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چکیده

هدف این مقاله بررسی میزان اعتماد اجتماعی و گونه های آن و شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری اعتماد اجتماعی
در شهر ساری است .بدین منظور به بررسی مباحث نظری در خصوص اعتماد اجتماعی پرداخته و از نظریاا واونیو و گیادنز
جهت چارچوب نظری استفاده شد .از نظر گیدنز اعتماد دارای سه گونه اعتماد بنیادی ،اعتماد وعمای یاتتاه و اعتمااد انتزاعای
است که واثیر متغییرهای گزل شاتتی بودن جامعه و پایگاه اقتصادی اجتماعی بر گونه های اعتمااد ماورد بررسای قارار گرتتاه
است .جامعه مورد مطالعه اتراد باالی  02سال شهر ساری بوده که وعداد  002نفر به عنوان حج نمونه انتخاب شده است .پو
از بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ،با روش پیمایشی اطالعا الزم جمع آوری و مورد وجزیه و وحلیل قرار گرتت.
نتایج نشانگر آن است که باال یا پایین بودن پایگاه اقتصادی اجتماعی واثیری بر میزان اعتماد اجتماعی در جامعه نداشته اسات.
گزل شاتتی بودن جامعه و برخورداری از خصوصیا آن ،بر اعتماد اجتماعی موثر بوده بدین صور کاه هار چاه جامعاه گازل
شاتتی ور باشد ،اعتماد وعمی یاتته کمتر ولی اعتماد بنیادین و اعتماد انتزاعی در سطح باالیی قرار خواهد داشت .همچناین در
بین گونه های اعتماد ،اعتماد انتزاعی در مقایسه با دو نوع دیگر از میانگین بیشتری برخوردار بوده که آزمون های شفه و دانکن
نیز موید آن است.
کلید واژه ها :اعتماد اجتماعی ،گونه های اعتماد ،گزل شاتتی بودن جامعه ،اعتماد انتزاعی
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مقدمه و طرح مسأله:

یکی از امور مهم در زندگی اجتماعی انسان ها در جوامع جدید ،بحث اعتمااد اجتمااعی ا.اای ایات اعتمااد داران م اانی
مختلفی بوده و از جهات گوناگون داران اهمیا می باشدی اعتماد گاهی نشانگر جنبه هایی از زنادگی اجتمااعی و گااهی
اوقات نشان دهنده بخشی از شخصیا افراد انسانی ا.ای اهمیا اعتماد به گونه ان ا.ا که برخی از صاحب نظران بقاا و
دوام جوامع و گروه هان انسانی را وابسته به آن می دانندی میزان اعتماد اجتمااعی در جواماع مختلاا داران وفااوت هاان
زیادن بوده که در ایت زمینه وبییت هان مختلفی صورت گرفته ا.ای از نظر کلمات اعتمااد یکای از اجازان اصالی .ارمایه
اجتماعی ا.ا(کلمت 713 -713 :0991 ،و رحمانی و حیدرآبادن)031 :0731 ،ی
اعتماد اجتماعی در روابط بیت شخصی و انتزاعی و وخصصی عامل مهمی در پیشرفا جام ه می باشد و الزمه شکل گیرن
پیوندها و م اهدات اجتماعی ا.ای اعتماد اجتماعی ایجاد کننده و اون و همیارن بوده و فقط در ایت حالاا ا.اا کاه در
عیت وجود وفاوت ها قادر به حل مشکالت و انجام و هدات اجتماعی می شودی با ایت وجود برر.ی ها نشاانگر آنساا کاه
نوعی بحران در ا.ا.ی وریت شاخص .رمایه اجتماعی ی نی اعتماد اجتماعی بوجود آمده ا.ا که مستلزم برر.ی دقیق وار
و علمی ا.ای اعتماد از موضاوعاوی ا.اا کاه در علاوم مختلفای مانناد جام اه شنا.ایا روانشنا.ای اجتمااعی ،اقتصااد،
مدیریا ،رفتار .ازمانی و وجارت به آن پرداخته می شودی انسان ها از لحظه وولد وا مرگ باه اعتمااد نیااز دارناد و اعتمااد
همانند حسی ا.ا که افراد در خانواده ،محیط مدر.ه ،محایط کاارن و در بایت دو.اتان مهالباه مای کنناد (اردن و اردن،
)9031 :9119ی از نظر آنتونی گیدنز ،جوامع مدرن به نظام هان وخصصی اعتماد وکیه مای کنناد و ایات بادان م نا.اا کاه
اعتماد کلید رابهه بیت فرد و نظام هان وخصصی ا.ا(گیدنز)19: 0731،ی از آن جا که نظر.نجی هان جدید نیز نشان مای
دهند که کمتریت میزان اعتماد جام ه به .ازمان هان وخصصی و فنی می باشد ،ایت مساله نشان می دهد کاه میازان اعتمااد
به نظام هان انتزاعی مانند .ازمان هان اقتصادن پاییت ا.ا(عظیمی و ادریسی)01: 0733،ی
در برر .ی هان اکتشافی به عمل آمده مشاهده می گردد که اعتمااد اجتمااعی در بسایارن از جواماع از وضا یا مهلاوبی
برخوردار نیسای از نظر اندیشمندان و صاحبنظران ایرانی نیز شواهد بسیارن داللا بر کاهش اعتماد اجتماعی در ایاران در
ومام .هوح داردی در جام ه جهانی و بویژه ایران به دالیل مختلفی از جمله جوانی جم یا ،و قرار گرفتت در مرحله گااار
جام ه ،اعتماد و اعتماد اجتماعی از لوازم بقا و پایدارن نظام اجتماعی می باشدی کاهش اعتمااد اجتمااعی در جام اه ماورد
مهال ه ،پیامدهان نامهلوبی را در پی خواهد داشا و موجب افزایش بی نظمی ،نارضایتی شغلی ،بحران هویتی ،کم کارن
و افزایش بی بند و بارن اجتماعی و غیره می شودی در ایت روزها برخی جمالت را می شنویم که نشان از ناوعی بحاران در
ا.ا.ی وریت شاخص .رمایه اجتماعی ی نی اعتماد اجتماعی دارد و مستلزم برر.ی علمی ا.ای ماالال در ایات دوره و زماناه
نمی ووان به کسی اعتماد کرد ،مرج ی بران ر.یدگی امور نمی واوان دیاد ،هماه یاز یااهرن شاده و دو رویای و وملاق
جایگزیت یکسرن صفات ارزشمند دیگر شده ا.ا ،به هیچ کس و حتی دو.ا و آشنا هم نمی ووان اعتماد کرد و غیارهی
اعتماد اجتماعی در بسیارن از جوامع از وض یا مهلوبی برخوردار نیسای «در کشورهان صن تی و غیار صان تی ،پاژوهش
ها بیانگر آنسا که با کاهش اعتماد اجتماعی ،بحران شخصایا و هویاا افازایش مای یاباد»(گیادنز)919-911: 0737 ،ی
پاییت بودن میزان اعتماد در جوامع به حدن ا.ا که برخی از اندیشمندان از جملاه رابارت پاوناام( 0پاوناام )0991 ،فرضایه

- Robert Putnam
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زوال اعتماد 0را مهرح می کندی بنابرایت اعتماد اجتماعی و پااییت باودن آن در ا.اتان مازنادران (وزارت فرهنا

و ارشااد

ا.المی ،0730پهلوان  ،0731شارع پور0733و مهند.یت مشاور مازند طرح )0733به عنوان یک مساله اجتماعی قابل طارح
بوده و مهال ه حاضر در پی شناخا ،وحلیل و وبییت عوامل اجتماعی ماورر بار اعتمااد اجتمااعی در ا.اتان مازنادران( شاهر
.ارن) می باشدی
مبانی نظری:
9

