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چکیده:
سازي و ایجاد اعتمادسازي و افزایش اعتماد، عامل مهمی در زمینه

از آن در تر مهمي انسانی است و فضاي مناسب براي تربیت و پرورش سرمایه
کردياین پژوهش با رویحفظ میراث انسانی کشور، امري انکارناپذیر است. 

نور آبدانان راپیامدانشجویان دختر، میزان اعتماد اجتماعیشناختیجامعه
اي با حجم هاي این پژوهش با روش پیمایشی از نمونه. دادهکندمیبررسی

نور شهر نفري دانشجویان دختر دانشگاه پیام748نفر از جمعیت 253
تایج اي است. نگیري تصادفی طبقهآوري شده است. روش نمونهآبدانان جمع

رضایت از ده، اجتماعی خانواـ پایگاه اقتصاديکه بینبررسی نشان داد 
مقبولیت دینی، اعتقادات ، احساس امنیت اجتماعیخواهی،رزندگی، دگ

52متغیرهاي مستقل رابطه وجود دارد.اعتماد اجتماعی و میزان اجتماعی
طور کلی نتایج بهاند.هرا تبیین کردمیزان اعتماد اجتماعیتغییراتازدرصد

دهد که میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور نشان می
آبدانان متوسط رو به پایین است.

آبدانان، اعتماد اجتماعینوردانشجویان دختر، پیامکلیدي:مفاهیم

-3697، صندوق پستی: مسئول)ي(نویسنده، تهران، ایران گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نورمربی1
19395jabermolaii@yahoo.com

aliranjbareyan@gmail.comآبادسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمکارشناس ارشد علوم سیا2
ali_sa329@yahoo.comاسالمی واحد دزفولبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزادکارشناس ارشد ز3
a_ah1351@yahoo.comکارشناس ارشد علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر 4



95تابستان ،4شماره،دهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 106

مسألهیانبومقدمه
هاي از به ارتباط با انسانانسان موجودي اجتماعی است و براي زندگی در جامعه، نی

توسعه، شاهد گسترش یافته و یا در حالجوامع اعم از توسعهيدیگر دارد. امروزه در همه
ارتباطات فواصل زمانی و مکانی را يارتباطات اجتماعی هستیم. با توجه به این که توسعه

هاي مختلف داده مانها و سازدر نوردیده و امکان برقراري روابط متقابل را به افراد، گروه
زندگی ياعتماد، شالودهشود.د به یکدیگر بیش از پیش احساس میاست، لزوم اعتماد افرا

ثباتی سیاسی، ها است. بیبسیاري از گرفتاري و نابسامانیياعتمادي، سرچشمهو بی
نارضایتی عمومی، رواج دروغ و نادرستی و در کل عدم رعایت اخالق در جامعه ناشی از 

یابند، به دورویی و چند شخصیتی شدن سوق میياعتمادي است. اگر مردم به ورطهیب
يها دچار سرخوردگی از مقولهخاطر این است که اعتقاد و اعتماد عمومی تنزل یافته، و آن

). اعتماد 2:1375(امیرکافی، نماید اعتماد گشته و مبادرت به انجام چنین اعمالی می
رد به قبول ریسک در یک موقعیت اجتماعی که این تمایل مبتنی عبارت است از تمایل ف

رود عمل نموده و اي که انتظار میان به این است که دیگران به گونهبر حس اطمین
). گیدنز اعتماد را 1383:72، پورشارعکننده در پیش خواهند گرفت (اي حمایتشیوه

ها در منفرد را در نقل و انتقالداند که موجود انسانیعامل احساس امنیت وجودي می
برد بخشد و به پیش میبحران و در حال هواي آکنده از خطرهاي احتمالی قوت قلب می

داند و هاي اصلی مدرنیته میچنین اعتماد را از عناصر و مؤلفه). او هم63:1387(گیدنز، 
هاي فرهنگشناسی مذهبی برمحلی، سنت و کیهاناجتماعيمعتقد است که چهار زمینه

هاي انتزاعی و نمادها که در دوران مدرن اعتماد به نظامپیش از مدرن تسلط دارند، حال آن
). یکی از120هاي کارشناسی جاي این نوع اعتماد را گرفته است (همان:و نظام
اند اعتماد اجتماعی است؛ به طوري که روزي با آن مواجهترین مسائلی که جوامع اماساسی

امروزین بدون اعتماد اجتماعی تا حد زیادي قادر به حیات اجتماعی نیست. در واقع بشر
ناپذیر خواهد بود. این امر ممکن است بدون احساس اعتماد اجتماعی تحملزندگی انسان،

يدهندهعنوان یکی از ارکان تشکیلباعث از هم پاشیدگی فرد و نابودي شود. اعتماد به
:1383، پورشارعشناسی است (ز مفاهیم کلیدي جامعهی یکی ااجتماعيمفهوم سرمایه

سازي و ایجاد فضاي الزم عنوان عامل مهمی در زمینه. اعتمادسازي و افزایش اعتماد به)71
تر از آن حفظ میراث انسانی در کشور امري انسانی و مهميبراي تربیت و پرورش سرمایه

