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  سنجش ميزان اعتماد متقابل شخصي در فضاي خانواده دبيران شهر همدان با تاكيد بر راهكارها

  1اعظم خطيبيدكتر 

  چكيده

به شمار مي آيد كه  به دنبال سنجش ميزان اعتماد  متقابل شخصي  2حاضر نوعي زمينه پژوهي پژوهش    

نفر  159و با استفاده از تكنيك پرسشنامه محقق ساخته ، 3با كاربرد روش پيمايشي. دبيران شهر همدان مي باشد 

  . تي انتخاب شدنداز دبيران آموزش و پرورش شهر همدان و به طريق نمونه گيري تصادفي ساده و نسب

اعتماد به والدين در مرتبه اول  و  حاكي از آن است كه 5تحليلي و 4نتايج پژوهش در سطوح توصيفي

اعتماد به بيگانگان در آخرين مرتبه قرار مي گيرد و ميزان آن . اعتماد به همسر در مرتبه دوم قرار مي گيرد 

  .بت به زنان برخوردار مي باشندضعيف مي باشد و  مردان از اعتماد متقابل  بيشتري نس

  8فاصله اي اجتماعي.  7، سرمايه اجتماعي ، نظام اعتماد اجتماعي 6اعتماد،  اعتماد متقابل شخصي :كليد واژه ها

  8اجتماعي

  

  

  

  

  

                                                 
 رمرکز بھا –استان ھمدان  –عضو ھيات علمی دانشگاه پيام نور  -  ١

2 Context Study      
3 Survey 
4 Descriptive 
5 Analytical 
6 Interpersonal Trust 
7 Social Trust System 
8 Social  Distance 
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  طرح مساله: مقدمه 

مترادف  با تكيه كردن  واگذاشتن كار به كسي، اطمينان و وثوق  1اعتماد:  در زبان فارسي     

گيدنز در فرهنگ انگليسي ).  201:  1369عميد، ( اد به كار گرفته مي شود ، باور و اعتق

اتكاء و اطمينان  به نوعي كيفيت يا صفت يك شخص  يا يك « آكسفورد ، اعتماد را  به عنوان 

د ناخود اعتما«   ). 37:  1377. (توصيف مي كند» چيز  يا اطمينان به حقيقت يك گفته 

بسته به  انتظارات است، اكتسابي است، نسبي است ، براساس آگاه است، بيروني است ، وا

تشابه است ، مستلزم وجود رابطه است ، مبتني  بر فقدان اطالعات است، مبين حسن ظن 

اليستون و ) .  328-334:  1369آبراهامز ،  -  44:  1373گافمن و ديگران ، ( » .است

ي دانند با اين انتظار  كه آنها به گونه اي واگذاري منابع  به ديگران م«: فايرستون اعتماد را 

عمل خواهند كرد كه نتايج منفي  به حداقل ممكن كاهش  مي يابد و دستيابي  به اهداف 

نوعي شرط بندي نسبت به « زتومكا اعتماد را.  )7: 1382عباسزاده ، ( » . ميسر مي گردد

متقابل اعتماد    ).9:  1382عباسزاده ، ( » .كنش هاي احتمالي ديگران در  آينده مي داند

از نظر پينگر ). 1383و كسل ،  1383گيدنز، .(بين شخصي حافظ نظم و انسجام جامعه است

، مولفه هاي اصلي گمنشافت و اعتماد بين  خويشاوندي ، دوستي و همسايگي)  1995(

  .  شخصي مي باشند 

، توسعه اقتصادي و  با سير تحولي جوامع از ساده به پيچيده و از سنتي به صنعتي    

اجتماعي و تكامل تكنولوژيكي و مهارتهاي فني و سازمانهاي انتزاعي و ساختار بوروكراسي 

پيشرفته  و عقاليي شدن امور، در سازمانها و پايگاهها، وجود اعتماد الزامي است اعتماد 

                                                 
1 Trust 
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 تا سطح كالن )  خانواده( اجتماعي پديده اي جامعوي است كه از سطح خرد اجتماعي 

و فرا جامعتي در ) جهاني ( يعني در سطح جامعتي  و حتي فراتر از آن) جامعه( جامعوي 

اكثر پژوهشها آشكار مي سازند كه .كنش و تعامالت انساني نقش بسزايي را ايفا مي نمايد

در سال %  30مسئولين ازدر آمريكا كم اعتمادي به . اعتماد در سطح جهان پايين مي باشد

بيان مي ) 1375( دكتر چلبي).م  2000پوتنام، . (رسيده است 1992سالدر %  75به  1966

 9. درصد به والدين خود اعتماد دارند 83درصد  افراد نسبت به اطرافيان و  64/ 1دارد كه 

درصد اذعان داشته اند كه  67/ 1. درصد  بيان كرده اند كه به هيچ كس اعتماد ندارند 73/

در پژوهش حاضر با . درصد به دوستانشان اعتماد ندارند 55/ 4.نبايد به كسي اعتماد كرد

بر آن است تا با  مفروض گرفتن وجود اعتماد اجتماعي در جامعه ي مورد بررسي ، سعي

شناخت و سنجش ميزان اعتماد در بين اعضاي خانواده دبيران ، مسئولين ذيربط را در 

چشم انداز بيست ساله، ياري  سياستگذاريها و برنامه ريزي هاي مناسب ، با توجه به سند

بنابراين مساله ي  اساسي  و مهم  اين است كه ميزان اعتماد متقابل شخصي در بين . نمود

دبيران آموزش و پرورش شهر همدان چقدر است ؟ چه عوامل اجتماعي بر اعتماد آنها 

  موثراست ؟
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  اهداف مطالعه

تبيين رابطه بين  - 2يران شهر همدان   سنجش ميزان اعتماد متقابل شخصي در بين دب  - 1   

ارائه راهكارهاي علمي و كاربردي به  -3درآمد ، جنسيت و زادگاه دبيران با اعتماد آنها 