اعتماد اجتماعی یکی از جنبه هان مهم روابط انسانی ا.ا که زمینه .از مشارکا و همکاارن میاان اعیاان جام اه مای
باشدی اعتماد اجتماعی ،مشارکا را در زمینه هان مختلا اقتصادن ،اجتماعی. ،یا.ی و فرهنگی .رعا بخشیده و ومایال
افراد را بران همکارن با گروه هان مختلا جام ه افزایش می دهدی
از نظر آنتونی گیدنز« ،7اعتماد در جوامع ماقبل نویت از اهمیا کمترن در مقایسه با جوامع نویت برخوردار ا.اای ارا کاه
افراد هر ه فاصله زمانی -مکانی بیشترن از هم داشته باشند ،به اعتماد بیشترن نیاز خواهند داشای در جوامع ما قبال ناویت
که خصلتی محلی و بومی دارند و کنش هان متقابل بیشتر در .هح محلی و رو در رو رخ می دهناد ،در رواباط اجتمااعی
افراد نان صراحا و شفافیتی به شم می خورد که نیازن به اعتماد ندارند ،زیرا ایت اعتماد به طور طبی ی وجود داردی اما
در جوامع بزرگ و گسترده که روابط اجتماعی در فاصله زمانی و مکانی بسیار دورن انجام می گیرد و افاراد درگیار ایات
روابط کمتر با یکادیگر آشانایی هاره باه هاره دارناد ،باه اعتمااد از طریاق نظاام هاان پاولی و حقاوقی بسایار نیازمناد
هستند»(ریتزر)399 : 0731 ،ی
پیوور زوومکا )9117( 1با برر.ی آرار و نوشته هان اندیشمندان مختلا ،به جنبه هان مهم و ضرورن اعتماد پرداخته ا.اای
ون م تقد ا.ا که در جوامع م اصر ،ویژگی هان منحصر به فردن وجود دارند کاه منجار باه اهمیاا و ضارورت یاافتت
مسئله اعتماد اجتماعی می شوندی به طورن که زنادگی در جواماع جدیاد و م اصار بادون ووجاه باه مسائله اعتمااد ،امارن
ناشدنی بوده و ووجه به آن و یا اهمیا قائل شدن بدان امرن اجتناب ناپایر ا.اای باه طاور خالصاه پیاوور زوومکاا دالیال
اهمیا داشتت اعتماد اجتماعی یا اعتماد به دیگران را در موارد زیر می داند :وجود وابستگی متقابل شادید ،آیناده نگارن،
افزایش ابهام و پیچیدگی در نقش ها و گسترش روابط اجتماعی ،غیر قابل پیش بینی بودن زندگی ،نیاز باه انتخااب از بایت
کنش هان گوناگون ،رویارویی با ابهام و ویرگی محیط اجتماعی ،رشد فزاینده گمناامی و ناشاناختگی افاراد و در نهایاا
حیور افراد نا آشنا و غریبه در اطراف ما (زوومکا)93-70 :0733 ،ی
جیمز کلمت( )0733م تقد ا.ا که اعتماد اجتماعی یکی از پایه ها و شاخص هان اصلی .رمایه اجتماعی و روابط متقابال
اجتماعی ا.ای همچنیت امکان برقرارن اروباطات و وسهیل و امالت در زمینه هان اقتصادن ،اجتماعی ،فرهنگی. ،یا.ای و
غیره را فراهم می .ازد و از پیامدهان مهم آن شکوفایی زنادگی اجتمااعی ا.اای وقویاا و وحکایم .ارمایه اجتمااعی و
اوحاد ملی در پروو رونق و امالت ووأم با اطمینان و اعتماد به همنوع امکانپاایر مای باشادی ارا کاه از بایت رفاتت احساا
اعتماد ،موجب بحران یکپار گی و به وبع آن بحران و گسسا در اوحاد ملی می شود(کلمت)93 :0733،ی
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به زعم جام ه شنا.ان کارکردگرا ،اگر انسان با جام ه همدل و همرن

شود و با ما 0بزرگتر ،رابهاه عااطفی عمیاق ایجااد

کند :آنگاه افراد ،دلبسته ور رفتار خواهند کاردی رواباط اجتمااعی ایات افاراد صارفا باران رفاع حاجاات ماادن و نیازهاان
شخصی نخواهد بودی آنها به هم نوع خود به عنوان رقیب یا دشمت نگاه نمی کند ،و از اینکه در میان آنها زندگی می کند،
احسا

امنیا می کنند و آنگاه ایت فرایند خود باعث وقویا و اعتماد فیمابیت شان خواهد شدی هنگامی که «مان» بزرگتار

شکل می گیرد ،انسان ها اخالقی ور می شوند ،احسا
رفتار می کنندی ایت احسا

وکلیا بر ا.ا

وکلیا و و هد به جمع می کنناد و از .ار خیرخاواهی باا دیگاران

قیاود درونای صاورت مای گیارد ناه قیاود بیرونایی عمال اخالقای در اینجاا

داوطلبانه ا.ا و نه از رون اجباری دامنه ایت «ما» می وواند از .هح خانواده وا .هح کشور گسترش یابدی نقاش و عملکارد
« ما » می وواند در طول زمان و مکان کو ک ور یا بزرگتر شودی( لبی)39 :0731 ،
رابرت پاونام وبییت نموده ا.ا که از دهه  31میالدن به ب د در آمریکا اعتماد اجتماعی رو به نقصان نهاده ا.ای باه طاورن
که نسبا افراد م تقد به ایت که دولا مرکزن گاه قابل اعتماد و یا اصال قابل اعتماد نیسا از  71درصد در .اال  0933باه
 31درصد در .ال  0999ر.یده ا.ای(ربی ی)039-1: 0731 ،ی
مفهوم اعتماد اجتماعی یکی از مفاهیم مهم و کلیدن در حوزه علوم اجتماعی و باالخص جام ه شنا.ی ا.اای ایات مفهاوم
در اندیشه بسیارن از جام ه شنا.ان کال.یک از جمله امیل دورکیم ،جورج زیمل ،فردیناند وونیس ،ماکس وبار و غیاره و
همچنیت جام ه شنا.ان م اصرن اون واالکوت پار.اونز ،آنتاونی گیادنز ،کاالو

اوفاه ،پیاوور زوومکاا ،جیماز کلمات،

فرانسیس فوکویاما ،رابرت پاونام و غیره وجود داشته ا.ای ایت جام ه شنا.ان در طرح مباحث و نظریات جام ه شنا.ی باه
مفهوم اعتماد اجتماعی پرداخته اندی اعتماد اجتماعی از مفاهیمی ا.اا کاه در نازد ایات صااحب نظاران از اهمیاا زیاادن
برخوردار بوده و هر یک  .ی داشته اند وا از زاویه ان خاص به برر.ی آن بپردازندی به عبارت دیگر می ووان گفا که باا
ووجه به اینکه مفهوم اعتماد اجتماعی ،مفهومی پیچیده همانند .ایر پدیده هان اجتمااعی ا.اا ،لااا هار یاک از نظریاات
ارائه شده در صدد وبییت و وحلیل بخشی از فیان مفهومی اعتماد اجتماعی بوده و ایت نظریات از جام یا الزم برخاوردار
نبوده اندی هر ند که هریک ووانسته اند به صوروی و از یک منظر مسئله اعتماد را به وصویر بکشندی به طور کلای نظریاات
ارائه شده در مورد اعتماد را می ووان به .ه د.ته .هح خرد. ،هح میانی و .هح کالن وقسیم نمودی
در .هح خرد که به اعتماد بیت فردن یا اعتماد به افراد آشنا ووجه دارد ،هدف ایت ا.اا کاه عوامال فاردن و خارد ماورد
وحلیل و برر.ی قرارگیرندی صاحب نظران .هح خرد با واکید بر کنش به عنوان .هح مهال اه باه برر.ای و وحلیال مفهاوم
اعتماد اجتماعی پرداخته اندی نظریه پردازانی مانند اریکسون ،جیمز کلمت ،پیترو باالو و جانساون در ایات .اهح باه مهال اه
اعتماد پرداخته اندی در .هح میانی صاحب نظرانی مانند آنتونی گیدنز قرار دارند کاه م تقاد ا.اا در نظاام هاان پایش از
مدرن اعتماد از نوع پایبندن هره دار و مبتنی بر هم حیورن بوده ا.ای در حالی که در مدرنیته و جهان مادرن اماروزن
وض یا ایت نیت نیسای اعتماد غیر شخصی به دیگران ناشنا