روند، شمار میهاي آن کشور بهترین سرمایهمهمانکارناپذیر است. دانشجویان هر کشور از 
میزان ایجاد شوند. اصوالًشود تا مجدداًيها سال الزم است هزینههایی که شاید دهسرمایه
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عنوان شاخصی براي ارزیابی ها و دانشگاهیان همواره بهنشگاهتحصیالت دانشگاهی، تعداد دا
شناخت میزان اعتماد اجتماعی شود.هر مملکتی تلقی میيسطح فرهنگ و توسعه

ریزان را در روند بهبود اعتماد اجتماعی آنان یاري رساند. بدون مهتواند برنادانشجویان می
شک باال بودن میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان باعث باال بردن کیفیت آموزشی و انتقال 

شود. اما پایین بودن هاي دیگر و باز تولید اعتماد اجتماعی در جامعه میاعتماد به نسل
: 1392لفقاري، اتواند نتایج عکس به دنبال داشته باشد (ذواعتماد اجتماعی دانشجویان می

طور روزافزونی از فعالیت و شود بهش اعتماد اجتماعی باعث میچنین کاه). هم232
ها از تر آنمشارکت دانشجویان در ابعاد مختلف جامعه کاسته شود و به سمت طرد بیش

اي ما جامعهيجامعه1لرنريشود. با توجه به مباحث مطروحه در نظریهامعه منتهی میج
در حال گذر است و به نوعی، نااستواري و درهم ریختگی در جامعه رواج دارد که اکنون نه 

اند و نه هنجارها و آن هنجارها و اعتماد سنتی و گذشته، کارایی خود را حفظ کرده
اند بخوبی جاي هنجارها و اعتماد سنتی را پر کنند. در درن، توانستههاي اعتماد مشیوه

هاي گذشته الزامدیگر نه آن هنجارها ويآید که در جامعهنتیجه شرایطی به وجود می
). 86: 1389هاي مدرن به وجود آمده است (فیروزآبادي، وجود دارد و نه هنجارها و الزام

هاي اجتماعی مانند: خودکشی، اجتماعی و آسیبچنین شرایطی جامعه دچار آنومی در
آن شود. شناخت میزان اعتماد اجتماعی و عوامل تأثیرگذار بر... میاعتمادي واعتیاد، بی

اجتماعی، يسزایی در توسعهافزاري، توسعه نقش بهعنوان یکی از پارامترهاي نرمبه
ر منابع مادي فراوانی در نشان ساخت اگاقتصادي خواهند داشت. باید خاطرفرهنگی و

گرایی در جامعه موجود باشد، ولی میزان اعتماد مردم در آن جامعه پایین باشد نوعی انفعال
هاي پرسششود.خود، ضد توسعه قلمداد میيآید که این امر به نوبهمردم به وجود می

ثیرگذار بر اساسی این است که میزان اعتماد در بین دانشجویان چگونه است؟ متغیرهاي تأ
متغیرهایی است. کدام اعتماد چه چیزهایی هستند و یا به عبارت دیگر، اعتماد تابع چه

کند؟ به بیان دیگر در تعیین شناختی در میزان اعتماد نقشی اساسی را ایفا میعامل جامعه
میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان دختر سهم و نقش هر کدام از عوامل تا چه حد است؟ 

اعی شناختی مؤثر بر اعتماد اجتمحاضر با عنوان بررسی عوامل جامعهین پژوهش بنابرا
نور شهر آبدانان تدوین شده است.دانشجویان دختر دانشگاه پیام

1 Lerner
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پژوهش پیشینه
الف) تحقیقات داخلی

سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل :در پژوهشی با عنوان،)1389کتابی و همکاران (
با استفاده از روش پیمایشی ،هاي چهار محال و بختیاريشهرستانمؤثر بر آن در مراکز

اند که متغیرهاي احساس امنیت، میزان دینداري، انجام شده است. به این نتیجه رسیده
ثیرگذار بوده است و أگرایی بر اعتماد اجتماعی، تهاي اخالقی، عملکرد دولت و قانونارزش

تر از حد متوسط بودهطالعه در حد متوسط و پایینچنین اعتماد اجتماعی افراد مورد مهم
).1389(کتابی و همکاران، است

بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر :در پژوهشی با عنوان،)1388وثوقی و آرام (
سال به باالي ساکن این شهر با روش 16که در بین زنان و مردان ،آن در شهر خلخال

اند که متغیرهاي سن، احساس ام شده به این نتیجه رسیدهپیماشی و ابزار پرسشنامه انج
هاي مشترك بر میزان اعتماد اجتماعی زنان و مردان تأثیر امنیت، رضایت از زندگی و ارزش

اي نبوده استاجتماعی و اعتماد اجتماعی رابطهچنین بین پایگاه اقتصادي وگذارند. هم
).1388(وثوقی و آرام، 