  لين ذيربطمسئو

  پيشينه پژوهش

برابري ، همكاري : همه براي همه « در تحقيقي با عنوان  )  3:  2002(  2و روسشن 1اسالنر  -

وش پيمايشي در بين چند كشور به اين نتيجه مي رسد كه در و با ر»  و اعتماد اجتماعي

درصد مردم معتقد هستند كه به مردم مي توان  60كشورهايي مانند نروژ، هلند و دانمارك  

به ديگران اعتماد مي  درصد 10اعتماد كرد اما در كشورهايي مانند برزيل ، فيليپين و تركيه 

ين مي كند كه اعتماد مردم به يكديگر به ارزيابي آنها از او علت اين امر را  اين گونه تبي. كنند

در كشورهاي اروپاي .استانداردهاي اخالقي جامعه اي كه زندگي مي كنند، مربوط  مي شود

به اين دليل اعتماد در      . شمالي ، دولت رفاه عاملي است  براي توزيع برابر فرصتها و امكانات 

اجتماعي  –يافته در كشورهاي مبتني بر برابري اقتصادي  اعتماد تعميم. اين كشورها باالست

( سليگمن ).  60: همان (        كه افراد در پيشرفت جامعه مشاركت دارند، رشد مي كند

در فرهنگهاي مبتني بر سلسله مراتب طبقاتي اعتماد « : بيان مي دارد كه).   36- 41:  1977

در اين جوامع بشدت بر اساس تقسيم كار  چون نظم اجتماعي.نمي تواند ريشه داشته باشد

وقتي جامعه مبتني بر طبقات اقتصادي است و مردم معتقد هستند كه . انتسابي مي باشد

                                                 
1 Uslaner 
2 Rothstion     
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 .پيشرفت ديگران غير منصفانه است، اعتماد نمي تواند رشد كند چون اعتمادي به آن نيست

 )174-88:  1993پوتنام  (

شدت . دازه مي گيرندان 1990كشور در دهه  43ر نابرابريها را د 2اسكوير - 1دينينگر -

در اياالت متحده . مي باشد r2=  0/ 391وابستگي بين نابرابري اقتصادي و اعتماد اجتماعي ،  

نفري  شدت همبستگي بين نابرابري اقتصادي و اعتماد  32در بررسي نمونه   2002تا  1960از 

ن مي كند كه فقدان اعتماد و سرمايه او اينگونه تبيي. بوده است r2 = 0/ 592اجتماعي  

اجتماعي  هم به مردم و هم به دولت مربوط  مي شود  كه نيازمند اجراي سياستهاي عام مي 

در كشورهاي فقير بي عدالتي ، عامل نابرابريها،  بي اعتماديها و كاركردهاي نامناسب .باشند

به چه « هشي در آمريكا با عنوان پژو 4مركز تحقيقات پيو -3). 421:  2003(باشد سازمانها  مي 

اعتماد را ايمان به درستكاري و تعهد و همبستگي و »  كسي و كجا و چرا بايد اعتماد كرد 

نفر از مردم  2000با ) . 1:  2007تايلور، (توانمندي ديگران و ايمان به مردم تعريف مي كند 

به چه (  اد اجتماعي  سه پرسشبزرگسال مصاحبه تلفني مي كند ،  و   براي اندازه گيري  اعتم

نتايج پاسخ ها به شرح زير مي . بيان مي دارد) كسي و كجا و چرا  مي توان اعتماد  كرد ؟ 

 :باشد

سفيدان بيش از سياهان و اسپانيايي ها زود باور هستند و به ديگران اعتماد مي 

. ايين قابل اعتمادندخانواده هاي داراي درآمد باال بيش از خانواده هاي داراي درآمد پ.كنند

                                                 
1 Deininger   
2  Squire 
3 Http://www.Trust ( Social Science)- Wikipedia, the free encycolopedia.htm. 
4 Http:// L:/PEW RESEARCH CENTER AMERICAN AND SOCIAL TRUST 
WHO, WHERE AND WHY htm. 
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متاهلين بيش از مجردين ، ميانساالن و افراد كهنسال بيش از جوانان، روستائيان بيش از 

به عكس  .)فوريه  22:   2007، تايلور.(شهريان زود باور هستند و به ديگران اعتماد مي كنند

ح اعتماد اين يافته ها، يافته هاي برخي از جمعيت شناسان نشان داد كه تفاوتي در سطو

اجتماعي بين دموكراتيك ها و جمهوريخواه ها  ،  ليبرالها و محافظه كارها ، پروتستانها و 

كاتوليكها و سكوالرها، زنان و مردان وجود ندارد  و در همه ، سطوح مشابهي از اعتماد وجود 

اعتماد مي افراد آسيب پذير و محروم و كساني كه درآمد پاييني دارند ، ريسك پذيرتر  در . دارد

نتايج آنها در رابطه با اين كه چه جاهايي قابل اعتماد هستند ؟و به چه ) 1: همان . (  باشند

پاسخگويان بيان داشتند كه افراد داراي :  كساني مي توانيم اعتماد كنيم؟ به شرح زير مي باشد

، % )  28برابر  در %  50. ( تحصيالت دانشگاهي  در مقايسه با بي سوادان قابل اعتمادتر هستند

اجتماعي  مانند خانه داران و  پيشه وران در مقايسه با كارگران و زحمت  –طبقات اقتصادي 

، مردان نظامي در مقايسه با غير نظاميان قابل % )   18در برابر %  50( كشان قابل اعتمادترند 

در برابر %  38( عتماد ترند، مردان در مقايسه با زنان قابل ا% )   23در برابر %   40(اعتماد ترند 

%   32در برابر %  42( و جمهوريخواه ها در مقايسه با دموكراتها قابل اعتماد تر هستند % )  32

درصد به  والدين  83درصد  افراد نسبت به اطرافيان و  64/ 1در ايران  1)1 :  2007تايلور،  ) .(