ناشی از ماهیا رشد یابنده نظام هاان انتزاعای مای باشادی

وجه عمده اعتماد در دوران مدرنیته ،پایبندن بی هره ان ا.ا که در نظام هان وخصصی م نا پیدا می کناد(ریتزر0731 ،
) 333 :ی در .هح کالن نظریه پردازان مانند امیل دورکیم ،والکوت پار.ونز ،رونالد اینگلهارت ،فردیناند وونیس ،فرانسایس
فوکویاما و غیره  .ی کرده اند وا با واکید بر.ااخا اجتمااعی جام اه ،باه مهال اه اعتمااد اجتمااعی بپردازنادی ایات نظریاه
5 - We
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پردازان در برر.ی و وحلیل اعتماد اجتماعی« .هح مهال ه خود را بر رون .اخا اجتماعی متمرکز .اخته اند و اعتمااد را
به عنوان ویژگی روابط اجتماعی و یا ویژگی نظام اجتماعی و به طور کلی به عنوان یک ویژگی جم ی مفهوم .اازن مای
کنند( اوجاقلو و زاهدن) 99: 0731 ،ی در ادامه به برر.ی نظریات وونیس(.هح کالن) و گیدنز(.هح میانی) پرداختاه مای
شود که در ایت وحقیق از نظریات آن ها در ار وب نظرن و مدل وحلیلی ا.تفاده شده ا.ای
فردیناند وونیس 0بر ا.ا

.اختارهان اجتماعی و گونگی روابط متقابل اجتماعی در بیت اعیان جام ه ،دو نوع جام ه

گمیت شافا(اجتماع )9و گزل شافا(جام ه ) 7را از همدیگر وفکیک می کندی از نظر ون در همه جوامع می ووان
عناصرن را از گمیت شافا 1و گزل شافا 1مشاهده نمودی « ا.تدالل وونیس از ایت قرار ا.ا که در اجتماعات گمیت
شافا «ما» بر «مت» وفوق داردی خصوصیا گمیت شافا ،زندگی صمیمانه ،خصوصی و انحصارن با دیگران ا.ای در
اجتماع  ،آدمی از بدو وولد مقید به رعایا همه قواعد اجتماع ا.ای بر خالف آن در گزل شافا فردگرایی و رابهه پولی
خصوصیا اصلی ا.ای جهان گزل شافا جهان هابزن ا.ا و آدمی دیگران را به عنوان عنصرن از اعیان اجتماع خود
نمی پایرد ،بلکه به آنان ونان ابزارن در راه ر.یدن به مقصود خویش می نگردی»(ازکیا و غفارن)013 : 0731 ،ی
از نظر وونیس روابط مبتنی بر اعتماد ونها در گمیت شافا وجود داردی اعتماد یک غایا ا.ا که درون متت اجتماعی 3و
اقتصادن گمیت شافا اوفاق می افتد و روابط مبتنی بر اعتماد و مردم قابل اعتماد ونها در اجتماع طبی ی مشاهده می گرددی
یک فرد به اعیان خانواده و دو.تانش اعتماد می کند را که احسا

او بر ا.ا

مشابها ها و فهم و وایید متقابل ا.ا

و ایت فرآیند به طور دائمی به کمک ف الیا ها و وجارب مشترک وقویا می شودی اعتماد مبنان انسجام اجتماعی ا.ا
که از .ون ارزش هان دینی و اخالقی وقویا شده و آن نیز به نوبه خود روابط اعتماد را وسهیل کرده و به افزایش
همبستگی اجتماعی کمک می کندی در جوامع .نتی یا گمیت شافا اعتماد مانند احترام و حس و لق شخصی ،فییلتی
بران افراد ا.ا ،در حالی که در جوامع گزل شافا اعتماد غیر شخصی و ر.می ا.ای در اندیشه وونیس «رقابا عنصرن
ا.ا که به صورت ف ال در گزل شافا که روحیه فردگرایی بر آن حاکم ا.ا جریان داردی ون هر فرد ونها و وک
افتاده ا.ا و وض یا ونش و و ارض در برابر یکدیگر بر افراد حاکم ا.ای حوزه هان ف الیا و قدرت از یکدیگر به
شدت وفکیک شده اند ،به گونه ان که هر فرد دیگرن را طرد می کند و دخالا و ورود در حوزه هان دیگران به عنوان
و ارض و یا اعمالی خصمانه ولقی می شودی» (ازکیا و غفارن)013 : 0731 ،ی در جام ه گزل شافتی نوعی اراده نزدیک به
عقالنیا هدفمند ابزارن وجود دا ردی وونیس م تقد ا.ا روابط گزل شافا بر ا.ا

عدم اعتماد دو طرفه و فردگرایانه

ا.ا و در ایت نوع اجتماع هر کس به فکر خویش ا.ا و فرد از برقرارن اروباط با دیگران امتناع می نمایدی آیزنشتاد
م تقد ا.ا که« مهمتریت مساله نظم اجتماعی بران افرادن ون دورکیم و وونیس ،اعتماد و همبستگی اجتماعی
ا.ای»( لبی ) 09: 0731 ،ی ی نی بدون انسجام و نوعی اعتماد ،حفظ و پایدارن نظم اجتماعی ممکت نیسای در جام ه
گزل شافا که همبستگی اجتماعی افراد ارگانیکی ا.ا بدون ووجه به اعتماد اجتماعی ،حفظ ،موجودیا و پایدارن نظم
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اجتماعی امرن غیر ممکت خواهد بودی به طور خالصه در جام ه گمیت شافا نوع اعتماد متقابل شخصی حاکم ا.ا و
انسجام اجتماعی از نوع انسجام مکانیکی و خود به خودن و همچنیت همبستگی شخصی و عاطفی و روابط عام گرایانه در
جام ه حاکم ا.ای اما در جام ه گزل شافتی انسجام ارگانیکی بوده که اعتماد انتزاعی مد نظر آن ا.ای نوع همبستگی
ابزارن و ارگانیکی بوده و روابط خاص گرایانه مبتنی بر .ود و منف ا شخصی در جام ه حاکم ا.ای به عبارت دیگر در
جام ه گمیت شافتی اعتماد عینی 0و در جام ه گزل شافتی،اعتماد ذهنی 9حکمفرما.ایبر ا.ا

وئورن وونیس می ووان

گفا که در جوامع گزل شافا ،میزان اعتماد اجتماعی کاهش می یابدی
از نظر گیدنز جوامع امروزن بران پیشرفا نیازمند مفهوم اعتماد هستندی مفهوم اعتماد ونها به م نان اعتماد به یک شخص
خاص نیسا بلکه شامل .ازمانها و نهادهان بزرگتر ،از جمله نظام هان وخصصی می گرددی به طورن که ایت گونه روابط
در گاشت ه بدیت و .ا و گستردگی وجود نداشته ا.ای اعتماد به شیرازه زمان و مکان مربوط می شودی زیرا اعتماد ی نی
ضمان و و هد دادن به شخص ،گروه و یا نظام در طول زمان آیندهی اعتماد به صورت هان گوناگون و در .هوح مختلا
شالوده هان بسیارن از وصمیم گیرن هان روزمره ما را وشکیل می دهند ،اما اعتماد داشتت همواره حاصل وصمیم گیرن
هان آگاهانه نیسای ومایل به اعتماد ،در اروباط با موفقیا هان خاص ،اشخاص یا نظام ها و حتی در .هحی و.یع ور،
مستقیما با امنیا روانی افراد و گروه ها مروبط ا.ای گیدنز اعتماد را نیت و ریا می کند :اطمینان از اعتمادپایرن
اشخاص یا نظام ها با ووجه به یک رشته م یت از پیامدها یا رویدادها ،جایی که ایت اطمینان ایمان به صداقا یا عشق
دیگرن و یا صحا اصول انتزاعی(دانش فنی) را بیان می دارد(گیدنز)71 :0733 ،ی اعتماد نه ونها کال در جوامع نویت
اهمیا زیاد دارد ،بلکه بران نشانه هان نم ادیت و نظام هان وخصصی که در خدما زندگی بی ریشه در جهان نویت به
کار می روند ،نیز مهم ا.ای بران مالال ،بران آن که اقتصاد پولی و نظام حقوقی در جام ه کارآیی داشته باشد ،افراد
جام ه باید به آن ها اعتماد داشته باشند(ریتزر)333: 0731،ی
اعتماد به م نان جهش در فیان و هد ا.ا و به عبارت دیگر اعتماد نوعی کیفیا ایمانی کا.تی پایر ا.ا که به طور
خاص با غیب در زمان و مکان و یا بی خبرن پیوندهان زیادن دارد(گیدنز)73-79 :0733 ،ی از نظر ون اعتماد ،نوعی
پدیده عام و حیاوی در وو .ه شخصیا ا.ا که با دنیایی مرکب از وکه بردارن 7هان گوناگون و نظام هان مجرد 1نیز
پیو.تگی هایی خاص و ممتاز داردی اعتماد در جلوه هان عمومی خود به طور مستقیم مروبط با د.تیابی به نوعی احسا
امنیا وجودن 1ا.ای عالوه بر ایت اعتماد ،و.یله ان ا.ا بران و امل با نظام هان مجردن که در عیت حال هم زندگی
روزمره را از محتوان .نت ی خود وهی می کند و هم واریرات جهانی را ف ال ور می .ازندی در ایت جا اعتماد مولد همان
جهش به عمق ایمان و اطمینان ا.ا که و هدات عملی بدان نیاز دارندی اعتماد ،ضروروی ا.ا.ی بران پیله محافظتی 3ا.ا
که خود در رویارویی با واق یا هان روزانه بدان احتیاج دارد(گیدنز)03 :0733 ،ی
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نظریه پردازانی مانند گیدنز ،بیت دو نوع اعتماد ومایز قایل می شوند :اعتماد به افراد خاص و اعتماد به افراد یا نظام هان
انتزاعیی اعتماد انتزاعی در برگیرنده آگاهی از مخاطره و فرد مورد اعتماد ا.ای لاا در حالیکه کنشگر می وواند به راحتی
در مورد میزان ار زش اعتماد به افراد خاص قیاوت کند( بر ا.ا