یافته و اعتماد اجتماعی تعمیم:عنواندر پژوهشی با،)1388معیدفر و جهانگیري (
اندکه متغیرهاي تعامالت به این نتایج رسیده،عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در شهر ارومیه

روي اعتماد احساس امنیت براظهاري، تعهد اجتماعی، دگرخواهی، مقبولیت اجتماعی و
).1388، (معیدفر و جهانگیريگذارنداجتماعی تأثیر می

عوامل مؤثر بر اعتماد : با عنوان،)1388در پژوهشی که محسنی تبریزي و شیرعلی (
که با ،هاي کشور آلمان: دانشگاهشمورد پژوه؛اجتماعی دانشجویان ایرانی خارج از کشور

اند: که متغیرهاي بهبود وضعیت اند به این نتایج دست یافتهروش پیمایشی انجام داده
ش تعداد سفر به ایران، وضعیت اجتماعی ـ اقتصادي، میزان نارضایتی و تحصیلی، افزای

ثیرگذار هستندأگویان بر میزان اعتماد اجتماعی آنان تمدت اقامت در خارج از کشور پاسخ
).1388(محسنی تبریزي و شیرعلی، 

ب) تحقیقات خارجی
ربی از واهد تجاعتماد و مذهب: ش:تحقیقی با عنوان،)2009(1جوهانسون و دیگران

آماري این تحقیق دو گروه از پیروان يانجام دادند. جامعه،مناطق روستایی در بنگالدش

1 Johansson & et al
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ها بودند که یکی در اکثریت (مسلمان) و دیگري بی این مناطق یعنی مسلمان و هندومذه
پیروان مذهبی بیشتر در اقلیت (هندوها) بود. از نتایج این تحقیق این بود که هر گروه از

به مسلمانان و هندوها به هندوهاهاي خود اعتماد داشتند یعنی مسلمانانمذهبیه همب
).2009(جوهانسون و دیگران، 
جهت تعیین ،بررسی ابعاد اعتماد به پلیس در بین جوانان شیکاگو: تحقیقی با عنوان

بررسی شده ،)2009(1میزان اعتماد جوانان شیکاگویی به پلیس توسط جیمز فلکسون
ها، عقاید، تجارب، رفتارها ي بین اعتماد جوانان و پلیس، گرایشت. در این تحقیق، رابطهاس

ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. با تکیه بر نتایج تحقیق، اعتماد به پلیس یک زمینهو پیش
بین تجارب مختلف، اعتماد، شواهد منفی و نامتقارن بینيمفهوم چندبعدي است و رابطه

).2009(فلکسون، هروندان مشاهده شده استپلیس و ش
ها بر اساس بر خی متغیرها، عنوان پذیري و اعتماد به سازمانبررسی میزان مسئولیت

در شهر دنیزلی ترکیه به انجام رسیده ،)2009(2تحقیقی است که توسط کورسون اقلی
اي نهیرهاي زمها بر اساس برخی متغیماناست. هدف از این تحقیق، برسی اعتماد به ساز

ها، ازماني معلمان در میزان اعتماد به سدر بین معلمان است. نتایج نشان داد از نظر تجربه
).2009(اقلی، تفاوت زیادي وجود دارد

پژوهشنظريچهارچوب
گرا جامعه بالقوه و پویا را به اتحاد و با طرح این موضوع که دیدگاه فرهنگ3زتومکا

یک اجتماع اخالقی مورد توجه قرار يهد بلکه آن را به منزلهدجمع منافع تقلیل نمی
کار دارد بلکه با احساس وگوید: اجتماع اخالقی، کمتر با سازمان رسمی سردهد، میمی

ها، منافع و تعلق، اعتماد، مسئولیت و احساس وظیفه نسبت به دیگرانی که با آنها ارزش
خاص ارتباط داشتن با ياع اخالقی، شیوهکار دارد. اجتموهاي مشترك دارد سرهدف

با سه الزام اخالقی » ما«ياند. مقولهدیگران است که آن را به صورت ما تعریف کرده
شود. مطابق با این تفسیر، در اعتماد، وفاداري و اشتراك مساعی با دیگران تعریف می

عنی انتظار عمل اصلی وجود دارد که اولین آن اعتماد، یياجتماع اخالقی سه مؤلفه
صادقانه از دیگران نسبت به خودمان داشتن است. دومین آن وفاداري، یعنی التزام به عدم 

1 Flexon
2 Kursunoglu
3 Sztompka
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اند و براي انجام وظایف، به نقض اعتماد نسبت به کسانی است که به ما اعتماد کرده
آن تجانس، یعنی توجه ياند. سومین مؤلفهاعتماد شخصی ایشان، پیش قدم شدهيواسطه
افع دیگران و آمادگی انجام وظیفه کردن از طرف دیگران است، حتی اگر انجام آن به من

).284:1392وظیفه با منافع شخصی ما در تعارض باشد (ازکیا، 
اعتماد را فراهم يهاي مذهبی چگونه زمینهدر این خصوص که باورداشت1گیدنز

