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مهدی مختارپور

چکیده

1

اعتماد اجتماعي هم به عنوان ويژگي افراد ،ويژگي ارتباطات اجتماعي وهم ويژگي نظام اجتماعي با
تأكيد بر رفتار مبتني برتعامالت و سوگيري ها در سطح فردي مفهوم سازي شده است .در اين تحقیق
نظريات و ديدگاه هاي مرتبط با اعتماد اجتماعي از صاحبنظراني مانند گيدنز ،لومان ،باربر ،آيزنشتاد،
كلمن و فوكوياما مرور مي شود .پس از بررسي وضعيت اعتماد اجتماعي ،عمدهترين عوامل تأثيرگذار بر
اعتماد اجتماعي در شهر تهران مشخص شده اند .اين تحقيق به روش پيمايش و با ابزار پرسشنامه انجام
پذيرفته است .جامعه آماری این تحقیق را خانواده های شهر تهران (منطقه  7شهرداری) تشکیل می
دهد كه حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران  483نفر ميباشد .در اين تحقيق از روش نمونهگيري
تصادفی ساده استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان می دهد که پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي ،احساس
امنيت ،استفاده از رسانه های جمعی ،ارزشهاي مشترك و انسجام هنجاری با اعتماد اجتماعي رابطه
مستقیم و معنی داری دارند و در نهایت می توان گفت که متغیر اعتماد اجتماعی توسط این متغیرها
قابل پيش بيني است.
شهاي مشترك و انسجام هنجاری.
واژگان کلیدی :اعتماد اجتماعي ،احساس امنيت ،ارز 
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مقدمه

اعتماد در جاي جاي جامعه از ابتدا يي ترين روابط همچون روابط خانوادگي كه رابطه مادر و فرزند
يشود آغاز و تا ارتباطات گسترده فرهنگي و اجتماعي و سياسي ادامه مييابد و به
و  . . .را شامل م 
يگيرد كه در سنين پا يي ن اعتماد در سطح
عنوان يك متغير مهم و اساسي در اولويت قرار م 
خانوادگي و بستگان و در سنين باالتر در محيط اجتماعي جامعه مثل گروههاي همسان و مراكز و
ييابد .در جوامع سنتي كه قلمرو زندگي محدود و تفاوت آشنا و غريبه
نهادهاي جامعه گسترش م 
آنچنان كه زيمل ميگويد تمايز آشكاري است ،فرد تنها و اغلب به خانواده و گروههاي محلي و
يورزد و بيگانگان و اغيار غيرقابل اعتمادند و چه بسا با آنها
در يك كالم به خوديها اعتماد م 
خصومت ميورزد (تونكيس .)41 : 387 1 ،در حالي كه در جوامع جديد كه زندگي جديدي
گستردهتر گرديده است و هويتهاي محلي و قومي جاي خود را به هويتهاي ملي و حتي فراتر
از آن دادهاند و تمايزپذيري و تفكيك نقش اجتماعي به شدت گسترش يافته است افراد نيازمندند
كه دامنه اعتماد خود را گسترش دهند و اعتماد خود را از سطح پيوندهاي خانوادگي و
خويشاوندي و گروههاي محلي نزديك به كليه شهروندان و حتي بيگانگان وسعت بخشند
(محمدي شكيبا .)9 :5 37 1 ،ميتوان گفت كه اعتماد در يك اجتماع سنتي ،اعتماد خاص و
محدود است در مقابل در جوامع جديد كه تمايز اجتماعي به شدت گسترش يافته ،اساسًاًا الزمه
زندگي جمعي اعتماد از نوع عام و تعميميافته است.
در نوشته هاي جامعه شناختي مفهوم اعتماد اجتماعي هم به عنوان ويژگي افراد ،ويژگي ارتباطات
اجتماعي وهم ويژگي نظام اجتماعي با تأ يك د بر رفتار مبتني برتعامالت وسوگيري ها در سطح
فردي مفهوم سازي شده است .در فرهنگ لغت آكسفورد اعتماد به معني اطمينان به بعضي از
صفات يا ويژگي يك شخص وياحتي درستي وحقانيت يك نظريه تعريف شده است .انديشمندان
علوم اجتماعي هركدام ازنقطه نظر خاص خود به تعريف اعتماد پرداخته اند .براي مثال لومان ميان
دومفهوم اعتماد واطمينان تفاوت قائل شده ومعتقد است اعتماد با مفهوم مخاطره يا ريسك در
ارتباط است و در دوران اخير مطرح شده است .به اعتقاد لومان كاركرد اعتماد در نظام اجتماعي
اين است كه عدم تع يي ن اجتماعي را كاهش مي دهد (امير كافي ) 11 : 374 1 ،و ياگيدنز اعتماد را
از عناصر و مؤلفه هاي اصلي مدرنيته مي داند و معتقد است كه چهار زمينه محلي اعتماد يعني
خويشاوندي ،اجتماع محلي ،سنت و يك هان شناسي مذهبي بر فرهنگ هاي پيش از مدرن تسلط
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دارند ،حال آن كه در دوران مدرن اعتماد به نظام هاي انتزاعي و نمادها و نظام هاي كارشناسي
جاي اين نوع از اعتماد راگرفته است (گيدنز .)021 : 380 1 ،اعتماد را مي توان مهم ترين مؤلفه
نظم قلمداد كرد به همين جهت آيزنشتات به درستي متذكر مي شود كه مهم ترين مسئله نظم
اجتماعي براي بنيان گذاران جامعه شناسي اعتماد وهمبستگي اجتماعي است .يعني بدون انسجام
ونوعي اعتماد پايداري نظم اجتماعي غير ممكن است (چلبي .) 12 : 5 37 1 ،از ديد برخي صاحب
نظران شواهد بسياري داللت بركاهش اعتماد اجتماعي در تمام ابعاد و سوگيري عاطفي و خاص
گرا در روابط كنش گران در تمام سطوح در ايران دارد (همان .) 77 ،بعضي از صاحب نظران به
وجود خرده فرهنگ هاي متفاوت و چند پارگي هاي اجتماعي و فرهنگي (نظير مسائل اقوام) اشاره
كرده وآن را در ايجاد روش هاي اجتماعي كردن مبتني بر بدگماني و ناباوري نسبت به ديگران
مؤثر قلمداد مي كنند (بشيريه.) 78 : 5 37 1 ،
جامعه ما نيز كموبيش در طي دهههاي گذشته شاهد تحوالت اجتماعي بوده است كه يكي از نتايج
آن گسترش و تعميم تمايزات است و اين تحوالت عمدتًاًا بيروني بودهاند .آنچه مسلم است اين
است كه تحوالت ،مناسبات اجتماعي را از شكل سنتي آن خارج ساخته و جامعه ما ديگر تا حد
زيادي اختصاصات يك جامعه سنتي را حداقل در ظاهر امر و در اليههاي بيروني مناسبات
اجتماعي ندارد (صفري شالي .) 26 : 386 1 ،شهر خلخال به عنوان جزئي از اين جامعه بزرگ
يباشد كه به اصطالح در حال گذار و رو به توسعه است و هر روز شاهد تغ يي ر و تحوالت
م 
اجتماعي بوده است كه اين تغ يي ر و تحوالت ،تمايزات اجتماعي و به تبع آن مناسبات اجتماعي
جديدي را به وجود آورده است كه بر اين مناسبات جديد بايستي نظم نويني حاكم باشد .نظمي
كه شالودههاي آن با نظم سنتي تفاوت داشته باشد .اعتماد به عنوان يك مكانيسم با كاركردهاي
يتوان گفت مهمترين آن
يكند كه م 
متعدد اجتماعي ،سياسي و اقتصادي خود نقش مهمي را ايفا م 
برقراري نظم اجتماعي و انسجام گروهي است .يافتن راه و روش عبور از شكافهاي اجتماعي و
برقرار كردن انسجام و اعتماد اجتماعي و ترغيب به آن به نوبه خود اهميت مهمي در توسعه
اجتماعي و اقتصادي دارد كه از مشخصههاي سرمايه اجتماعي ميباشد ،بدين ترتيب بررسي اعتماد
مردم به يكديگر (اعتماد بين شخصي) و همچنين اعتماد مردم به اصناف ،اقشار و نهادهاي رسمي و
يتواند ،پاسخي بر اين سؤال باشد كه ميزان اعتماد اجتماعي در شهر
غيررسمي (اعتماد نهادي) م 
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تهران تا چه اندازه است؟ پس از بررسي وضعيت اعتماد اجتماعي نوبت به اين سؤال ميرسد كه
عمدهترين عوامل تأثيرگذار بر اعتماد اجتماعي در شهر تهران چه عواملي هستند؟
يباشد .هم تحقيقي بنيادي
بررسي اعتماد اجتماعي از دو جنبه نظري و كاربردي حائز اهميت م 
يشود و هم كاربردي است و ميتوان با
است و موجب شناخت بيشتر اين بعد از جامعهشناسي م 
شناخت متغيرهاي مؤثر بر اعتماد اجتماعي از نتايج آن در برنامهريزي و سياستگذاري استفاده
شفرضهاي اساسي پيشرفت در جامعه كنوني ميباشد به عبارت ديگر
كرد .اعتماد يكي از پي 
پيشرفت زماني ميسر خواهد شد كه در تعامالت اجتماعي بين افراد اعتماد متقابل وجود داشته باشد
شهاي اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و فرهنگي ميگردد
در واقع اعتماد باعث تداوم كن 
شهاي گروهي ،اعتماد به عنوان يك مكانيسم با
(اينگلهارت .) 1382 ،در بستر تعامالت و كن 
كاركردهاي متعدد نقش مهمي را ايفا ميكند كه شايد بتوان گفت مهمترين آن برقراري نظم
ششرط عمده و كليدي براي موجوديت هر جامعه
اجتماعي و انسجام گروهي است .اعتماد پي 
يرسد .اعتماد باعث پيدايش
محسوب ميشود و براي حل مسايل اجتماعي ضروري به نظر م 
آرامش و امنيت رواني ميگردد .در شرايطي كه جامعه ما در طي چند دهه گذشته و به ويژه در
تخوش تحوالت اجتماعي و فرهنگي بوده است بررسي و شناسا يي چنين عناصر
سالهاي اخير دس 
يكند و در جهت افزايش
فرهنگي و اجتماعي كمك به شناسا يي تحوالت فرهنگي و اجتماعي م 
ييابد .از طرف ديگر در رابطه بين اعتماد
اعتماد و كوشش در جهت حل آن مسايل ضرورت تام م 
اجتماعي و نقش آن در توسعه ميتوان گفت كه توسعه به عنوان فرايند مستلزم تغ يي رات بنيادين در
ابعاد گوناگون جامعه است و نكته اصلي اين است كه انسان ،محرك و محور و هدف نها يي توسعه
يآيد مگر از طريق افراد و مشاركت آنان در
است ،به عبارت ديگر توسعه اجتماعي به وجود نم 
يباشد (گالبي .)7 : 1383 ،اين مطالعه
امور مختلف جامعهشان و آن نيز از طريق اعتماد امكانپذير م 
در صدد كسب دانش مبتني بر واقعيت و همراه با روح علمي است كه افزون بر دستآوردهاي
تآوردهاي عملي آن ،شناخت واقعگرا از وضعيت اعتماد اجتماعی در سطح
علمي و نظري ،دس 
شهر تهران و شناخت عوامل تقويت يا تضعيفكننده آن زمينه برنامهريزي درست را فراهم
يآورد.
م 
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ادبيات نظری تحقيق

اعتماد به عنوان يكي از محورهاي مهم فلسفه اجتماعي و اخالقي ريشه در سالهاي ديرينه تاريخ
بشر دارد .اما از زماني كه بحث اعتماد به طور جدي در جوامع مطرح گرديده است زمان زيادي

يگذرد (جوان .) 387 1 ،در سال  1979نيكالس لومان 1تحليل عميقي از اعتماد را منتشر كرد كه
نم 
اعتماد را به رشد پيچيدگي ،عدم قطعيت و مخاطره كه جامعه معاصر با آنها شناسا يي ميشود
ارتباط داده بود و براي اولين بار اين پيشنهاد مطرح شد كه اعتماد نه به دليل منسوج شدن جامعه

سنتي بلكه برعكس با توسعه اشكال اجتماعي جديد ،كه واقعيتي اجتنابناپذير در دوره مدرنيته
شدهاند ،اهميت پيدا كرده است .در سال  1983برنارد باربر 2مظاهر مربوط به اعتماد را در

خشناسي مفيدي بر
عرصههاي مختلف نهادي و حرفهاي جامعه مدرن مورد بررسي قرار داد و سن 
يشوند طراحي نمود .در سال  984 1ساموئل ايزنشتاد و
مبناي نوع انتظاراتي كه مربوط به اعتماد م 
لوئيس رونجير اعتماد را به عنوان عنصر محوري در روابط (و يك ل ـ موكل) به صورتهاي مختلفي
كه از روزگار باستان تا مدرنيته ظاهر شدهاند مورد بررسي قرار داد .در  988 1ديگوگامبتا تعدادي
از نويسندگاني را كه به اعتماد و بياعتمادي در مجموعههاي متنوع و از ديدگاههاي مختلف نگاه
كرده بودند در كنار يكديگر قرار داد و تحليلي از اعتماد در اجتماعات بسته و انحصاري مانند مافيا
را ارائه نمود .در  990 1جيمز كلمن دو فصل از كار مفصلش در مورد نظريه اجتماعي را به موضوع
اعتماد اختصاص داد و مدلي را براي تحليل اعتماد به عنوان نوعي مبادله صرفًاًا منطقي در چارچوب
نظريه انتخاب عقالني ارائه نمود ،اين مسير در دهه  990 1با نوشتههاي راسل هاردين كسي كه اخيرًاًا
ياعتمادي بسط داد ،دنبال شده است .در دهه  990 1گيدنز
ب انتخاب عقالني را با تحليل ب 
چارچو 
ابتدا به تنها يي و سپس با الوريك بك و اسكات لش اعتماد را به عنوان صفت مشخصه پايان
مدرنيته دانستهاند كه بسط انديشههاي لوماني از پيچيدگي ،عدم قطعيت و مخاطره ميباشد .در
 5 99 1فوكوياما تفسير و دفاع جامعي از اعتماد به عنوان عنصر حياتي نظامهاي اقتصادي پويا ارائه
ثاش را بر تجربه در چين ،ژاپن و ديگر جوامع آسياي شرقي قرار داد .در 997 1
نمود و تأ يك د بح 
آدام سليگمن تفسيري از اعتماد را به عنوان پديده مخصوص دوره جديد كه با تقسيم كار ،تمايز و
تكثر نقشها و نتايج انتظارات نقش پيوند دارد ،ارائه كرد (زتومكا 35 : 386 1 ،ـ .) 34
1- Nikalas Luhman
2- Bernard Barber
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پيشينه تجربی تحقيق

شها يي را انجام
محققين مختلف در خارج و داخل از كشور در خصوص اعتماد اجتماعي پژوه 
يشود سپس به بيان تحقيقاتي
دادهاند .در ابتدا به تحقيقاتي كه در خارج كشور انجام گرفته اشاره م 
كه در داخل صورت گرفته ميپردازيم.
ارزيابي پاتنام از تغ يي ر شاخصهاي سرمايه اجتماعي در جامعه آمريكا اين بوده است كه از دهه
 960 1به بعد تمامي آنها مستمرًاًا در حال افول بودهاند و تأثير سياسي اين افول آن بوده كه صحنه
سياسي بيش از پيش از عنصر مردمي خالي و به روي سياستمداران حرفهايگشوده شده است .در
تمداران آمريكا يي به تقويت اين حساسيت و ارتباط مردمي همه
غياب اين عنصر مردمي ،سياس 
تالشها را در جهت ظهور و رشد حركتهاي اصالحطلبانه در دوران حكومت آمريكا پيشاپيش با
شكست مواجه كرده و ميكند .به نظر پاتنام عوامل عمده ايجاد كننده اين روندها را در دو دسته
يتوان خالصه كرد :اقتصاد و تلويزيون (رجبلو.)5 38 1 ،
م 

يدهد كه استراليا نيز ،مشابه آمريكا در حال تجربه افول سرمايه
كاكس )2 00 2( 1در استراليا نشان م 
اجتماعي است اين افول تقريبًاًا در تمامي شاخصهاي كالسيك سرمايه اجتماعي قابل رويت است؛
ميزان مشاركت در فعاليتهاي داوطلبانه ،سطح مشاركت در جنبشهاي اجتماعي ،عضويت در
گروههاي سياسي ،ميزان اعتماد افراد جامعه نسبت به حكومت و نيز نسبت به شهروندان ،ميزان
حضور در فعاليتهاي مذهبي ،عضويت در اتحاديههاي صنفي و باالخره پيگيري اخبار سياسي .اما
در اين ميان دو نكته قابل تأمل نيز در استراليا مشاهده ميشود نخست با وجود اين كه افراد جامعه
تمايل كمتري به مشاركت در جنبشهاي اجتماعي دارند مشاركت آنان در اقداماتي كه به طور
تهايشان ندارند به طور قابل
مستمر جريان نداشته و تأ يك د زيادي بر متحد شدن افراد به ادامه فعالي 
توجهي باالست .دوم با وجود اين كه ميزان اعتماد افراد نسبت به سايرين كاهش يافته است اما اين
فرايند شامل افراد داراي مشاغل معروف به حرفههاي خدمات انساني نظير پرستاران و معلمان و
حتي پليس نشده است (كمسيون بهرهوري استراليا ( .) 387 1 ،) 2003
زتومكا در اعتماد و ضرورت مردمساالري می گوید جوامع كمونيست پيشين در اروپاي شرقي
مركزي مانند لهستان به دفعات موانع و راهبندها يي در مسير حركت خود به سمت جامعهاي باز،
دموكراتيك و مبتني بر بازار مشابه با نوع غربي تجربه كردهاند .بيشتر اين مسايل ناشي از
1- Cox
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يترين آنها مسأله اعتماد است .در اين تحقيق،
ناكارآمدي منابعي فرهنگي بوده كه از جمله محور 

نظريهاي از اعتماد پيشنهاد ميشود كه از اطالعات اثر قبلي در مورد «هست شدن اجتماعي »2گرفته
شده است .فرهنگ عدم اعتماد در تمام سطوح زندگي اجتماعي كشور لهستان نفوذ كرده است.
يگيرد .ما توجه بيشتري بايستي به
بخشي از چنان وضعيت ناگواري از ميراث سوسياليسم نشأت م 
شرايط فعلي نيز اعمال شود« .محيطهاي خطر» ديد ،آنومي گسترده ،ناكارآمدي نخبگان سياسي و
احساس روزافزون از محروميت نسبي متعاقب نشاط انقالبي و آمال و آرزوهاي غيرواقعي از جمله
اين شرايط هستند .براي بازآفريني اعتماد كه عنصر الزم بافت اجتماعي قوي است ،بايستي از ثبات
و تداوم اصالحات حمايت شود حكومت قانون به صورتي خيلي دقيق قابل رويت باشد و پيوستن
يهاي غربي سرعت بخشيده شود (اميرپور.) 386 1 ،
به دموكراس 
فيروزآبادي ( ) 384 1می گوید پاتنام در بررسي معروف خود بر روي جامعه ايتاليا بيست منطقه را
در قسمتهاي شمالي و جنوبي مورد بررسي قرار داده است كه از انواع روشهاي ميداني منظم،
يهاي مرتبي را در
مطالعه موردي ،تاريخي و پيمايشي استفاده كرده است و مصاحبهها و نظرسنج 
تهاي سياسي مردم بين
چندين موج بين سالهاي  970 1تا  1989انجام داده و به بررسي مشارك 
سالهاي  968 1تا  988 1پرداخته است او در بررسي خود به اين نتيجه رسيده است كه عملكرد
طاند
يكند چگونه با يكديگر مرتب 
نهادي و خصيصه زندگي مدني كه از آن به «جامعه مدني» ياد م 
به گونهاي كه به زعم دوتوكويل و تفسير او از جامعه مدني كه اعضاي آن را شهروندان فعال و
داراي روحيه جمعي ،روابط سياسي برابر و بافت اجتماعي برخوردار از اعتماد و همكاري ميداند
نيز در برخي از قسمتهاي ايتاليا به چشم ميخورد و در جاهاي ديگر چنين وضعيتي مالحظه
يشود و وجود همين شبكهها و هنجارهاي مشاركت مدني در برخي از مناطق ايتاليا نقش كليدي
نم 
در توضيح موفقيتهاي نهادي دارد (فيروزآبادي.)1 43 : 384 1 ،
اميرپور ( ) 386 1در «بررسي جامعهشناختي ميزان اعتماد اجتماعي گروههاي قومي نسبت به
سياستهاي اجتماعي دولت (مطالعه موردي استانهاي خراسان رضوي ،شمالي و جنوبي)» عنوان
می کند که اين تحقيق به روش پيمايشي صورت گرفته است كه با روش نمونهگيري طبقهاي
تصادفي  401نفر از گروههاي قومي موجود انتخاب شدهاند .سوال اساسي اين تحقيق؛ سياستهاي

2- Social becaning
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اجتماعي دولت چقدر بر افزايش يا كاهش ميزان اعتماد اجتماعي گروههاي قومي تأثيرگذار بوده
است؟ اين تحقيق محقق از ديدگاههاي گوناگون درباره اعتماد اجتماعي استفاده كرده از جمله؛
نظريه عقالني نظريه مبادله ،نظريه نهادي ،نظريه كاركردگرا يي و كاركردگرا يي نو و نيز از نظريات
بنظران گوناگون چون ،پاتنام ،گيدنز ،زيستن ،استول ،افه و  . . .استفاده كرده است .مهمترين
صاح 
متغيرهاي مستقل اين تحقيق؛ كارآمدي نهادي و سازمانهاي اجتماعي ،عدالت نهادي ،احساس
امنيت ،مشاركت اجتماعي قومي ميباشد و اعتماد اجتماعي به عنوان متغير وابسته با شاخصها يي
مانند؛ ميزان فساد ،تجربه تاريخي تبعيض ،عدالت ،برابري ،توجه به خواستهها و نيازهاي افراد
سنجيده شده است .گروههاي قومي نيز «فارس ،ترك ،كرد ،بلوچ ،عرب و تركمن» در سه استان
خراسان رضوي ،شمالي و جنوبي در نظر گرفته شده است .نتايج تحقيق ،حا يك از وجود رابطه
معنادار بين كارآمدي نهادي ،عدالت نهادي ،امنيت اجتماعي و عدم ارتباط معنادار بين ميزان
مشاركت با اعتماد اجتماعي گروههاي قومي نسبت به سياستهاي اجتماعي دولت است (اميرپور،
.) 386 1
اوجاقلو ( ) 384 1در «بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن در بين ساكنان شهر زنجان»
عنوان می کند متغير وابسته در اين تحقيق اعتماد تعميم يافته است كه با شش بعد «صراحت،
يجويانه ،اطمينان و رفتار مبتني بر اعتماد» مورد سنجش
صداقت ،سهيم كردن ،تمايالت همكار 
تگرا يي  ،پايگاه اجتماعي،
قرار گرفته است ،متغيرهاي مستقل در اين تحقيق عبارتند از :سن 
تحصيالت و  . . .كه اين متغيرها از نظريات پارسنز ،دور يك م ،تونيس ،اينگلهارت در سطح كالن و
اريكسون ،بالو ،كلمن ،جانسون و  . . .در حوزه نظريههاي خرد به دست آمدهاند .روش پژوهش با
توجه به اهداف ،سؤاالت و فرضيهها« ،پيمايشي» و با تكيه بر مطالعات كتاب خانهاي صورت گرفته
و دادهها به وسيله پرسشنامه محقق ساخته به دست آمدهاند ،جامعه آماري اين تحقيق شامل همه
مردان و زنان باالي  81سال ساكن شهر زنجان كه حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران معادل
 380نفر تع يي ن گرديده است و از روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي استفاده شده است.
يافتههاي تحقيق بيان ميدارد كه بين متغيرسنتگرا يي و اعتماد تعميم يافته رابطه معنيداري وجود
يداري وجود ندارد ولي بين
ميافته نيز رابطه معن 
ندارد ،بين متغير پايگاه اجتماعي و اعتماد تعمي 
يداري وجود دارد (اوجاقلو،
تحصيالت پاسخگويان و ميزان مطالعه با اعتماد اجتماعي رابطه معن 
.) 384 1
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اميركافي ( ) 374 1در «اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن» با استفاده از روش پيمايش و تكنيك
مصاحبه يك نمونه  210نفري از شهروندان بين  20تا  70سال بر اساس نمونهگيري « »PPSاز سه
منطقه «خوشه»  6 ،3و  61مناطق بيستگانه تهران انتخاب و با آنها مصاحبه انجام داده است در اين
تحقيق اعتماد اجتماعي از ديدگاه نظريهپردازان مختلف تعريف و تحديد شده و آنگاه در سطح
فرد با ارائه يك مدل تحليلي بر اساس پشتوانه غني تئوريكي مطرح كرده است .مهمترين متغيرهاي
مستقل در اين مدل تحليلي عبارتند از :روابط اجتماعي (اظهاري يا ابزاري بودن رابطه فرد با ساير
اعضاء) ،سرمايه اجتماعي ،امنيت ،تعهد و مقبوليت اجتماعي و دگرخواهي .اين متغيرها از نظريات
افرادي مانند گيدنز ،الكمن ،گافمن ،جانسون ،مور ،چلبي و  . . .استخراج شدهاند .متغير وابسته در
اين تحقيق اعتماد اجتماعي ميباشد و ابعاد آن عبارتند از صداقت ،صراحت ،اطمينان سهيمكردن،
تمايالت همكاريجويانه و اعتماد كردن .ابعاد صداقت و اطمينان با استفاده از تكنيك فرافكن و
ساير ابعاد متغير وابسته با استفاده از روش برش «قطبين» به وسيله  34گويه سنجيده شده است .نتايج
يدارد كه ميزان اعتماد اجتماعي در بين پاسخگويان در حد متوسط رو به باالست.
تحقيق بيان م 
يباشد ميانگين اعتماد
بيشترين ميزان اعتماد اجتماعي پاسخگويان مربوط به بعد صراحت م 
اجتماعي در بين مردان بيش از زنان بوده است .تحصيالت افراد با اعتماد اجتماعي رابطه منفي دارد
ساير متغيرهاي مستقل با اعتماد اجتماعي رابطه مستقيم معنيداري دارند كه از اين ميان ،متغير
دگرخواهي با (  44درصد) بيشترين و امنيت با (  21درصد) كمترين تأثير را بر اعتماد اجتماعي
داشته است (اميركافي.) 374 1 ،
پورمحمدي ( ) 377 1در «اعتماد به تلويزيون و عوامل مؤثر بر آن» می گوید جامعه آماري اين
تحقيق مردم سه منطقه باال ،متوسط و پا يي ن شهر تهران بوده كه شامل افراد باالي  81سال و مرد و
يباشد .ايشان در
زن ميباشد .شيوه نمونهگيري به روش خوشهاي بوده كه حجم نمونه  600نفر م 
رابطه با متغير اعتماد ،پس از ذكر كاركردهاي سياسي و روانشناختي و اجتماعي اعتماد در تعريف
اين متغير و ارتباط آن با مفاهيمي چون ايمان ،صداقت ،ريسكپذيري و تعهد به تئوريهاي مربوط
به اعتماد پرداخته و از نظريات افرادي چون كلمن ،پارسنز ،چلبي و  . . .بهره گرفته است .مدل
تحقيق در بررسي عوامل داراي سه دسته عوامل ساختاري برونسازماني ،عوامل ساختاري دروني
سازمان و عوامل فردي است كه عوامل ساختاري برونسازماني در سطح فرد عبارتند از :رضايت
سياسي ،رضايت شغلي ،رضايت خانوادگي ،اميد به آينده فرد و  . . .عوامل ساختاري برونسازماني
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در سطح كالن ،ارزيابي فرد از تحول ارزش در نظر گرفته شده است عوامل درونسازماني به ابعاد
ذيل تقسيم شده است؛ ارزيابي از سازمان تلويزيون ،ارزيابي از گروه مرجع تلويزيون و ارزيابي از
مشروعيت تلويزيون تفكيك شده است ارزيابي از نقش تلويزيون به نقشهاي ارزشي (نقش
تبخشي تلويزيون) و
تبخشي تلويزيون ،اشاعه نياز توسط تلويزيون ،ارزيابي از نقش هوي 
وحد 
شهاي تخصصي (نقش فراغتي ،اطالعرساني و آموزش تلويزيون) تقسيمبندي شده است.
نق 
مهمترين نتيجه پژوهش مذكور به مقتضاي موضوع طرح اين بوده است كه تلويزيون به عنوان يك
گروه مرجع به طور مستقيم تأثير نسبتًاًا زيادي بر اعتماد به تلويزيون از خود نشان داده است.
تعريف مفاهیم
جدول  : 1تعریف نظری مفاهیم و نوع متغیرهای تحقیق
متغیر

نوع :وابسته
تعریف :داللت بر انتظارات و تعهدات اكتسابي و تأ يي د شده به لحاظ اجتماعي كه افراد نسبت به يكديگر و نسبت به
يشان دارند (از يك ا ،غفاري .) 99 : 380 1 ،اعتماد اجتماعي داراي دو ميباشد.
سازمانها و نهادهاي مربوط به زندگي اجتماع 
ابعاد :الف) اعتماد بين شخصي :شكلي از اعتماد كه در روابط چهره به چهره خود را نشان ميدهد.

اعتماد اجتماعي

ب) اعتماد نهادي :به اطميناني اطالق ميگردد كه فرد نسبت به سازمانها و نهادهاي اجتماعي رسمي و نهادهاي غيررسمي
(اصناف) دارد.

توضیحات :در اين تحقيق اعتماد اجتماعي به صورت ميانگين دو شاخص ،اعتماد بين شخصي و اعتماد نهادي اندازهگيري
يشود.
م 
نوع :مستقل
تعریف :رسانه های جمعی عالوه بر ویژگی های مشترک ،هر یک دارای مزّیّیت ها و محدودیت های خاص خود هستند.
رسانه های جمعی

اما درباره ویژگی های مشترک وسایل ارتباط جمعی ،سادنی مید می گوید :ویژگی های ذیل وسایل ارتباط جمعی را به
ابزاری منحصر به فرد تبدیل کرده اند:
 .1تعداد گیرندگان وسایل ارتباط جمعی نسبتا زیاد است .2 .ترکیب گیرندگان بسیار متن ّوّوع است .3 .با ارسال پیام از طریق
وسایل ارتباط جمعی ،نوعی تکّثّثر پیام به وجود می آید .4 .توزیع پیام سریع است .5 .هزینه برای مصرف کننده کم است.
(محسنیان راد ، 380 1 ،ص ). 62
نوع :مستقل
تعریف :به موقعيتهاي اجتماعي و جايگاهي اطالق م 
يشود كه فرد در ساختار مرتبه اجتماعي يك گروه در مقايسه با

پايگاه اقتصادي ـ
اجتماعي

يكند (وثوقی،ن کي
گروههاي ديگر احراز ميكند ،پايگاه و موقعيت اجتماعي فرد ،حقوق و مزاياي شخص را تع يي ن م 
خلق 247:1380 ،؛كوئن .) 82 : 378 1 ،مفهوم پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي نهتنها وضع اقتصادي بلكه قدرت ،نحوه زندگي،
تهاي خاص در گذران اوقات فراغت ،زمينه آموزشي ،محل اقامت و غيره را در بر ميگيرد (ساروخاني: 370 1 ،
فعالي 
 .) 808در اين تحقيق پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي افراد در شهر خلخال با توجه به شاخ 
صها يي چون ميزان تحصيالت ،شغل،
درآمد سنجيده خواهد شد.
نوع :مستقل

احساس امنيت

تعریف :امنيت عبارت است از اطمينان خاطري كه بر اساس آن افراد كه در جامعهاي زندگي ميكنند نسبت به حفظ جان،
حيثيت و حقوق مادي و معنوي خود بيم و هراسي نداشته باشند (گلدي .)5 38 1 ،در واقع احساس امنيت بيانگر آرامش

تبیین پدیدار شناختی ابعاد اعتماد اجتماع  ي و عوامل مؤثر بر آن 81 .......................................................
يباشد .احساس امنيت در اين تحقيق با ابعاد
خاطر و نداشتن ترس و نگراني در ابعاد اجتماعي ،اقتصادي ،جاني و سياسي م 
يگردد :امنيت اجتماعي ،امنيت سياسي ،امنيت مالي ،امنيت جاني.
زير مشخص م 
نوع :مستقل
تعریف :آنومی یا بی هنجاری صرفًاًا به دوران بحران و رونق اقتصادی محدود نمی ماند ،به نظر دورکیم مسأله بی هنجاری
در جامعه مدرن به صورت مزمن درآمده است و این وضع بسیار اسفبار است .به نظر او ورود جوامع ،به دنیای صنعت در
قرن بیستم ،روابط انسان ها را از نظارت نظم اخالقی جامعه سنتی آزاد می کند ،به طوری که اجتماع سنتی موردهجوم
نیروهای گسستگی جامعه مدرن قرار گرفته و اجتماعات ساده رو به تحلیل می روند و با افزایش و تراکم جمعیت ،زندگی
انسجام هنجاری

اجتماعی پیچیده می شود ،ارتباطات از صورت برخورد با آشنا به صورت برخورد با بیگانه درمی آید .از همه مهمتر،
اعتقادات و رسوم مذهبی مشترک که موجب انسجام اجتماعی می گردید ،رو به تحلیل و تضعیف رفته و با کاهش
محدودیت های مذهبی ،حالت بی هنجاری تسریع می شود ،به طوری که سودجویی های آدم ها از فشار هنجارها رها شده
و کسب سود ،فراتر از هر قاعده ای قرار می گیرد .در این صورت وقتی فرد نتواند به اهداف مورد احترام جامعه نائل شود،
با واقعیت تلخ شکست روبرو شده و با توجه به تضعیف مذهب در جامعه مدرن که در این موقعیت می توانست احساس
شکست در فرد را به نحوی جبران و ترمیم کند ،موجب روی آوردن فرد به خودکشی ،اعتیاد یا دیگر انحرافات اجتماعی
خواهدشدو در نتیجه امنیت فردی و امنیت اجتماعی را به چالش خواهد کشاند.
نوع :مستقل

ارزشهاي مشترك

يكنند چه چيز خوب ،خواستني و صحيح م 
تعریف :انگارههاي جمعي در يك فرهنگ هستند كه مشخص م 
يباشد و چه
شها به مثابه آرمان ،هدف يا حقيقت دربر دارنده عنصري از مطلوبيت و
چيز بد ،ناخواستني و نادرست است .بنابراين ارز 
يسازد كه انسانها براي آن اهداف و رفتارهاي
يك جزء اخالقي است كه اشكال متفاوت رفتار بشري و اهدافي را متمايز م 
يكنند (وثوقی 45:1386 1 ،؛ باستاني.)01 : 384 1 ،
بهتر يا بدتر و پذيرفتني و نپذيرفتني تالش م 

مبانی نظری تحقیق

صاحبنظراني مانند؛ آنتوني گيدنز ،نيكالس لومان ،براند باربر ،آيزنشتاد ،جيمز كلمن ،فرانسيس
فوكوياما ،سليگمن ،لوئيس و وايگرت از جمله کساني هستند كه در دو دهه اخير ،توجه ويژه اي
به مبحث اعتماد اجتماعي داشته اند در اين قسمت نظريات و ديدگاه هاي مرتبط با اعتماد
اجتماعي مرور مي شود .آنتوني گيدنز اعتماد را به عنوان اطمينان از اعتماد پذيري اشخاص يا
اتكاء بر يك فيت يا ويژگي يك شخص و يا صحت عبارت و گفته اي توصيف مي كند و معتقد
است كه اين تعريف نقطه شروع مناسبي در تعريف اين مفهوم مي باشد (گيدنز .) ٣٧ : 377 1 ،از نظر
گيدنز ،اعتماد به صورتي بالواسطه ،با مفهوم ساختار و نهاد از يك سو و خصلت جامعه مدرن از
سوي ديگر مرتبط است ،ساختار از نظر او بر اساس قواعد و منابع تكرار پذير توصيف مي گردد
ويژگي تكرار پذيري و تداوم ،همان عناصري هستند كه وي در تعريف اعتماد نيز آنها را به كار
مي گيرد .گيدنز چهار زمينه اصلي مسلط بر فرهنگهاي پيش از مدرن را نظام خويشاوندي ،اجتماع
محلي ،باور داشت هاي مذهبي و سنت مي شمارد ،كه به اعتقاد وي اين منابع اعتماد ،اهميت خود
را در جوامع مدرن از دست داده اند .گيدنز معتقد است كه در جوامع مدرن ،هيچيك از اين چهار

 .................................................. 82پژوهشهای جامعه شناختی ،سال دهم ،شماره دوم  ،تابستان 59 13

كانون اصلي اعتماد و امنيت وجودي اهميت ندارد و نظام هاي انتزاعي جانشين نظام خويشاوندي،
اجتماع محلي و سنت شده است( .همان .) ١٢٩ :او در مباحث خود از سه اعتماد بنيادي ،شخصي و
انتزاعي (اعتماد به سازمان هاي مدرن) نام مي برد .به زعم وي در جوامع تحت تسلط نظام هاي
انتزاعي و فاصله گيري زماني و مكاني ،اعتماد بسيار مهم است .نياز به اعتماد با اين فاصله گيري
ارتباط دارد .به عبارتي افراد به كساني كه پيوسته در معرض ديدشان هستند و فعاليتهايشان را ميتوان
مستقيًمًما مورد بازنگري قرار داد نياز به اعتماد ندارند .گيدنز معتقد است اعتماد ،امنيت وجودي و
احساس تداوم در مورد عوامل و اشخاص در شخصيت بزرگسالي سخت به هم وابسته باقي مي
مانند (گيدنز.) ١١٦ : ١٣٧٧ ،
جان كالم گيدنز درباره رابطه اعتماد و امنيت هستي شناختي در همين عبارت وي نهفته است.
انسان نياز به احساسي دارد كه او را به تداوم وجودي خودش اطمينان دهد .بنابراين اعتمادپذيري
مبتني بر قابل اعتمادبودن و دلسوز بودن افراد بشري است .اطمينان داشتن از قابل اعتماد بودن يا
صداقت ديگران نوعي عادت عاطفي است .هر دليلي از بين برود و كساني كه با فرد تعامل دارند
نخواهند قابل اعتماد بودن خويش را تداوم بخشند ،نوعي اضطراب تداوم مي يابد.
جيمزکلمن در كتاب بنيان هاي نظري اجتماعي با تأسي از نظريات انتخاب عقالني در تعريف
اعتماد اجتماعي آنرا وارد كردن احتمال خطر در تصميم مي داند(كلمن .) ٢٧٠:١٣٧٧ ،به عبارتي
اعتماد ،تضمين خطر كردن است .تحت شرايط خطر دو حالت ايجاد مي شود .اعتماد كردن و در
نظر گرفتن فايده انتظار و اعتماد نكردن و در نظر نگرفتن فايده و انتظار .بدين ترتيب از نگاه كلمن
يكي از ترتيبات اجتماعي معمول ،وارد كردن عنصر خطر در تصميم است ،يعني فرد تصميم بگيرد
كه با ديگران وارد كنش شود يا نه .به نظر كلمن در هر رابطه مبتني بر اعتماد حداقل دو جزء وجود
دارد :اعتماد كننده و اعتماد شونده (امين) و فرض بر اينست كه كنش هر دو جزء (كنشگر)

هدفمند است و هر دو به دنبال ارضاي نيازهاي خود هستند ( .)Coleman, 1988: 95بنابراين

در روابط اجتماعي فردي مي تواند هم اعتماد كننده باشد و هم اعتماد شونده .كه در اين صورت
مبادله از حالت دو جز يي خارج مي شود و حالت سه كه با تجربه محيط هاي آشناي اجتماعي و
مادي همراه است .بنابراين «اعتماد بنيادين» (پايه) مبتني بر اعتماد اوليه است كه فرد در تعامل با
ديگران كسب مي كند .بدين ترتيب امنيت وجودي و عادت سخت به هم پيوند خورده اند .اگر
رفتار معمول (عادات به معناي تداوم امور و كنش و واكنش هاي ديگران در زندگي روزمره

تبیین پدیدار شناختی ابعاد اعتماد اجتماع  ي و عوامل مؤثر بر آن 83 .......................................................

است) به نظركلمن نقش مهمي در نظام هاي اقتصادي ،سياسي و اجتماعي دارد .اين نوع مبادله ها
شبكه هاي گسترده اي از افراد را در نظام هاي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي به يكديگر مي پيوندد
و اعتماد را در جامعه گسترش مي دهد .كلمن در مورد رابطه مبتني بر اعتماد توجه به نكاتي را
ضروري مي داند ‐١ :برقراري اعتماد امكان كنشي را از جانب امين بوجود مي آورد كه در غير

اينصورت ممكن نبود ‐٢ .اگر اعتماد شونده (امين) قابل اعتماد باشد ،اعتماد كننده از اعتماد خود

بيشتر سود مي برد تا از عدم اعتماد ،در صورتي كه اگر امين قابل اعتماد نباشد ،اعتماد كننده از

اعتماد خود بيشتر زيان مي بيند تا از عدم اعتماد خود ‐٣ .اعتماد كردن در برخي موارد مستلزم

آنست كه اعتماد كننده منبع خود را به نحو داوطلبانه در اختيار اعتماد شونده قرار دهد بدون هيچ
گونه تعهد واقعي از جانب اعتماد شونده ‐٤ .در همه روابط مبتني بر اعتماد «تأخر زماني» وجود

دارد به بيان ديگر اعتماد كننده بايد به اميد اعمال جبران كننده اعتماد شونده در آينده اقداماتي
انجام دهد (كلمن.) ١٥٤:١٣٧٧ ،

به نظر كلمن روابط اجتماعي هنگامي به وجود مي آيد كه افراد كوشش مي كنند از منابع فردي
خود بهترين استفاده را به عمل آورند .كلمن از اين منابع كه جنبه ها يي از ساختار اجتماعي هستند
به عنوان سرمايه اجتماعي نام مي برد و معتقد است كه افراد از اين منابع براي رسيدن به منافعشان
استفاده مي كنند .به نظر وي دو عامل براي سرمايه اجتماعي اهميت دارد :ميزان در خود اعتماد
بودن محيط اجتماعي كه به اين معناست كه تعهدات بازپرداخت خواهد شد و ميزان واقعي
تعهداتي كه بر عهده گرفته شده است به اعتقاد وي كارگزاري كه شخص بتواند به او اعتماد مطلق
داشته باشد كه در وضعيتي معين همانند آن شخص رفتار خواهد كرد .بسياري از رؤساي دولت ها
چنين شخصيتي را دارند آنچه در اينجا در خور اهميت است سرمايه اجتماعي است كه اين رابطه
براي دولت فراهم مي سازد .با فرض اينكه اعتماد به جا بوده باشد و اين اعتماد و سرمايه اجتماعي
كه از آن ايجاد شده به رئيس دولت امكان مي دهد تا توانا يي خود را براي كنش با ديگران
گسترش دهد به نظر كلمن حتي اعتماد به مكانيسم هاي كلي تر و ساختارهاي كالن ،از چارچوب
اعتماد متقابل نشأت مي گيرد .از اين رو آسيب پذيري اعتمادهاي انتزاعي را نيز مي بايست بر
حسب آسيبهاي وارد به حدود اعتماد متقابل تعريف و بررسي كرد (همان .) ٢٨٢ :فرانسيس
فوكوياما با نوعي رويكرد اقتصادي به مسئله اعتماد مي پردازد و مبناي نظري و كانون تمركز او بر
حفظ سرمايه اجتماعي به عنوان مجموعه معيني از هنجارها و ارزش هاي غير رسمي تعريف مي
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كند .كه اعضاي گروهي كه همكاري و تعاونشان مجاز است ،در آن سهيم هستند .از ديد فوكوياما
اين ارزشها و هنجارها بايد شامل سجايا يي از قبيل صداقت ،اداي تعهدات و ارتباطات دو جانبه
باشد (فوكوياما .) ١٠٠ : ١٣٧٩ ،بطوريكه مشاركت در اين ارزشها و هنجارهاي غير رسمي با چنين
ويژگي ها يي  ،توسط گروهي از افراد كه همكاري و تعاون دارند ،اعتماد را بوجود مي آورد .كه
البته به نظر فوكوياما اين همكاري و همياري به منظور افزايش بهره وري اقتصادي مد نظر مي باشد.
بنابراين او اعتماد را بر مبناي سرمايه اجتماعي و در عرصه اقتصادي مطرح مي سازد.
براند باربر در خصوصاعتماد معتقد است :سه نوع انتظار وجود دارد كه بخشي از صفات اساسي
اعتماد را مي سازد.كلي ترين انتظار ،انتظار پايداري و تحقق نظم اجتماعي اخالقي و طبيعي است،
دومين انتظار ،انتظار اجراي نقش تكنيكي كساني است كه همراه با ما در روابط و نظام هاي
اجتماعي وارد شده اند ،و باالخره سومين آن انتظاراتي است كه طرفين تعامل وظايف و مسئوليت
هاي خود را انجام مي دهند يعني تكاليف و وظايفي كه افراد را موظف مي كند عاليق ديگران را

بر عاليق فردي ترجيح بدهند ( .)Barber: 1983: 9در اين ديدگاه معناي اساسي اعتماد به
تعريف كلي و جامع اعتماد به عنوان انتظار پايا يي از يك نظم اجتماعي اخالقي مربوط است كه
باربر آن را به عنوان زمين هاي براي دو معيار و انتظار ديگر استفاده مي كند يعني اعتماد به عنوان
ايفاي نقش و اعتماد به عنوان انجام وظايف .از نظر باربر اعتماد مي تواند ابعاد متفاوتي به شرح ذيل
داشته باشد -١ :اعتماد به صداقت و درستي ،پايبندي بر اصول اخالقي  -٢ .اعتماد به كارآ يي و
كارآمدي يا توانا يي اجراي وظايف محوله نقش ‐٣ .ترجيح منافع جمعي به منافع فردي است .البته

نکات فوق در خصوص سنجش اعتماد به کار مي رود  ،زيرا وقتي به سنجش ميزان اعتماد مردم از

عملکرد ادارات و اصناف (به عنوان اعتماد تعميم يافته) پرداخته مي شود الزم است در کنار
صداقت آنها به کارا يي و توجه آنها به آراء مردم نيز مد نظر قرار گيرد .بدين جهت با نظر باربر در
اين زمينه موافقت وجود دارد ،اما يكي از اشكاالتي كه در كار باربر وجود دارد اين است كه وي
به اين كه چه مكانيزم هاي اجتماعي ايجاد كننده اعتماد در جامعه هستند ،اشاره ندارد و حتي مي
توان نگاه او را تا حد زيادي خوش بينانه تلقي كرد .كمتر مي توان در جوامع بر اين امر تأ يك د كرد

كه يك سوگيري جمعي در كل مردم دروني شده باشد و فشارهاي هنجاري بقدري قدرتمند
باشند كه فرد عاليق ديگران را بر عاليق فردي ترجيح دهد .لوئيس و وايگرت تالش كرده اند كه
اعتماد را به نحو ديگري مورد ارزيابي قرار دهند .آنها معقتدند كه اعتماد يك پديده چند وجهي
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يا چند سطحي است .آنها معتقدند اگرچه انتظارات را بايد به عنوان مالك اصلي اعتماد مورد توجه
قرار داد (كه در اين زمينه با باربر هم عقيده هستند) اما بايد از اين سطح فراتر رفت واعتماد را از
ابعاد متعدد مورد توجه قرار داد .لوئيس و وايگرت معتقدند اعتماد سه بعد دارد :شناختي ،عاطفي و

رفتاري ( .)Misztal: 1996, p.23اگر چه لوئيس و وايگرت اعتماد را داراي ابعاد سه گانه اي
مي دانند كه معمو ال براي گرايش مورد استفاده قرارمي گيرد اما آنها اعتماد را يك گرايش فردي
نمي دانند بلكه آنرا يك گرايش جمعي مي دانند .از نظر لوئيس و وايگرت اعتماد مبتني است بر:
اوال اعتماد به عنوان يك فرايند شناختي بين اشخاص و نهادها كه با مقوالتي همچون قابل اعتماد،
غيرقابل اعتماد و ناشناس تمايز قايل مي شود .ثانيا اعتماد مبتني است بر يك مؤلفه عاطفي كه شامل
پيوند عاطفي بين تمام كساني كه در روابط دو جانبه مشاركت مي كنند و بوسيله و با كنش هاي
اجتماعي مقيد مي شوند .بنابراين اعتماد از نظر لوئيس و وايگرت متضمن دو فرايند است .درك
شناختي افراد از ديگران باعث طبقه بندي آنان مي گردد و فرد با توجه به شناخت خود افراد را به
دست هاي قابل اعتماد ،غيرقابل اعتماد و كساني كه شناخت دقيقي از آنها ندارد تقسيم مي كند.
اين مرحله اول ايجاد اعتماد است اما در مرحله دوم فرد با كساني كه آنها را قابل اعتماد ميداند
وارد يك روابط عاطفي مي گردد و همين روابط موجب پيوند آنها مي گردد اما اين روابط عاطفي
با نوع كنش اجتماعي آنها مقيد و تعريف
مي گردد ،يعني روابط عاطفي تا زماني استمرار مي يابد كه فرد با كنش اجتماعي مورد انتظار،
تحكيم بخش انتظار از خود باشد .اما چنانچه رفتاري يا كنش اجتماعي اي از او سر بزند كه با
انتظارات شناختي فرد يا افراد ناظر در تخالف باشد ،باعث كم رنگ شدن روابط عاطفي و تجديد
نظر در ادراك شناختي نسبت به آن فرد خواهد شد .بنابراين نوع پنداشت و شناخت ،زمينه ساز
ارزيابي افراد از ديگران و آغاز تعامل خواهد شد ،اما اين تعامل كه با روابط عاطفي همراه است با
كنش هاي مورد انتظار اجتماعي مشروط مي گردد .گرچه اين دو انديشمند مراحل و فرايندهایي را
براي بروز اعتماد بر مي شمردند كه در جاي فوق قابل تأمل و توجه است اما باز هم اينان به
مكانيزم هاي اجتماعي كه موجب و سبب ساز اعتماد هستند اشاره اي ندارند.
جمع بندي نظريات در مورد اعتماد اجتماعی

بررسي ادبيات مربوط به اعتماد آشکار مي سازد که ديدگاه هاي مختلف ،هر کي

به بررسي جنبه

اي از اين مسأله پرداخته اند و بخشي از واقعيت را مورد بررسي قرار مي دهند و هيچ نظريه اي نمي
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تواند به طور جامع به بررسي اعتماد بپردازد .با اين حال هر کي

از ديدگاه ها به طور نسبي و از

منظري خاص به مساله اعتماد پرداخته و از آن جهت تب يي ن مسايل ديگر بهره برده اند .در اين
پژوهش از نظر گيدنز و كلمن در زمينه اعتماد متقابل بين شخصي استفاده شده است .از نظريات
فوکوياما و کلمن به دليل مطرح کردن اعتماد بر حسب سرمايه اجتماعي استفاده مي گردد.
همچنين نظريات فوکوياما داراي بعد اقتصادي مي باشد .نظريات باربر كه صداقت را در كنار
كارا يي مي بيند ،قابل توجه است و همچنين نظريات لوئيس و وايگرت كه اعتماد را در سه بعد
شناختي ،عاطفي و رفتاري مي بيند حائز اهميت است و بعد عاطفي در تحليل رفتار عمده مردم
ايران قابل توجه است .در مجموع مي توان گفت تمام اين انديشمندان در يك نكته اتفاق نظر
دارند و آن انتظار از يك امر آتي است ،بنابراين مي توان گفت اعتماد كردن يعني داشتن انتظاراتي
در مورد يك موضوع در آينده و يا داشتن عقايدي درمورد چگونگي رفتار ديگري در آينده .به
طور خالصه اعتماد كردن يعني (اعتقاد به اينكه نتايج كنش يك فرد يا يك سازمان يا يك گروه
و ...از نظر فرد و يا گروه و حتي سازماني ديگر ديگري مناسب خواهد بود) .اين يعني انتظار عمل
مناسب از افراد مذكور در آينده است .بدين ترتيب مطالعه ادبيات موجود نشان مي دهد كه مي
توان اعتماد را در اشكال مختلف اعتماد بنيادي ،بين شخصي ،تعميم يافته يا نهادي و اعتماد به نظام
هاي تخصصي (سازمان ها) مورد توجه قرار داد .اعتماد بنيادي بيشتر در نزد روانشناسان مطرح بوده
است همان گونه كه گيدنز عنوان مي نمايد اعتماد در معناي عاطفي و تا حدي در معناي معرفتي
آن ريشه در وثوق و اطمينان به اشخاص صالح و معتبر دارد كه معمو ال از نخستين تجربيات
كودك حاصل مي گردد .چيزي كه اريكسون با الهام از وينيكات اعتماد بنيادي مي نامد تشكيل
دهنده رابطه اي است كه جهت گيري عاطفي و شناختي به سوي ديگران ،به سوي دنياي عيني و به
سوي هويت شخصي ،از آن سرچشمه مي گيرد( .که البته در قسمت نظريات بخاطر جلوگيري از
اطناب کالم به آن پرداخته نشد) و بدين ترتيب تجربه اعتماد بنيادين در حقيقت ،هسته جهان
اميدواري است (گيدنز .) 63 : ١٣٧٧ ،اعتماد بين شخصي با وجود روابط مستقيم و چهره به چهره
شناخته مي شود و مبتني بر روابط بين فردي است .اعتماد بين شخصي در ارتباط با تعامل و روابط
ميان دوستان ،همكاران ،معلم و دانش آموز ،كارگر و سركارگر ،بيمار و پزشك ،مشتري و
فروشنده و ساير موارد مشابه ،تجلي پيدا مي كند .محدودترين شعاع اين دواير ،مربوط به اعتماد
ميان اعضاي خانواده مي شود كه در بردارنده بيشترين ميدان محبت و نزديكي است .سپس مربوط
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به اعتماد به افرادي مي شود كه به لحاظ شخصي از آنها شناخت وجود دارد و بين آنها تماس
چهره به چهره برقرار است .اعتماد اجتماعي تعميم يافته در زمينه اي فراتر از روابط چهره به چهره
قرار مي گيرد و حامل شبكه هاي موجود در سطوح فرافردي است به گونه اي كه اعتماد به
اشخاص ،جاي خود را به اعتماد به مقوله هاي اجتماعي انتزاعي تر و گسترده تري چون اصناف
اجتماعي مي دهد كه در وراي مرزهاي خانوادگي ،همسايگي و طايفه اي قرار گرفته و در مقياس
ملي مطرح مي شوند .اعتماد به نظام هاي تخصصي كه انتزاعي ترين نوع اعتماد است بيشتر از
طرف گيدنز مطرح مي شود و مربوط به نظام هاي فن شناختي است .در جوامع جديد ،نظام هاي
مبتني بر مهارت هاي فني و حرفه اي بخش وسيعي از محيط مادي و اجتماعي را تشكيل مي دهند.
نظام ها يي مثل ارتباطات از راه دور ،حمل و نقل ،شبكه هاي كامپيوتري ،شبكه هاي توليد كاالهاي
صنعتي ،بازارهاي مالي ،شبكه هاي اطالعاتي و انتظامي از نوع نظام هاي تخصصي هستند .اصول و
سازوكارهاي عمل آنها براي استفاده كنندگان ،ناشناخته است ليكن اعضاي جامعه ،عمل آنها را
بديهي و مسلم مي پندارند.
فرضیه ها
یداری وجود دارد.
به نظر می رسد بين پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي و ميزان اعتماد اجتماعی رابطه معن 
به نظر می رسد بين احساس امنيت و ميزان اعتماد اجتماعي رابطه معنیداری وجود دارد.
یداری وجود دارد.
به نظر می رسد بين استفاده از رسانه های جمعی و ميزان اعتماد اجتماعي رابطه معن 
به نظر می رسد بين ارزشهاي مشترك و ميزان اعتماد اجتماعي رابطه معنیداری وجود دارد.
یداری وجود دارد.
به نظر می رسد بين انسجام هنجاری و ميزان اعتماد اجتماعي رابطه معن 
مدل نظری تحقيق
رسانه های جمعی
پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي
اعتماد اجتماعي

ارزشهاي مشترك

احساس امنيت

انسجام هنجاری
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روش شناسی

اين تحقيق به روش پيمايش و با ابزار پرسشنامه انجام پذيرفته است .جامعه آماری این تحقیق را
خانواده های شهر تهران (منطقه  7شهرداری) تشکیل می دهد كه حجم نمونه با استفاده از فرمول
كوكران  384نفر ميباشد .در اين تحقيق از روش نمونهگيري نمونهگيري تصادفی ساده استفاده
شده است.
جدول  : 2اطالعات جمعیتی منطقه  7شهر تهران به استناد سرشماری سال 390 1
منطقه

تعداد خانوار

زن

مرد

جمعیت

7

08728 1

59720 1

5 5002 1

309745

384 / 16
= 383 / 68 ≈ 384
1 / 000147

=


1


یافته ها

(1 / 96)2 × 0/ 5 × 0/ 5
(0/ 05)2
=n
2
1  (1 / 96 ) × 0 / 5 × 0 / 5 

1+


309745 
(0/ 05)2


فرضیه اول :به نظر می رسد بين پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي و ميزان اعتماد اجتماعی رابطه
یداری وجود دارد.
معن 
با توجه به این که پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي و ميزان اعتماد اجتماعی متغیرهای رتبه ای می باشند
از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.
جدول  :3آزمون همبستگی اسپیرمن میان پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي و ميزان اعتماد اجتماعی

متغیرها

تعداد

پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي و اعتماد

384

مقدار ضریب

سطح معنی داری

همبستگی

( )0/ 05

0/ 472

0/130

اجتماعی

با توجه به جدول میزان ضریب همبستگی میان متغیر های پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي و اعتماد
اجتماعی برابر با  0/ 472محاسبه شده است که این میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و
مستقیم است .بدین معنی که با افزایش (یا کاهش) پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي میزان اعتماد
اجتماعی افزایش (یا کاهش) می یابد .با توجه به سطح معناداری این رابطه که برابر با  0/130است
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و کوچکتر از  0/ 05محاسبه شده است بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود.
یعنی بین پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي و ميزان اعتماد اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
یداری وجود
فرضیه دوم :به نظر می رسد بين احساس امنيت و ميزان اعتماد اجتماعي رابطه معن 
دارد.
با توجه به این که احساس امنيت و ميزان اعتماد اجتماعي متغیرهای رتبه ای می باشند از آزمون
ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.
جدول  :4آزمون همبستگی اسپیرمن میان احساس امنيت و ميزان اعتماد اجتماعي

متغیرها

تعداد

مقدار ضریب همبستگی

احساس امنيت و ميزان اعتماد

384

0/235

سطح معنی داری
( )0/ 05
0/ 006

اجتماعي

با توجه به جدول میزان ضریب همبستگی میان متغیر های احساس امنيت و اعتماد اجتماعي برابر با
 0/5 32محاسبه شده است که این میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدین
معنی که با افزایش (یا کاهش) احساس امنيت میزان اعتماد اجتماعي افزایش (یا کاهش) می یابد.
با توجه به سطح معناداری این رابطه که برابر با  0/ 006است و کوچکتر از  0/ 05محاسبه شده است
بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود .یعنی بین احساس امنيت و ميزان اعتماد
اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :به نظر می رسد بين استفاده از رسانه های جمعی و ميزان اعتماد اجتماعي رابطه
یداری وجود دارد.
معن 
با توجه به این که استفاده از رسانه های جمعی و ميزان اعتماد اجتماعي متغیرهای رتبه ای می باشند
از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.
جدول  :5آزمون همبستگی اسپیرمن میان استفاده از رسانه های جمعی و ميزان اعتماد اجتماعي

متغیرها

تعداد

استفاده از رسانه های جمعی و ميزان اعتماد

384

اجتماعي

مقدار ضریب

سطح معنی داری

همبستگی

( )0/ 05

0/ 287

0/ 014
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با توجه به جدول میزان ضریب همبستگی میان متغیر های استفاده از رسانه های جمعی و ميزان
اعتماد اجتماعي برابر با  0/ 287محاسبه شده است که این میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و
مستقیم است .بدین معنی که با افزایش (یا کاهش) استفاده از رسانه های جمعی ميزان اعتماد
اجتماعي افزایش (یا کاهش) می یابد .با توجه به سطح معناداری این رابطه که برابر با  0/ 014است
و کوچکتر از  0/ 05محاسبه شده است بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود.
یعنی بین استفاده از رسانه های جمعی و ميزان اعتماد اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد.
شهاي مشترك و ميزان اعتماد اجتماعي رابطه معنیداری
فرضیه چهارم :به نظر می رسد بين ارز 
وجود دارد.
با توجه به این که ارزشهاي مشترك و ميزان اعتماد اجتماعي متغیرهای رتبه ای می باشند از
آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.
شهاي مشترك و ميزان اعتماد اجتماعي
جدول  :6آزمون همبستگی اسپیرمن میان ارز 

متغیرها

تعداد

ارزشهاي مشترك و ميزان اعتماد

384

مقدار ضریب

سطح معنی داری

همبستگی

( )0/ 05

0/ 35 7

0/0 03

اجتماعي

شهاي مشترك و ميزان اعتماد
با توجه به جدول میزان ضریب همبستگی میان متغیر های ارز 
اجتماعي برابر با  0/ 357محاسبه شده است که این میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و
شهاي مشترك ميزان اعتماد اجتماعي
مستقیم است .بدین معنی که با افزایش (یا کاهش) ارز 
افزایش (یا کاهش) می یابد .با توجه به سطح معناداری این رابطه که برابر با  0/ 003است و
کوچکتر از  0/ 05محاسبه شده است بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود .یعنی
بین ارزشهاي مشترك و ميزان اعتماد اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم :به نظر می رسد بين انسجام هنجاری و ميزان اعتماد اجتماعي رابطه معنیداری
وجود دارد.
با توجه به این که ارزشهاي مشترك و ميزان اعتماد اجتماعي متغیرهای رتبه ای می باشند از
آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.
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جدول  :7آزمون همبستگی اسپیرمن میان انسجام هنجاری و ميزان اعتماد اجتماعي

متغیرها

تعداد

انسجام هنجاری و ميزان اعتماد

384

مقدار ضریب

سطح معنی داری

همبستگی

( )0/ 05

0/ 86 1

0/1 00

اجتماعي

با توجه به جدول میزان ضریب همبستگی میان متغیر های انسجام هنجاری و ميزان اعتماد اجتماعي
برابر با  0/ 86 1محاسبه شده است که این میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است.
بدین معنی که با افزایش (یا کاهش) انسجام هنجاری ميزان اعتماد اجتماعي افزایش (یا کاهش)
می یابد .با توجه به سطح معناداری این رابطه که برابر با  0/1 00است و کوچکتر از  0/ 05محاسبه
شده است بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود .یعنی بین انسجام هنجاری و
ميزان اعتماد اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد.
برآورد مدل پیش بینی (رگرسیون)
جدول  :8متغیرهای وارد شده در مدل و روش برازش رگرسیونی

مدل متغیر وابسته

متغیرهای وارد شده در مدل روش رگرسیونی
پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي
احساس امنيت

1

اعتماد اجتماعي استفاده از رسانه های جمعی

Enter

شهاي مشترك
ارز 
انسجام هنجاری
با توجه به جدول متغیرهای وارد شده در مدل که عبارتند از پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي ،احساس
شهاي مشترك و انسجام هنجاری و همچنین روش
امنيت ،استفاده از رسانه های جمعی ،ارز 

برازش مدل رگرسیونی ( )Enterارائه شده اند .در این روش همه متغیرها وارد مدل می شوند و از
تمامی اطالعات وارد شده در تحلیل مدل استفاده می شود .به عبارت دیگر این روش همه

رگرسیون های ممکن را در اختیار محقق می گذارد.
جدول  :9ضریب تعیین برازش رگرسیونی

مدل ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد برآورد
1

0/ 38

0/ 44 1

0/ 57 1

0/401 23
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با توجه به جدول ضریب همبستگی متغیرهای پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي ،احساس امنيت ،استفاده
شهاي مشترك و انسجام هنجاری برابر  0/ 38و مجذور آن يعني ضريب
از رسانه های جمعی ،ارز 
تب يي ن برابر  R 2 = 0/ 44 1و ضريب تب يي ن تعديل شده نيز برابر  R 2 = 0/ 57 1مي باشد .به عبارت
ديگر در حالت تعديل يافته  0/ 57 1درصد از واريانس متغیر اعتماد اجتماعی توسط متغیرهای
شهاي مشترك و
پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي ،احساس امنيت ،استفاده از رسانه های جمعی ،ارز 
انسجام هنجاری پيش بيني مي شود.
جدول  :01تحلیل واریانس برازش رگرسیونی

مجموع

آزادی

درجه

مربعات

رگرسیون

31 / 171

5

6/432

باقیمانده

12 / 977

378

0/430

کل

44 / 48 1

383

مربعات

میانگین

سطح معنی داری

F

()0/50

0/ 000

183 / 35

جدول تحلیل واریانس برازش رگرسیونی را نشان می دهد که در آن مجموع مربعات ،میانگین
مربعات ،درجات آزادی ،مقدار آماره  ) 183 / 35 ( Fو همچنین سطح معنی داری (  )0/ 000نشان داه

شده است .با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری کمتر از  0/ 05بدست آمده است می توان معنی
داری رگرسیون را استنتاج نمود.
جدول  : 11ضرایب مدل رگرسیون
مدل

ضرایب استاندارد

ضرایب غیر استاندارد
B

خطای استاندارد

Beta

t

سطح معنی داری
( )0/ 05

(ثابت)

3/ 389

0/ 294

-

11 /235

0/ 000

پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي

0/1 44

0/ 062

0/ 366

7/921

0/ 000

0/ 88 1

0/ 076

0/ 54 1

2/ 484

0/ 014

استفاده از رسانه های جمعی

0/ 007

0/ 047

0/ 008

0/ 141

0/ 008

شهاي مشترك
ارز 

0/ 562

0/1 05

0/ 759

11 / 079

0/ 000

0/222

0/ 057

0/ 280

3/ 874

0/ 000

احساس امنيت

انسجام هنجاری

جدول برآورد ضرایب مدل رگرسیونی را نشان می دهد .ضریب رگرسیون برای متغیر احساس
امنیت برابر  ،0/ 88 1مقدار خطای استاندارد  0/ 076و ضریب استاندارد برابر  0/ 54 1بدست آمده

است .با توجه به اینکه مقدار آماره  tبرابر  2/ 484بدست آمده و سطح معنی داری (برابر )0/ 00

تبیین پدیدار شناختی ابعاد اعتماد اجتماع  ي و عوامل مؤثر بر آن 39 .......................................................

کمتر از  0/ 05بدست آمده است می توان معنی داری ضریب متغیر احساس امنیت و تاثیر آن بر
متغیر اعتماد اجتماعی را تایید کرد .برای سایر متغیرها نیز چنین نتیجه ای حاصل شده است.
( +پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي) 0/ 366
( +احساس امنيت) 0/ 54 1
( +استفاده از رسانه های جمعی) 0/ 008
( +ارزشهاي مشترك) 0/ 759

= اعتماد اجتماعی

(انسجام هنجاری) 0/ 280
نتیجه گیری

اهميت اعتماد در تعامالت اجتماعی تا بدان حد است که اگر اعتماد ميان اعضای جامعه نباشد و يا
اندک باشد؛ تعامالت و روابط ميان افراد جامعه از تنظيم خارج می شود و روابط پايدار ميان
اعضای جامعه کمتر برقرار می شود .جامعه مرکب از افرادی که نقش های متفاوتی بر عهده دارند
و هر کدام پاسخگوی نيازی اجتماعی اند و هر نقش محل مراجعه اعضای ديگر است در واقع افراد
با نقش ويژه خود کارکردی را برای ساير اعضای جامعه عرضه می دارند .در اين بين وجود اعتماد
برای شکل گيری تعامالت و تداوم آن امری ضروری به نظر می رسد و در مقابل؛ فقدان آن روابط
ميان افراد ،آن ها را بدان سوی متمايل می سازد که هر کسی تنها به طور افراطی در انديشه نفع
شخصی خويش باشد و به منافع همگانی کمتر عنايت کند .نتایج تحقیق نشان می دهد که ضریب
همبستگی میان متغیر های پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي و اعتماد اجتماعی برابر با  0/ 472محاسبه شده
است که این میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدین معنی که با افزایش (یا
کاهش) پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي میزان اعتماد اجتماعی افزایش (یا کاهش) می یابد .با توجه به
سطح معناداری این رابطه که برابر با  0/130است و کوچکتر از  0/ 05محاسبه شده است بنابراین
فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود .یعنی بین پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي و ميزان
اعتماد اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی میان متغیر های احساس امنيت و
اعتماد اجتماعي برابر با  0/5 32محاسبه شده است که این میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و
مستقیم است .بدین معنی که با افزایش (یا کاهش) احساس امنيت میزان اعتماد اجتماعي افزایش
(یا کاهش) می یابد .با توجه به سطح معناداری این رابطه که برابر با  0/ 006است و کوچکتر از
 0/ 05محاسبه شده است بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود .یعنی بین احساس
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امنيت و ميزان اعتماد اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی میان متغیر های
استفاده از رسانه های جمعی و ميزان اعتماد اجتماعي برابر با  0/ 287محاسبه شده است که این
میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدین معنی که با افزایش (یا کاهش)
استفاده از رسانه های جمعی ميزان اعتماد اجتماعي افزایش (یا کاهش) می یابد .با توجه به سطح
معناداری این رابطه که برابر با  0/ 014است و کوچکتر از  0/ 05محاسبه شده است بنابراین فرض
صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود .یعنی بین استفاده از رسانه های جمعی و ميزان اعتماد
شهاي مشترك و
اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی میان متغیر های ارز 
ميزان اعتماد اجتماعي برابر با  0/ 357محاسبه شده است که این میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا
شهاي مشترك ميزان اعتماد
قوی و مستقیم است .بدین معنی که با افزایش (یا کاهش) ارز 
اجتماعي افزایش (یا کاهش) می یابد .با توجه به سطح معناداری این رابطه که برابر با  0/ 003است
و کوچکتر از  0/ 05محاسبه شده است بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود.
شهاي مشترك و ميزان اعتماد اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد .ضریب
یعنی بین ارز 
همبستگی میان متغیر های انسجام هنجاری و ميزان اعتماد اجتماعي برابر با  0/ 86 1محاسبه شده
است که این میزان نشانگر وجود رابطه ای نسبتا قوی و مستقیم است .بدین معنی که با افزایش (یا
کاهش) انسجام هنجاری ميزان اعتماد اجتماعي افزایش (یا کاهش) می یابد .با توجه به سطح
معناداری این رابطه که برابر با  0/1 00است و کوچکتر از  0/ 05محاسبه شده است بنابراین فرض
صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود .یعنی بین انسجام هنجاری و ميزان اعتماد اجتماعي رابطه
معناداری وجود دارد .و در نهایت می توان گفت که متغیر اعتماد اجتماعی توسط متغیرهای پايگاه
شهاي مشترك و انسجام
اقتصادي ـ اجتماعي ،احساس امنيت ،استفاده از رسانه های جمعی ،ارز 
هنجاری قابل پيش بيني است.
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