اطالعات مربوط به واریخچه آن فرد ،انگیزه ها و

شایستگی هان او) می وواند درباره میزان ارزش اعتماد نسبا به دیگران و میم یافته نیز داران ایده ها و باورهایی باشدی
افراد همچنیت می ووانند درباره میزان ارزش اعتماد نسبا به نظام هان انتزاعی نظیر نهادها نیز داران باورهایی باشندی از ایت
فرایند می ووان وحا عنوان .هح نهادن اعتماد نام بردی ایت همان یزن ا.ا که گیدنز آن را ایده اعتماد به نظام هان
وخصصی 0می نامدی ی نی ممکت ا.ا کنشگر از فردن که اوومبیل یا خانه او را .اخته شناختی نداشته باشد ولی نسبا به
نظام ا.تاندارد  ،ونظیم قواعد و قوانیت ،نظارت و کنترل کیفیفا ،داران میزانی از اعتماد باشدی(شارع پور)011: 0731 ،ی
اعتماد بنیادیت 9به طرز ریشه ان با شکل گیرن مفاهیم زمان و مکان بیت اشخاص مختلا اروباط داردی ایت نوع اعتماد ،
اعتماد به دنیان ع ینی و ملمو

و همچنیت اعتماد به همیشگی بودن دیگران ا.ا که از وجربیات نخستیت مراحل زندگی

.ر شمه می گیرد(گیدنز)797: 0733،ی ا.تقرار اعتماد بنیادیت شرط ا.ا.ی ودارک هویا شخصی ا.ا و بران ایجاد
اروباط بیت زندگی روزمره و یواهر عادن فرد اهمیا ا.ا.ی داردی اعتماد به جدایی زمان و مکان اروباط دارد ،زیرا نیازن
به اعتماد به کسی که ف الیاهایش در م رض دیدن نداریم پس اعتماد ومهیدن بران نهبیق با آزادنهان دیگران ا.ا
اما شرط اصلی مورد نیاز بران اعتماد نه فقدان قدرت ،بلکه کمبود اطالعات کامل ا.ا (گیدنز)0991 ،
از نظر گیدنز اعتم اد شیوه ضرورن و اجتناب ناپایر زندگی اجتماعی ا.ا و از مولفه هان مدرنیا می باشدی در فرهن
هان .نتی هار زمینه محلی شامل خویشاوندن ،اجتماع محلی. ،نا و کیهان شنا.ی ماهبی یا دیت در اروباط با اعتماد
غالب هستندی طبق نظر گیدنز منابع اصلی اعتماد در جوامع .نتی ،اهمیا خود را در جوامع صن تی و جدید از د.ا داده
اندی گیدنز اروباط ناب را منوط به اعتماد متقابل می داند که رابهه ان نزدیک با صمیمیا داردی بران ایجاد اعتماد ،شخص
باید هم به دیگرن اعتماد کند و هم خودش د.ا کم در محدوده رابهه مورد نظر قابل اعتماد باشدی حفظ اصالا رابهه
خودمانی و صمیمانه ایجاب می کند که همان ووازنی که در روابط خودمانی بیت خودمختارن و در دیگر حل شدن الزم
ا.ا ،در اینجا هم مراعات گرددی نکته مهم در .اختت و پروراندن اعتماد در رابهه هان ناب آنسا که هر کس باید
شخص دیگرن را به ر.میا بشنا.د و قادر باشد به طور منظم ب یی از پا.خ هان مهلوب را از گفتار و رفتار او ا.تنباط
نمایدی(گیدنز)010: 0733 ،ی گیدنز اعتماد را در جوامع دوره پیش از مدرن 7و دوره مدرن 1نه ونها متفاوت  ،بلکه در ویاد
با یکدیگر می داندی به عبارت دیگر ،می ووان بران فرهن

هر یک از ایت جوامع ،از محیط هان اعتماد و محیط هان

مخاطره یاد کردی در دوره پیش از مدرن ،اعتماد محلی 1از اهمیا زیادن برخوردار بوده که ایت امر زمینه عمومی و جها
گیرن کلی اعتماد را در ایت جوامع نشان می دهدی در جوامع مدرن ،اعتماد بیت مردم کاهش یافته و زمینه عمومی و جها
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گیرن کلی اعتماد در آن مب تنی بر روابط اعتماد نظام هان انتزاعی و وخصصی ا.ا که از نظر گیدنز داران ویژگی از
جاکندگی 0یا بی ریشگی در دنیان مدرن هستندی
در جوامع پیش از مدرن فاصله زمان و مکان در مقایسه با جوامع مدرن پاییت ور بوده و لاا اعتماد و مخاطره9در شرایط
محلی مکان قابل طرح و برر.ی ا.ای«در همه فرهن

هان پیش از مدرن .هح فاصله گیرن زمانی -مکانی در مقایسه

با شرایط مدرنیا 7به نسبا پاییت ا.ای امنیا وجودن 1در جهان پیش از مدرن را ا.ا.ا باید در رابهه با محیط هان
اعتماد و انواع صورت هان خهر یا مخاطره ان که در شرایط محلی مکان وجود دارند ،درک کردی اعتماد به خاطر پیوند
ذاوی اش با عدم حیور ،به شیوه هان .ازماندهی همکنش هان قابل اعتماد1در پهنه زمان و مکان ،همیشه وابسته ا.ا»
(گیدنز)091: 0731،ی
روش تحقیق