چنین اد باشند. همبخش اعتمتوانند میانجی سازمانها میدینگویدمی،کنندمی
رویدادها و يبه تجربهترین کارشان این است که معموالًهاي مذهبی مهمباورداشت
سازند که در آن، این رویدادها و کنند و چارچوبی را فراهم میها اعتماد تزریق میموقعیت
).122:1387ها واکنش نشان داد (گیدنز،توان تبیین کرد و در برابر آنها را میموقعیت

دهد. به نظر وي اعتماد بنیادي را در قالب اعتماد و امنیت وجودي مورد توجه قرار می
ها به تداوم تشخیص هویت خود و دوام تر آدماو امنیت وجودي اطمینانی است که بیش

). از دیدگاه 110:1378هاي اجتماعی و مادي کنش در اطراف خود دارند (گیدنز، محیط
يخود رابطهيبه اعتماد متقابل است و اعتماد متقابل نیز به نوبهگیدنز ارتباط ناب منوط

زایش اعتمادي را افدید به موازات خود، بینزدیک با خودمانی شدن دارد. وجود هر نوع ته
گامی که شود. هنگیري از تعامالت اجتماعی را موجب میهدهد و این عامل نیز کنارمی

هاي مختلفی از خود ه هستند، ممکن است واکنشکننده مواجهاي تهدیدافراد با محیط
هاي خاص، اخذ تدابیر نشان دهند از جمله: عدم اطمینان به دیگران، دوري جستن از مکان

... (چلبی، هاي اجتماعی وهاي روزمره، کاهش مشارکت در فعالیتحفاظتی، تغییر فعالیت
9:1383.(

آورند عتماد اجتماعی را به وجود میعه ادر میان عناصري که در جام2از نظر فوکویاما
کنند نقش دین و مذهب داراي اهمیت است. به اعتقاد وبر مذهب و یا آن را تقویت می

اقتصادي ياعتماد در بین افراد ایجاد کند که براي روابط تجاري و معادلهيتواند شبکهمی
).153:1379باشد (فوکویاما، نیز ضروري می

بتنی بر اعتماد تنها در اجتماع وجود دارد به نظر او اعتماد به روابط م3از نظر تونیس
هاي دینی و گردد، اعتماد مبناي انسجام اجتماعی است و ارزشطور مصنوعی ایجاد نمی

1 Giddens
2 Fukuyama
3 Toennies
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کند. در مقابل، افراد خود روابط را تسهیل میيکنند که به نوبهرا تقویت میاخالقی، آن
).59:1380مورد اعتماد قرار گیرند (میزتال،توانند خود محور و حسابگر مدرن، نمی

فرهنگی است که ریشه در ـ، اعتماد اجتماعی واقعیتی اجتماعی1از نظر اینگلهارت
فرهنگ ،ها و تجارب اجتماعی تاریخی یک جامعه دارد. زمانی که در یک جامعهزمینه

توانمندي تبدیل دواند، به اصل یابد و در نظام هنجاري جامعه ریشه میاعتماد ظهور می
گذارد. اعتماد شود که آثار و کارکردهاي زیادي را در سطوح مختلف از خود به جاي میمی

شود به یکدیگر بخشی از نشانگان فرهنگی پایدار است که به بقاي دموکراسی منجر می
شود که پایین انتشار رضایت و اعتماد، موجب می). سطوح نسبتا36:1373ً(اینگلهارت، 

ه احتمال زیاد نظام ساختار موجود را نپذیرفته و دچار حالت آنومی یا بیگانگی شخص، ب
اجتماعی بشود. رضایت از زندگی، رضایت اجتماعی، فضاي باز ارتباطات اجتماعی، حمایت 

هاي از نظم اجتماعی و در نهایت اعتماد به یکدیگر، همگی به هم وابسته بوده و نشانه
دهند. کند را تشکیل میه شخص در آن زندگی میمثبت نسبت به جهانی کنگرش
رسد این نشانگان با بقاي نهادهاي تر از همه، این واقعیت است که به نظر میجالب

چنین این نشانگان، با سطوح اقتصادي یک کشور در ارتباط اجتماعی رابطه دارد. هم
ه یکدیگر و دیگر یافته از لحاظ رضایت اجتماعی، اعتماد بنزدیکند و کشورهاي توسعه

).88:1383عناصر این نشانگان، در سطوح بسیار باالیی قرار دارند (قدیمی، 
ها را باشد، اعتماد تنشاساسی نظم اجتماعی میياعتماد، پایه2هابز و توکویلاز نظر 

شود یکدیگر میدهد. آنچه که باعث اعتماد مردم به کاهش داده و انسجام را افزایش می
).73:1383، پورشارعاست (احساس امنیت

نگرد و میزان اعتماد افراد را با وضعیت عنوان یک ویژگی فردي میاعتماد را به3پاتنام
داند. در پایگاه اجتماعی، میزان تحصیل، میزان درآمد و تجارب شخصی آنها مرتبط می

