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 دکترای روابط بین الملل

 

 مریم یارم طاقلوسهرابی

دانشگاه آزاد اسالمی واحدتهران  شمال ایران ورسوب شناسی  دانشجودکترای زمین شناسی سنگ رسوبی
maryamsohrabi87@yahoo.com 

 

 

 چکیده : 

عبارتی یکی از ابعاد بسیار مهم یکی از اساسی ترین مسایلی که جوامع امروزی با آن مواجهه اند ، اعتماد اجتماعی است و به 

زندگی بشری را تشکیل می دهد، به طوری که بشر امروزین بدون اعتماد اجتماعی تا حد زیادی قادر به حیات اجتماعی نیست 

. بنابراین حیات اجتماعی زمانی بقاو دوام می یابد که حداقل یکی از پیش فرض های اساسی آن یعنی اعتماد اجتماعی برقرار   

د . در جامعه ی کنونی نیز پیشرفت و ترقی زمانی میسر خواهد بود که در تعامالت اجتماعی بین افراد ، اعتماد متقابل باش

برقرار باشد . در واقع اعتماد باعث تداوم کنش اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی می شود و بدون آن هیچ کنش متقابل 

 مطمئنی صورت نمی گیرد .

به اجرا گذاشته شده  تهرانیکی ازسازمانهای دولتی نفراز کارمندان  272ده و در بین تحلیلی بو _وع توصیفی این پژوهش از ن

 و دو بیمارستان در سطح شهر مشغول ارائه آسایشگاه   4بعه ، ه  تاققالب یک واحد ستادی ، سیزده منط است. این تعداد در

 می باشند. این سازمان خدمات به خانواده 
نتایج حاصل از تحلیل  داده ها وجود رابطه معنی دار بین عوامل زمینه ای همچون جنسیت ، سن و تحصیالت با میزان اعتماد 

اجتماعی است .همچنین  بر اساس یافته های تحقیق رتبه هر یک از مولفه های اعتماد اجتماعی همچون صداقت ، صراحت 

 و...در بین جامعه مورد پژوهش متفاوت است . 
گانه ی  11مولفه ی روابط چهره به چهره رتبه اول و حسن ظن رتبه آخر از مولفه های  -1همچنین براساس یافته های 

میزان  مولفه های اعتماد اجتماعی در بین مردان بیشتر از میزان آن  در بین زنان   -2اعتماد اجتماعی ارزیابی شده است . 

 در بین کارکنان با سطح تحصیالت باال، بیشتر است.میزان مولفه های اعتماد اجتماعی  -3است.

  

 اعتماد ، اعتماد اجتماعی ، سن ، تحصیالت :واژگان کلیدی
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 مقدمه:

اندازه گیری میزان اعتماد اجتماعی که به نوعی نشانگر میزان سرمایه اجتماعی است، موجب آسیب شناسی اجتماعی جامعه 

اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی که در اجتماع بصورت آزادانه سرک کشیده وروابط شده و عوامل مخرب ، با هویت 

 بین نهاد ها را در هم کوبیده ومختل کرده ونهایتا موجب نقض ارزشها و هنجار ها میشوند را شناسایی و به چالش میکشاند.

طلبد. اگر در گذشته آشنایی و روابط چهره به یاین واقعیت را باید پذیرفت که جامعه جدید الزامات و شرایط جدیدی را م

گشت، امروزه برای شکل دادن گیری روابط و تعامالت اجتماعی میان مردم میچهره اعضای یک محله یا منطقه باعث شکل

ها و ویژگیترین های دیگری است که یکی از مهمها، نیاز به شرایط و ویژگیروابط با توجه به گستردگی و فراوانی دامنه فعالیت

خصوصیات برای ایجاد این روابط داشتن اعتماد است. اعتماد اجتماعی حسن ظن فرد نسبت به افراد جامعه است . عناصر و 

جنبه های یک رابطه مبتنی بر اعتماد عبارتند از صداقت ، صراحت ، سهیم کردن دیگران در اطالعات و عقاید و افکار و 

ن برای طرف مقابل ، حمایت از توانایی ها و شایستگی های طرف مقابل ، تمایالت احساسات ، احترام و ارزش قائل شد

این تعریف جامعه گسترده ای از کسانی که با فرد تعامل  دارند را در بر "همیارانه و یاریگرایانه و رفتارهای اعتماد آمیز است . 

یکی ازسازمانهای و ارزیابی آن در میان کارکنان  می گیرد .تحقیق حاضر با چنین تعریفی ) اعتماد بین شخصی ( به بررسی

 می پردازد .اداری تهران 

 

 بحث : 

آن را به منزله یکی از شاخص های کلیدی  "اعتماد یکی از مولفه های مهم و حیاتی سرمایه ی اجتماعی است و معموال

بررسی سرمایه های اجتماعی به کار می برند ، حتی در مواقعی می توان گفت که مهمترین یا تنهاترین شاخص در زمینه ی 

جتماعی به عنوان مهم ترین سرمایه ی هر جامعه در کنار دیگر انواع آن بررسی سرمایه های اجتماعی است. امروزه سرمایه ا

)مادی ، انسانی و فرهنگی ( مطرح شده است . سرمایه اجتماعی از ارزش های غیر رسمی حاصل از تعامالت اجتماعی هم چون 

است که تسهیل کننده ی اعتماد ، مشارکت ، صداقت ، قانون مندی ، نوع دوستی ، میهن پرستی و دیگر سجایای انسانی 

. و در عین حال همچون یک چسب ی دیگر انواع سرمایه می باشد . مشارکت انسان ها در جامعه و همچنین تولید کننده 

اعتماد ابزاری  اجتماعی افراد را در کنار هم و در یک محیط اجتماعی متعامل نگه می دارد .سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد .

است برای صرفه جویی در قدرت، زیرا حضور اعتماد، نگرانی، شک و نیاز به مراقبت و کنترل را کاهش می دهد. اعتماد نوعی 

کند. در حقیقت اعتماد بزرگترین تسهیلگر سازوکار انسجام دهنده است که وحدت را در نظام اجتماعی ایجاد و حفظ می

تر از اطالعات است؛ چرا که اطالعات ممکن است زیاد باشند، ولی غنای آن به اعتماد و میزان کارایی سازمان است و حتی به

اعتماد بر پایه این ابعاد توان مورد توجه قرار داد؛ به نحوی که پدیده اعتماد را از ابعاد مختلف می.سرمایه اجتماعی بستگی دارد

شایستگی: داشتن  -2صداقت: درستی و پاکی   -1د استوار است، یعنی: می گیرد. از یک نقطه نظر اعتماد بر پایه پنج بُع شکل

ثبات یا پایداری: قابلیت اعتماد، توان پیش بینی و قضاوت خوب به هنگام   -3مهارت و دانش در زمینه فنی و روابط انسانی

 دادن اطالعات به صورت آزاد.نظر و  روراستی:تبادل -5ی: حفظ آبرو و حیثیت وفادار -4رویارویی با اوضاع و شرایط مختلف

آنچه مسلم است تمامی ابعاد اعتماد می تواند تسهیل روابط و روابط مبتنی بر اعتماد را به همراه داشته باشد. یعنی تمامی این 

ک شرط اساسی ایجاد یابعاد می توانند غنای بیشتری را برای روابط اجتماعی و در کنار آن سرمایه اجتماعی به ارمغان آورند. 