پژوهش حاضر به روش پیمایش انجام میگیردی پژوهشهان پیمایشی بر .اختت فرضایهها و شاناخا رواباط بایت متغیرهاا
ووجه داردی ایات ناوع پاژوهش بار خاالف روش آزماایش کاه در آن متغیرهاا باا مالحظاات از .اون پژوهشاگر ونظایم و
د.تکارن میشود ،وفاوت داشته و پژوهشگر متغیرهایی را بران .نجش و میزان روایی و اعتبار انتخااب میکنادی لااا ایات
نوع وحقیق به مهال ه نمونههان آمارن که از جام ه اصلی باا روشاهان خاصای انتخااب و گازینش میشاود ،مای پاردازدی
وحقیق پیمایشی یا زمینه یابی  ،جم یا هان بزرگ را با انتخاب و مهال ه نمونه هان منتخب از آن جام ه هاا باران کشاا
میزان نسبی شیوع ،ووزیع و روابط متقابل روان شناختی و جام ه شاناختی ماورد برر.ای قارار مای دهادی (کرلینجار0733 ،
)33:ی بران و ییت حجم نمونه از فرمول کوکران ا.تفاده شده ا.ای حجام نموناه باا ا.اتفاده از فرماول کاوکران  791نفار
و ییت گردیدی روش نمونه گیرن ولفیقی از شیوه وصادفی .اده و روش نمونه گیرن .همیه ان ا.ای جهاا برر.ای رابهاه
م نادارن بیت متغیرها از وحلیل واریانس و رگر.یون ند متغیره و در نهایا بران شناخا میزان وأریر متغیرهان مساتقل بار
متغیر وابسته از روش وحلیل مسیر ا.تفاده شدی دادهها پس از جمع آورن ،ویرایش و پردازشنهایی ،وو.ط نرم افزار spss
وجزیه و وحلیل شدی
در بحث اعتبار 3از اعتبار صورن ا.تفاده شده که ایت اعتبار مبتنی بر داورن و قیاوت متخصصان ا.اای منظاور آن ا.اا
که اعتبار شاخص ها یا م رف هان پژوهش از طریق مراج ه به داوران و ییت می شودی( رفیاع پاور)019 :0739 ،ی منظاور از
قابلیا اعتماد علمی(روایی) ،حصول نتایج مشابه در وکارار اعماال قبلای ا.ا(.ااروخانی)013 :0733 ،ی بناابرایت روایای

3

میزان دقا ما را در .نجش نشان می دهدی در وحقیقات پیمایشی م موال از روش آلفان کرنباخ ا.تفاده می شاودی در ایات
وحقیق بران و ییت روایی انواع اعتماد( بنیادیت ،و میم یافته و انتزاعی) و همچنیت گزل شافتی بودن جام اه ،پایش آزماونی

3

از  71نفر از .اکنان شهر .ارن باه طاور وصاادفی صاورت گرفتاه ا.اای میازان آلفاان کرنبااخ نهاایی آن هاا کاه میازان
همبستگی بیت گویه ها را نشان می دهد به صورت جدول زیر ا.ا:
1

- Disembedment
- Risk
3
- Modernity
4
- Ontological Security
5
- Trustworthiness
6
- validity
7
- Reliability
8
- pre-test
2
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جدول  :0میزان روایی متغییرهان مورد مهال ه

متغییرها

و داد گویه ها

ضریب روایی(آلفا کرنباخ)

اعتماد بنیادیت

9

%33

اعتماد و میم یافته

01

%33

اعتماد انتزاعی

3

%39

گزل شافتی بودن جام ه

09

%33

فرضیههای تحقیق

0ی اعتماد بنیادیت در جام ه مورد مهال ه ض یا ور از .ایر انواع اعتمادها.ای
9ی هر ه پایگاه اقتصادن اجتماعی باالور باشد ،میزان اعتماد اجتماعی بیشتر خواهد بودی
7ی گزل شافتی بودن جام ه ،به همان نسبا کاهش اعتماد را به دنبال داردی
تعريف متغیرها:

اعتماد اجتماعی مفهومی ا.ا که در فرایند روابط اجتماعی بیت افاراد و .اازمان هاان اجتمااع باا همادیگر وبلورمییابادی
اعتماد به عنوان یک پدیده اجتماعی متغیارن ا.اا کاه از میازان اطمیناان یاا مهمائت باودن باه اشاخاص ،افاراد ،الگوهاا،
.اختارها و نقش هان اجتماعی بر می آیدی بنابرایت اعتماد ی نای یکرنگای و صامیمیا0در اعماال و گفتاار طارف مقابالی
آنتونی گیدنز اعتماد را به عنوان اطمینان یا اوکا بر ماهیا9یا خاصیا شخصی یا یزن یا صحا گفته ان و ریا می کناد
(امیر کافی)00 :0731 ،ی آنتونی گیدنز اعتماد را به عنوان اطمینان یا اوکاء بر ماهیا یا خاصیا شخصی یا صحا گفتاه ان
و ریا می کند و داران .ه نوع یا .ه گویه اعتماد بنیادن ،اعتماد و میم یافته و اعتماد انتزاعی ا.ای خودیااکوف()9113
نیز وقریبا ایت .ه د.ته را بیان کرده ا.ای و ریا اعتماد .اده نیسا و در منابع مختلفی به آن پرداخته شاده ا.اای باا ایات
وجود اعتماد با مفاهیمی مانند یکدلی ،م امله به مالل ،احترام،انسجام ،مدارا و برادرن در اروباط ا.اا(نیووت)917 :9110 ،ی
اعتماد اجتماعی یا اعتماد و میم یافته ،اعتماد ما به دیگران مانند اعیان خانواده ،همساالن ،همسایه ها ،حکوما و .اازمان
هان اجتماعی را در بر می گیرد(گلیسر ،9111 ،نیووت 9110 ،و دلی)9119 ،ی
بران .نجش اعتماد اجتماعی از گونه هایی در اروباط با اعتماد بیت فردن (اعتماد بیت شهروندان) و اعتماد نهادن (اعتماد
مردم به د.تگاههان اجرایی دو.ا) و میزان خود اعتمادن که بیانگر میزان اعتماد افراد به خود ا.ا ،ا.تفاده میشودی به
طور کلی اعتماد به .ه د.ته وقسیم می شود:
 -0اعتماد بنیادی :نگرشی ا.ا که فرد به خود و دنیان پیرامونش داردی ایت نگرش حاصل وجربیات شخصی فرد در .ال
هان ابتدایی زندگی ا.ای ایت نوع از اعتماد در مراحل اولیه اجتماعی شدن نیج گرفته و و میم می یابد و با شاخص
هایی ون داشتت آرامش و امنیا در کنار خانواده و دو.تان ،نگرش مالبا نسبا به زندگی ،آینده و دیگران ،داشتت
رضایا شغلی عملیاوی شده ا.ای
 -9اعتماد بین شخصی(اعتماد اجتماعی تعمیم يافته) :در ایت نوع از اعتماد ،فرد با ووجه به شناختی که از دیگران دارد به
آن ها اعتماد می کندی به عبارت دیگر در اعتماد متقابل بیت شخصی ،فرد متکی به اطالعاوی ا.ا که از شخص دیگرن به

- Sincerity
- Nature

1
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د.ا آورده ا.ای از طریق شاخص هایی ون اعتماد به همکاران ،شهروندان ،هموطنان ،نزدیکان و آشنایان و و هد
داشتت به افراد خارجی می ووان ایت نوع از اعتماد را عملیاوی نمودی
 -7اعتماد انتزاعی :از نظر گیدنز« افرادن که داران زندگی صن تی ،وحصیالت دانشگاهی عالی ،شهرنشیت ،طبقه مرفه و
متو.ط به باال هستند ،داران اعتماد انتزاعی باال می باشند»(گیدنز)0737 ،ی ایت اعتماد با شاخص هایی ون اعتماد به
نهادها و .ازمانها یا گروه هان مختلا یک جام ه مانند قیات ،پزشکان ،وکال ،پلیس ،هنرمندان و غیره عملیاوی می
شودی
گزل شافتی بودن جام ه ،به جام ه ان گفته می شود که آدم ها در روابط با دیگران ونها به خاطر دالیل صرفا ابزارن وارد
عمل می شوندی وونیس م تقد ا.ا که « روابط گزل شافا بر ا.ا

عدم اعتماد دو طرفه و فردگرایانه ا.ا و در ایت نوع

اجتماع هر کسی به فکر خویش ا.ا و افراد از برقرارن اروباط با یکدیگر امتناع می کنند»(گی روشه)17 :0733 ،ی گزل
شافتی بودن با شاخص هایی ون فردگرایی ،رقابا ،در اولویا بودن انجام وییفه ،پنهان کارن فردن ،انسجام ارگانیکی
و غیره عملیاوی شده ا.ای
پایگاه اقتصادن اجتماعی بران پا.خگویان با م رف هان .واد ،شغل و درآمد و هزینه هان خانوار و ریا و مورد
.نجش قرار گرفته ا.ای
يافته ها و نتايج پژوهش