است که داند و بر آناجتماعی میيي سرمایهلفهؤترین معین حال، وي اعتماد را مهم
اجتماعی در قالب ياي اساسی از سرمایهعاون داوطلبانه در جایی که ذخیرههمکاري و ت«

»گیردهایی از تعهد مدنی وجود داشته باشد به آسانی صورت میقواعد مبادله و شبکه
).167: 1993(پاتنام، 

1 Inglehart
2 Toqueville
3 Putnam
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پژوهش اتفرضی
انشجویان رابطه اقتصادي خانواده و اعتماد اجتماعی دـ پایگاه اجتماعیبین-1

وجود دارد.
بین میزان رضایت از زندگی و اعتماد اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد.-2
دوستی) و اعتماد اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد.خواهی (نوعبین دگر-3
بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد.-4
ماد اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد.بین اعتقادات دینی و اعت-5
بین مقبولیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد.- 6

پژوهششناسیروش
گرفته شده، پرسشنامه بوده کارر از نوع پیمایشی است و تکنیک بهروش تحقیق حاض

جمعیت آماري اي استفاده شده است.طبقهـ گیري تصادفینمونهياست که از شیوه
سال دوم تحصیلیکه تعداد آنها در نیمنور شهر آبدانان استدانشجویان دختر دانشگاه پیام

نفر بود. در این پژوهش براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران 748، 1393-1392
نفر از دانشجویان دختر تعیین شد، 253آماري ياستفاده شده است. بر این اساس، نمونه

پژوهش بر مبناي مقیاس لیکرت طراحی شد. شایان ذکر است که پرسشنامه يمهپرسشنا
خواهی از افراد متخصص (اعتبار صوري)، تدوین گردید. با استفاده از منابع موجود و نظر

هاي پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ مشخص شده است.پایایی سؤال

ت آمده براي متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهشضرایب آلفاي کرونباخ بدس:1جدول 
ضریب آلفاي کرونباخهاتعداد گویهمتغیر

2077/0اعتماد اجتماعی
479/0اجتماعی خانوادهـ پایگاه اقتصادي

1070/0رضایت از زندگی
581/0دوستی)(نوعخواهیدگر

869/0احساس امنیت اجتماعی
1075/0اعتقادات دینی

768/0یت اجتماعیمقبول
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هاي توصیفییافته
گردد: صورت خالصه در ذیل بیان میبعدي بهنتایج جداول یک

از پاسخگویان بین درصد3/41سال،17- 22درصد از پاسخگویان بین سنین 50-
درصد از 2/1سال، 29-34درصد از پاسخگویان بین سنین4/7سال،18- 28سنین

سال 41- 46درصد از پاسخگویان بین سنین8/2سال، 35-40پاسخگویان بین سنین
بودند.

درصد آنان روستایی بودند.26درصد پاسخگویان شهري و 74محل سکونت -
8/52درصد از پاسخگویان در حد باال، 5/16اقتصادي خانواده ـپایگاه اجتماعی-

درصد در حد پایین است.7/30درصد در حد متوسط و 
در حد 5/33پاسخگویان در حد باال، درصد4/13از زندگی در بین میزان رضایت -
در حد پایین است.1/53و متوسط
درصد در حد 7/69درصد پاسخگویان در حد باال، 9دوستی)دگرخواهی (نوع-

در حد پایین است.درصد3/21و متوسط 
درصد در 6/40درصد از پاسخگویان در حد باال، 5/42احساس امنیت اجتماعی، -

درصد در حد پایین است.9/16حد متوسط و 
و در حد متوسط4/15درصد پاسخگویان در حد باال، 7/43اعتقادات دینی در بین -

در حد پایین است.9/40
درصد در حد 9/18درصد از پاسخگویان در حد باال، 4/72مقبولیت اجتماعی-

درصد در حد پایین است. 7/8متوسط و 

میزان اعتماد اجتماعی در بین پاسخگویان:2جدول 
هاسطوح یا گزینهمتغیر

باالمتوسطپاییناعتماد اجتماعی
8/509/403/8

درصد پاسخگویان در 3/8دهد که اعتماد اجتماعینشان می2نتایج حاصل از جدول 
در حد پایین است.درصد8/50و درصد در حد متوسط 9/40حد باال، 
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هاي استنباطییافته
اول:يفرضیه
اقتصادي خانواده و اعتماد اجتماعی دانشجویان رابطه ـبین پایگاه اجتماعی-

وجود دارد.