درصد   67/ 1.يچ كس اعتماد ندارنددرصد  بيان كرده اند كه به ه 73/ 9. خود اعتماد دارند

. (  درصد به دوستانشان اعتماد ندارند 55/ 4. اذعان داشته اند كه نبايد  به كسي اعتماد كرد 

  )1375چلبي،

  

                                                 
1 October, 18 ,2006.No 9 
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  اعتماد در انديشه صاحبنظران كالسيك و معاصر  -مباني نظري پژوهش   

فعاليت اقتصادي « يد ؛ او مي گو.عامل انسجام و نظم و آرامش را اعتماد مي داند، دوركيم

وضعيت لرزان و پراكنده اي  كه جامعه خود را . غناي چنداني به حيات اجتماعي  نمي بخشد

. در آن مي يابد به اين مي انجامد كه جامعه حيات  خود را يكنواخت ، افسرده و مالل آور  سازد

ماعي  بين مرحله اي كه شاخص آن فاصله اجت. اين اولين مرحله ي حيات اجتماعي است

مشخصه دومين مرحله  كه در تضادي آشكار با مرحله اول است ، جوشش . كنشگران است 

افراد در غليان ناشي از  اعياد  و جشن هاي اجتماعي  از طريق اعمال و كردارهاي . است

مشترك  همانند پاي كوبان و فرياد كشان  به هم نزديك  شده و نوعي  همدلي با هم پيدا مي 

زيستن به حالت  .ين همدلي  و نزديكي  اطمينان و اعتماد متقابل  را ايجاد مي كندكنند و ا

آماده باش جنگي  آن هم در بين همراهان و همدلهاي خويش  به هيچ وجه براي انسان مفيد 

احساس خصومت عمومي  و  بي اعتمادي متقابلي كه از آن بر مي خيزد  و فشار روحي . نيست

:  1364آرون، (» .كه ريشه دار شوند ، صورتي دردناك پيدا مي كنندحاصل از آن ، هنگامي 

گمين   اعتماد يك  غايت است  كه درون متن اجتماعي  و اقتصادي تونيساز نظر ).   359

روابط مبتني بر اعتماد  و مردم  قابل اعتماد تنها در اجتماع طبيعي  . شافت اتفاق مي افتد

يك . ده طبيعي مبتني بر احساسات و تمايالت طبيعي هستندآنها نتيجه ارا. مشاهده  مي شوند

فرد به اعضاي خانواده  و دوستانش اعتماد مي ورزد، چرا كه احساس او بر اساس مشابهت ها و 

فهم  و تاييد متقابل است  و اين فرايند به طور دائمي به كمك فعاليتها و تجارب مشترك  

اعتماد به طور اخص . ند  به طور مصنوعي  ايجاد گرددبنابراين اعتماد نمي توا. تقويت مي گردد

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


��� �� ���	 
� ���اد� –�ر�� ����� ا������ ��� 01/.-� ا,+�ن ��$ان (� )'&%$ � #"
 و  ��  

 

40 
 

مبناي انسجام اجتماعي است  كه  از سوي ارزش هاي ديني  و اخالقي تقويت مي شود  و آن 

نيز به نوبه خود  روابط اعتماد را  تسهيل مي كند و به افزايش چسبندگي اجتماعي كمك مي 

مدرن  نمي توانند مورد اعتماد قرار بگيرند بر عكس افراد خود محور  و حسابگر جامعه ي . كند

چه براي رفع نيازها  هر شخصي به دارايي . و آنها نيز نمي توانند  به ديگري اعتماد داشته باشند

عامل  پارستز .هاي ديگران نياز دارد كه اين امر به فريبكاري و ابزاري بودن رابطه مي انجامد

مي داند به عقيده وي اعتماد اين باور را در افراد ايجاد  ايجاد اتحاد و انسجام اجتماعي را اعتماد

مي كند كه ديگران به منظور دستيابي به يك موقعيت گروهي از منافع شخصي دست  مي 

اعتماد اين انتظار را موجب مي شود كه ديگران به تعهدات و مسئوليتشان عمل كنند . كشند  

را نظامي مي داند كه بتوان به عامالن آن در وي نظام منسجم . و موقعيت ديگران را درك كنند

انجام وظايفشان اعتماد كرد كه اين  امر خود به پايداري و نظم سيستم اجتماعي كمك مي 

  ).  103:  1376گي روشه ، (كند 

وارد كردن عنصر خطر  در تصميم براي كنش با « از نظر كلمن اعتماد اجتماعي يعني  

نظر وي  موقعيتهايي كه مستلزم اعتمادند يك طبقه فرعي از ).  99-100:  1990( »  ديگران

اين موقعيتها، موقعيتهايي هستند كه در آن خطري كه يك . از موقعيتهاي مستلزم خطر هستند

اعتماد داراي دو بعد اعتماد كننده و اعتماد . بازيگر مي پذيرد بستگي به عمل بازيگر ديگر دارد

اي براي  پاتنام، سرمايه اجتماعي را به عنوان وسيله. ستندشونده مي باشد كه هر دو هدفمند ه

انجامد  داند كه در نهايت به توسعه اقتصادي مي مي رسيدن به توسعه سياسي و اجتماعي 

ها، هنجارها و اعتماد، سه پايه اصلي سرمايه  سه مفهوم اساسي؛ شبكه  ).1384محمدي، (

، منبع با ارزشي از سرمايه محسوب  ر او اعتماددهند و از نظ اجتماعي نزد پاتنام را تشكيل مي
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به اعتقاد پاتنام، تفاوت در سرمايه اجتماعي علت اصلي ايجاد   ).1381نقوي،  سيد الواني،  (شود مي

تفاوت در اجتماع مدني است، به عبارت ديگر، مناطق داراي سرمايه اجتماعي زياد داراي 

هاي سياسي فعال  قتصاد پر رونق داشته و نهاداجتماع زنده و پر شوري بوده، و در نتيجه، ا