نتایج نشان می دهد که میانگیت اعتماد اجتماعی در جام ه مورد مهال ه در بیت افراد  013/3بوده ا.ای کمتریت و بیشتریت
مقدار اعتماد اجتماعی  11و  930می باشد و وفاضل یا دامنه وغییرات اعتماد اجتماعی  913ا.ای با ا.تفاده از ارک ها و
ووزیع ارکی میزان اعتماد اجتماعی برر.ی شده ا.ا وا مشخص گردد که ه و داد از افراد مورد مهال ه از کمتریا و
ه و داد از بیشتریت میزان اعتماد اجتماعی برخوردار هستندی
جدول  :9ارک نمرات اعتماد اجتماعی

ارک

فراوانی

فراوانی نسبی

نمره میزان اعتماد اجتماعی

ارک اول

39

91/3

کمتر از 71/7

ارک دوم و ارک .وم

030

11/7

 71/1وا 73

ارک هارم

33

91/0

بیشتر از 73/0

جمع

791

011

----

و داد افرادن که در ارک هارم( اعتماد اجتماعی باال) و ارک اول (اعتماد اجتماعی پاییت) قرار دارند به نسبا کمتر
از و داد افرادن ا.ا که در ارک دوم و .وم(اعتماد اجتماعی متو.ط) قرار دارندی 11/7درصد افراد اعتماد اجتماعی
نسبتا متو.هی دارند 91/3 ،درصد از اعتماد اجتماعی پاییت و  91/0درصد نیز اعتماد اجتماعی باالیی در جام ه مورد
مهال ه دارندی در وحقیقی دیگر اعتماد اجتماعی که به صورت طیا لیکرت و با ند گویه .نجیده شده ا.ا در حد
باالیی بوده را که  13/0درصد پا.خگویان آن را زیاد و خیلی زیاد می دانندی همچنیت بیت اعتماد اجتماعی و وو .ه
فرهنگی در ا.تان مازندران رابهه م نادارن وجود داشته بدیت م نا که هر ه اعتماد اجتماعی بیشتر باشد ،وو .ه فرهنگی
در جام ه بیشتر خواهد بودی بیت ایت دو متغیر رابهه مستقیمی وجود داشته و هر دو آماره (کندال وائو ،ا.پیرمت) با احتمال
بیش از  91درصد م نادار بوده ا.ا (رحمانی و حیدرآبادن 993 : 0733 ،و )970ی
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جدول  :7مقادیر میانگیت و انحراف م یار گونه هان اعتماد اجتماعی

متغییر

میانگیت

حداقل

حداکالر

انحراف م یار

اعتماد بنیادیت

03/37

1

033

09/01

اعتماد و میم یافته

01/11

3

90

9/13

اعتماد انتزاعی

31/9

71

971

73/33

اعتماد اجتماعی

013/3

11

930

19/10

گزل شافتی بودن جام ه

31/3

13

033

011/90

در ایت وحقیق متغییر پایگاه اقتصادن اجتماعی در .هح .نجش ورویبی و متغیرهان دیگر در .هح .نجش فاصله ان
مجازن مورد .نجش و اندازه گیرن قرار گرفته اندی با ووجه به ضرایب همبستگی ا.پیرمت ،کندال و ضریب همبستگی
پیر.ون بیت متغیرهان مستقل و وابسته می ووان گفا که بیت پایگاه اقتصادن اجتماعی و اعتماد اجتماعی همبستگی وجود
نداشته ا.ا ،اما بیت متغی رهان اعتماد بنیادیت ،اعتماد و میم یافته ،اعتماد انتزاعی و گزل شافتی بودن جام ه با متغیر وابسته
اعتماد اجتماعی همبستگی و رابهه م نادار ،مستقیم و مالبا وجود داشته ا.ای
جدول  :1ضرایب همبستگی متغیرهان مستقل با اعتماد اجتماعی
متغییر

نوع ضریب همبستگی

مقدار ضریب همبستگی

.هح م نادارن

رابهه یا عدم رابهه

پایگاه اقتصادن اجتماعی

ا.پیرمت

-1/160

1/676

رابهه وجود ندارد

پایگاه اقتصادن اجتماعی

کندال وابی

-1/156

1/681

رابهه وجود ندارد

اعتماد و میم یافته

پیر.ون

1/618

1/111

رابهه مالبا و مستقیم وجود دارد

اعتماد بنیادیت

پیر.ون

1/556

1/111

رابهه مالبا و مستقیم وجود دارد

اعتماد انتزاعی

پیر.ون

1/595

1/111

رابهه مالبا و مستقیم وجود دارد

گزل شافتی بودن جام ه

پیر.ون

1/919

1/111

رابهه مالبا و مستقیم وجود دارد

نتایج وحلیل رگر.یونی نشان می دهد که  31/3درصد وغییرات متغیر اعتماد اجتماعی وو.ط متغیرهان مستقل وبییت شده
ا.ای به عباروی دیگر با ووجه به مقدار ضریب و ییت ونها  91درصد وغییرات اعتماد اجتماعی وبییت نشده و به عوامل
دیگرن بستگی داردی ضریب همبستگی ندگانه برابر با  39/3درصد بوده که شدت رابهه بیت اعتماد اجتماعی و
متغیرهان مستقل را نشان می دهد و مقدار آن باال ا.ای
جدول وجزیه واریانس نیز م نی دار بودن رگر.یون و رابهه خهی بیت متغیرها را نشان داده که .هح م نادارن آن را وأیید
می کندی ضرایب رگر.یونی به منظور پیش بینی مقدار متغیر وابسته اعتماد اجتماعی در م ادله رگر.یون مورد ا.تفاده
قرار می گیردی در ایت جدول خهان ا.تاندارد ،مقادیر ا.تاندارد شده بتا ،مقادیر آزمون  tو .هح م نادارن وک وک
متغیرها مشاهده می شودی همان طورن که مقدار .هح م نادارن 0نشان می دهد ،ونها ارر پایگاه اقتصادن اجتماعی م نی
دار نشده و اررات .ایر متغ یرها م نادار بوده و ارر زیادن در پیشگویی و پیش بینی متغییر وابسته داشته اندی مقادیر بتا نشان
می دهد که متغی رهان اعتماد و میم یافته ،اعتماد انتزاعی ،اعتماد بنیادیت و گزل شافتی بودن جام ه به ورویب بیشتریت واریر
را بر اعتماد اجتماعی دارندی

- significant level

1
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جدول  :1نتایج وحلیل رگر.یونی

متغییرها

ضریب رگر.یون

خهان ا.تاندارد

وزن بتا

آزمون t

.هح م نادارن

مقدار رابا

-0/139

1/010

---

-3/919

1/111

پایگاه اقتصادن

-1/111

1/111

-1/119

-1/191

1/991

اجتماعی
اعتماد بنیادیت

1/117

1/193

1/109

03/099

1/111

اعتماد انتزاعی

1/170

1/193

1/173

03/399

1/111

اعتماد و میم یافته

1/113

1/191

1/130

03/093

1/111

گزل شافتی بودن جام ه

1/001

1/191

1/091

1/399

1/111

R  0/ 898

R2  0/ 806

F  261/ 5

Sig  0/000

جدول  : 3مقایسه میانگیت گونه هان اعتماد اجتماعی با آزمون دانکت و شفه

آزمون شفه

آزمون دانکت
متغیر

میانگیت گروه 0

میانگیت گروه 9

متغییر

اختالف میانگیت

.هح م نادارن

اعتماد و میم یافته

01/11

---

اعتماد بنیادیت  -اعتماد انتزاعی

-13/13

1/111

اعتماد بنیادیت

03/37

---

اعتماد بنیادیت -اعتماد و میم یافته

0/33

1/331

اعتماد انتزاعی

---

31/9

اعتماد و میم یافته -اعتماد

19/31

1/111

انتزاعی

در جام ه مورد مهال ه گونه هان اعتماد با همدیگر وفاوت داشته و از میانگیت یکسانی برخوردار نیستندی میانگیت اعتماد
بنیادیت  ،03/3اعتماد و میم یافته  01/11و اعتماد انتزاعی  31/9بوده ا.ای بران مقایسه انواع اعتمادها در جام ه از مقایسه
میانگیت و آزمون  Fا.تفاده شده ا.ا که مقدار ان با .هح م نادارن ( )sig= 1/111م نادار بوده و وفاوت بیت میانگیت
انواع گونه هان اعتماد وجود داردی جها .نجش دقیق ور اختالف بیت گونه هان اعتماد اجتماعی از آزمون هان شفه و
دانکت ا.تفاده شده ا.ای آزمون شفه نشان می دهد که اختالف بیت اعتماد بنیادیت و اعتماد انتزاعی و همچنیت اعتماد
و میم یافته و اعتماد انتزاعی م نادار بوده اما اختالف م نادارن بیت میانگیت اعتماد بنیادیت و اعتماد و میم یافته مشاهده
نمی شودی در آزمون دانکت نیز نتایج همانند آزمون قبلی بوده بدیت صورت که اعتماد و میم یافته و اعتماد بنیادیت وفاوت
م نادارن با همدیگر نداشته و در یک گروه جان گرفته اندی اما اعتماد انتزاعی با آن ها متفاوت بوده و جداگانه در گروه
دیگرن د.ته بندن شده ا.ای
نتیجه گیری