اقتصادي خانواده و اعتماد اجتماعی دانشجویانـبین پایگاه اجتماعیيبررسی رابطه:3جدول 
سطح معناداري ضریب پیرسون وننوع آزم

00/0 342/0 پیرسون

اقتصادي خانواده و اعتماد ـپایگاه اجتماعیيبراي نشان دادن چگونگی رابطه
اجتماعی دانشجویان، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج حاصل در 

است، 05/0که سطح معناداري آزمون کمتر از آورده شده است. با توجه به این3جدول
از طرفی مقدار آزمون بدستمعناداري وجود دارد.ين گفت بین دو متغیر رابطهتوامی

پایینی بین دو متغیر است مستقیم (مثبت) و نسبتاًيرابطهيدهنده) نشان342/0آمده (
اقتصادي خانواده، اعتماد اجتماعی دانشجویان به ـبدین ترتیب با افزایش پایگاه اجتماعی

ود و بالعکس. رنسبت ضعیفی باال می

ي دوم:فرضیه
بین میزان رضایت از زندگی و اعتماد اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد.-

اجتماعی دانشجویانبین میزان رضایت از زندگی و اعتماديبررسی رابطه:4جدول 
سطح معناداري ضریب پیرسون نوع آزمون

00/0 326/0 پیرسون

بین میزان رضایت از زندگی و اعتماد اجتماعی يبراي نشان دادن چگونگی رابطه
4دانشجویان، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج حاصل در جدول

توان گفت است، می05/0نمایان است. با توجه به اینکه سطح معناداري آزمون کمتر از 
) 326/0دست آمده (ون بهمعناداري وجود دارد. از طرفی مقدار آزميبین دو متغیر رابطه

مستقیم (مثبت) بین دو متغیر است، بدین ترتیب با افزایش میزان يرابطهيدهندهنشان
رود و بالعکس.رضایت از زندگی، اعتماد اجتماعی دانشجویان باال می
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ي سوم:فرضیه
.دوستی) و اعتماد اجتماعی دانشجویان رابطه وجود داردبین دگرخواهی (نوع-

دوستی) و اعتماد اجتماعی دانشجویانبین دگرخواهی (نوعيبررسی رابطه:5جدول 
سطح معناداري ضریب پیرسون نوع آزمون

00/0 293/0 پیرسون

اجتماعی دوستی) و اعتمادبین دگرخواهی (نوعيبراي نشان دادن چگونگی رابطه
5حاصل در جدولدانشجویان، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج 

توان است، می05/0که سطح معناداري آزمون کمتر از آورده شده است. با توجه به این
دست آمده همعناداري وجود دارد. از طرفی مقدار آزمون بيگفت بین دو متغیر رابطه

پایینی بین دو متغیر است بدین مستقیم (مثبت) و نسبتاًيرابطهيدهنده) نشان293/0(
دوستی)، اعتماد اجتماعی دانشجویان به نسبت ضعیفی با افزایش دگرخواهی (نوعترتیب
رود و بالعکس.باال می

ي چهارم:فرضیه
احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد.بین-

بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی دانشجویانيبررسی رابطه:6جدول
ح معناداريسط ضریب پیرسون نوع آزمون

00/0 227/0 پیرسون

اجتماعی بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماديبراي نشان دادن چگونگی رابطه
6دانشجویان، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج حاصل در جدول 

توان باشد، میمی05/0ر از که سطح معناداري آزمون کمتآورده شده است. با توجه به این
دست آمده معناداري وجود دارد. از طرفی مقدار آزمون بهيگفت بین دو متغیر رابطه

مستقیم (مثبت) بین دو متغیر است. بدین ترتیب با يرابطهيدهنده) نشان227/0(
رود و بالعکس.افزایش احساس امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی دانشجویان باال می
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ي پنجم:فرضیه
.بین اعتقادات دینی و اعتماد اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد-

دینی و اعتماد اجتماعی دانشجویانبین اعتقاداتيبررسی رابطه:7دول ج
سطح معناداري ضریب پیرسون نوع آزمون

00/0 650/0 پیرسون

اجتماعی دانشجویان، بین اعتقادات دینی و اعتماديبراي نشان دادن چگونگی رابطه
آورده شده 7از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج حاصل در جدول 

توان گفت بین دو است، می05/0که سطح معناداري آزمون کمتر از است. با توجه به این
) 650/0دست آمده (بهوجود دارد. از طرفی مقدار آزمون معناداري يمتغیر رابطه

مستقیم (مثبت) بین دو متغیر است بدین ترتیب با افزایش يرابطهيدهندهنشان
رود و بالعکس.اعتقادات دینی، اعتماد اجتماعی دانشجویان باال می

ي ششم:فرضیه
بین مقبولیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد.-

عتماد اجتماعی دانشجویانبین مقبولیت اجتماعی و ايبررسی رابطه:8جدول 
سطح معناداري ضریب پیرسون نوع آزمون

00/0 187/0 پیرسون

بین مقبولیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی يبراي نشان دادن چگونگی رابطه
8دانشجویان، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج حاصل در جدول

توان است، می05/0سطح معناداري آزمون کمتر از که آورده شده است. با توجه به این
دست آمده بهمعناداري وجود دارد. از طرفی مقدار آزمون يگفت بین دو متغیر رابطه

پایینی بین دو متغیر است بدین ترتیب با (مثبت) و نسبتاًيرابطهيدهنده) نشان187/0(
یابد و نسبت افزایش میافزایش مقبولیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی دانشجویان به

بالعکس.
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تر اشاره گردید، حاکی از این است که بین نتایج آزمون هاي استنباطی که پیش
اقتصادي خانواده، میزان رضایت از زندگی، ـ متغیرهاي مستقل: پایگاه اجتماعی

دگرخواهی، احساس امنیت اجتماعی، اعتقادات دینی، مقبولیت اجتماعی و متغیر وابسته 
ماد اجتماعی رابطه وجود دارد. براي تعیین سهم اثر هر کدام از متغیرهاي مستقل بر اعت

استفاده 1اعتماد اجتماعی دانشجویان از آزمون رگرسیون چند متغیره به روش همزمان
شده است.