دارند، ولي مناطق داراي سرمايه اجتماعي اندك، هم در عرصه اجتماع و هم در عرصه اقتصاد و 

  ). 1383پور،  شارع ( .سياست دچار مشكل هستند

به اعتقاد فوكوياما، سرمايه اجتماعي قابليتي است كه از شيوع اعتماد در يك جامعه يا بخشي 

ترين گروه اجتماعي، يعني خانواده، و نيز  ترين و بنيادي تواند در كوچك خيزد و مي آن بر مي از

هاي ديگر درون آن گنجانده  ها، مثل ملت و در همه گروه در بزرگترين گروه

هاي پژوهشي مبني بر اين كه، سرمايه  با وجود برخي يافته  ). ,Kemenade 2003 .(شود

و ) Poortinga,2006(رساند  افراد ساكن در يك اجتماع سود نمي اجتماعي به طور يكسان به

نيز تمايزي كه توسط برخي از دانشمندان در زمينه تأثير احتمالي سرمايه اجتماعي بر سالمت 

، احتماالً  )Veenstra, 2005(عنوان شده است)فردي( و تركيبي) محيطي (به دو شكل بافتي

ساكنان يك محله به خصوص . تماعي متفاوت خواهد بودمندي افراد مختلف از سرمايه اج بهره

ممكن است در شبكه يا ... گروههاي ويژه جمعيت مانند زنان، كودكان، جوانان، سالمندان و 

گروههاي رسمي يا غير رسمي مختلفي عضو باشند، اما به عنوان هم محلي با ساير افراد ساكن 

ته باشند و هركدام تنها از گروههايي كه در محله ارتباط خاصي به عنوان يك هم محلي نداش

 ,.De Silva, M.J., Harpham, T) .عضو آنها هستند به صورت مستقيم بهره مند شوند

Tuan, T., Bartolini, R., Penny, M. E., Huttly S. R. 2006)  ( 
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ز اعتماد شيوه  ضروري  و اجتناب ناپذير زندگي اجتماعي است او  اعتماد را ا گيدنزاز نظر 

» جدايي زمان و مكان « : پويايي مدرنيت سه سرچشمه مهم دارد. مولفه هاي مدرنيت مي داند

در ديدگاه  وي نشانه هاي . »تخصيص باز انديشانه « و »  تحول مكانيسم هاي  از جاكندگي« ، 

نمادين و نظام هاي تخصصي كه در برگيرنده  اعتمادند، ساز و كارهاي  اصلي  از جا كندگي  

منظور وي  از نظام هاي تخصصي  نظام هاي انجام دادن كار فني يا مهارت .  مي شوند تلقي

تخصصي است  كه حوزه هاي وسيعي  از محيط هاي مادي  و اجتماعي زندگي كنوني ما را 

اعتماد « معتقد است كه جانسون ). 41 -33:  1383و   33: 1380گيدنز، ( سازمان مي دهند 

جنبه ضروري دارد و اولين بحراني  كه بيشتر روابط با آن مواجه  براي رشد و گسترش روابط

« ).  32:  1375امير كافي ، ( » .مي گردند، مربوط به توانايي دو شخص در اعتماد كردن است

اعتماد جنبه اي از روابط است كه مدام . اعتماد يك خصيصه شخصيتي  ثابت و بال تغيير نيست

ه افراد انجام دهند، سطح اعتماد را در روابط افزايش يا كاهش هر چه ك. در حال تغيير مي باشد

در ايجاد و حفظ اعتماد در روابط دو جانبه، كنش هاي هر دو طرف از اهميت زيادي . مي دهد

در مبادله «:  معتقد است، )119:  1960( پيتر بال).   32: همان (   »  .برخوردار است

رابطه متقابل  و مبادله گسترش يافته در . يين كرداجتماعي  وظايف را نمي توان از پيش تع

بنابراين  جريان مبادله اجتماعي  كه احتمال دارد . كنار خود رشد موازي اعتماد متقابل را دارند

با . از طريق  منافع شخصي  واقع شود ، مي تواند باعث ايجاد اعتماد در روابط اجتماعي شود

چيزي ارائه  نمي دهند وارد اين مبادله  يا رابطه نمي  كساني كه فقط تقاضا دارند اما از خود

وي معتقد است  ياري و احسان به ديگران ما را خوشحال  مي كند، بخصوص اگر از ما . شوند
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قدرداني شود ، در مقابل اگر  كسي به ما كمك كند سعي مي كنيم محبت او را جبران كنيم ، 

ن زنجيره مي تواند تا مدتها ادامه داشته باشد و نتيجه ما خود را در برابر او متعهد مي دانيم و اي

اين مبادله متقابل  محبتها ، اغلب بدون قصد  و نيت صريح ،  پيوند هاي اجتماعي بين ما را  

بهترين راه تبيين  و توجيه «   گامبتا به عقيده ي    ). 70:  1376ممتاز ، ( »  .تقويت مي كند

نيم افراد غالباَ براساس عقل و منطق رفتار مي كنند و بهترين رفتار  مردم اين است  كه فرض ك

  )  Gambetta  ،1960   :6-4( ” .راه ايجاد حس مشاركت ، برقراري اعتماد ميان مردم است

  چهارچوب نظري پژوهش 

 –چهارچوب نظري مورد استفاده در اين پژوهش تلفيقي از نظريه هاست و ساختي     

پايدار در نظام تقسيم روابط نسبتا "را اعتماد را در ساختارها يعني زي. مي باشد كاركردي نيز

و يا به عبارتي روابط متقابل منظمي كه ميان  )81: 1382تنهايي، (  "كار نهادينه شده

عناصرمختلف يك نظام اجتماعي يا جامعه وجود دارد، مثل روابط خويشاوندي، مذهبي ، 

بررسي ) Marshall, 1996 : 517(    "جامعهاقتصادي ، سياسي يا ديگر موسسات در هر 

در اين پژوهش ، ساختار ها مانند روابط  خويشاوندي ، هم محلي ،هم شهري هم  .مي كند

تكنيك .وطني هستند  كه اعتماد بين شخصي در درون آنها مورد مطالعه قرار مي گيرد

و تابع ساختاري )يرها براي تعيين اعتبار و روايي متغ(ساختاري داراي دو جنبه اندازه گيري 

همچنين  ). 43-44 : 1377 قاضي طباطبايي ،( مي باشد) براي تعيين روابط علي بين متغيرها(

تبيين كاركردي . به دليل توجه به پيامدهاي اعتماد براي افراد  و جامعه، رويكردي كاركري دارد

ريتزر، (، توجه دارد ،به ضرورتها ، نيازها و وحدتي كه يك واقعيت در جامعه ايجاد مي كند 
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مهمترين پيامدي كه اعتماد متقابل شخصي براي افراد دارد اين است كه  ). 119- 130: 1374

آنها را از نطر نظام شخصيتي متعادل و متعهد نسبت به يكديگر مي كند به گونه اي كه هر 

تن اخبار فردي براي ديگري به منزله وجود خويشتن است و براحتي در دادن اطالعات و يا گرف

با توجه به آنچه بيان .ريسك پذير مي شود... محرمانه ، واگذاري اموال شخصي  به طرف مقابل و

  .شد، سطوح مطالعاتي در اين پژوهش موارد زير را در بر مي گيرد

  سطوح اعتماد

منوط به اعتماد همسران به يكديگر ، والدين و فرزندان نسبت به هم بعد خانوادگي اعتماد در 

  .ضاي فاميل در شعاعي بزرگتر مي باشدو  اع

در برگيرنده اعتماد هم محلي ها و همشهريها نسبت به هم  مي باشد  بعد اجتماعي اعتماد در 

  زيرا در يك جامعه گمنشافتي و در رابطه چهره به چهره  زندگي را مي گذرانند

ين حال اعتماد به اعتماد در سطح ملي و غريبه ها را در بر مي گيرد و در ع جامعوياعتماد 

  مسئولين در سطح كشور را هم شامل مي شود

اعتماد . در بعد جامعتي است كه بحث اعتماد در سطح جامعه بين المللي مطرح  مي گردد

كشورها نسبت به يكديگر و نسبت به  نهادينه بودن سازمان ملل و مصوبات آن مانند آژانس 

  .بين المللي

  د اجتماعي     بعدجامعوي     بعدجامعتي بعد خانوادگي    بع        

  اعتماد
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  فرضيه ها 

زماني از اعتمادمتقابل شخصي برخوردار است كه اعضا نسبت به يكديگر داراي  خانواده فضاي 

 .احساس تعهد و امانت باشند

زماني از اعتماد متقابل شخصي برخوردار است كه اعضا نسبت به يكديگر   خانواده فضاي  

 .يسك پذير باشند و با هم همكاري كنندصميمي و ر

زماني از اعتماد متقابل شخصي برخوردار است كه اعضا به يكديگر اطمينان  خانواده فضاي 

  .رازگويي با هم بپردازند و توانايي اظهار نظر داشته باشند   داشته باشند و به

 .رابطه معناداري داردجنسيت ، درآمد و زادگاه پاسخگويان با اعتماد متقابل شخصي آنها 

  همكاريي      تعهد و امانت     ريسك پذير   صميمت    رازگويي                         

  

  اعتماد متقابل شخصي                                                  

  

                 )       جنسيت ، درآمد و زادگاه (                                                
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  متغيرها و سطح سنجش و ميزان روايي آنها:  1جدول ش 

 روايي سطح سنجش نوع متغير متغير

 75/ 6 )در قالب طيف ليكرت( فاصله اي مجازي مالك يا وابسته اعتماد متقابل شخصي

 82/  27 " پيش بين يا مستقل رازگويي

 74/ 75 " " صميمت

 88/ 12 " " تعهد و امانت

 82/71 " " ريسك پذير

 48/79 " " همكاري

درصد بوده و مي توان به اين  70همانطور كه مالحظه مي شود روايي متغيرها بيش از    

  .متغيرها براي سنجش اعتماد متقابل شخصي اعتماد كرد

  روش شناسي پژوهش

امه تكنيك گرد آوري اطالعات، پرسشن از نوع همبستگي و 1پيمايشي -روش، توصيفي    

حجم . دبير آموزش و پرورش شهر همدان مي باشد 4050محقق ساخته و جامعه آماري ، 

نفر از دبيران با استفاده از شيوه ي نمونه  159و استفاده از فرمول كوكران   %5نمونه، با آلفاي 

  .گيري تصادفي ساده و نسبتي يعني نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شده اند

مي      نفر 159، نمونه ي مناسب    d = /05 q = 0/37   ,  P=0/63   Z= 1/96با احتساب 

 . باشد 

                                                 
1 Survey 
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159=pq                2 Nz       n =    

  

(N -1)d2 + Z2 pq 

               2610×  159/  405= 100)  زن (  و1440×  159/ 405=  59)    مرد ( 

  .نفر مي باشند 159در مجموع دبير مرد كه  نفر 59نفر دبير زن و  100: حجم نمونه 

درصدها و ( متناسب با سطح سنجش متغيرهاست و از آمار توصيفي    تكنيك هاي آماري     

استفاده ) 1همبستگي و رگرسيون يك و چند متغيره( و از آمار استنباطي) فراواني ها و جداول

  .شده است

  روايي و اعتبار متغيرها    

ابتدا در يك مطالعه . ها از روش آزمون مجدد استفاده شده استبراي اندازه گيري روايي متغير 

نفر از جامعه آماري اجرا شد تا نقاط قوت و ضعف آن شناخته  40مقدماتي پرسشنامه در بين 

روايي ابزار ، .استفاده شد spssشود سپس براي سنجش ميزان روايي آن از طريق نرم افزار

يار باالي ابزار مي باشد و آنچه كه مورد نظر مي به دست آمد كه بيانگر روايي بس % 31/89

  Reliability Coefficients  (Alpha =  8931 /0(  .باشد را مي سنجد

 در اين نوع تعيين اعتبار از.همچنين از اعتبار صوري براي پايايي سئواالت استفاده شده است  

در مورد سئواالت و گويه نفر  از متخصصان جامعه شناس در رابطه با موضوع خواسته شد كه  7

. ها نظر شان را بر روي يك طيف ده درجه اي كه از صفر تا ده تنظيم شده است ، اعالم دارند

صد پاسخگويان با  در 70سپس با محاسبه و استخراج فراواني ها سئوال يا گويه اي كه بيش از 

  .آن موافقت داشته اند ، گزينش شده است

                                                 
1 Single variable Regression - Multi variable Regression 
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  حليل تحليل آماري يافته ها و نتايج تجزيه و ت 

 توصيف آماري پاسخگويان  - الف

زادگاه ) مردان % 37 زنان ، % 63 / 8(بيش از مردان حجم نمونه را تشكيل مي دهند زنان     

با .درصد در شهر غير از مركز استان مي باشد 20 /6پاسخگويان در مركز استان و  درصد 3/58

طبقاتي اكثر پاسخگويان در پژوهش حاضر ، توجه به سطح تحصيالت و ميزان درآمد و وضعيت 

نسبتا   SESيا  اقتصادي –چنين نتيجه گرفته مي شود كه پاسخگويان از پايگاه اجتماعي 

اندك مي باشد و افراد  همگني برخوردار هستند و ميزان چولگي و كشيدگي در اين جامعه

)   Soclass(.ر مي گيرند جامعه ي مورد مطالعه تقريبا در پايگاه اجتماعي نسبتا مشابهي قرا

  )بيشترين(توماناست450000 تا 300001 درصد از پاسخگويان ميزان درآمدشان بين 44/ 2

  .  تومان مي باشند 700000 ميزان درآمد بيش از  درصد دارا 4

  يافته هاي مربوط به درصد اعتماد متقابل شخصي پاسخگويان -ب 

 )همسر %  89.34والدين و    %   90.25.(ست اعتماد نسبت به خانواده و همسر  بسيار باال

 % )47.5.(اعتماد نسبت به خويشاوندان، نزديكان ،آشنايان ، دوستان باال مي باشد

  % ) 25.46. (اعتماد نسبت به هم وطن  در حد متوسط  مي باشد

  )% 12.18.(اعتماد نسبت به هم محله اي ها و شهروندان پايين مي باشد
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  % )12.6. (گان بسيار پايين مي باشداعتماد نسبت به بيگان

تعهد و امانت ، همكاري (يافته هاي مرتبط با شاخص هاي اعتماد متقابل بين شخصي 

بيانگر آن مي باشند كه اين نوع اعتماد در رابطه با  ...) ،صميميت، رازگويي و ريسك پذيري و 

ي ها و هم شهريها و اقوام درجه يك و همسر و خويشان باال   مي باشد و نسبت به هم محل

  .بيگانگان پايين مي باشد

    يافته هاي آمار استنباطي-ب

  رگرسيون چند متغيره:  2جدول ش 

ضريب 

 rهمبستگي

ضريب 

  R -تعيين 

ضريب 

 2R استاندارد

 fآماره فيشر

- 

سطح 

 sigمعناداري

902 /0 936 /0 930 /0 864 /143  000 /0 

عتمادمتقابل شخصي خانواده دبيران بسيار باال و ضريب همبستگي بين عوامل تبيين كننده ا 

از روي ميزان تغيير در مولفه هاي . معنادار مي باشد%   99و در سطح اطمينان . قوي مي باشد

=  /902( اعتماد مي توان روند تغيير در ميزان اعتماد متقابل شخصي دبيران را پيش بيني كرد 

r  000/0و =sig  .(تغييرات  مربوط به اعتماد متقابل  % 93ردد همانطور كه مالحظه مي گ

تعهد و امانت ، همكاري ، صميميت ، رازگويي  شخصي در خانواده هاي دبيران از طريق عوامل 

درصد در اعتماد  93مي باشد و به اذاي يك واحد تغيير در عوامل فوق ، و ريسك پذيري 

  .)R2 =930 /0 (به وجود مي آيد  متقابل شخصي آنها تغيير
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ضريب همبستگي و سطح معناداري بين جنسيت ،                                                           :  3شدول ج

  درآمد و زادگاه پاسخگويان با اعتماد آنها

 سطح معناداري ضريب همبستگي متغير

 Phi    =4 / 97 000/0 جنسيت

 R  =  3/5 - 458 / 0 درآمد

 v  5/65 000 /0= زادگاه

  

متغير هاي جنسيت و زادگاه بر اعتماد در سطح   همان طور كه مالحظه مي شود تاثير 

يافته sig  ) . = 000/0 ( و ضريب همبستگي نيز قوي مي باشد  بوده  معنا دار % 99 اطمينان

اما متغير هاي درآمد معنا دار نمي . هاي پژوهشي تايلور نيز يافته هاي فوق را تاييد مي كند

  ) sig  =458 / 0 ( . باشد

  نتيجه گيري و بحث 

رتبه ي اعتماد متقابل شخصي دبيران شهر همدان نسبت به اقوام درجه يك ، درجه  دو و هم   

  به شرح زير بيان كرد ؛ 4محلي ها و هم شهريها را مي توان در  جدول شماره 
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  رتبه بندي درصد اعتماد در خانواده: 4جدول ش 

 رتبه درصد گويه

 1 %  90.25 اد به والدين   اعتم

 2 % 89.34 اعتماد به همسر

 3 %47.5 خويشاوندان،آشنايان ، دوستان

 4 %25.46 هم وطني ها 

 5 %12.18 هم محله اي ها و شهروندان

 6 %12.6 بيگانگان  

    

درصد در رتبه اول و  25/90همانطور كه مالحظه مي شود اعتماد به والدين و همسر  با     

درصد با تفاوت اندك در رتبه آخر و هم وزن با  18/12اد به هم   محله ايها و هم شهريها  اعتم

  .قرار مي گيرد) 6/12( اعتماد به بيگانگان 

بر اساس نظريه . يافته هاي تايلور  و چلپي  نيز يافته هاي پژوهشي حاضر را تاييد مي كنند   

در اين جامعه نوع روابط بر . ينشافتي استدوركيم و تونيس خانواده يك جامعه مكانيكي و گما

افراد به يكديگر . اساس روابط چهره به چهره بوده و صميميت و همكاري  در آن حاكميت دارد

اما در خارج از .اعتماد دارند و مهمترين مكاني كه قابليت راز گويي را دارد، خانواده مي باشد
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و به دليل مالحظات خاص و شرايط حاكم خانواده نوع روابط از حالت غير رسمي ، خارج شده 

در ايران در بعد از . بر روابط ، افراد نمي توانند به ديگراني كه نمي شناسند ، اعتماد كنند

از پيامدهاي اين روند، بر . انقالب، سطح آگاهي و سواد و نسبت شهرنشيني افزايش يافته است 

كارشناسي ها به جاي روابط چهره به اساس نظريه گيدنز ، جايگرين شدن نمادها و تخصصها و 

چهره مي باشد و روابط انساني و دوستانه را در چمبره خود گرفته است و به همين دليل است 

كه اعتماد فردي  كمرنگ مي شود و بيگانگان گرچه دشمن تلقي نمي شوند اما دوست هم 

ه آحاد جامعه در به دليل شرايط خاص  گذار به صنعتي شدن و حضور گسترد. تلقي نمي شوند

سازمانها و مكانهاي خارج از خانواده ، روابط روز به روز كم شده قابليت اعتماد فردي را مي 

در اين پژوهش نيز روابط بين افراد خانواده و  فاميل درجه يك باالست اما اعتماد در . كاهد

شهري ها نيز كم اعتمادي به هم محلي ها و هم. سطح غريبه ها و بيگانگان كاهش يافته است

از عناصري اساسي سرمايه اجتماعي ، اعتماد است كه با تكثر روابط ، . جاي تعمق و تامل دارد

شناخت افراد از يكديگر افزايش يافته و با فراهم شدن بستر شناخت ، اعتماد بين افراد افزايش 

  .مي يابد

   پيشنهادات كاربردي  

انواده ها با برگزاري كارگاههاي آموزشي با تالش در جهت حفظ و پايداري اعتماد در خ -    

  توسط اساتيد برجسته دانشگاهي »راههاي شناخت هم محلي ها و هم شهري ها« موضوع 

در آموزش و پرورش از طريق برگزاري جلسات و كارگاههاي آموزشي  در جهت افزايش  -

اين امر موجب . اداعتماد دبيران ، مي تواند سرمايه اجتماعي را در كادر آموزشي افزايش د

  . تقويت  شوق و انگيزه به كار شده ، كارايي و راندمان آموزش را افزايش مي هد
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توجه به رفع موانع اصلي  در افزايش اعتماد نسبت به هم محلي ها و هم شهري ها از طريق  -

  .برگزاري گرد همايي ها و جشنواره هاي عاطفي و عمومي

مكانيزم اجرايي آن به اين طريق باشد كه در هر محله . تقويت شوراهاي محلي و شوراي شهر -

اي ، شوراهاي محلي هر ماه يكبار براي زنان خانواده ها و يكبار براي مردان خانواده ها ، هم 

انديشي برگزار كنند و در اين هم انديشي ها هم فعاليت هاي مثبت و هم چالشهايي كه محله با 

در اين هم انديشي ها ، از كمك هاي مالي در . قرار دهندآنها مواجه است را مورد بحث و نقد 

اين برنامه . جلسات ابتدايي سخن به ميان نيايد و در ضمن از افراد فعال و خير نيز تقدير شود

ها ، روابط چهره به چهره را افزايش مي دهد و با افزايش روابط ، شبكه نقشها گسترش يافته، 

نسبت به يكديگر احساس تعهد و مسئوليت مي كنند و  سرمايه اجتماعي وافر گشته و افراد

  .بستر مناسب همكاري و همياري و در نهايت ، افزايش اعتماد متقابل شخصي فراهم مي گردد

برنامه فوق نيز هر سه ماه يكبار از طريق شوراهاي شهر برگزار گردد تا اعتماد هم شهري ها  -

  .نيز افزايش يابد

تصادي در كل شهر و اتخاذ تدابيري براي توزيع عادالنه  سرمايه اق –تامين امكانات رفاهي -

اجتماعي و اقتصادي در سطح شهر ، مانند داير كردن كتابخانه محلي از عوامل  –فرهنگي 

  . افزايش اعتما مردم نسبت به همشهريها خواهد شد

اعتماد و  تالش در برقراري امنيت اجتماعي و ايجاد فضاي فكري دموكراتيك  در جهت افزايش

  .كاهش فاصله اجتماعي بين شهروندان 
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  پيشنهادات علمي 

انجام پژوهش با همين عنوان در سطح كشور و كشورهاي ديگر با روش مقايسه اي و      

نتايج ارزنده اي خواهد داشت و راهكارهاي مناسبي را فراروي پژوهشگران قرار مي   تطبيقي ،

    .انجام گيرد  وضوع در سطح ملي و فرامليمي گردد م بنابراين پيشنهاد   .دهد

پايان نامه هاي دانشجويي و طرح هاي پژوهشي به سمت راههاي اعتماد سازي در جامعه ، 

  .هدايت شود
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  منابع 

چاپ اول، نشر : تهران» مقاالتي در جامعه شناسي سياسي ايران«  ).1376( ابراهامان، برواند 

  .شيراز

ترجمه باقر پرهام ، :  تهران» مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي«  ).1364(آرون ، ريمون 

  چاپ دوم ، انتشارات و آموزش انقالب اسالمي

.  "مفاهيم و نظريه ها: سرمايه اجتماعي  ").1381.(ميرعلي سيد نقوي،. الواني، سيد مهدي

  . بهار و تابستان   34و33شماره . فصلنامه مطالعات مديريت 

كارشناسي ارشد » اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن  «). 1374- 1375( ي ، مهدي اميركاف

  .رشته پژوهشگري علوم اجتماعي ، دانشگاه شهيد بهشتي ، تهران

هوشنگ ناييني ، چاپ اول :  ترجمه » نحوه انجام  تحقيقات اجتماعي «  )1386(ال .ترز. بيكر

  نشر ني: ،تهران 

مطالعه اي در باب  -مباني، اصول و مفاهيم -جامعه شناسي نظري«.  )1382. ( ح.ا.تنهايي 

  .  انتشارات بهمن برنا: چاپ اول ، تهران »جامعه شناسي معرفت علم جامعه شناختي

  .نشر ني : جامعه شناسي نظم ، تهران «) .1375(چلبي ، مسعود

: ثالثي، تهراننظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر ، محسن « .  )1377( ريتزر، جورج 

 .انتشارات علمي

كتاب سراي : ترجمه ي باقر پرهام ، تهران»  در باره ي تقسيم كار «  ).1369(دوركيم ، اميل 

  بابل 
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ترجمه غالم »  آينده بنيان گذاران جامعه شناسي «  ).1373( ذايتلين، ايروينگ ام  و ديگران 

  .چاپ اول ، نشر قومس: عباس توسلي ، تهران

: جلد دوم ، چاپ سوم ، تهران” روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي “) 13 81(اقر ساروخاني،ب

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

فنون و ابزار : روشهاي كمي  –روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي “ . )1382( ساروخاني ، باقر 

  نشر ديدار: جلد سوم ، چاپ اول ، تهران” پيشرفته ي پژوهش 

  سروش:   چاپ سوم ، تهران” جامعه شناسي خانواده ”  )  13 70(ي ساروخان

در آمدي بر دايره المعارف علوم اجتماعي ، جلد اول ، چاپ سوم ، ” ).1380(ساروخاني،باقر

 .كيهان: تهران

در آمدي بر دايره المعارف علوم اجتماعي ، جلد دوم ، چاپ سوم ، ”  ).1380(ساروخاني،باقر

  .كيهان: تهران

ابعاد و كاركردهاي سرمايه اجتماعي و پيامد هاي حاصل از  ").1383. (ع پور، محمودشار

. انجمن جامعه شناسي ايران.كتاب بررسي مسائل اجتماعي ايران، چاپ اول:  از. "فرسايش آن

  . نشر آگه. تهران

در  گفتگوي با روزنامه سرمايه » تجدد جرم زا مشكل ايران است « ). 1384( شيخاوندي ، داور 

   135شماره   7/12/84رابطه با بررسي خشونت، 

  .نشر قطره:تهران” جامعه شناسي انحرافات  و مسائل جامعتي ايران”).1384(شيخاوندي ، داور

نشريه دانشكده ي ادبيات و » روشهاي ليزرل و ساختار آنها«  ).1377(قاضي طباطبايي، محمود

  .169شماره مسلسل، : علوم انساني، دانشگاه تبريز
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نشر ني :  ترجمه  منوچهر صبوري، تهران » بنيادهاي نظريه اجتماعي «  ).1377(كلمن، جيمز 

. 

: ترجمه  محسن ثالثي ، تهران » بزرگان انديشه جامعه شناسي « . ) 1382 (آ. كوزر ،  لوئيس

  .انتشارات علمي

چاپ دوم، » جامعه شناسي  سازمانها و توان سازماني« ). 1382( گلشن فومني ، محمد رسول 

  .نشر دوران: تهران

چاپ پنجم، : ترجمه ، منوچهر صنوبري ، تهران » جامعه شناسي «).1378( گيدنز، آنتوني

  .انتشارات ني 

چاپ دوم ، : ترجمه، محسن ثالثي، تهران»پيامد هاي مدرنيت «  ).1380( گيدنز، آنتوني 

  .انتشارات مركز 

چاپ اول، ويرايستار ، فيليپ كسل ، » ني گيدنز چكيده آثار آنتو« . )1383( گيدنز، آنتوني 

 .ققنوس: حسن چاوشيان ، تهران :  ترجمه،

ترجمه، » جامعه و هويت شخصي در عصر جديد -تجدد و تشخص  «   )1383( گيدنز، آنتوني 

 .چاپ سوم،، نشر ني : ناصر موفقيان،  تهران

ترجمه ي  » اربردي نظريه هاي جامعه شناسي محض و ك« ) 1377( الرسن، كالوين جي

  .چاپ اول، سمت:  غالمعباس توسلي و رضا فاضل، تهران 

دانشگاه . چاپ اول، تهران "سرمايه اجتماعي و سنجش آن ").1384. (محمدي، محمد علي

  .علوم بهزيستي و توان بخشي
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دانشگاه : تهران» ) كارشناسي( جزوه نظريه هاي جامعه شناسي «  ). 1376( ممتاز ، فريده 

 .  بهشتي شهيد

بررسي عوامل موثر بر اعتماد اجتماعي دانشجويان دوره «  ).1382( عباسزاده، محمد 

  دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه »   كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه  تبريز

( مطالعه تطبيقي اعتماد اجتماعي در دو حوزه فرهنگ و سياسي «  ).1382( كمالي ، افسانه 

 پايان نامه  »   ) نهاي تخصصي با تاكيد بر  سازما

دانشگاه تهران ، دانشكده علوم اجتماعي ، . براي اخذ دكتري ، استاد راهنما ، آزاد ارمكي 

1383-1382  .  
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