتی مثل  ییها و نابسامانی ها گرفتاري ۀزندگی و بی اعتمادي سرچشم ةاعتماد شالود

باعث کاهش انسجام و پیوستگی و  واست سیاسی، نارضایتی عمومی، رواج دروغ و نادرستی 
  .پائین آمدن مشارکت افراد در جامعه می شود

مردم به سقوط  دلیل .اخالق در جامعه ناشی از بی اعتمادي استنکردن رعایت  ،ر کلد
ورطه هاي دورویی و چند شخصیتی شدن این است که اعتقاد و اعتماد عمومی تنزل یافته و 

  .اده استدسوق چنین اعمالی کرده و به صوي دچار سرخوردگی را آنها 
 با ها، شکاف برخی کنار در ایران امروزۀ جامع که این به توجه با گفت توان می بنابراین،

 بروز میزانافزایش  اجتماعی، امنیان احساس مانند( است مواجه اجتماعی تهدیدات و ها آسیب
 در نیز و)  ...و پرخاشگري اجتماعی، عدالتی بی احساس جرایم، این زایی آسیب میزان و جرایم

 گرایی، آینده چون فردي به منحصر هاي ویژگی از جدید،ۀ جامع برخورداري شاهد که شرایطی
ا ب بودن غریبه و گمنامی ناشناختگی، ابهام، افزایش و نهادها پیچیدگی جوامع، تنوع و گستردگی

 به اجتماعی حیات در آن نقش و اجتماعی اعتماد به توجه ضرورت هستیم...  و اجتماعی محیط
، یمستهدر پی پاسخگویی به آن حاضر  تحقیقدر  الیؤاما س .است شده تبدیل جدي واقعیتی

 تعامالت اجتماعی چگونه می تواند در شکل گیري و ،در شرایط فعلی شهر تهراناین است که 
  ثري داشته باشد؟ؤداشت اعتماد اجتماعی نقش م نگه

  
  
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1392اجتماعی، سال پنجم، شماره بیستم،  پاییز پژوهش ۀفصلنام  
 

 

42 

  نظري متون پیشینه و
و  ایندتر بتوانند با هم کنار بی  تاین نتیجه رسیده است که هرچه افراد راح به 1گتو جی نیشار

 ن،یشار( شود اعتماد بیشتري بین آنها ایجاد می) از نظر اجتماعی(دور باشند هم  ازکمتر 
  .)8-11: 1375به نقل از امیر کافی  ؛119- 132: 1996

وقتی افراد تعامالت اجتماعی بیشتري داشته  به این نتیجه رسیده است که) 1995(پوتنام 
  فعالیت  ۀالبته جاذب .شادتر و سالم تر خواهند بود ،باشند چه از نظر جسمی و چه از نظر روانی

  ).1995 پوتنام،(متفاوت خواهد بود   هاي اینترنتی براي نوجوانان و بزرگساالن کامالً
 متقابل عامل ایجادهاي کنشتعامالت و که به این نتیجه رسیده است  1اچ بلوم .لویس

  ).7-9: 1375امیر کافی،   ، به نقل از133- 145: 1998 بلوم،( تندسهاعتماد  ةکنند
هاي عاطفی،  هاي اجتماعی افراد از حمایت هرچه تعاملمی گوید، ) 1375( مسعود کوثري

  .یابد در بین آنان رشد می يشد، اعتماد بیشتربابرخوردار  ياقتصادي و اجتماعی بیشتر
ها،  بررسی آگاهی«، تحت عنوان 1374ه دکتر منوچهر محسنی در سال ک یدر پژوهش

اجتماعی  ۀهاي سرمای ایران براي بررسی شاخصدر انجام داد،  »رهاي اجتماعی و فرهنگیرفتا
مورد توجه را میزان اعتماد به هموطنان  به طور مشخص دو متغیر روابط اجتماعی و ،ایران در

  .قرار داده  است
ه انجام داد »اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن«تحقیقی با عنوان  1375در امیرکافی 

روابط اجتماعی : ترین متغیرهاي مستقل وارده شده در این مدل تحلیلی عبارتند از مهم. است
تعهد (اجتماعی، امنیت، تعهد  ۀ، سرمای)اظهاري یا ابزاري بودن رابطه فرد و سایر اعضاي جامعه(

عی متغیر وابسته در این تحقیق اعتماد اجتما. و مقبولیت اجتماعی) به یک رابطه و تعهد درونی
جویانه است  تمایالت همکاري و داقت، صراحت، اطمینان، سهیم کردنباشد و ابعاد آن ص می

  ).1375امیر کافی، (
  مفهوم اعتماد 

در زبان  ؛اعتماد از لحاظ نظري عبارت است از انتظارات درست در مورد کنش هاي افراد دیگر
اطمینان، وثوق و باور به کار اعتماد مترادف با تکیه کردن، واگذاشتن کار به کسی،  ،فارسی

  ) . 201: 1369عمید، (گرفته می شود 

                                                           
1. Sharin        
1. Bluhm 
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اي گیدنز، اعتماد را اطمینان یا اتکا به ماهیت یا خاصیت شخص یا چیزي یا صحت گفته
ي در ی اعتمادمی گوید، ب. )65: 1379 شایان مهر، ،115-110: 1380گیدنز، . (کندتوصیف می

بودن کنش هاي نشناخت پذیر ریشه دارد و ناشی از مطمئن نبودن از شرایط بی اطالعی یا 
می شود  ببد و سکنقابل پیش بینی می  را اعتماد آینده .)218: 1988گامبتا، ( دیگران است

اعتماد  ،به نظر زتومکا. )10: 1979 لوهان،(روشنی داشته باشد عیت ضرفتار معطوف به آینده و
   .)25: 1999 زتومکا،(همراه است ینده کنش هاي احتمالی دیگران در آ ازبا شک و تردید 

  اشکال اعتماد اجتماعی 
  1اعتماد بنیادي - 1      

 منظور از امنیت هستی. کند یاد می »شناختی امنیت هستی«گیدنز از این اعتماد به عنوان 
هویت خود و  حکامشناختی، اطمینانی است که اغلب موجودات انسانی از پیوستگی و است

 ةشناختی یک پدید امنیت هستی ،به اعتقاد او. و مادي اطراف خود دارند هاي اجتماعی محیط
به بررسی تبیین این موضوع گیدنز معتقد است که . احساسی است و در ناخودآگاه ریشه دارد

  )63: 1378گیدنز، ( نیاز داردپذیري  مراحل و عوامل جامعه
  2بین شخصی اعتماد -2       

به عبارتی اعتماد بین شخصی . ره به چهره نقش اساسی دارددر اعتماد بین شخصی روابط چه
تعامالت میان دوستان، همکاران و همچنین میان رئیس و کارمندان، معلم و شاگرد و  ةحوزدر 

فرد مورد اعتماد کننده و  :در این نوع اعتماد حداقل دو نفر حضور دارند. گیرد میشکل غیره 
ها را  توان آن هاي متفاوتی از خود نشان دهد که می کنشوا ممکن استد اعتماد فرد مور. اعتماد

در صورتی بنابراین اعتماد . هاي منفی هاي مثبت و واکنش واکنش: دکربه دو دسته کلی تقسیم 
در . هاي منفی باشد اکنشهاي مثبت بیشتر از و واکنشدادن که احتمال انجام  گیرد میشکل 
  ).96: 1990کلمن، (د یدا می کنپاعتمادکننده به طرف متقابل حسن ظن  واقع

  3اعتماد تعمیم یافته - 3

حاصل شبکه هاي  و هدمی د خفراتر از روابط چهره به چهره ر حوزه ايدر  نوع اعتماد این
هاي حوزهاز یافته در واقع اعتماد تعمیم .)14: 1383 غفاري،( موجود در سطح فرافردي است

                                                           
1. basic trust 
2. interpersonal trust 
3. generalized social trust 
4. trust of expert systems  
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د و در سطوح ملی و همراه با شکلورر میراتفخانوادگی، همسایگی، قومی، محلی و غیره را 
این نوع اعتماد مستلزم مشارکت و همکاري تمامی  .شودهاي مدرن نیز مطرح میگیري دولت

  ). 32:1386 امیرپور،(دهند افرادي است که جامعه مدرن امروزي را تشکیل می
  4هاي تخصصی به نظام اعتماد -4

آنهایی ، یهاي تخصص نظام .باشد یتخصصنظام هاي  یانمادها این اعتماد می تواند معطوف 
از محیط  یحوزه وسیع مجهزند صاخهاي فنی یا مهارت هستند که به اطالعات یا مهارت هاي 

د غیرمتخصص با افرابیشتر  .هاي مادي و اجتماعی زندگی کنونی ما را سازمان می دهند
منظم مشورت اي نایا به شیوه پزشکان تنها یک دوره معین  معماران، چون وکیالن، یمتخصصان

می کنند، اما نظام هایی دانش متخصصان را انسجام می بخشد بر بسیاري از جنبه هاي اعمال 
  .)33: 1380گیدنز،(تأثیر می گذارد مداوم  ةما به شیو

  
  مبانی نظري

ها و هنجارهاي غیررسمی در میان اعضاي گروهی که  فوکویاما اعتماد را مشارکت در ارزش
). 14: 1384، مظاهري، 103: 1387تونکیس، (داند  و تعاون میانشان مجاز است می همکاري

زتومکا اعتماد و اعتماد کردن را نوعی استراتژي مهم در مواجهه با شرایط نامعین و کنترل 
  .)29: 1384 زتومکا،. (داند آینده می

از  ارزیابی مبین میزان اعتماد در واقع یک نگرش مثبت به فرد یا امري خارجی است و
یم اعتماد داراي دو عنصر اعتماد کننده و اعتماد شونده است که پدیدهاي است که با آن مواجه
منافعشان بر آورده  داین تعامل اجتماعی طرفین انتظار دارن در. میان آنان تعامل وجود دارد

از  اجتماعی،یعنی هر دو طرف انتظار دارند که در پی روابط  شوند انتظارات متقابل مطرح است،
  ).5:  1380محسنی تبریزي،( اقل برسانند ه حدبزیان را  ضرر و منابع آن بهره مند شوند و

فرد مورد ) 1 :اعتماد حداقل دو طرف شرکت دارند به اعتقاد کلمن در یک رابطه مبتنی بر
ن این رابطه هر دو طرف در دنبال کرد در ).اعتمادکننده( کند که اعتماد می فردي )2اعتماد 

 در برخی موارد،. معقول فرض می شود کنشگر هاي هر کنش و منافع خود هدفمند هستند
در چنین مواردي   .کنشگر ممکن است هم اعتمادکننده باشد و هم مورد اعتماد قرار گیرد

  :کنشگر در تصمیم گیري مواجه است با
  یا خیر؟نظر اعتماد کند  که آیا به فرد مورد عنوان اعتماد کننده، اینه ب) الف
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کلمن، (مبتنی بر اعتماد را حفظ کند یا خیر؟  ۀفرد مورد اعتماد، اینکه آیا رابطعنوان ه ب) ب
1990 :96(  

مهم در مواجهه با شرایط نامعین و کنترل  راهبردزتومکا اعتماد و اعتماد کردن را نوعی 
ارزشمندي  او سه مبناي اصلی براي اعتماد تعریف کرده است که عبارت از .داند آینده می

لوهمان اعتماد را از  .)29: 1384زتومکا، (فرهنگ اعتماد  تابی خوش بینی، عوامل وماد، بازاعت
اعتماد با مفهوم یا ریسک در ارتباط است و در دوران  ،معتقد است مفهوم اطمینان تمییز داد و

سی قرار ربردرون نظام اجتماعی مورد  وي کارکرد اعتماد را در .اخیر مدرنیته مطرح شده است
به اعتقاد لوهمان کارکرد اعتماد در نظام  .با کارکرد قانون در جامعه مقایسه می کند و می دهد

ین اجتماعی را کاهش بدین ترتیب قابلیت پیش بینی رفتارها را یاجتماعی این است که عدم تع
رفتار  و اعمال اعتماد در واقع یک مکانیسم اجتماعی است که در انتظارات،. افزایش می دهد

  .)6: 1976لوهمان، ( هدایت می شود افراد تنظیم و
 به و )کلیسا ملت، خانواده،( .کند می تر قوي را اجتماع به فرد پیوستگی اعتماد، فرهنگ

 کمک همکاري به منجر که، شود می گروهی انسجام سبب و کرده کمک هویت احساس پیدایی
 دارد وجود اعتماد فرهنگ که زمانی. شود می دیگران نفع به شدن فدا آمادگی حتی و متقابل
 طور به یابد می افزایش همکاري شانس و آمده پایین دارامعن صورت به مبادالتی هاي هزینه
 رود می باال کاري و اي تجربه هاي ظرفیت افزایش امکان است موجود اعتماد که زمانی خالصه

  ).2001، 1پروساك و کوهن(
اعتماد را در دو دسته تجربی و اخالقی قرار می دهد  دیگر،اریک اسالنر در یک تقسیم بندي 

از قبل در ارتباط با افرادي خطر  و معتقد است که اعتماد تجربی مبتنی بر دانش و شناخت و
اما اعتماد اخالقی به عنوان شالوده اعتماد عام در ارتباط با افرادي  .است که آنها را می شناسیم

بیشتر افراد را در ارزش هاي اخالقی اساسی سهیم و مشترك  است که آن ها را نمی شناسیم و
اعتماد شهروندان به . 1 :کالس اوفه انواع اعتماد اجتماعی را مطرح کرده است .می دانیم

اعتماد شهروندان به نخبگان سیاسی یا  .2 ،)دیگران(همشهري هاي خود یا مقوله فرعی دنیاي 
نظام دادگاه ها یا  پلیس، رسانه ها، کلیساها،از قبیل نمایندگان (نخبگان سایر بخش ها 

یی از قبیل نخبگان بخش هاي اعتماد نخبگان به یکدیگر و نخبگان دیگر بخش ها. 3 ،)پزشکان

                                                           
1.Prusak & Cohen 
2. Mistzal 
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. اعتماد سطوح باال به سطوح پایین جامعه. 4 ...ارتشی و دانشگاهی، دینی، کارگري، ،تجاري
  .)207-206:  1384 تاجبخش،(

نجمن هاي مردمی جدا از اینکه باعث ایجاد اجتماع می گردد، ال تشکیل ازاز نظر میست
همچنین با ایجاد حس . نظم، خویشتنداري و حس مشارکت را نیز در مردم تقویت می کند

 کند پایداري حکومت دموکراتیک کمک می مشارکت و اعتماد متقابل به تأثیربخشی و
  ).43: 1996، 2میستزال(

به اعتقاد او هرگاه عواطف . در وابستگی عاطفی دارد براساس نظریه چلبی، اعتماد ریشه
در ارتباط . ، اعتماد ایجاد و تقویت می گرددمثبت رشد یافته و بتواند در میان افراد انتقال یابند

با چگونگی انتقال عواطف او معتقد است که تعامالت اظهاري با روابط گرم در این زمینه نقش 
الف تعامالت ابزاري مانند مبادالت اقتصادي حاصل عواطف، تعامالت اظهاري برخ. حیاتی دارند

  .دوستی و صمیمیت و اعتماد می باشد
چلبی در نظریه خود عالوه بر تأثیر روابط اظهاري و ابزاري بر اعتماد بین شخصی به بررسی 

به اعتقاد او تمایل به ایجاد روابط . پردازد گونه روابط بر اعتماد تعمیم یافته می نقش این
معکوس از این جهت که روابط . ظهاري و تمایل به ایجاد روابط ابزاري معکوس یکدیگر هستندا

اظهاري تمایل به این دارند که در حریم گروه هاي اولیه و اجتماعات طبیعی باقی بمانند، در 
حالی که روابط ابزاري تمایل به این دارند که در وراي گروه هاي اولیه و اجتماعات طبیعی 

بنابراین روابط ابزاري نقش بازکنندگی و روابط اظهاري نقش انسدادي را به ترتیب . شوندمستقر 
در واقع با گسترش روابط ابزاري و باز شدن گروه هاي اولیه و اجتماعات طبیعی . ایفا می کنند

وه مهیا می بر روي جامعه کل است که مسیر عبور روابط از درون گروه ها به بیرون آنها بالق
یکی از محل هاي براي جوش  وي معتقدند در جوامع معاصر ).251: 1375 چلبی،(شود 

  ).253: همان (انجمن هاي داوطلبانه است  خوردن و ترکیب روابط ابزاري با روابط اظهاري،
احساس تعلق به جمع،  .از سوي دیگر به نظر چلبی، پایه نظم هنجاري جامعه عاطفه است

هاي اصلی  همبستگی اجتماعی اند، از مشخصه که  متقابل اعتماد اجتماعی متقابل و دوستی
وابستگی عاطفی یکی از ارکان اصلی . همگی ریشه در وابستگی عاطفی افراد به یکدیگر دارند

آید؟ چلبی پاسخ وجود میه ال که وابستگی عاطفی چگونه بؤاجتماع است در پاسخ به این س
رقرار می کند، یکی از طریق رابطه اجتماعی با می دهد که فرد به دو طریق با جامعه ارتباط ب
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 1هرگاه تعامل، به خصوص تعامل اجتماعی. دیگران و دیگري از طریق عضویت در اجتماعات
گردد، تبدیل می شود، این رابطه باعث وابستگی عاطفی می 2تداوم پیدا کند، به رابطه اجتماعی

گی عاطفی ایجاد شده نیز به نوبه خود کند وابستپس رابطه اجتماعی وابستگی عاطفی تولید می
  .)110: همان( گرددحافظ این رابطه می

  حال در صورتی که پیوند اجتماعی ضعیف باشد به همان میزان انتظارات افراد از یکدیگر در 
شود سوء تفاهم نیز افزایش یافته و به دنبال آن هماهنگی در روابط انجام تعهدات، نامشخص می

  . یابداجتماعی کاهش می
بود که  شدهاو مجاب  .نیروي نظارت درونی شده در وجدان فردي معتقد استدورکیم به 

دین را نیرویی دانست که در درون فرد احساس  جامعه باید در درون فرد حضور داشته باشد و
او به  .)197:1377 کوزر،(الزام اخالقی و هواداري از درخواست هاي جامعه را ایجاد می کند 

اي اجتماعی دین از طریق دو عنصر بنیادي آن یعنی باورها و به ویژه مناسک دینی کارکرده
به  ۀعرص چرا که مناسک یعنی تجلی باورها و .مناسک است ةاز نظر او دین زائید .اعتقاد داشت

 تشریفات و مناسک دینی هر قدر هم که کم اهمیت باشند، از نظر او .عینیت در آوردن آنهاست
گروه هایی از مردم براي برگزاري این جشن ها گرد  .رآمدن اجتماع می شودباعث به حرکت د

بر تماس  پس نخستین اثر آنها این است که افراد را به هم نزدیک می کنند، .هم می آیند
آدمی را وادار به  و ایجاد می کنند آنها هایشان با یکدیگر می افزایند و صمیمیت بیشتري بین

 و دین باعث تثبیت توازن اعتماد خصوصی و عمومی می شود. ی کنندمودت م فداکاري و، ایثار
جهت دیگر دورکیم می گوید که برگزار کردن  از .باعث گسترش اعتماد اجتماعی خواهد شد

سبب تعامل میان مردم می شود که  )مذهبی اعیاد و مراسم ها، جشن( مراسم و مناسک جمعی
  .ل بین آنها، ایجاد اعتماد می کندهمین تعام

نیز مجال  فردیت گرایی را همچنین دورکیم اعتقاد داردکه اخالق گرایی در جوامع جدید،
پس سرشت دگر دوستی همواره پایه  نیز محترم می شمارد، حقوق فردي را و بروز می دهد

در نتیجه بدون  هم، آدمیان نمی توانند بدون توافق با. بنیادي حیات اجتماعی ما خواهد بود
به صورت تجمعی زندگی  یکدیگر، با بدون برقراري پیوندهاي پایدار متقابل، پذیرش ایثارهاي

 یعنی بداند .فرد عادت می کند که درباره ارزش وجودي خویش برآورد درستی داشته باشد. کند

                                                           
1. communal  interaction 
2. communal relation ship 
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ماهیت  اندامی است که در کلیت یک پیکر زنده، .جزئی از کل نیست که خودش چیزي غیر از
که الزمۀ گسترش منظم حیات  ت که نه تنها ایثارهایی راها چنان اس گونه احساس این

معین هاي  بلکه حتی در فرصت ایجاد می کند؛ جان فرد اجتماعی روزمره است، هر روز در
داشت  فداکاري هاي بدون هیچ چشم گذشتگی هاي کامل وسبب می شود که وي به از خود

سازندة خویش نه به چشم چیزهایی می آموزد که به افراد  جامعه نیز به سهم خود، .دست بزند
بلکه به دیدة همکارانی بنگرد که جامعه قادر به چشم پوشی از آنها  که وي در آن حقی ندارد،

  .)243- 246:1369 دورکیم،(در برابر آنها وظایفی  دارد  نیست و
 ه گونه اي می سازدکه او از خوددورکیم معتقد است ضرورت هاي اصلی جامعه فرد را ب 
 باید چیزهاي مهم را به دیگران اختصاص دهد انسان باید موجودي اخالقی باشد، .باشدشته گذ

همچون نیروي اخالقی دیگر خواهی  احساس تکلیف و تا خودش با جامعه احساس یگانگی کند
پیوند اجتماعی را تشکیل می  اصول همبستگی و مدارانه افراد را محدود می سازد،که رفتار خود

ز در نتیجه نمی توانند ا و هم زندگی کنند ی توانند بدون پذیرفتن یکدیگر باانسان ها نم. دهد
نمی توان بدون اتصال خود به دیگري از طریق رشته هاي  گذشتگی متقابل داشته باشند وخود

  .)61- 60: 1380ال،زمیست(هم زندگی کنند  مستحکم با قوي و
به  خودمدار تشکیل شده باشد، منفعت جو و نتیجه جامعه اي که از افراد محاسبه گر، در

چرا که مال اندوزي و خودمداري عقالنی همبستگی  هیچ وجه نمی تواند یک جامعه باشد،
هاي حرفه اي را ضروري می داند این گروها  دورکیم وجود گروه .اجتماعی را نابود می سازد

اجتماعی و کنش امکان روابط  افراد را در ارتباط شخصی و نزدیک با دیگران قرار می دهند و
رشد . در نتیجه پیوندهاي عاطفی میان آنهارا شدت می بخشند منظم را فراهم می سازد و

عالقه متقابل در اعضاي گروه می توانند زمینه ساز اطمینان و اعتماد  پیوندهاي عاطفی و
  .متقابل باشند

  
  چارچوب نظري

هسته اساسی مدل . هاي نظري چلبی، دورکیم می باشد چارچوب نظري براساس تلفیق دیدگاه
اساس اعتماد اجتماعی را تشکیل می  تحلیل کنش و تعامالت اجتماعی است که خود پایه و

اعتماد در . چرا که تعامل زمینه ساز احساسات مثبت و وابستگی عاطفی به دیگران است .دهد
با افزایش تعامالت دایره  .ودتعامل اجتماعی شکل می گیرد و در طول زمان تقویت می ش
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در واقع گروهی که فرد  و وسیع می گردد شمول افرادي که می توان به آنها اعتماد کرد،
  .تر می شود را پذیرفته و اجتماعی که او به آن تعلق دارد بزرگ عضویت آن

اگر تعامالت اظهاري و گستردگی روابط به گونه اي رشد یابند که احساس تعلق خاطر 
می توان انتظار داشت  همچنین همبستگی اجتماعی در باالترین سطح خود قرار گیرد، جمعی و

سایر اعضاي جامعه دگرخواهانه  با رابط خود در افراد شده و تر پیوندهاي اجتماعی مستحکم
شته خودگذ از که او ضرورت هاي اصلی جامعه فرد را به گونه اي می سازد. عمل می کنند

تا  باید چیزهاي مهم را به دیگران اختصاص دهد دي اخالقی باشد،انسان باید موجو .باشد
دیگر خواهی  احساس تکلیف و. )60:1380ال،زمیست( خودش با جامعه احساس یگانگی کند

پیوند  اصول همبستگی و همچون نیروي اخالقی که رفتار خودمدارانه افراد را محدود می سازد،
در نتیجه بدون پذیرش  هم، انند بدون توافق باآدمیان نمی تو. اجتماعی را تشکیل می دهد

 .صورت تجمعی زندگی کنده ب یکدیگر، با قراري پیوندهاي پایداربدون بر ایثارهاي متقابل،
 هایشان با یکدیگر می افزایند و بر تماس وجود مناسک دینی افراد را به هم نزدیک می کنند،

مودت می کنند  فداکاري و، ادار به ایثارآدمی را و ایجاد می شود و آنها صمیمیت بیشتري بین
و  که در آن انسانیت اهمیت می یابد اي فراهم می شود زمینه اگر چنین امري تحقق یابد،

 ها به عنوان موجوداتی انسان به این معنا که دیگر .احترام قرار می گیرند ها مورد عزت و انسان
قدرت طلب، غیر قابل  تیزه جو،س حریص، خودخواه،، خودمدار منفعت جو و ،دمحاسبه گرد

خواهان آرامش  آنها به عنوان موجوداتی صلح طلب، مطرح نمی باشند بلکه بر عکس،... و اعتماد
  .توجه قرار می گیرند مورد قابل اعتماد دگرخواه و نوع دوست، مشارکت جو، امنیت، و
  

  :فرضیه هاي تحقیق
  .اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد جتماعی وبه نظر می رسد بین تعامالت ا :فرضیه اصلی

  :فرضیه هاي فرعی
  .اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد به نظر می رسد بین پیوندهاي اجتماعی و

  .اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد به نظر می رسد بین  دینداري و
  .رابطه وجود دارداجتماعی اعتماد  به نظر می رسد بین دگرخواهی و
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  روش شناسی
از لحاظ  .پیمایشی، واحد تحلیل آن شهروندان تهرانی می باشندحاضر از لحاظ روش تحقیق 

چرا که در یک زمان صورت گرفته، واقعیت را در یک  معیار زمان یک تحقیق مقطعی است،
 با توجه به میزان ژرفایی در میان تحقیقات. بررسی می کند 89برهه از زمان یعنی در سال

یم فقط یک پدیده اجتماعی به نام  اعتماد اجتماعی  شهروندان صد دارپهنانگر قرار دارد زیرا ق
ثیر تعامالت اجتماعی را روي اعتماد اجتماعی أدر حقیقت ت. مورد بررسی قرار دهیم تهرانی را

موضوع مورد بررسی . همچنین یک تحقیق در سطح جامعه شناسی خرد است. دنبال می کنیم
در نهایت با توجه به این که به دنبال . رانی مطالعه می کندرا بر روي افراد یعنی شهروندان ته

 .شناخت و کمک به حل مسئله اجتماعی است در دسته تحقیقات کاربردي قرار می گیرد
 89سال ساکن شهر تهران در سال 18آماري تحقیق حاضر شامل کلیه شهروندان باالي  ۀجامع

 حقیق از فرمول کوکران استفاده گردیدبراي تعیین حجم نمونه ت. می باشند17 و 3در منطقه 
خاطر داده ه ها بعدد پرسشنامه  8( .دست آمده نفر به عنوان حجم نمونه ب 400که براساس آن 

  .)هاي پرت حذف گردید
  

  :تعریف نظري و عملیاتی متغیر وابسته  اعتماد اجتماعی
  اعتماد اجتماعی :وابسته تعریف نظري متغیر

در خواست پذیرش  ایجاد ارتباط با دیگري و« تماد می کند، اعتمادتعریفی که جانسون از اع در
جانسون  .است» انطباق با انتظارات دیگران خودتکمیلی در روابط و از دیگران، حمایت آشکار و

تمایالت  حمایت، پذیرش، سهیم کردن، بازبودن، صراحت و عناصر  تشکیل دهنده اعتماد را
 توان حسن ظن فرد اعتماد اجتماعی را می می داند، عتمادا مبتنی بر رفتار همکاري جویانه و

ط اجتماعی تسهیل رواب که این امر موجب گسترش و نسبت به سایر اعضاي جامعه تعریف کرد
  ).18: 1380امیر کافی،( فرد با آنها می شود
اعتماد اجتماعی داراي یک بعد شامل اعتماد بین شخصی است که این بعد : تعریف عملیاتی

صداقت، صراحت، اطمینان، سهیم کردن، تمایالت همکاري  :هاي زیر می باشد شاخص داراي
  .جویانه، رفتاري مبتنی بر اعتماد سنجیده شده است
متقابل  اثر کنش و فرهنگ و بستر تعامل در: تعریف نظري متغیر مستقل تعامالت اجتماعی

کلی انواع  طوره ب شدت و ،میزان، تعامل اجتماعی مفهومی است که با شیوه .معنا شده است
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 ساروخانی،( گروه جمع یا جامعه سر وکار دارد گوناگون کنش و واکنش بین انسانها در یک
1370 :365 (.  

  تعامالت اظهاري و تعامالت ابزاري :است بعد تعامالت اجتماعی داراي دو: تعریف عملیاتی
  .ستان، جامعه می باشدتعامالت اظهاري داراي شاخصهاي خانواده، آشنایان، همسایگان، دو

االت مربوط به ؤپرسشنامه حاوي س براي تعیین اعتبار ابزار اندازه گیري، :2و روایی 1اعتبار
و متغیر وابسته ) دینداري ،دگرخواهی ،پیوندهاي اجتماعیتعامالت اظهاري، (متغیرهاي مستقل 

آنان گویه هاي ضعیف اعتماد اجتماعی در اختیار اساتید قرار گرفت و بعد از جمع آوري نظرات 
همچنین براي تعیین پایایی گویه ها ابتدا با آزمودن  .و نامناسب حذف و یا اصالح شدند

االت ضعیف حذف و پایایی سایر ؤنفره س 33پرسشنامه از طریق یک پیش آزمون با نمونه اي 
  .گویه ها با ضریب آلفاي کرونباخ تأیید شد

  
  یافته هاي تحقیق

  
  فراوانی پاسخگویان به تفکیک اعتماد اجتماعی توزیع: 1 جدول شماره

                                                           
1. validity  
2. reliability 

 اعتماد اجتماعی فراوانی درصد
8/1 
5/12 
8/40 
2/33  
7/9  

98/0  
02/0  

100 

7 
49 

160 
130  
38  

384  
8  

392 

 خیلی کم
 کم

 متوسط
  زیاد

  خیلی زیاد
  جمع

  بی پاسخ
 جمع کل
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 درصد 8/1ی، اجتماع تفکیک اعتماد با توجه به جدول توزیع فراوانی پاسخگویان به: تفسیر
 زیاد درصد 2/33درصد متوسط 8/40کم  درصد5/12اعتماد اجتماعی خیلی کم داشته اند  افراد

پاسخ ال ؤدرصدبه این س98/0ه اند در مجموع درصد خیلی زیاد اعتماد اجتماعی داشت 7/9و 
درصد پاسخگویان اعتماد اجتماعی  88 .ال پاسخ نداده اندؤدرصد به این س02/0داده اند 

  .ط به باالیی داشته اندمتوس
  

  توزیع فراوانی ودرصدي پاسخگویان به تفکیک تعامالت اجتماعی): 2(جدول شماره

  
درصد 7/8به جدول توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک تعامالت اجتماعی،  با توجه: تفسیر

درصد 3/0درصدزیادو 1/0.درصدمتوسط6/27درصدکم2/61کم  افرادتعامالت اجتماعی خیلی
درصد پاسخگویان 28. درصد به این سوال پاسخ نداده اند 3/1خیلی زیاد تعامالت داشته اند 

  .اشته اندتعامالت اجتماعی متوسط به باالیی د
  

  آمار استنباطی
  

  . اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد به نظر می رسد بین تعامالت اجتماعی و :1فرضیه 
  
  

 تعامالت اجتماعی فراوانی درصد
7/8 
2/61 
6/27 

01/0  
3/0  
7/98  
3/1  

100 

34 
240 
108 

4  
1  

387  
5  

392 

 خیلی کم
 کم

 متوسط
  زیاد

  خیلی زیاد
  جمع

  بی پاسخ
 جمع کل
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  نتایج ضریب همبستگی  پیرسون فرضیات: 3 جدول شماره
 پیونداجتماعی دگرخواهی دینداري تعامالت اجتماعی 

  Sig     همبستگی پیرسون
 اعتماد

359/0  
000/0 

295/0  
000/0 

396/0  
000/0 

462/0  
000/0 

تعامالت  با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر اعتماد اجتماعی و: تفسیر
  با توجه به میزان قدر مطلق ضریب همبستگی پیرسون . داري وجود داردااجتماعی رابطه معن

  ).3جدول شماره(مشخص می شود که این رابطه ضعیف متوسط و مستقیم است 
  

  .اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد به نظر می رسد بین دینداري و :2ه فرضی
دینداري، بین این دو  اعتماد اجتماعی و با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر

و با توجه به میزان قدر مطلق ضریب همبستگی پیرسون . متغیر رابطه معناداري وجود دارد
  )3جدول شماره( .ف و مستقیم استمشخص می شود که این رابطه ضعی

  
  .اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد به نظر می رسد بین پیوندهاي اجتماعی و :3فرضیه

پیوندهاي اجتماعی،  اعتماد اجتماعی و با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر
لق ضریب همبستگی بین این دو متغیر رابطه معناداري وجود دارد و با توجه به میزان قدر مط

  )  3جدول شماره( .پیرسون مشخص می شود که این رابطه متوسط و مستقیم است
  

  .رابطه وجود دارداجتماعی اعتماد  وبه نظر می رسد بین دگرخواهی  :4فرضیه 
تعامالت اجتماعی و دگرخواهی، بین این  با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر

با توجه به میزان قدر مطلق ضریب همبستگی پیرسون . داري وجود دارددو متغیر رابطه معنا
  )  3جدول شماره( .مشخص می شود که این رابطه ضعیف متوسط و مستقیم است

  
  بررسی مدل تحقیق

  .مدل تحقیق را از دو راه رگرسیون چند متغیري و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار می دهیم
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ط رگرسیون چند متغیره وجود همبستگی بین متغیرها پیش شر: رگرسیون چند متغیري) الف
هاي مستقل و وابسته معنادار شود که د ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرمی باشدکه بای

   .حاکی همین نتایج بوده است نتایج فرضیه هاي باال
روش مورد استفاده در رگرسیون چند متغیره رگرسیون گام به گام  است که درآن باالترین 

تگی یک به یک وارد معادله می شوند رگرسیون تنها تا چهار گام پیش رفته، با توجه به همبس
  .نتایج جدول باال و با توجه به ضریب تعیین متغیرهاي مستقل ،مدل چهار را انتخاب می کنیم

  
  ضرایب رگرسیونی مربوط به مدل هاي پیش بینی شده: 4 جدول شماره

 مدل
مجذورضریب 

 )R2( تعیین
ANOVA 

تغیرهاي م
 رگرسیونی

B  ضریب
 تاثیر

Beta 
 .Sig )بتا(

estepw
ise

 

27. 000=sig 

(Constant) 
 مقدار ثابت

36.106  000/0 

 000/0 254/0 429/0 پیوند اجتماعی
 000/0 192/0 286/0 دگرخواهی

 001/0 174/0 174/0 اجتماعی تعامالت

 019/0 116/0 136/0 دینداري
  

که بررسی شد همه متغیرهاي مستقل با متغیر اعتماد  رابطه تک تک متغیرها طور که در همان
معادله رگرسیون براي پیش بینی را می توان  B اجتماعی رابطه داشته اند ولی براساس مقادیر

  . به شرح ذیل نوشت
  y=a+b1x1معادله خطی رگرسیون براي پیش بینی

106/36y=  معادله خطی رگرسیون براي پیش بینی  
  )+ 0/ 43)(پیوند)+ (0/ 29)(دگرخواهی( +)17/0)(تعامالت اجتماعی)+(14/0)(دینداري( 

ثیر متغیرهاي فوق أمی باشد با توجه به ضرایب ت 1/36) مقدار ثابت(مقدار عرض از مبداء 
و متغیر /. 29، متغیر دگرخواهی به میزان /.43غیر پیوند اجتماعی به میزان به ازاي تغییر مت
، متغیر اعتماد اجتماعی به 14/0ه میزان و متغیر دینداري ب/. 17عی به میزان تعامالت اجتما

  .میزان یک انحراف معیار افزایش می یابد
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ثیرگذاري متغیرهاي مستقل از معادله رگرسیون خطی با ضرایب أجهت مقایسه میزان ت
یر مستقل ال که بین این چهار متغؤدر پی پاسخ به این س .استاندارد شده استفاده می شود

بیشترین تأثیر مربوط به کدام متغیر است، از معادله رگرسیونی استاندارد شده استفاده می 
   .معادله خطی استاندارد شده را می نویسیم betaبراساس مقادیر. کنیم

Y=B1X1+B2X2+B3X3 معادله خطی استاندارد شده 
معادله =Y ) 254/0)(پیوند)+(192/0)(دگرخواهی)+(174/0)(تعامالت)+(116/0)(دینداري(     

  خطی استاندارد شده
پیوند اجتماعی، : متغیرهاي مستقل به ترتیب بر اعتماد اجتماعی عبارتند از بیشترین تأثیر

  .دینداري بوده است دگرخواهی تعامالت اجتماعی و
  :تحلیل مسیر )ب

ت اختصار از در این قسمت به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است که به دلیل رعای
  .آوردن همه جداول صرفنظر شده و به برخی از جداول اکتفا شده است

  :5جدول شماره 
 

Std. Error the Estimate 
 

Adjusted R Squar  
 

R2 
 
R 

 
  مدل

 
  روش

67940/6 267/0  275/0  524/0  1  enter 

  
 جدول تحلیل مسیر 

sig t مدل  استاندارد نشده  استاندارد شده  
beta انحراف  B 

000/0  
001/0  
019/0  
000/0  
000/0  

793/10  
410/3  
356/2  
999/3  
619/4  

 
174/0 
116/0  
192/0  
254/0  

345/3  
051/0  
058/0  
072/0  
093/0  

106/36  
174/0  
136/0  
286/0  
429/0  

 1 عدد ثابت
  تعامالت اجتماعی

  دینداري
  دگرخواهی

 پیوند
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 مستقیم هراثرات مستقیم و غیر سیونیاستخراج شده از جداول رگر Betaبا توجه به ضرایب 
   .صورت زیر می باشده یک از متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته محاسبه می گردیده و ب

  
  ضرایب مسیرهاي مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي مستقل بر وابسته:  6جدول شماره 

  ضرایب مسیرهاي غیر مستقیم  مسیرهاي غیر مستقیم متغیر مستقل
مجموع 

ضرایب غیر 
  تقیممس

ضرایب 
  مستقیم

مجموع 
ضرایب 

مستقیم 
و غیر 
  مستقیم

تعامالت 
 (x1) اجتماعی

X1X4 y 

X1X2 y 

X1X2 X4 y 

075/0=25/0*30/0  
0275/0=11/0*25/0  
022/0=25/0*35/0*25/0  

124/0  174/0  298/0  

  2  X2X4 y 0875/0=25/0*35/0  0875/0  11/0 197/0( x) دینداري

  x)3(دگرخواهی

X3X4 y 

X3X1X4 y 

X3X1X2 y 

X3X1X2X4 
y 
 

05/0=25/0*20/0  
02475/0=25/0*30*/33/0  

009075/0=11/0*25/0*33/0  
0072/0=25/0*35/0*25/0*33/0  

0/05  
02475/0  

009075/0  
0072/0  

19/0  2813/0  

 پیوند اجتماعی
(x4)  

---------- -------------- 
----------- 25/0  25/0  
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  قتحقی مدل

  
  