ضرایب تعیین و همبستگی:9جدول
ضریب تعیین تعدیل یافته

R2.adj

ضریب تعیین
2R

هضریب همبستگی چندگان
R

مدل

514/0 526/0 725/0 1

است که نشان 725/0با توجه به جدول فوق، مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها 
باالیی وجود همبستگی،تحقیقيدهد بین مجموعه متغیرهاي مستقل و متغیر وابستهمی

درصد 52/0دهد باشد نشان میمی526/0ضریب تعیین که برابر رچنین مقدادارد. هم
ییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل تحقیق تبیین شده است.تغ

تحلیل واریانس:10جدول 
سطح معناداري F مقدار میانگین مجذورات آزادييدرجه مجموع مجذورات مدل

00/0 595/45 964/868 6 787/5213 رگرسیون
- - 058 /19 247 441 /4707 باقیمانده
- - - 253 228 /9921 کلجمع

با توجهFتوان نتیجه گرفت که ، می01/0) در سطح خطاي کوچک تر از 595/45(
ها برازش دارد.به معنادار بودن مقدار رگرسیون نیز معنادار بوده و بر داده

1 enter
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ضرایب رگرسیون:11جدول 
سطح 

معناداري t Beta
خطاي 
استاندارد

ضریب 
رگرسیون

مدل
متغیر

018/0 379 /2- - 257/6 885/14- مقدار ثابت
002/0 146/3 142/0 073/0 228/0 اقتصاديـ پایگاه اجتماعی
00/0 540/3 164/0 136/0 480/0 رضایت از زندگی
077/0 777/1 084/0 176/0 313/0 دوستی)(نوعدگرخواهی
001/0 296/3 147/0 118/0 389/0 احساس امنیت اجتماعی
00/0 653/11 549/0 320/0 732/0 اعتقادات دینی
007/0 706/2- 120/0 - 427/0 157/1 - مقبولیت اجتماعی

، 14/0اقتصادي ـ اجتماعیدهد که متغیر پایگاهمقدار بتا استاندارد شده نشان می
، متغیر احساس 084/0دوستی)، متغیر دگرخواهی (نوع16/0متغیر رضایت از زندگی

در 12/0و متغیر مقبولیت اجتماعی 54/0، متغیر اعتقادات دینی14/0امنیت اجتماعی 
اند. تغییرات اعتماد اجتماعی مؤثر بوده

گیرينتیجه
سازي و ایجاد عنوان عامل مهمی در زمینهنقش اعتمادسازي و افزایش اعتماد به

تر از آن حفظ میراث انسانی در انسانی و مهميفضاي الزم براي تربیت و پرورش سرمایه
بین اعتقادات دینی و يهاي این پژوهش رابطهذیر است. یکی از فرضیهکشور امري انکارناپ

سازمان توانند میانجیها میمیزان اعتماد اجتماعی بود که تأیید شد. از دیدگاه گیدنز دین
به ترین کارشان این است که معموالًهاي مذهبی مهمداشتبخش اعتماد باشند و باور

سازند که در کنند و چارچوبی را فراهم میعتماد تزریق میها، ارویدادها و موقعیتيتجربه
ها واکنش نشان داد. از توان تبیین کرد و در برابر آنها را میآن، این رویدادها و موقعیت

کنند. هاي دینی و اخالقی آن را تقویت مینظر تونیس اعتماد مبناي انسجام است و ارزش
عتماد در بین افراد ایجاد کند. نتایج این فرضیه با ايتواند شبکهبه اعتقاد وبر مذهب می

يهاي پژوهش رابطهخوانی دارد. از دیگر فرضیههم،)1389پژوهش کتابی و همکاران (
اقتصادي و میزان اعتماد اجتماعی است که تأیید شده است. ـبین وضعیت پایگاه اجتماعی

زان اعتماد افراد به وضعیت پایگاه دارد اعتماد یک ویژگی فردي است و میپاتنام اظهار می
ها ارتباط دارد. نتایج این اجتماعی، میزان تحصیل، میزان درآمد و تجارب شخصی آن
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خوانی ندارد و با پژوهش محسنی تبریزي و هم،)1388فرضیه با پژوهش وثوقی و آرام (
یت از بین میزان رضايدیگر پژوهش رابطهيخوانی دارد. فرضیههم،)1388شیرعلی (