جامعه ی سالم را اعتماد اجتماعی متقابل بین اعضاء مردم و مسئوالن  می دانند.اهمیت انتخاب کارمندان و مستخدمین دولت  
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به عنوان جامعه آماری مورد نظر را از دیدگاه  های متفاوت می توان در نظر گرفت . کارمندان دولت  را یکی از مهمترین 

است ، برای درک اهمیت این مقوله کافی است که به جمعیت فراوان افرادی نگاه کنیم که  ساختارهای اجتماعی در ایران امروز

سالهای زیادی از عمر خود را به عنوان کارمند در ادارات دولتی طی می کنند . به نظر می رسد به سبب چند بُعدی بودن 

هور اعتماد اجتماعی ایفاد میکند . لذا این تحقیق موضوع اعتماد اجتماعی هر کدام از این مولفه ها نقش ویژه ای در بروز و ظ

تاثیر عوامل زمینه ای  -2بررسی و ارزیابی ابعاد و مولفه های اعتماد اجتماعی )صداقت ، صراحت ، اطمینان و.......(  -1در صدد 

می زمان دولتی سااین بررسی وشناسایی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی  در بین کارمندان   -3)جنسیت،سن،تحصیالت( و

 پردازد .

تهران بزرگ تشکیل  داده اند که تعداد یکی از سازمانهای دولتی جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان :  روش  مطالعه

آسایشگاه و دو بیمارستان در   4باشد .و این تعداد در قالب یک واحد ستادی ، سیزده منطفه  تابعه ، نفر می 1151آنها حدود 

 ( می باشند .کارکنان سطح استان تهران مشغول ارائه خدمات به جامعه هدف )خانواده 

نفر است . جهت محاسبه حجم نمونه از رابطه زیر)فرمول  217تعداد نمونه در این پژوهش: حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 

 کوکران ( استفاده شده است :

1𝑛-3فرمول   =
𝑁z2𝑝𝑞

𝑁𝑑2+𝑧2𝑝𝑞
     

 باشد .نفر می 1151: حجم جامعه محدود که در حدود Nکه در آن :

Z  95: مقدار متغیر نرمال واحد ، متناظر با سطح اطمینان ( ، درصدz = 1.96)   d  ( ، مقدار اشتباه مجاز :d = 0.06) 

کند . این امر حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا می nباشد ،  p =0.5زیرا اگر  .در نظر گرفته شده است  1.5برابر با  Pمقدار 

  n =  217ریب عبارت است از :هش با تقشود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد.بنابراین حجم نمونه مورد نیاز پژوسبب می

نفر ارتقاء یافته است . نمونه گیری به روش طبقه بندی تصادفی  272که جهت افزایش سطح اطمینان نمونه مورد تحقیق به 

صورت گرفته است . نمونه گیری طبقه ای خود دارای انواع متناسب و نامتناسب می باشد در نمونه گیری طبقه ای متناسب 

وابسته به این سازمان دولتی . بر این اساس ادارات ت آن طبقه در کل جامعه آماری استر هر طبقه به اندازه نسبتعداد نمونه د

 1تهران بزرگ به عنوان طبقات در نظر گرفته شدند و به طور تصادفی نمونه گیری شد 

 تهران بزرگدولتی سازمان یکی از  توزیع حجم نمونه در  1جدول  

 تعداد افراد نمونه تعداد افراد اداره    وابسته به این سازمان مناطق 

 12 51 منطقه یک

 13 57 2منطقه 

 12 51 3منطقه 

 12 53 4منطقه 

 13 54 22و5منطقه

 12 52 6و7منطقه 

 13 56   8منطقه

 12 51 21و  1منطقه

 11 75 11و  11منطقه 

 811 48 13و  12منطقه 

 12 52 14منطقه 

 14 51 15 منطقه
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 11 46 11و  16منطقه 

 11 45 18و 17منطقه 

 14 61 بیمارستان نیایش 

 15 63 بیمارستان صدر 

 7 24 آسایشگاه شهید بهشتی 

 7 31 آسایشگاه ثاراهلل

 7 26 آسایشگاه بقیه اهلل 

 6 28 آسایشگاه امام ره 

 46 115 اداره کل ) ستاد ( 

 272 1151 جمع 

 

تی از افراد جمعیت مورد نظر تجزیه و تحلیل یک پدیده اجتماعی که تصور می شود بر پایه اطالعا:داده هاابزار گردآوری 

می آید هدفی است که روش پرسشنامه برای آن مناسب است.وسیله اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه ای بر مبنای  بدست

سوال ) پس از تعیین و شناسایی مولفه ها ( در دو  46مل طیف لیکرت می باشد که با استفاده از تکنیک پرسشنامه کتبی شا

( مربوط به شناسایی افراد و پایگاه اجتماعی افراد مانند سن ، جنس ، میزان  7 -1بخش تهیه شده است . بخش اول سواالت ) 

( مربوط  11 – 7( مربوط به مولفه صراحت ، گویه های ) 6 -1گویه شامل  : گویه های ) 31تحصیالت و غیره و بخش دوم 

( مربوط به مولفه  18 -14( مربوط به مولفه حسن ظن ، گویه های )  13 -11به مولفه سهیم شدن   ، گویه های ) 

( مربوط به مولفه روابط چهره به 25 – 23( مربوط به مولفه صداقت  ، گویه های )  22 – 11دگرخواهی  ، گویه های ) 

( مربوط به مولفه شفافیت در  32 -21مولفه دموکراتیک بودن ، گویه های   )  ( مربوط به 28 -26چهره ، گویه های ) 

( مربوط به مولفه همکاری  31 -36( مربوط به مولفه پاسخگویی و مسئولیت  ، گویه های )  35 -33عملکرد  ، گویه های )

 است .

 شماره سواالت مربوط به پرسشنامه براساس مولفه های اعتماد اجتماعی 2-3جدول 

 اعتماد اجتماعی  مولفه های سواالت پژوهشی ردیف اعتماد اجتماعی مولفه های پژوهشی سواالت ردیف

 مولفه روابط چهره به چهره 25تا  23 مولفه صراحت 6تا  1

 مولفه دموکراتیک بودن 28تا  26 مولفه سهیم شدن 11تا  7

 مولفه شفافیت در عملکرد 32تا 21 مولفه حسن ظن 13تا  11

 مولفه پاسخگویی و مسئولیت 35تا  33 مولفه  دگرخواهی 18تا 14

 مولفه همکاری 31تا  36 مولفه صداقت 22تا  11

پایایی از ویژگی های ابزار اندازه گیری است. منظور این است که ابزار اندازه گیری تا چه حد در :اعتبار)پایایی( تحقیق

شرایط یکسان نتیجه یکسان به دست نمی دهد و به عبارتی منظور از پایایی قابل استناد و مطمئن بودن،دقت و ثبات داشتن 

ار در شرایط مشابه ،همان نتایج و یافته ها حاصل شود.برای می باشد. زمانی یک ابزار اندازه گیری پایاست که در صورت تکر

محاسبه ضریب پایایی )ضریب قابلیت اعتماد( شیوه های مختلفی به کار برده می شود که از جمله   می توان به اجرای دوباره 

روش ت دو دسته( و ) روش باز آزمایی( ،روش موازی)همتا(،روش تصنیف) دو نیمه کردن پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرا

براساس "آلفای کرونباخ "ابزار اندازه گیری را با روش  SPSSتوان با استفاده از نرم افزار میریچاردسون اشاره کرد  -کودر

( داده های جمع آوری شده را محک می  reliability( محاسبه نمود. پیش از انجام آزمون فرضیه ها ابتدا اعتبار)2-3فرمول )

گردد اطالعات استخراج شده از پرسشنامه تا چه میزان به واقعیت های اجتماعی تطبیق دارد برای این منظور  زنیم تا مشخص
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ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه می نماییم . آزمون کرونباخ برای محک اعتبار پرسشنامه ای که به صورت طیف لیکرت 

ونباخ آمده است .ضریب آلفای کرونباخ از طریق فرمول زیر طراحی شده مناسب است . در زیر جدول محاسبه ضریب آلفای کر

 محاسبه می شود :

 (2-3)فرمول 

)1(
1 2

2

t

i

s

s

n

n 



 

 ت: واریانس کل سواال     ام i: واریانس سوال       : تعداد سواالت n که درآن :

 تعداد آزمونی آزمون کرونباخ

 72/1 آزمون کرونباخ

 11 در آزمون اعتبارتعداد متغیر های شرکت کننده 

 31 تعداد گویه 1 تعداد متغیر های شرکت داده نشده در آزمون اعتبار

 11   

می باشد. هرچقدر ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده به عدد یک  72/1ضریب آلفای کرونباخ محاسبه برای گویه برابر 

همبستگی دارد. این بدین معناست که حذف هیچ سوالی به نزدیکتر باشد،به این معنی است که گویه ها از نظر درونی با هم 

سواالت را حذف نمی کنیم.در گام بعدی با افزایش اعتبار کمک نمی کند تا همبستگی کلی افزایش یابد بنابراین هیچکدام از

مودار نشان داده استفاده از آمار توصیفی،اطالعات جمع آوری شده را با تهیه جدول توزیع فراوانی خالصه کرده و به کمک ن

است و با استفاده از آمار استنباطی ،با محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط متغیر ها را مورد ارزیابی قرار داده 

است.هرچند درصد عدد بدست آمده به یک نزدیکتر باشد،بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است. در مورد سنجش پایایی 

که پس از تنظیم پرسشنامه و اخذ نظر اصالحی اساتید محترم در یک آزمون مقدماتی بین .اییمنیز بدین صورت عمل می نم

نفر از اعضای جامعه آماری پرسشنامه ها توزیع و پس از جمع آوری مجدداً آنها را مورد ارزیابی قرار می دهیم تا مشخص  11

ین تحقیق از آزمون کای دو ، همبستگی اسپیرمن ، شود اطالعات استخراج شده تا چه میزان به واقعیت نزدیک است .در ا

 آزمون استقالل و فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.. 

مشاهده تصادفی مستقل که   nآزمون تک نمونه ای  بر این مفروضه استوار است که تعداد :  tشرایط آزمون تک نمونه ای 

از جامعه ای با توزیع نرمال بیرون آمده در یک متغیر با مقیاس فاصله ای در دست است. هر چند در عمل اغلب   غیر ممکن 

 است..

ین نمونه جامعه مورد به توزیع پرسشنامه ب ظرات جامعه آماری ( برای جمع آوری اطالعات خام ) دیدگاه ونآمار توصیفی 

پرسشنامه تکمیل و به محقق عودت داده شده که در  272پرسشنامه توزیع شده تعداد  311که از تعداد دام گردیداقبررسی 

 ذیل جداول توزیع فراوانی جامعه مورد پژوهش آمده است .

 تهران بزرگدر سازمان مورد بررسی  کارکنان شاغل توزیع فراوانی جنسیت   1-4جدول 

 
 فراوانی

 
 فراوانی تجمعی فراوانی درصدی

 41.2 41.2 112 زن
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 100.0 58.8 160 مرد

  100.0 272 مجموع

 

 
 در سازمان مورد بررسی درصد جنسیت کارکنان شاغل - 1نمودار شماره  

 سازمان مورد مطالعه کارکنان توزیع فراوانی وضعیت تاهل   -2جدول

 
 فراوانی تجمعی فراوانی درصدی فراوانی

 10.7 10.7 29 مجرد

 95.2 84.6 230 متاهل

 98.5 3.3 9 مطلقه

 100.0 1.5 4 همسر فوت شده

  100.0 272 مجموع

 
 در سازمان مورد مطالعهدرصد وضعیت تاهل  کارکنان شاغل   -2نمودار شماره 

 در سازمان مورد مطالعه کارکنان شاغل توزیع فراوانی سن  -1جدول 

 فراوانی تجمعی فراوانی درصدی فراوانی 

20-30 32 11.8 11.8 

31-40 68 25.0 36.8 

41-50 127 46.7 83.5 

51-60 45 16.5 100.0 

  100.0 272 مجموع

 
 در سازمان مورد مطالعهدرصد سن  کارکنان شاغل    1نمودار شماره 

 سازمان مورد مطالعه کارکنان شاغل در توزیع فراوانی میزان تحصیالت  4جدول 

 فراوانی تجمعی فراوانی درصدی فراوانی 

 3.7 3.7 10 زیر دیپلم

 31.3 27.6 75 دیپلم
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 47.4 16.2 44 کاردانی

 85.3 37.9 103 کارشناسی

 98.2 12.9 35 کارشناسی ارشد

 100.0 1.8 5 دکترا

  100.0 272 مجموع

 
 در سازمان مورد مطالعه درصد میزان تحصیالت  کارکنان شاغل -  4نمودار شماره 

 در سازمان مورد مطالعهکارکنان شاغل توزیع فراوانی سابقه کار  -7جدول

 فراوانی تجمعی فراوانی درصدی فراوانی 

 18.0 18.0 49 سال 5تا 1

 29.4 11.4 31 سال 11تا 6

 35.7 6.3 17 سال 15تا 11

 54.8 19.1 52 سال20تا  16

 83.8 29.0 79 سال 25تا  21

 100.0 16.2 44 سال 30تا  26

  100.0 272 مجموع

 
 سازمان مورد مطالعه درصد سابقه کار  کارکنان شاغل در  -  7نمودار شماره  

 در سازمان مورد مطالعه کارکنان شاغل در توزیع فراوانی پست سازمانی    -6جدول 

 فراوانی تجمعی فراوانی درصدی فراوانی 

 67.6 67.6 184 کارشناس

 86.8 19.1 52 کارشناس مسئول

 90.8 4.0 11 رییس اداره

 100.0 9.2 25 معاون و باالتر

  100.0 272 مجموع

 
 سازمان مورد مطالعهدرصد پست سازمانی   کارکنان شاغل در  -  6نمودار شماره   

 در سازمان مورد مطالعهکارکنان شاغل توزیع فراوانی وضعیت استخدام  5-جدول 

 فراوانی تجمعی فراوانی درصدی فراوانی 
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 3.3 3.3 9 پروژه ای

 26.5 23.2 63 قراردادی

 30.9 4.4 12 پیمانی

 100.0 69.1 188 رسمی

  100.0 272 مجموع

 
 سازمان مورد مطالعه  درصد وضعیت استخدام  کارکنان شاغل در   - 5نمودار شماره   

 

 آمار تحلیلی

 تا چه اندازه است ؟سازمان مورد نظر میزان صراحت در بین کارکنان  -1

 سازمان مورد نظرنمونه آماری صراحت در بین کارکنان  افراد پاسخ درصد فراوانی و توزیع-8جدول 

 کامال موافق موافق بی نظر مخالف کامال مخالف 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

 %33.8 92 %28.3 77 %7.7 21 %24.3 66 %5.9 16 1سوال 

 %30.9 84 %36.0 98 %6.6 18 %19.1 52 %7.4 20 2سوال 

 %59.2 161 %18.4 50 %16.2 44 %3.3 9 %2.9 8 3سوال 

 %19.1 52 %22.4 61 %9.9 27 %37.9 103 %10.7 29 4سوال 

 %56.6 154 %20.2 55 %18.0 49 %4.8 13 %4. 1 5سوال 

 %57.0 155 %8.1 22 %31.3 85 %2.2 6 %1.5 4 6سوال

 %42.77  %22.23  %14.95  %15.27  %4.80  میانگین

 

درصد  4.8 سازمان مورد مطالعه  در خصوص صراحت در بین کارکنان آماری نمونه افراد نظرات مطابق دهد می نشان نتایج

درصد کامال موافق را انتخاب  42.77درصد موافق و  22.23درصد بی نظر ،  14.15درصد مخالف،  15.2کامال مخالف، 

 نموده اند.

 
 سازمان مطالعه شدهصراحت در بین کارکنان میانگین نهایی درصد پاسخ افراد به سوالهای -8نمودار 

 سازمان مورد نظر آمار توصیفی صراحت در بین کارکنان  - 9جدول شماره  

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین فراوانی

272 4.78 .58441 .03544 

 

از میانگین فرضی   15/1( نشان می دهد که  در سطح 4.78برمبنای نظرات افراد نمونه آماری ،میانگین به دست آمده )

 (بیشتر است.3نمرات)
H0:µ≤3  
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H1:µ>3 
 

 تک متغیری صراحت در بین کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران   tآزمون - 11جدول شماره 

Test Value = 3 
T تفاوت میانگین ها سطح اطمینان درجه آزادی 

50.285 271 .01 1.7819 

 

از میانگین جامعه فرضی فاصله دارد. با   tواحد  50.285مالحظه جدول فوق نشان می دهد که میانگین نمونه تصادفی   

درصد احتمال دارد که اختالف بین  1است. فقط   2.35جدول  مساوی   t ، 11/1و با سطح اطمینان  271درجات آزادی 

( است . به 2.35جدول )    t( بزرگتر  از 50.285محاسبه شده ) tمیانگین نمونه و جامعه ناشی از شانس باشد. بنابراین چون 

 در حد مطلوبی است . این سازمانعبارتی مولفه ی صراحت در بین 

 تا چه اندازه است ؟ سازمان مورد مطالعه  در بین کارکنان میزان سهیم شدن   -2

 شدن  در بین کارکنان نمونه آماری سهیم افراد پاسخ درصد فراوانی و توزیع  11-4جدول  

 
 کامال موافق موافق بی نظر مخالف کامال مخالف

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 %48.2 131 %16.9 46 %30.5 83 %3.3 9 %1.1 3 7سوال 

 %36.8 100 %22.8 62 %30.5 83 %7.4 20 %2.6 7 8سوال 

 %39.0 106 %22.1 60 %31.3 85 %5.9 16 %1.8 5 1سوال 

سوال 
11 

57 21.0% 125 46.0% 25 9.2% 32 11.8% 33 12.1% 

  6.63%  15.65%  25.38%  18.40%  34.03% 

درصد  6.63این سازمان سهیم شدن  در بین کارکنان  در خصوص آماری نمونه افراد نظرات مطابق دهد می نشان نتایج 

را انتخاب درصد کامال موافق  34.13درصد موافق و  18.41درصد بی نظر ،  25.38درصد مخالف، 15.65کامال مخالف، 

 نموده اند.

 
 سهیم شدن  در بین کارکنان میانگین نهایی درصد پاسخ افراد به سوالهای  9-4نمودار

 در بین کارکنان  آمار توصیفی سهیم شدن  12-4جدول شماره 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین فراوانی

272 4.50 .77371 .04691 

 

از میانگین فرضی   15/1( نشان می دهد که  در سطح 4.50نمونه آماری ،میانگین به دست آمده )برمبنای نظرات افراد 

 (بیشتر است.3نمرات)
H0:µ≤3  

H1:µ>3 
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 در بین کارکنان  تک متغیری سهیم شدن   tآزمون   11-4جدول شماره 

Test Value = 3 
T تفاوت میانگین ها سطح اطمینان درجه آزادی 

32.170 271 .01 1.5092 

 

از میانگین جامعه فرضی فاصله دارد. با   tواحد 32.170مالحظه جدول فوق نشان می دهد که میانگین نمونه تصادفی     

درصد احتمال دارد که اختالف بین  1است. فقط   2.35جدول  مساوی   t ، 11/1و با سطح اطمینان  271درجات آزادی 

( است . 2.35جدول  )    t( بزرگتر  از 32.170محاسبه شده ) tمیانگین نمونه و جامعه ناشی از شانس باشد. بنابراین چون 

 در حد مطلوبی است . این سازمان ولفه ی سهیم شدن در بین کارکنان به عبارتی م

 تا چه اندازه است ؟سازمان مورد مطالعه میزان حسن ظن  در بین کارکنان  -3

 نمونه آماری حسن ظن  در بین کارکنان افراد پاسخ درصد فراوانی و توزیع   14-4جدول 

 کامال موافق موافق بی نظر مخالف کامال مخالف 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

سوال 
11 

62 22.8% 113 41.5% 20 7.4% 41 15.1% 36 13.2% 

سوال 
12 

11 4.0% 42 15.4% 38 14.0% 73 26.8% 108 39.7% 

سوال 
13 

18 6.6% 19 7.0% 84 30.9% 38 14.0% 113 41.5% 

  11.13%  21.30%  17.43%  18.63%  31.47% 

درصد 11.13  این سازمان  در خصوص حسن ظن  در بین کارکناننتایج نشان می دهد مطابق نظرات افراد نمونه آماری   

درصد کامال موافق را انتخاب  31.47درصد موافق و  18.63درصد بی نظر ، 17.43درصد مخالف،  21.31کامال مخالف، 

 .نموده اند

 
 حسن ظن  در بین کارکنان اد به سوالهایمیانگین نهایی درصد پاسخ افر 11-4نمودار 

 آمار توصیفی حسن ظن  در بین کارکنان   17-4جدول شماره 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین فراوانی

272 4.26 .90750 .05503 

 

از میانگین فرضی   15/1( نشان می دهد که  در سطح 4.26برمبنای نظرات افراد نمونه آماری ،میانگین به دست آمده )

 (بیشتر است.3نمرات)
H0:µ≤3  

H1:µ>3 
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 تک متغیری حسن ظن  در بین کارکنان   tآزمون   16-4جدول شماره 

Test Value = 3 

T تفاوت میانگین ها سطح اطمینان درجه آزادی 

23.05 271 .01 1.2684 

 

از میانگین جامعه فرضی فاصله دارد. با   tواحد  23.05اطالعات جدول فوق نشان می دهد که میانگین نمونه تصادفی   

درصد احتمال دارد که اختالف بین  1است. فقط   2.35جدول  مساوی   t ، 11/1و با سطح اطمینان  271درجات آزادی 

است  . به  (2.35جدول )    t( بزرگتر  از 23.05محاسبه شده ) tمیانگین نمونه و جامعه ناشی از شانس باشد. بنابراین چون 

 در حد مطلوبی است .مولفه ی حسن ظن در بین کارکنان  عبارتی

 تا چه اندازه است  سازمان مورد مطالعه در بین کارکنان   همکاری میزان -4

 ه آماری همکاری  در بین کارکناننمون افراد پاسخ درصد فراوانی و توزیع  15-4جدول  

 
 موافقکامال  موافق بی نظر مخالف کامال مخالف

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

سوال 
36 

1 .4% 9 3.3% 127 46.7% 41 15.1% 94 34.6% 

سوال 
37 

10 3.7% 40 14.7% 84 30.9% 52 19.1% 86 31.6% 

سوال 
38 

3 1.1% 16 5.9% 112 41.2% 46 16.9% 95 34.9% 

سوال 
31 

3 1.1% 12 4.4% 84 30.9% 68 25.0% 105 38.6% 

  1.58%  7.08%  37.43%  19.03%  34.93% 

 

درصد کامال  1.58 سازمان،در خصوص همکاری  در بین کارکنان  آماری نمونه افراد نظرات مطابق دهد می نشان نتایج  

 موافق را انتخاب نموده اند.درصد کامال  34.13درصد موافق و  11.13درصد بی نظر ،  37.43درصد مخالف،  7.18مخالف، 

 

 
 همکاری  در بین کارکنان میانگین نهایی درصد پاسخ افراد به سوالهای 11-4نمودار 
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 آمار توصیفی همکاری  در بین کارکنان  18-4جدول شماره 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین فراوانی

272 4.77 .79305 .04809 

 

از میانگین فرضی   15/1( نشان می دهد که  در سطح 4.77افراد نمونه آماری ،میانگین به دست آمده )برمبنای نظرات 

 (بیشتر است.3نمرات)
H0:µ≤3  

H1:µ>3 
 تک متغیری همکاری  در بین کارکنان   tآزمون  19-4جدول شماره

Test Value = 3 

T تفاوت میانگین ها سطح اطمینان درجه آزادی 

36.833 271 .01 1.7711 

از میانگین جامعه فرضی   tواحد  36.833نشان می دهد که میانگین نمونه تصادفی       11-4اطالعات جدول شماره       

درصد احتمال دارد که  1است. فقط   2.35جدول  مساوی   t ، 11/1و با سطح اطمینان  271فاصله دارد. با درجات آزادی 

جدول )    t( بزرگتر  از 36.833محاسبه شده ) tاختالف بین میانگین نمونه و جامعه ناشی از شانس باشد. بنابراین چون 

 در حد مطلوبی است . ر بین کارکنان ( است . به عبارتی مولفه ی همکاری د2.35

 تا چه اندازه است . این سازمان در بین کارکنان   دگرخواهیمیزان  -5

 آماری دگرخواهی  در بین کارکناننمونه  افراد پاسخ درصد فراوانی و توزیع 21-4جدول 

  کامال موافق موافق بی نظر مخالف کامال مخالف 
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

سوال 
14 

1 .4% 18 6.6% 51 18.8% 93 34.2% 109 40.1%  

سوال 
15 

2 .7% 10 3.7% 73 26.8% 65 23.9% 122 44.9%  

سوال 
16 

38 14.0% 73 26.8% 17 6.3% 81 29.8% 63 23.2%  

سوال 
17 

9 3.3% 43 15.8% 34 12.5% 68 25.0% 118 43.4%  

سوال 
18 

7 2.6% 59 21.7% 45 16.5% 64 23.5% 97 35.7%  

  4.20%  14.92%  16.18%  27.28%  36.80%  

درصد کامال مخالف، 4.2سازمان خصوص دگرخواهی  در بین کارکنان در  آماری نمونه افراد نظرات مطابق دهد می نشان نتایج

 درصد کامال موافق را انتخاب نموده اند. 36.81درصد موافق و  27.28درصد بی نظر ، 16.18درصد مخالف،  14.12
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 دگرخواهی  در بین کارکنان میانگین نهایی درصد پاسخ افراد به سوالهای 12-4نمودار 

 آمار توصیفی دگرخواهی  در بین کارکنان بنیاد  21-4جدول شماره

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین فراوانی

272 4.74 .71250 .04320 

 

از میانگین فرضی   15/1( نشان می دهد که  در سطح 4.74،میانگین به دست آمده )برمبنای نظرات افراد نمونه آماری 

 (بیشتر است.3نمرات)
H0:µ≤3  

H1:µ>3 

 تک متغیری دگرخواهی  در بین کارکنان   tآزمون   22-4جدول شماره 

Test Value = 3 

T تفاوت میانگین ها سطح اطمینان درجه آزادی 

40.42 271 .01 1.7463 

 

از میانگین جامعه فرضی فاصله   tواحد  40.42نشان می دهد که میانگین نمونه تصادفی    23-4داده های جدول شماره 

درصد احتمال دارد که اختالف  1است. فقط   2.35جدول  مساوی   t ، 11/1و با سطح اطمینان  271دارد. با درجات آزادی 

( است . 2.35جدول )    t( بزرگتر  از 40.42محاسبه شده ) t. بنابراین چون بین میانگین نمونه و جامعه ناشی از شانس باشد

 در حد مطلوبی است .  ولفه ی دگرخواهی در بین کارکنانبه عبارتی م

 تا چه اندازه است ؟سازمان مورد نظر در بین کارکنان   پاسخگویی و مسئولیتمیزان  6

 آماری پاسخگویی و مسئولیت  در بین کارکنان نمونه افراد پاسخ درصد فراوانی و توزیع 21-4جدول

 کامال موافق موافق بی نظر مخالف کامال مخالف 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

 %33.8 92 %8.8 24 %54.8 149 %2.2 6 %4. 1 33سوال 

 سوال

34 
6 2.2% 21 7.7% 111 40.8% 52 19.1% 82 30.1% 

 %37.9 103 %17.3 47 %40.4 110 %2.9 8 %1.5 4 35سوال 

  1.37%  4.27%  45.33%  15.07%  33.93% 

درصد کامال  1.37ویی و مسئولیت  در بین کارکنان در خصوص پاسخگ آماری نمونه افراد نظرات مطابق دهد می نشان نتایج 

 درصد کامال موافق را انتخاب نموده اند. 33.13موافق و درصد  15.17درصد بی نظر ،  45.33درصد مخالف،  4.27مخالف، 

4.2 14.92 16.18 27.28 36.8
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 پاسخگویی و مسئولیت  در بین کارکنان میانگین نهایی درصد پاسخ افراد به سوالهای 11-4نمودار 

 آمار توصیفی پاسخگویی و مسئولیت  در بین کارکنان   24-4جدول شماره 

 میانگینخطای استاندارد  انحراف استاندارد میانگین فراوانی

272 4.74 .88435 .05362 

 

از میانگین فرضی   15/1( نشان می دهد که  در سطح 4.74برمبنای نظرات افراد نمونه آماری ،میانگین به دست آمده )

 (بیشتر است.3نمرات)
H0:µ≤3  

H1:µ>3 
 کارکنان تک متغیری پاسخگویی و مسئولیت  در بین   tآزمون   27-4جدول شماره  

Test Value = 3 

T تفاوت میانگین ها سطح اطمینان درجه آزادی 

32.56 271 .01 1.74 

 

از میانگین جامعه فرضی فاصله دارد. با   tواحد  32.56مالحظه جدول فوق نشان می دهد که میانگین نمونه تصادفی     

درصد احتمال دارد که اختالف بین  1است. فقط   2.35جدول  مساوی   t ، 11/1و با سطح اطمینان  271درجات آزادی 

( است . به 2.35جدول )    t( بزرگتر  از 32.56محاسبه شده ) tمیانگین نمونه و جامعه ناشی از شانس باشد. بنابراین چون 

 در حد مطلوبی است .  در بین کارکنان  عبارتی مولفه ی پاسخگویی و مسئولیت

 تا چه اندازه است ؟ این سازمان نیاد صداقت  در بین کارکنان بمیزان  5-

 نه آماری صداقت  در بین کارکناننمو افراد پاسخ درصد فراوانی و توزیع  26-4جدول 

 
 کامال موافق موافق بی نظر مخالف کامال مخالف

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 %43.4 118 %20.2 55 %32.7 89 %2.9 8 %7. 2 11سوال 

 %37.1 101 %10.7 29 %49.3 134 %2.6 7 %4. 1 21سوال 

 %30.5 83 %26.1 71 %18.0 49 %20.6 56 %4.8 13 21سوال 

 %33.1 90 %29.4 80 %19.9 54 %16.2 44 %1.5 4 22سوال 

  1.85%  10.58%  29.98%  21.60%  36.03% 

 11.58درصد کامال مخالف، صوص صداقت  در بین کارکنان در خ آماری نمونه افراد نظرات مطابق دهد می نشان نتایج  

 درصد کامال موافق را انتخاب نموده اند. 36.13درصد موافق و  21.61درصد بی نظر ،  21.18درصد مخالف، 

1.37 4.27
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 کارکنانصداقت  در بین میانگین نهایی درصد پاسخ افراد به سوالهای  14-4نمودار

 

 در بین کارکنانآمار توصیفی صداقت   25-4جدول شماره

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین فراوانی

272 4.77 .73385 .04450 

از میانگین فرضی   15/1( نشان می دهد که  در سطح 4.77برمبنای نظرات افراد نمونه آماری ،میانگین به دست آمده )

 (بیشتر است.3نمرات)
H0:µ≤3  

H1:µ>3 

 تک متغیری صداقت  در بین کارکنان   tآزمون   28-4جدول شماره 

Test Value = 3 

T تفاوت میانگین ها سطح اطمینان درجه آزادی 

39.9 271 .01 1.7757 

از میانگین جامعه فرضی فاصله دارد. با درجات   tواحد  39.9مالحظه جدول فوق نشان می دهد که میانگین نمونه تصادفی    

درصد احتمال دارد که اختالف بین میانگین  1است. فقط   2.35جدول  مساوی   t ، 11/1و با سطح اطمینان  271آزادی 

تی ( است . به عبار2.35جدول )    t( بزرگتر  از 39.9محاسبه شده ) tنمونه و جامعه ناشی از شانس باشد. بنابراین چون 

 در حد مطلوبی است .  بین کارکنانمولفه ی صداقت در 

 تا چه اندازه است ؟ در بین کارکنان  میزان شفافیت در عملکرد- 8

 فیت  در بین کارکناننمونه آماری شفا افراد پاسخ درصد فراوانی و توزیع 29-4جدول 

 کامال موافق موافق بی نظر مخالف کامال مخالف 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

 %36.4 99 %11.0 30 %48.5 132 %3.3 9 %7. 2 21سوال 

 %38.2 104 %9.6 26 %50.0 136 %1.8 5 %4. 1 31سوال 

 %38.2 104 %12.9 35 %44.9 122 %2.9 8 %1.1 3 31سوال 

 %35.7 97 %17.6 48 %39.0 106 %5.5 15 %2.2 6 32سوال 

  1.10%  3.38%  45.60%  12.78%  37.13% 

درصد کامال مخالف،  1.11در خصوص شفافیت  در بین کارکنان  آماری نمونه افراد نظرات مطابق دهد می نشان نتایج  

 درصد کامال موافق را انتخاب نموده اند. 37.13درصد موافق و  12.78درصد بی نظر ،  45.61درصد مخالف، 3.38
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 شفافیت  در بین کارکنانمیانگین نهایی درصد پاسخ افراد به سوالهای 17-4نمودار 

 

 آمار توصیفی شفافیت  در بین کارکنان 11-4جدول شماره

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین فراوانی

272 4.8 .81973 .04970 

 

از میانگین فرضی   15/1( نشان می دهد که  در سطح 4.8آمده )برمبنای نظرات افراد نمونه آماری ،میانگین به دست 

 (بیشتر است.3نمرات)
H0:µ≤3  

H1:µ>3 

 تک متغیری شفافیت  در بین کارکنان   tآزمون  11-4جدول شماره  

Test Value = 3 

T تفاوت میانگین ها سطح اطمینان درجه آزادی 

36.28 271 .01 1.8033 

 

از میانگین جامعه فرضی فاصله دارد. با   tواحد 36.28مالحظه جدول فوق نشان می دهد که میانگین نمونه تصادفی     

درصد احتمال دارد که اختالف بین  1است. فقط   2.35جدول  مساوی   t ، 11/1و با سطح اطمینان  271درجات آزادی 

( است . به 2.35جدول )    t( بزرگتر  از 36.28محاسبه شده ) tمیانگین نمونه و جامعه ناشی از شانس باشد. بنابراین چون 

 در حد مطلوبی است . فافیت در عملکرد در بین کارکنانعبارتی مولفه ی ش

 است ؟ تا چه اندازهدر بین کارکنان   چهره به چهرهمیزان روابط  - 9

 نمونه آماری روابط چهره به چهره  در بین کارکنان افراد پاسخ درصد فراوانی و توزیع 12-4جدول

 
 کامال موافق موافق بی نظر مخالف کامال مخالف

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 %43.0 117 %20.6 56 %21.0 57 %13.6 37 %1.8 5 23سوال 

 %43.0 117 %21.3 58 %30.9 84 %3.3 9 %1.5 4 24سوال 

 %43.4 118 %17.6 48 %33.8 92 %4.0 11 %1.1 3 25سوال 

  1.47%  6.97%  28.57%  19.83%  43.13% 

 

درصد کامال 1.47 ن کارکنان به چهره  در بی در خصوص روابط چهره آماری نمونه افراد نظرات مطابق دهد می نشان نتایج 

 درصد کامال موافق را انتخاب نموده اند. 43.13درصد موافق و  11.83درصد بی نظر ،  28.57درصد مخالف،  6.17مخالف، 
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 روابط چهره به چهره  در بین کارکنانمیانگین نهایی درصد پاسخ افراد به سوالهای  16-4نمودار 

 آمار توصیفی روابط چهره به چهره  در بین کارکنان 11-4جدول شماره 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین فراوانی

272 4.94 .82653 .05012 

 

از میانگین فرضی   15/1( نشان می دهد که  در سطح 4.94برمبنای نظرات افراد نمونه آماری ،میانگین به دست آمده )

 (بیشتر است.3نمرات)
H0:µ≤3  

H1:µ>3 
 تک متغیری روابط چهره به چهره  در بین کارکنان   tآزمون  14-4جدول شماره 

Test Value = 3 

T تفاوت میانگین ها سطح اطمینان درجه آزادی 

38.85 271 .000 1.9473 

 

از میانگین جامعه فرضی فاصله   tواحد  38.85نشان می دهد که میانگین نمونه تصادفی     35-4مالحظه جدول شماره   

درصد احتمال دارد که اختالف  1است. فقط   2.35جدول  مساوی   t ، 11/1و با سطح اطمینان  271دارد. با درجات آزادی 

( است . 2.35جدول )    t( بزرگتر  از 38.85محاسبه شده ) tبین میانگین نمونه و جامعه ناشی از شانس باشد. بنابراین چون 

  در حد مطلوبی است .  بط چهره به چهره در بین کارکنان رتی مولفه ی روابه عبا

 تا چه اندازه است ؟ ین کارکنان میزان دموکراتیک بودن در ب  -11

 نمونه آماری دموکراتیک بودن در بین کارکنان افراد پاسخ درصد فراوانی و توزیع 17-4جدول  
 موافقکامال  موافق بی نظر مخالف کامال مخالف 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

 %35.7 97 %14.3 39 %48.5 132 %7. 2 %7. 2 26سوال 

 %37.1 101 %16.2 44 %42.6 116 %3.3 9 %7. 2 27سوال 

 %36.8 100 %15.8 43 %41.9 114 %4.8 13 %7. 2 28سوال 

  0.70%  2.93%  44.33%  15.43%  36.53% 

 

درصد کامال مخالف، دموکراتیک بودن در بین کارکنان  در خصوص آماری نمونه افراد نظرات مطابق دهد می نشان نتایج  

 درصد کامال موافق را انتخاب نموده اند. 36.53درصد موافق و  15.43درصد بی نظر ،  44.33درصد مخالف،  2.13
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 دموکراتیک بودن در بین کارکنانمیانگین نهایی درصد پاسخ افراد به سوالهای  15-4نمودار

 نانآمار توصیفی دموکراتیک بودن در بین کارک 16-4جدول شماره 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین فراوانی

272 4.83 .82499 .05002 

 

از میانگین فرضی   15/1( نشان می دهد که  در سطح 4.83،میانگین به دست آمده )برمبنای نظرات افراد نمونه آماری 

 (بیشتر است.3نمرات)
H0:µ≤3  

H1:µ>3 

 تک متغیری دموکراتیک بودن در بین کارکنان   tآزمون  15-4جدول شماره 

Test Value = 3 

T تفاوت میانگین ها سطح اطمینان درجه آزادی 

36.65 271 .01 1.8333 

از میانگین جامعه فرضی فاصله دارد. با   tواحد   36.65مالحظه جدول فوق نشان می دهد که میانگین نمونه تصادفی     

درصد احتمال دارد که اختالف بین  1است. فقط   2.35جدول  مساوی   t ، 11/1و با سطح اطمینان  271درجات آزادی 

( است . به 2.35جدول )    t( بزرگتر  از 36.65محاسبه شده ) tمیانگین نمونه و جامعه ناشی از شانس باشد. بنابراین چون 

 در حد مطلوبی است .دموکراتیک بودن در بین کارکنان عبارتی مولفه ی 

 تا چه اندازه است ؟نان یت )زن و مرد ( برمولفه اعتماد اجتماعی دربین کارکمیزان تاثیرجنس -11

 توزیع فراوانی جنسیت - 18جدول 

 متغیر اشتباه در تخمین انحراف استاندارد میانگین nتعداد نمونه

 زن 2.33088 24.66770 168.0089 112

 مرد 1.55496 19.66891 189.4563 160

 تمستقل اعتماداجتماعی در حنسیدوگروه tآزمون  -19جدول 

 
 آموزن برابری میانگین

 
T درجه آزادی 

 در صد خطای

 محاسبه شده

 تفات میانگین
 

 انحراف استاندارد

 2.69352 21.44732 01. 270 7.963 واریانس ها برابر

 

 tاست. چون 7.163  مساوی  11/1و با احتمال خطای   271محاسبه شده با درجه آزادی  tهمانطور که مالحظه می شود 
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( بزرگتر است نتیجه می گیریم  که میانگین اعتماد اجتماعی مردان بیانگر میزان  2.32جدول ) t( از 7.963محاسبه شده )

 اعتماد اجتماعی نسبتاًباالی آنان می باشدوبیشتر از زنان می باشد و سوال پژوهشی تایید می شود.

 تا چه اندازه است؟ نانعی در بین کارکمیزان تاثیر سن برمولفه اعتماد اجتما -12

 توزیع فراوانی سن -41جدول 

 متغیر اشتباه در تخمین انحراف استاندارد میانگین nتعداد نمونه

 41سن پایین  1.65675 24.96152 179.2775 227

 41سن باالی  2.84738 19.10080 187.4222 45

 دو گروه مستقل اعتماد اجتماعی در سن tآزمون  41-جدول 

 
 آموزن برابری میانگین

 t درجه آزادی 

 در صد خطای

 محاسبه شده

 تفات میانگین
 انحراف استاندارد 

 3.93325 8.14469 039. 270 2.071 واریانس ها برابر

 tاست. چون 2.071  مساوی  15/1و با احتمال خطای   271محاسبه شده با درجه آزادی  tهمانطور که مالحظه می شود 

( بزرگتر است نتیجه می گیریم  که میانگین اعتماد اجتماعی کارکنان با سن باالی 1.64جدول ) t( از 2.171محاسبه شده )

سال بیشتر می باشد. و سوال 41سال جامعه نمونه مورد بررسی در مقایسه با اعتماد اجتماعی کارکنان با سن پایین  41

 پژوهشی تایید می شود.

 تا چه اندازه است ؟.  کنانعی در بین کارمیزان تاثیرتحصیالت برمولفه اعتماد اجتما -13

 توزیع فراوانی تحصیالت- 42 جدول

 دو گروه مستقل اعتماد اجتماعی درتحصیالت tآزمون  41-ل جدو

 
 آموزن برابری میانگین

 
t درجه آزادی 

 در صد خطای

 محاسبه شده
 تفات میانگین

 
 انحراف استاندارد

 4.00330 12.64969 002. 270 3.160 واریانس ها برابر

مساوی    11/1و با احتمال خطای   271محاسبه شده با درجه آزادی  tمالحظه اطالعات جدول فوق نشان می دهد که 

( بزرگتر است نتیجه می گیریم  که میانگین اعتماد اجتماعی  2.32جدول ) t( از 3.160محاسبه شده ) tاست. چون  3.160

پایین بیشتر می با شد.و کارکنان تحصیالت باال جامعه نمونه مورد بررسی در مقایسه با اعتماد اجتماعی کارکنان تحصیالت 

 سوال پژوهشی تایید می شود.

 

 

 

 

 

 متغیر اشتباه در تخمین انحراف استاندارد میانگین nتعداد نمونه

 تحصیالت پایین 5.00399 32.42958 169.9286 42

 تحصیالت باال 1.44882 21.97240 182.5783 230
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 می باشد؟ به چه میزان سازمان مورد مطالعه کنان سوال اصلی : اعتماد اجتماعی در بین کار
 اعتماد اجتماعی در بین کارکنان آمار توصیفی  44جدول شماره 

 

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین فراوانی

272 4.72 .51834 .03143 

 

از میانگین فرضی   15/1( نشان می دهد که  در سطح 4.72برمبنای نظرات افراد نمونه آماری ،میانگین به دست آمده )

 (بیشتر است.3نمرات)
H0:µ≤3 

H1:µ>3 
 اعتماد اجتماعی در بین کارکنانتک متغیری    tآزمون    47-جدول شماره  

Test Value = 3 

T تفاوت میانگین ها اطمینانسطح  درجه آزادی 

54.86 271 .01 1.7243 

 

از میانگین جامعه فرضی فاصله دارد. با   tواحد   54.86مالحظه جدول فوق نشان می دهد که میانگین نمونه تصادفی   

درصد احتمال دارد که اختالف بین  1است. فقط   2.35جدول  مساوی   t ، 11/1و با سطح اطمینان  271درجات آزادی 

( است . به 2.35جدول )    t( بزرگتر  از 54.86محاسبه شده ) tمیانگین نمونه و جامعه ناشی از شانس باشد. بنابراین چون 

 لی  پژوهش تایید می شود.معنادار است . سوال اص این سازمان نیاد عبارتی یعنی اعتماد اجتماعی  در بین کارکنان ب
 

 آزمون فریدمن :

از آزمون رتبه ای تهران  سازمان مورد مطالعه در کارکنان  برای تعیین سطح و رتبه مولفه های اصلی اعتماد اجتماعی در میان

 فریدمن استفاده شد.

 میانگین رتبه مولفه های اعتماد اجتماعی در میان کارکنان  46-جدول شماره   
 میانگین رتبه ها مولفه های پژوهش ترتیب رتبه

 6.54 روابط چهره به چهره  1

 5.99 دموکراتیک  2

 5.9 شفافیت در عملکرد  3

 5.7 پاسخگویی و مسولیت  4

 5.7 همکاری  5
 5.66 صداقت  6

 5.66 صراحت  7

 5.46 دگر خواهی  8

 4.67 سهیم شدن  1

 3.72 حسن ظن  11

 

( در صد و مولفه های دموکراتیک، شفافیت ، پاسخگویی و 6.54 با توجه به جدول فوق مولفه روابط چهره به چهره )

در الویت هستند و از    11تا  2مسئولیت، همکاری، صداقت، صحت دگر خواهی ، سهیم شدن و حسن ظن  به ترتیب رتبه  

 طریق میانگین رتبه ها طبقه بندی شده اند.
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 نتیجه  آزمون فریدمن  45-جدول 

 272 فراوانی

 171.772 خی دو

 9 درجه آزادی

 01. سطح اطمینان

 

شده است ، رتبه ها   1.11آن کمتر از   P- Valueنتایج ازمون فریدمن در جدول فوق نشان می دهد که با توجه به اینکه   

 .df=1 . P< 0 :      171.772  =بین سوالها تفاوت معنادار روشنی دارد و می توان نوشت : مربع کای

 . با توجه به نتایج حاصل از اجرای تحقیق در میان کارکنان به ترتیب به صورت جدول ذیل می باشد 

 مولفه پژوهش رتبه مولفه

 شفافیت در عملکرد 3

 همکاری 5

 صداقت 6

 صراحت 7

 سهیم شدن 1

 

 . نتایج حاصل از اجرای تحقیق در میان کارکنان به ترتیب بصورت جدول ذیل می باشد.
 مولفه پژوهش مولفهرتبه 

 روابط جهره به چهره 1

 همکاری 5

 سهیم شدن 1

 

براساس مطالعات انجام شده توسط دورکیم حسن ظن ، پاسخگویی و مسئولیت ، دگرخواهی و دموکراتیک بودن نقش ویژه ای 

متاسفانه سطح حسن ظن در در توسعه اعتماد در میان جوامع و اجتماعات دارد . با توجه به نتایج حاصل از اجرای تحقیق  

مولفه ها ی نمونه مورد تحقیق بسیار ضعیف  ارزیابی شده است .  سطح این مولفه ها از مولفه های  ده گانه مورد تحقیق در 

 میان کارمندان به ترتیب بصورت جدول ذیل می باشد.
 مولفه پژوهش رتبه مولفه

 2 دموکراتیک بودن

 4 پاسخگویی و مسئولیت

 8 دگرخواهی

 11 حسن ظن
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 نتیجه گیری:

 بر اساس یافته های تحقیق مولفه های ده گانه اعتماد اجتماعی در جامعه نمونه مورد پژوهش در سطح مطلوب قرار دارد . -1

) جنسیت ، وضعیت   آماری عوامل زمینه ای و شخصیتیطبق رهیافت تئوریک کلمن و طبق یافته های حاصل از جامعه ی -2

 تاهل ، میزان تحصیالت ( و افزایش احساس اعتماد اجتماعی و بالعکس رابطه وجود دارد . 

تفاوت معنی داری وجود سازمان موردنظر  در بین کارکنان براساس یافته های تحقیق میانگین رتبه هر یک از مولفه ها  -3

 دارد و رتبه مولفه ها به ترتیب زیر است .
 مولفه های پژوهش بهترتیب رت

 روابط چهره به چهره 1

 دموکراتیک بودن 2

 شفافیت در عملکرد 3

 پاسخگویی و مسولیت 4

 همکاری 5

 صداقت 6

 صراحت 7

 دگر خواهی 8

 سهیم شدن 1

 حسن ظن 11

پاسخگویی و مسئولیت، با توجه به جدول فوق مولفه روابط چهره به چهره در صدر و مولفه های دموکراتیک، شفافیت ، 

در الویت هستند و از طریق    11تا  2همکاری، صداقت، صحت دگر خواهی ، سهیم شدن و حسن ظن  به ترتیب رتبه  

 میانگین رتبه ها طبقه بندی شده اند.

نتایج تحقیق نشان می دهد که در بین جامعه آماری مورد پژوهش اعتماد بین شخصی ، یعنی اعتماد به افراد خاص و -4

 . همکاران ( در سطح مطلوب می باشد نزدیک ) 

طبق یافته های حاصل از جامعه ی آماری حسن ظن در مولفه های ده گانه اعتماد اجتماعی در رتبه آخر قرار گرفته است -5

. اما طبق رهیافت اندیشمندان جامعه شناسی ) اینگلهارت و گیلوری ( حسن ظن مهمترین عنصر اعتماد است و می توان آن 

که علی رغم وجود عدم تعیین اجتماعی ، فقدان اطالعات و احتمال خطر ، را به عنوان هسته مرکزی اعتماد پذیرفت چرا 

افراد درگیر در روابط اجتماعی به علت احساس مثبتی که نسبت به هم دارند به ادامه رابطه می پردازند و در موقعیت های 

 مختلف به یکدیگر اعتماد می کنند .
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