  نتیجه گیري حث وب

 اجتماعی، پیوند اجتماعی، که در گام اول متغیرهاي تعامالت یافته هاي تحقیق نشان می دهد
  . دینداري رابطه معناداري را با اعتماد اجتماعی نشان می دهد دگرخواهی،

 ، متغیرهاي تعامالته ها تحقیق در بخش تحلیل رگرسیونگام دوم آزمون فرضی در
وابسته نشان داده  دینداري رابطه معناداري را با متغیر دگرخواهی، ماعی،پیوند اجت اجتماعی،

دینداري از بیشترین  در مجموع به ترتیب پیوند اجتماعی، تعامالت اجتماعی، دگرخواهی، و اند
  .خوردار بودندگذاري بر اعتماد برمیزان تأثیر

 وانند با هم کنار بیایند، و ازتر بتچه افراد راحت  هر: این تحقیق به این نتیجه رسیده ایم در
که نتایج تحقیق . شوداعتماد بیشتري بین آنها ایجاد می) از نظر اجتماعی(هم کمتر دور باشند 

وتنام نیز بر پیوندهاي کرده است همچین پ ییدأت حاضر نتایج تحقیق جی گتو، بلوم و کوثري را
 اتصال و پیوستگی، افراد طریق که افراد از کید کرده است وي اعتقاد داردأاجتماعی ت

هنجارهاي اساسی، مشارکت، همکاري و مبادله یاد می گیرند و سپس به همدیگر اعتماد می 
  .نظریه وي و همچنین نظریه چلبی تایید شده است. کنند
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در تحقیق حاضر دینداري به عنوان یکی از متغیرها با اعتماد اجتماعی رابطه داشته است که 
 داري در افراد بیشتر باشد اعتماداست هرچه قدر میزان این دین یید شدهأنظر دورکیم ت
وي همچنین بر متغیر دگرخواهی تاکید کرده است از نظر وي . بیشتر می شود اجتماعی نیز

بدون برقراري  نتیجه بدون پذیرش ایثارهاي متقابل، آدمیان نمی توانند بدون توافق باهم، در
فرد عادت می کند که درباره ارزش . ت تجمعی زندگی کندصوره با یکدیگر، ب پیوندهاي پایدار

دیگر خواهی همچون نیروي  احساس تکلیف و. وجودي خویش برآورد درستی داشته باشد
پیوند اجتماعی را  اخالقی که رفتار خودمدارانه افراد را محدود می سازد، اصول همبستگی و

  .ستیید شده اأکه نظریه وي در این تحقیق ت ،تشکیل می دهد
ال که تعامالت اجتماعی چه رابطه اي با اعتماد ؤر در پی پاسخ به این ستحقیق حاض

 اجتماعی دارد به این نتیجه رسیده است که بین تعامالت اجتماعی، پیوندهاي اجتماعی،
پیوند  عواملی نظیر. داري وجود داشته استادگرخواهی، دینداري، و اعتماد اجتماعی رابطه معن

آن افراد خود را متعلق به  دینداري فضایی به وجود می آورد که در اهی واجتماعی، دگرخو
در سایه حس دگرخواهی منافع دیگران را . پیوند افراد مستحکم تر می شود همدیگر دانسته و

نتیجه  بر منافع خود ترجیح می دهد که این خود نیز در پرتوي دینداري به وجود می آید و در
یابد در واقع این عوامل تعامالت را باال برده و در نتیجه اعتماد تعامالت آنها افزایش می 

  .اجتماعی نیز افزایش پیدا می کند
  

  پیشنهاداها 
هایی بود که موجبات وجوي راهبا توجه به اهمیت اعتماد اجتماعی در جامعه باید در جست

  .افزایش آن فراهم آید
که هسته اساسی  اجتماعی است،ی ایجاد اعتماد اجتماعی تعامالت یکی از عوامل اصل -1

بر این اساس می باید در جستجوي شرایطی بود  .گروه اجتماعی را تشکیل می دهد
 تا تعامالت اظهاري تنها به خانواده و هاي داوطلبانه فراهم آید، که امکان رشد گروه

  .خویشاوندان محدود نگردد
 .را گسترده می سازد)سرمایه اجتماعی(باید زمینه هاي که شبکه ارتباطی بین مردم  -2

سایر اعضاي جامعه  هاي عاطفی میان فرد و بدین ترتیب بده بستان .افزایش یابد
که اعضاي جامعه به هم اعتماد کنند  سرمایه اجتماعی موجب می شود، .صورت گیرد
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این چیزي است  هاي جدید با یکدیگر همکاري کنند، شرکت و ها با تشکیل گروه و
با توجه به تغییراتی که در چند دهه اخیر صورت  .ن نیاز داردکه جامعه ما امروز بدا

دیگر نمی  ...)تحوالت اقتصادي ایجاد شهرهاي بزرگ، افزایش جمعیت،(گرفته است 
بر این اساس ما  توان اعتماد اجتماعی را تنها به خانواده وخویشاوندان محدود دانست،

  .در افراد افزایش یابدهاي باشیم که احساس تعلق جمعی  باید در جستجوي راه
یکی از عواملی که احساس تعلق جمعی را موجب می گردد مراسم و مناسک ملی  -3

 .تقویت گردند که باید به آنها بهاء داده شده و است،
با سایر افراد جامعه و نهادها نشان می) اعتماد به نزدیکان(شخصی  تفاوت اعتماد بین -4

ي اولیه محدود شده و به متن جامعه هادهد که روابط و تعامالت تنها به گروه
. گسترش نیافته است که این امر خأل میان دو حوزه مذکور را موجب شده است

ضرورت همکاري و مشارکت شهروندان در سطح جامعه براي رسیدن به توسعه و 
ها، احزاب، اصناف، اتحادیه(هاي مدنی هاي واسط یا تشکلپیشرفت نیاز به گروه

  . کندرا ایجاب می. . .) ها NGOانه، هاي داوطلبانجمن
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