زندگی و اعتماد اجتماعی است که تأیید شده است. از دیدگاه اینگلهارت رضایت از زندگی، 
رضایت اجتماعی، فضاي باز ارتباطات اجتماعی حمایت از نظم اجتماعی و در نهایت اعتماد 

یافته از لحاظ رضایت اجتماعی، به یکدیگر، همگی به هم وابسته هستند و کشورهاي توسعه
یکدیگر در سطوح باالیی قرار دارند. نتایج این فرضیه با پژوهش وثوقی و آرام اعتماد به

خوانی دارد.هم،)1388(
بین احساس امنیت و اعتماد اجتماعی است که تأیید يدیگر پژوهش رابطهيفرضیه

اعتمادي را افزایش هر نوع تهدید به موازات خود، بیشده است. از دیدگاه گیدنز وجود
هاي مختلف نشان وقتی که افراد با محیط تهدیدکننده مواجه هستند، واکنشدهد می
ر حفاظتی، کاهش مشارکت در دهند. مانند عدم اطمینان به دیگران، اخذ تدابیمی

... مطابق نظر هابز و توکویل آنچه باعث اعتماد مردم به یکدیگر هاي اجتماعی وفعالیت
)، 1389ن فرضیه با پژوهش کتابی و همکاران (شود، احساس امنیت است. نتایج ایمی

خوانی دارد.هم،)1388) و وثوقی و آرام (1388معیدفر و جهانگیري (
دوستی (دگرخواهی) و اعتماد اجتماعی است بین نوعيدیگر پژوهش، رابطهيفرضیه

خاص ارتباط داشتنيکه آن نیز تأیید شده است از دیدگاه زتومکا اجتماع اخالقی شیوه
با سه الزام اخالقی » ما«ياند. مقولهبا دیگران است که آن را به صورت ما تعریف کرده

شود. اعتماد، یعنی انتظار عمل اعتماد، وفاداري و اشتراك مساعی با دیگران تعریف می
صادقانه از دیگران نسبت به خودمان داشتن است. وفاداري، یعنی التزام به عدم نقض 

ياند و براي انجام وظایف، به واسطهنی است که به ما اعتماد کردهاعتماد نسبت به کسا
(تجانس)، یعنی توجه به منافع اند. اشتراك مساعیاعتماد شخصی ایشان، پیش قدم شده

دیگران و آمادگی انجام وظیفه کردن از طرف دیگران است، حتی اگر انجام آن وظیفه با 
فرضیه با پژوهش معیدفر و جهانگیري منافع شخصی ما در تعارض باشد. نتایج این

خوانی دارد.هم،)1388(
بین مقبولیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی است که يدیگر تحقیق رابطهيفرضیه

تأیید شده است. در اجتماع اخالقی سه مؤلفه وجود دارد از نظر اینگلهارت اعتماد به 
شود از ي دموکراسی منجر میاست که به بقایکدیگر بخشی از نشانگان فرهنگی پایدار 

خاص ارتباط داشتن با دیگران است که آن را به يدیدگاه زتومکا اجتماع اخالقی شیوه
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،)1388(نتایج این فرضیه با پژوهش معیدفر و جهانگیرياند.صورت ما تعریف کرده
همخوانی دارد.

اعتماد بر میزان تحقیق تعیین سهم تأثیر متغیرهاي مستقل يترین نتیجهمهم
در تغییرات اعتماد اجتماعی را تعیین 52/0طوري که این متغیرها اجتماعی است. به

یق به آنها دیگر تغییرات مربوط به متغیرهاي دیگري است که در این تحق48/0نمودند و 
هاي گیریم که گسترش شهرنشینی، ایجاد عرصهطور کلی نتیجه میپرداخته نشده است. به

رات جمعیتی شدید، گسترش تکنولوژي، گسترش مراکز دانشگاهی و جدید اشتغال، تغیی
ي تعامل با افرادي خارج از محورهاي خانوادگی و خویشاوندي و در نتیجه، افزایش فزاینده

تر ساخته است. نظایر آن، نیاز به اعتماد را در سطوح و ابعاد جدید زندگی اجتماعی جدي
ویژه له مراکز دانشگاهی و بهاز جمچنین شرایط حاکم بر فضاي زندگی شهر هم

هاي اي از قشرها و الیهمانعی براي گسترش اعتماد در بین بخش عمدهگرایی عمالًخاص
اجتماعی ایجاد کرده است.

گیریم که با توجه به سطح متوسط رو به هاي پژوهش نتیجه میدر نهایت از داده
افزونی از فعالیت و مشارکت طور روزر، بهماعی در میان دانشجویان دختپایین اعتماد اجت

تر دختران در جامعه و دانشگاه شود و به سمت طرد بیشدختران در جامعه کاسته می
اعتماد کند جهت جلوگیري از کاهش حاضر پیشنهاد میيبنابراین مطالعه؛گرددمی

وابط اجتماعی در گذاران توجه هر چه بیشتر به رریزان و سیاستاجتماعی در جامعه، برنامه
جامعه داشته باشند.
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