 -0فرضیه اول :اعتماد بنیادیت در جام ه مورد مهال ه ض یا ور از .ایر انواع اعتمادها.ای ایت مهال ه نشان مای دهاد کاه
در جام ه مورد مهال ه میزان اعتماد بنیادیت کمتر از .ایر گونه هان اعتماد نیسای به عبارت دیگر میاانگیت اعتمااد بنیاادیت
بیشتر از اعتماد و میم یافته ولی کمتر از اعتماد انتزاعی ا.ا ،که در نتیجه ایت فرضیه رد می شودی اعتمااد بنیاادیت نگرشای
ا.ا نسبا به خود و دنیان پیرامون که رفتار واعمال ما را متارر می .ازد و موجب وقویا وفکرن می گاردد کاه افاراد و
امور جهان قابل اعتماد هستند و بر ا.تمرار و ربات آن صاحه مای گااارد ی اریکساون م تقاد ا.اا کاه اعتمااد بنیاادن در
مراحل اولیه زندگی ( شیرخوارگی ) انسان شکل می گیردی آنتاونی گیادنز از اعتمااد بنیاادن وحاا عناوان امنیاا هساتی
شناختی یاد می کندی منظور از امنیا هستی شناختی اطمینانی ا.اا کاه اغلاب موجاودات انساانی از پیو.اتگی و ا.اتمرار
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هویا خود و محیط هان اجتماعی و مادن اطراف خود دارندی به اعتقاد گیدنز امنیا هستی شناختی یاک پدیاده شاناختی
نیسا ،بلکه یک پدیده احسا.ی ا.ا و در ناخودآگاه ریشه داردی
در ایت پژوهش اعتماد و میم یافته در مقایسه با .ایر گونه هان اعتماد اجتماعی ض یا ور ا.ای اعتماد بیت شخصی یا
اعتماد و میم یافته شکل دیگرن از اعتماد ا.ا که در روابط هره به هره خود رانشان می دهدی ایت شکل از اعتماد
موانع اروباطی را مروفع می .ازد و با کا.تت از حالا دفاعی ،بسیارن از و امالت مورر را موجب می شودی ایت اعتماد
حوزه ان از و امالت میان عشاق ،دو.تان ،همکاران و همچنیت اعتماد میان رئیس و کارمند. ،رپر.ا و کارگر ،م لم
وشاگرد ،فروشنده و مشترن ،پزشک و بیمار ،راننده و مسافر و غیره را در بر می گیردی
از نظر آنتونی گیدنز در جوامع پیش از مدرن و جوامع مدرن نوع اعتمادها متفاوت از یکادیگر ا.اای اعتمااد از مهمتاریت
ویژگی هان مورد نیاز در ایجاد اروباط میان انسان ها.ا و با وغییر جوامع .نتی و وبدیل شدن آن ها به جوامع مادرنی کاه
دیگر روابط هره به هره ویژگی غالب آن نیسا ،شکل گیرن اعتماد نیز وغییر کرده ا.ای در جوامع .نتی و قدیمی باه
علا ایت که زمان و مکان محدود و بسته بوده و روابط نیز حالا شخصی ،رودررو و هره باه هاره ا.اا ،در نتیجاه در
همه روابط اعتماد وجود داشته ا.ای اما در جوامع جدید به خاطر گستردگی و فاصله گیرن زمان و مکاان و از بایت رفاتت
.دهان زمانی و مکانی بران اروباط و روابط افراد با همدیگر ،اعتمادها کم رن

ور و حیورشاان باران برقارارن رواباط

اجتماعی ضرورن ور شده ا.ای
در شهر .ارن اعتماد بنیادیت و اعتماد بیت شخصی یا و میم یافته پاییت بوده و در مقابل اعتماد انتزاعی در .هح باالیی
وجود داشته ا.ای به عبارت دیگر بنا به دالیل مختلفی از جمله افزایش .هح وحصیالت ،گسترش فرهن

شهرنشینی،

اروباطات ،زندگی پیچیده و با ارزش بودن زمان می ووان شاهد جلوه هان مدرنیته در ایت شهر بود که در نتیجه آن جها
.هولا در زندگی و افزایش نظم و همبستگی اجتماعی مردم نیاز به افزایش اعتماد انتزاعی یا اعتماد به نظام هان
وخصصی دارندی اعتماد به نظام هان انتزاعی بیانگر اعتماد افراد به اصول غیر شخصی ا.ا و با پیشرفا هان علمی و
وکنولوژیک عصر جدید اروباط ونگاونگی داردی می ووان اذعان داشا که در شهر .ارن اعتماد به نظام هان انتزاعی،
مجرد و وخصصی به عنوان و.یله والبیا روابط ،وقریبا شکل گرفته که ایت امر در را.تان پهنه هان نامشخص زمانی و
مکانی صورت می گیردی در جوامع .نتی و رو.تایی ایت گونه اعتماد(اعتماد انتزاعی) قابل شکل گیرن نبوده و .نا
گرایی در آ ن ها رواج داشته ا.ای در مجموع نوعی اعتماد که خاص جوامع صن تی و مدرن بوده و نشان دهنده اعتماد به
غریبه ها و نیز اعتماد به نهادها و .ازمان هان اجتماعی ا.ا در شهر .ارن وجود داردی با ووجه به ایت ووضیحات می
ووان گفا در جام ه مورد مهالع اعتماد انتزاعی و وخصصی در مقایسه با .ایر گونه هان اعتماد از رواج بیشترن
برخوردار ا.ای
 -9فرضیه دوم :هر ه پایگاه اقتصادن اجتماعی باالور باشد ،میزان اعتماد اجتماعی بیشتر خواهد بودی با ووجه به مقادیر
ضریب همبستگی کندال وابی و ا.پیرمت و .هح م نادارن آن بیت دو متغییر فوق رابهه م نادارن وجود نداردی پایگاه
اقتصادن اجتماعی واریرن بر اعتماد اجتماعی نداشته ا.ا که در وحلیل رگر.یون و مدل وحلیل مسیر نیز می ووان شاهد
رد شدن ایت فرضیه بودی
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زوومکا م تقد ا.ا که آن هایی که در پله هان پاییت پایگاه اقتصادن و اجتماعی قرار گرفته اند ،در آن ها بی اعتمادن و
بدبینی بیشترن به وجود می آیدی داشتت شغل منا.ب و باربات و همچنیت برخوردارن از آموزش و وحصیالت که
مهمتریت م رف هان پایگاه اقتصادن اجتماعی به شمار می روند ،نقش مهمی در ایجاد و افزایش اعتماد اجتماعی در بیت
افراد جام ه دارندی قاعدوا در بیت افراد بیکار و با .هح وحصیالت پاییت که از موق یا اقتصادن اجتماعی منا.بی هم
برخوردار نیستند ،میزان اعتماد اجتماعی کم می باشدی
گیدنز م تقد ا.ا که در جوام ی که افراد در طبقات مرفه و باال و همچنیت داران پایگاه اقتصادن اجتماعی و .هح
وحصیالت باال بوده اند ،اعتماد انتزاعی باال بوده ا.ای مدل وحلیل مسیر و ضرایب مسیر ارائه شده در شکل  0نیز کامال
ایت نکته را وایید می کند ولی پایگاه اقتصادن اجتماعی واریرن بر اعتماد اجتماعی افراد در جام ه مورد مهال ه نداشته
ا.ای
 -7فرضیه .وم :گزل شافتی بودن جام ه ،به همان نسبا کاهش اعتماد را به دنبال داردی با ووجه به ضریب همبستگی
پیر.ون و وحلیل رگر.یونی ایت فرضیه اربات شده ا.ا و بیت دو متغییر اروباط و همبستگی وجود داردی بر ا.ا
نظریات وونیس در جوامع گمیت شافا روابط مبتنی بر اعتماد وجود داشته ا.ا را که فرد به اعیان خانواده و
دو.تانش اعتماد داردی اما در جوامع جدید و مدرن که جام ه داران روابط غیر شخصی ا.ا افراد نمی ووانند مورد
اعتماد قرار گیرند و کمتر می ووانند ادعان داشتت اعتماد به همدیگر را داشته باشندی در نتیجه در جام ه گزل شافتی که
روابط افراد بیشتر بر ا.ا
اجتماعی بیشتر احسا

ویژگی هان مبتنی بر منف ا اقتصادن و پایبندن به قراردادها و و هدات ا.ا ،اعتماد

می شودی اعتماد اجتماعی به عنوان مورروریت مکانیزم در برقرارن و پایرش و ادل و ووافق در

جام ه در صوروی می وواند مفید و مالمر رمر باشد که فقط فیما بیت افرادن که با هم روابط هره به هره دارند  ،محدود
نشود ،در روابط شخصی ،خانوادگی ،گروهی ،قومی ،ملی و حتی باالور گسترش یابدو از طریق جام ه پایرن یا فرهن
پایرن در .اختارها و نهادهان مختلا جام ه وأئید و وکالیر شودی
منابع
0ی ازکیا ،مصهفی و غفارن ،غالمرضا()0731جام ه شنا.ی وو .ه ،انتشارات کیهان ،اپ پنجم ،وهرانی
9یامیرکافی ،مهدن( )0731اعتماد اجتماعی و عوامل مورر بر آن ،نمایه پژویهشی ،شماره ،03وزارت فرهن

و ارشاد ا.المیی 

7ی اوجاقلو. ،جاد و زاهدن ،محمدجواد( )0731برر.ی اعتماد اجتماعی و عوامل مورر بر آن در بیت .اکنان شهر زنجان ،مجله جام ه شنا.ی ایران ،دوره

ششم ،شماره  ،1ص99-091ی 

1ی پهلوان ،منو هر( )0731برر.ی عوامل اجتماعی مورر بر وغییر ارزش هان جوانان ،پایان نامه دکترن جام ه شنا.ی ،به راهنمایی دکتر غالم با

وو.لی،

دانشگاه آزاد ا.المی علوم و وحقیقات وهران
1ی لبی ،مس ود( )0731جام ه شنا.ی نظم ،نشر نی ،اپ اول ،وهران 

3یربی ی  ،کامران( )0731بازن یک نفره ،کتاب ماه علوم اجتماعی ،شماره  ،39ا.فند  0731
3ی رحمانی فیروزجاه ،علی و حیدرآبادن ،ابوالقا.م ( )0733رویکردن نظرن بر مفهوم .رمایه اجتماعی ،مجموعه مقاالت همایش منهقه ان .رمایه

اجتماعی الش ها و راهکارها ،م اونا پژوهشی دانشگاه آزاد دهاقان 

3ی رحمانی فیروزجاه  ،علی و حیدرآبادن ،ابوالقا.م ( )0733برر.ی ارزش هان اجتماعی مورر بر وو .ه فرهنگی در ا.تان مازندران ،همایش
منهقه ان راهبردهان وو .ه منهقه ان نور در افق  ،0111دانشگاه آزاد ا.المی نوری
9ی رفیع پور ،فرامرز( )0739آناوومی یا آشفتگی جام ه ،انتشارات .روش ،اپ اول ،وهران 

01یریتزر ،جورج()0731نظریه جام ه شنا.ی در دوران م اصر ،ورجمه محست رالری ،اپ پنجم ،انتشارات علمی ،وهرانی 

گونه شناسی اعتماد اجتماعی123 /

00یزوومکا ،پیوور( )0733اعتماد نظریه جام ه شناختی ،ورجمه غالمرضا غفارن ،انتشارات ویراژه ،اپ اول ،وهران 

09ی.اروخانی ،باقر( )0733روش هان وحقیق در علوم اجتماعی ،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مهال ات فرهنگی ،اپ هارم ،وهرانی 
07یشارع پور ،محمود و دیگران( )0733روبه بندن .رمایه اجتماعی در مراکز ا.تانهان کشور ،فصلنامه رفاه اجتماعی . ،ال هفتم ،شماره  93
01یشارع پور ،محمود( )0731فر.ایش .رمایه اجتماعی و پیامدهان آن ،نامه انجمت جام ه شنا.ی. ،ال اول  ،شماره یک 

01یعظیمی ،لیال و ادریسی ،افسانه( )0733اعتماد اجتماعی عاملی در پیشرفا جام ه ،مجموعه مقاالت همایش منهقه ان .رمایه اجتماعی الش ها و

راهکارها ،م اونا پژوهشی دانشگاه آزاد دهاقان 

03یکرلینجر ،فرد( )0733مبانی پژوهش در علوم رفتارن ،ورجمه حست پاشا شریفی و دیگران ،انتشارات آوان نور ،اپ اولی 
03یکلمت ،جیمز( )0733بنیادهان نظریه اجتماعی ،ورجمه منو هر صبورن ،نشر نی ،اپ اول ،وهرانی 
03یگیدنز ،آنتونی( )0733پیامدهان مدرنیا ،ورجمه محست رالری ،نشر مرکز ،وهرانی 

09یگیدنز ،آنتونی( )0733جام ه شنا.ی ،ورجمه منو هر صبورن ،نشر نی ،اپ پنجم ،وهران 

91یگیدنز ،آنتونی( )0737وجدد و وشخص  ،جام ه و هویا شخصی در عصر جدید ،ورجمه ناصر موفقیان ،نشر نی ،اپ .ومی 
90یگیدنز ،آنتونی( )0731شم اندازهان جهانی ،ورجمه حمیدرضا جالیی پور ،انتشارات طرح نو ،وهرانی 
99یگی روشه()0733وغییرات اجتماعی ،ورجمه منصور وروقی ،نشر نی ،اپ هفتم ،وهرانی
97یمهند.یت مشاور مازند طرح( )0733طرح آمایش .رزمیت ا.تان مازندران ،گزارش اولیه بخش فرهن
91یوزارت فرهن

و .رمایه اجتماعی 

و ارشاد ا.المی( )0730ارزش ها و نگرش هان ایرانیان ،دفتر طرح هان ملی ،ویرایش اول ،وهرانی 

25.Coleman, James S. (1990). Foundations of social theory. Cambridge, MA: Belknap
26.Delhey, J., & Newton, K. (2002). Who trusts? The origins of social trust in seven nations.
27.Berlin, Germany: Social Structure and Social Reporting, Social Science Research Center.
28.Erden,Ali, Hale Erden (2009), Predicting organizational trust level of school managers and
teachers at elementary schools, Procedia Social and Behavioral Sciences 1. pp 2180–2190.
29.Giddens, A. (1990), The Consequences of Modernity, Stanford, Clif, Stanford University press.
30.Glaeser, E. L., Laibson, D., Scheinkman, J. A., & Soutter, C. L. (2000). Measuring trust.
31.Quarterly Journal of Economics, 115(3), 811-846.
32.Khodyakov, Dmitry, (2007), Trust as a Process: A Three-Dimensional
33.Approach, Sociology, Volume 41, Number 1, February 2007.
34.Newton, Kenneth, (2001), Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy, International
Political Science Review, Vol 22, No. 2, 201–214.
35.Putnam, Robert, (1995), Bowling alone American's declining social capital, Journal of democracy6,
No.1, pp65-75.
36.Sztompka, Piotr,(2003), Trust, A Sociological Theory, PUBLISHED BY CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS

