
٢٢٨٤٧

1.
7-32صفحات،97تابستان،4شماره،12دورهسابق)،انسانی(توسعهاجتماعیتوسعهفصلنامه

اجتماعیمدارايواجتماعیاعتمادرابطهشناختیجامعهتبیین
گیدنزساختاربندينظریهبرمبتنی

3و دکتر محمدتقی ایمان2، دکتر وحید قاسمی1وجیهه جالئیان بخشنده

2/10/96پذیرش:تاریخ23/12/95:وصولتاریخ

چکیده:
متفاوت،رفتارهايوهااندیشهوجودباامروزياجتماعدرزندگی

است.مداراوآمیزمسالمتهمزیستیدیگران،حقوقرعایتاحترام،مستلزم
يرابطهبررسیدنبالبهگیدنزساختاربنديينظریهازاستفادهبامقالهاین

ساختاربنديينظریهدرگیدنزباشد.میاجتماعیرايمداواجتماعیاعتماد
ساختنیازمندخودامورانجامبرايعاملکهاندازههمانبهاستمعتقد
بررسیجهت.استعاملنیازمندخودبقايوایجادبراينیزساختاست،

وپرسشنامهابزاروپیمایشروشازاستفادهبانیازموردهايدادهرابطه،این
روشبهاصفهانشهريساله29تا18جوانانازنفري600ينمونهانتخاببا

دادنشانتحقیقهايیافتهآمد.بدستنسبیايطبقهتصادفیگیرينمونه
متغیرواریانسازدرصد46و64ترتیببهآنابعادواجتماعیاعتمادمتغیر

اعتمادمتغیرتگفتوانمیبنابراینکند؛میتبیینرااجتماعیمداراي
مدارايمتغیرواریانستبیینتوانباالییحددرآنابعادواجتماعی
دارد.رااجتماعی

گیدنزساختاربندي،ينظریهاجتماعی،مداراياجتماعی،اعتمادکلیدي:مفاهیم

v.jalaeyan.1982@gmail.comشناسی دانشگاه اصفهان دکتري جامعهيدانشجو١
v.ghasemi@ltr.ui.ac.irي مسئول) علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان (نویسندهاستاد گروه 2
iman@shirazu.ac.irشناسی دانشگاه شیراز استاد بخش جامعه3
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مسألهیانبومقدمه
يهاننسااباطتبااربهزنیا،جامعهدرندگیزايبروستاجتماعیاديموجوننساا

گوناگونیجهاتازکهاستمطرحهاییانسانبینمعاصر،دنیايدرکهايرابطهدارد.یگرد
مستلزمهاانسانسایرباپیوندوهمکاري).1381:147(چلبی،دارندتفاوتهمبا

1مداراوباشدداشتهدیگرانباسازندهارتباطیفرديهرآنمددبهکهاستسازوکاري

؛1384:366(جهانبگلو،استبهترزندگیبرايراهبهترینعبارتیبهیاهاهراازیکی
تقویتوبقابهتعامالت،فراینددرآنحضورکهچرا)،48-1383:51و1377ویلیامز،

.)2003:59کاستیگون،وکین(مککندمیکمکهمبستگی
برغلبهوآمیزصلحستیهمزیحفظوبرقراريقدرتسازدمیمتمایزرامداراکهآنچه

احترامبرابري،که)2014:918دورن،(وناستمردمبیندشمنیوتعصباتوهاتفاوت
برتراس،و(ویتنبرگسازدمیپذیرامکانراتفکراتوهاارزشقاید،عهمزیستیپذیرش،و

برباشند،میماازمتفاوتکهاستافراديپذیرشمدارا).2002داسش،و2012:290
استاجتماعنفعبهماهیتاًوکندمیکیدأتاجتماعیانتظاراتورفتارهامثبتيجنبه

دارندحقمردمکهاستاینمداراماهیت).2001همکاران،ورابینسون؛2001(اوبردیک،
ماقبولموردآن،ازمنبعثرفتارهايوباورهااگرحتیکنند،رفتارباورهایشاناساسبر

هاارزشورفتارگفتار،نگرش،درافرادهايتفاوتپذیرشبودنمداراجويزمهالنباشد.
است.

ویژگیدوعنوانمدارا و اعتماد اغلب بهدارد.اهمیتبسیارمدارابرثرؤمعواملفهم
یکیعنوان). اعتماد به233: 2005(ویدمالم، شوندمیذکرهمکناردرمدنیيجامعهمهم

مدارا نسبت به دیگران است ارتقايدرمهمعواملازاجتماعی،ي مایهسرهايلفهؤماز
ثرؤمعواملازواجتماعیروابطاصلیي هستهاعتماد.)1388:66همکاران،وپور(شارع

بروزيزمینهوشودمیکنشگرانتعامالتتسهیلموجباست،آنگسترشورشددر
اجتماعیتعامالتواعتمادبستردراجتماعیايمدارکند.میفراهمرامداراجویانهرفتار

اعتمادبهمنوطنابارتباطگیدنزنظرازشود.میتقویتوتوسعهوکردهپیداموجودیت
همکاريبهیکدیگرباتادهدمیاجازهافرادبهو)1378:140(گیدنز،استمتقابل

اجتماعیمدارايباشد،کمتراداعتمآنتبعبهواجتماعیروابطسطحچقدرهربپردازند.
چونابزارهاییاعتماد،برمبتنیفضايدر).1385:10امیرکافی،و(چلبیشودمیکمتر

1 toleration/tolerance
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یکدیگربامتقابلاعتمادي پایهبرافرادودادهدستازراخودضرورترسمیکنترلوزور
).1381:12(چلبی،کنندمیبرقرارارتباط
اريبرقرنمکااوهیدردنودررامکانیومانیزصلافوتاطاتباريتوسعهکهآنجااز

بهادفرادعتمااوملز،ستادادهمختلفيهانمازساوهاوهگراد،فرابهرامتقابلبطروا
والزاماتجدیديجامعه).1375:2(امیرکافی،دمیشوسحسااپیشازبیشیکدیگر
یکاعضايچهرهبهچهرهروابطوشناییآگذشتهدراگرطلبد.میراجدیديشرایط
امروزهگشت،میمردممیاناجتماعیتعامالتوروابطگیريشکلباعثمنطقهیامحله
وشرایطبهنیازها،فعالیتيدامنهفراوانیوگستردگیبهتوجهباروابطدادنشکلبراي

روابطاینجادایبرايخصوصیاتوهاویژگیترینمهمازیکیکهاستدیگريهايویژگی
).1387:11آبادي،(زیناستاعتمادداشتن

قائلتمایزارتباطنددرآنهاباکهمختلفیهايگروهومختلفهايکنشبینافراد
دراعتماداهمیتاینودهندمینشانخودازنهاآبهنسبترامتفاوتیمدارايوشوندمی

کندمیاشارهرابینسونچنانچه).2007همکاران،و(ورکویتندهدمینشانراروابط
داشتهمداراشرایطیچهتحتوموضوعیچهمورددرکسی،چهبااینکهمورددرهاانسان
).2001:85همکاران،و(رابینسونکنندمیعملانتخابیبصورتباشند

میزانداراياجتماعیهايگروهتماماست.آنبودنايرابطهاعتماد،مرکزيخصلت
داللتگروهاعضايمتقابلاعتمادوهمکارييدایرهگستردگیبرکهاعتمادندازصیخا

روابطدراعتمادپرداختنوساختندرمهمينکته).1388:209نوابی،و(غفاريدارد
طوربهباشدقادروبشناسدرسمیتبهرادیگريشخصیتبایدکسهرکهاستاینناب

بربایداعتمادهمچنینکند.استنباطاورفتاروگفتارازرامطلوبهايپاسخبرخیمنظم
ارمغانبهراتريژرفيرابطهتایابدتوسعهخواستهخودولیمتقابلتعهدنوعیاساس
).140- 1378:143(گیدنز،بیاورد

بحرانبهنسبتراما،)1383(ایرانیانهاينگرشوهاارزشپیمایشهايیافته
واجتماعیهايگروهيهمهبهمربوطکهسازدمیهوشیارایراندرعیاجتمااعتماد

ودشونمیحکومتیاجامعهمخصوصفقطندارد،خاصیسطحبحران،ایناست.سیاسی
دررااجتماعیاعتمادکاهشدارد.وجودسیاسیواجتماعیمختلفهايگروهمیاندر

بهمنجرتواندمیامراینکهکردمشاهدهتوانمیايیافتهتشدیدصورتبهدههسهطول
دهد.کاهشرااجتماعیمدارايوهمکاريوشدهمردممیاندرهمسازيتضعیف
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مبنايبراجتماعیمدارايواجتماعیاعتمادي رابطهبررسیپژوهشایناصلیهدف
دارامسنجشگرفته،صورتکنونتاکهتحقیقاتیدراست.گیدنز1ساختاربنديينظریه
علیزاده)،1383(همکارانوزادهسراج)1974(کینگينظریهبرمبتنییاعمدتاً

و)1393(همکارانوزادهحسین)،1391(همکارانوادیبی)،1389(ترکارانی)،1387(
وپورشارع)،1388(عسگريوپورشارعاست.بوده)1997(وگتينظریهبرمبتنییا

رستگاروبهشتی)،1391(همکارانوگالبی)،1389(اییمقتد)،1388(همکاران
ينظریهازترکیبیخودکاردرنیز،)1392(شریفی).1392(رضاییوگالبی)،1392(

است.بردهبکاراجتماعیمدارايسنجشبرايراوگتوکینگ
هرهکنظریاتیایران،دراجتماعیمدارايشناختیجامعهتبیینبرايرسدمینظربه

صورتیدراست.نشدهبردهکاربهدهند،قرارنظرمدهاتحلیلدرراکالنوخردسطحدو
راآنبرثرؤمعواملوبروزشرایطمدارا،ازمادركتواندمیسطحدواینتعاملکه

شناساییدنبالبهعمدتاًنیزکشورازخارجدرمدارابامرتبطتحقیقاتدهد.افزایش
هستندخردسطحدرفرديانتظاراتیاشخصیتمایالتقبیلازمداراباطمرتبعوامل

عواملکهدهدمینشانالمللیبینتطبیقیمطالعاتچهاگر).1999ترنسو،و(سولیوان
؛2010ورکویتن،و(واندرنولاستاثرگذارافرادمدارايبرنیزکالنسطحدرساختاري

وخردسطحدوهرمداراتببینوبررسیدرکهیمطالعاتو)2003،روشنایدروپفلی
حاضرپژوهشبنابراین؛)2014:919دورن،(ونهستندنادربسیاربگیرندنظردرراکالن

بهپاسخدنبالبهدیگرسويازوزمینهایندرموجودکاستیرفعدنبالبهسویکاز
است.گیدنزساختاربندينظریهمبنايبرزیراالتؤس

اصفهانشهرساله29تا18جوانانبیندرآنابعادواجتماعیاعتمادطحس-1
است؟چقدر

اصفهانشهرساله29تا18جوانانبیندرآنابعادواجتماعیمدارايسطح-2
است؟چقدر

تبیینتوانحدچهتانهادي)وشخصیبین(بنیادین،آنابعادواجتماعیاعتماد-3
دارد؟راآنعادابواجتماعیمداراي

1 structuration
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پژوهشپیشینه
هاينامهپایانوهاپژوهشدرکهاستموضوعاتیجملهازآنبرثرؤمعواملومدارا

تبیینبهمستقیمطوربهاندکیمقاالتامااست.گرفتهقرارتوجهموردایراندرمختلفی
بهبیشترارجیختحقیقاتدرهمچنیناند.پرداختهاجتماعیمدارايواعتمادي رابطه

تحقیقاتازايچکیدهادامهدراست.شدهپرداختهاعتمادوسیاسیمدارايتبیینموضوع
کرد.خواهیممالحظهرااجتماعیمدارايواعتمادبامرتبطخارجیوداخلی

داخلیتحقیقاتالف)
جویاندانشبیندرمدارابااجتماعیي سرمایهيرابطه،)1388(همکارانوپورشارع

قراربررسیموردراطباطباییعالمهدانشگاهوتهراندانشگاهاجتماعیعلومهايدانشکده
اعتماداجتماعی،ي سرمایهمتغیرهايمیانازکهدهدمینشانتحقیقنتایجاند.داده

يرابطههمچنیناست.داشتهداريیمعنومعکوسيرابطهمداراابعادتمامیبانهادي
رسمیهايشبکهوسیاسیرسمیغیرهايشبکهدرمشارکتبینداريمعنیومستقیم

میانازکهاستآنازحاکیرگرسیونیتحلیلنتایجاست.شدهمشاهدهمداراابعادبا
سن،نهادي،اعتمادمتغیرچهاراي،زمینههايمتغیرواجتماعیي سرمایهمتغیرهاي

تبیینترینمهمارتباطی،وانحصارياجتماعیي سرمایهورسمیغیرهايشبکه
).64-98: 1388پور و همکاران، (شارعباشندمیمداراهايکننده

مدارايبرثرؤمفرهنگیواجتماعیعواملبررسیبهپژوهشیدر،)1389(مقتدایی
اندیشیجزموآنومیچونعواملیکهدادنشانتحقیقنتایجاست.پرداختهاجتماعی

وجود،ابرازهايارزشهمچنیندارد.اجتماعیمدارايباداريمعنیومعکوسيرابطه
باداريمعنیومثبتيرابطهتحصیالتوفردگراییامنیت،احساساجتماعی،اعتماد
تولدمحلقومیت،هل،أتوضعیتجنسیت،همچونشناختیجمعیتمتغیرهايدارد.مدارا

متغیرکهذکراستبهالزمگذارد.میثیرأتروندانشهمدارايمیزانبرمستقیمطوربه
(مقتدایی، داردرابطهمداراباآنومیواسطمتغیرطریقازومستقیمغیرطوربهمالیفشار

1389(.
سطحبرثرؤماجتماعیعواملبررسیبهپژوهشیدر،)1390(همکارانوآقابخشی

شاملتحقیقایندراجتماعیاملعواند.پرداختهسرابشهرسطحدر1اجتماعیتحمل

1 social tolerance
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روابطيهشبکاجتماعی،(اعتماداجتماعیي سرمایهسطحاجتماعی،ناهمگونیسطح
سطحجمعی،هايرسانهگسترشسطحعضویت)،ناهمگونییاتنوعمیزانشخصی،

ي رابطهدهدمینشانرگرسیونآزمونازحاصلنتایجاست.فردگراییسطحوگراییجزم
: 1390(آقابخشی و همکاران، استدارمعنیومثبتاجتماعیتحملباجتماعیااعتماد

34-17.(
برثرؤماجتماعیعواملواجتماعیمدارايسنجشبهتحقیقیدر،)1392(شریفی

وهمبستگیآزمونازحاصلنتایجاست.پرداختهتهرانساکنشهروندانبیندرآن
احساسبینمعناداريرابطهوجوديدهندهنشان،تحقیقایندرهادادهتحلیلوتجزیه

بینمعناداريرابطهوجودعدموگروهیدرونروابطيشبکهواجتماعیاعتمادامنیت،
درشدهواردمتغیرهايتمامبیناز.استاجتماعیمدارايوگروهیبرونروابطيشبکه
تحصیالت،شخصی،بینتماداعامنیت،احساسنهادي،اعتمادترتیببهرگرسیونتحلیل
(شریفی، داشتندوابستهمتغیرتبییندرراسهمبیشترینبودنمتأهلوبودنشاغل
1392.(

خارجیتحقیقاتب)
عواملبهمرتبطتحقیقاتبررسیبهمروريتحقیقیدر،)2001(همکارانشوولش

سیاسی،علوميهارشتهدروسطحچنددراجتماعیاعتمادپیامدهايوکنندهتعیین
شناسیجامعهيحوزهدروفرديسطحدرهایافتهاند.پرداختهشناسیجامعهوروانشناسی

رامردماعتمادشود.میدوستینوعوانسجامهمکاري،بهمنجراعتمادکهاستایننشانگر
اعتمادغیاببنابرایناست.دارمعنیروابطبرايشروعیينقطهونمودهنزدیکیکدیگربه

درشود.یکدیگرازافرادانزوايوجداییومتقابلارتباطکاهشبهمنجرتواندمیاجتماعی
مدارايوهاتفاوتبرمبتنیمتقابلدركبرايزمینهاجتماعی،اعتمادتقویتباکهصورتی

گردد.میفراهماجتماعی
کامالًایالتدودرمداراواعتمادي رابطهبررسیبهپژوهشیدر،)2005(ویدمالم

بهاعتمادیافته،تعمیماعتمادشاملسطحچنددراعتماداست.پرداختههنددرمتفاوت
بهاعتمادوگروهیبرونوگروهیدروناعتمادکاست،بهاعتمادمذهبی،اجتماعات

کهدادنشانتحقیقنتایجاست.گرفتهقرارسنجشموردمسیحیانومسلمانانهندوها،
مثبتيرابطهمداراباگروهیبروناعتمادوگروهیدروناعتمادیافته،تعمیماعتماداعتماد،
دارند.
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واجتماعیدارايميکنندهتعیینعواملوسطوحبررسیبهپژوهشیدر،)2013(لی
میاندرمدارايدرجهکهاستآنازحاکینتایجاست.پرداختهکنگهنگدرسیاسی

باالییمدارايسطحازاجتماعیلحاظبهکههاییگروهواستمتفاوتبسیارمردم
احترامیبامأتويفاصلهمردم،ازبسیاريندارند.مداراسیاسیلحاظبهلزوماًبرخوردارند،

هايشاخصبررسیبههمچنینمقالهاینکنند.میحفظاقلیتهايگروهبارا
هايگروهمیاندرمداراکهدهدمینشانواستپرداختهمدارانگرشیوشناختیجمعیت

اعتمادبامداراتحقیقایندراست.کمترنیزمهاجرانتازهمیاندروبیشترتر،جوان
دارد.داريمعنیومثبتيرابطهاجتماعی
منجرکهاجتماعیشرایطومداراماهیتبررسیبهتحقیقیدر،)2014(دورنون

مروربارامداراآمیزتناقضماهیتتحقیق،ایندروياست.پرداخته،شودمیمدارابروزبه
ويدهد.میقراربررسیموردمدارابهمرتبطتجربیهايیافتهوعلمیتحقیقاتادبیات

افزایشراآنبروزشرایطومداراازمافهمها،گروهبینروابطبررسیکهکندمیبیان
فراهمموجباجتماعی،ي سرمایههايلفهؤمازیکیعنوانبهاجتماعیاعتماددهد.می

بخشد.میبهبودرامداراوشودمیهاتفاوتبهنسبتمثبتتجاربآمدن

گیدنزساختاربندينظریه
شماربهني آاولیهواصلیمدافعانوطراحانازگیدنزکهساختاربندييهنظری

نفیرایجهايسازيقطبیدوترکیبییاتنظردراست.ترکیبیيهنظرییکرود،می
طرفدوآندرکهرسندمیترکیبیطرحیبهبندي،قطبسويدوهرنفیباوشوندمی
مدلیساختاربنديينظریهطرحباگیدنز).68-1385:69(علمداري،اندرسیدهسازشبه

دراو).1388:78ري،امیو(توحیدفامدهدمیارائهعاملیتوساختاربینيرابطهازپویا
استقاللوارادهوساختارمیانوفاقراخویشهدفساختار،وکنشينظریهترکیب

کندمیعنوانساختاروکارگزاريرابطهازدیالکتیکیفهمیيتوسعهطریقازکنشگران
اجتماعیساختارهايکهاستنآرابطهاینازويمراد).1378:3استوکر،و(مارش

ويآنکهباوهستندنیزني آوسیلهوابزارکهحالیدرکنشگرانند،کنشيهتساخ
متقابلکنشامکانبرايدیگرانبهرااووابستگیاماداند،مینهاییهدفراشخص

).1388:102(پارکر،داندمیمحرزهدفمند)(کنشاجتماعی
شاملنهاآدیدگاهوکنندمیکیدأتعاملیتبرهانظریهازايگونهگیدنزيعقیدهبه

وباشدمیاجتماعیزندگیبهکنشگرانيدهندهشکلباورهايوهاانگیزشها،ارزش
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تبیینمنظوربهطبقاتیوسازمانیهايپویاییهماننداجتماعیفرایندهايبهدیگرايگونه
وفردبینبلمتقايرابطهبرقرارياستمعتقدوياماپردازند.میجمعیوفرديزندگی
تنهاوجه،دواینبینتمایزوباشدمیشناسیجامعههاينظریهتمامیاساسجامعه،

کنشگريهتجربنهاويهنظریاساس).1388:243اصل،(محمديداردتحلیلیيجنبه
(همچوناجتماعیجامعیتنوعهروجودنهونمادین)متقابلکنش(همچونفردي
"مکانوزمان"راستايدرکهاستاجتماعیاعمالبلکهساختاري)کارکردگراییينظریه

).1374:601(ریتزر،گیرندمیسامان
حالاینبانیستند،آزادهایشانکنشانتخابدرمردمچهاگرکهکندمیبیانگیدنز

هباینبنابر؛)1390:68(ساعی،کندمیتولیدبازرااجتماعیساختارکههستندعاملیتی
پیشنهاداجتماعی)(ساختارجامعهو(عاملیت)فردمیانتعاملیايرابطهفرضجاي
گیدنزببینیم.اجتماعیاعمالي کلیهمختلفوجوهصرفاًراساختاروعاملیتکهکندمی
دوگانگی).1392:191(سیدمن،کندمیاستفاده1ساختاردوگانگیمفهومازراهایندر

شکلانسانیعاملینيوسیلهبههماجتماعیساختارهايکهاستمعنینابهساختار
در).1390:520ترنر،و(الیوتهستندگیريشکلاینبرايايواسطههموگیرندمی

پذیرامکانومحدودراانسانیکنشهمآنهااماکنند،میایجادهاانسانراساختارهاواقع
علومدرتحقیقیبررسیهر"کهداردتقاداعاو).1380:202(کیویستو،سازندمی

).1984:219(گیدنز،"سازدمرتبطساختارباراعاملیتیاکنشبایدتاریخ،یااجتماعی
بهکنشعقالنیتشمارد.میبرراانگیزشوعقالنیتویژگیدوکنشبرايگیدنز

انگیزشوشکنمعیارهايبیانوکنشگرانفکريونظريهايزمینهمستمردركمعناي
معتقداواست.کنشبهعمليشیوهتاکنشانجامبهکنشگرتمایلازطیفیمعنايبه

شودمیبازسازيانگیزشوعقالنیتاساسبرهموارهکهاستجریانیکنشاست
).1389:289(آزادارمکی،

حسیاوجودامنیتحفظبهتمایلکنشورايدربرانگیزانندهنیروهايازیکی
وراحتذهنیوضعیتبهوجوديامنیتدارند.نیازنآبهکنشگرانکهباشدمیتماداع

افراديهمراهبهآشنامحیطیدربدیهیهايفعالیتبهفردآندرکهداردداللتمناسبی
دلهرهاحساسفردصورتاینغیردراست،مشغولباشند،نمیاوبرايتهدیديکهدیگري

تااستعاطفیبیشتردارد،والدینبانوزاديرابطهدرریشهنیتاماحساساینکند.می
ازوجودامنیتاستمعتقدگیدنزمجموعدرباشد.میناخودآگاهني آزمینهوشناختی

1 duality of structure
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تفسیردیگران،بامواجهاتشدنايرویهاز:عبارتندکهشودمیحاصلشیوهچند
کهعقالنیتیظرفیتنیزومعرفتیيهذخیریاعملیاموريصورتبهاعمالآمیزموفقیت

).1383:20(مقدس،آیدمیدستبهاستداللیخودآگاهیبا
اساسبرمجرد،هاينظامیااشخاصبهنسبتاطمینانابرازاعتمادگیدنز،اعتقادبه

سازدمیبرطرفرااطالعیبییانادانیمشکلمعموالًکهاست،ایمانبهجهشنوعی
انسانیموجودکهداندمیوجوديامنیتاحساسعاملرااعتماداو).323:1378(گیدنز،
قوتاحتمالیخطرهايازآکندههوايوحالدروهابحراندرها،انتفالونقلدررامنفرد

وعناصرازرااعتمادهمچنینگیدنز).63(همان:بردمیپیشبهوبخشدمیقلب
یعنیاعتمادمحلیيزمینهچهارکهاستمعتقدونددامیمدرنیتهاصلیهايمؤلفه

مدرنازپیشهايفرهنگبرمذهبیشناسیکیهانوسنتمحلی،اجتماعخویشاوندي،
هاينظامونمادهاوانتزاعیهاينظامبهاعتمادمدرندوراندرآنکهحالدارند،تسلط

دراعتمادوى،دیداز.)120:1384(گیدنز،استگرفتهرااعتمادنوعاینجايکارشناسی
دیگرعبارتبهیاناشناسدیگرانبهوشخصىغیراعتمادمتأخر،يمدرنیتههاىنظام

رشدماهیتازکهاستفردىبیناعتمادروابطبنیادىيجنبه،»مدنىتوجهىبى«
درگیدنز).1384:104اجاقلو،و(زاهدياستگرفتهریشهانتزاعىهاىنظاميیابنده
شخصیکاعتمادپذیرىبهاطمینانعنوانبهتوانمىرااعتماد«گوید:مىاعتمادتعریف

اینکهآنجایىکرد؛تعریفمعینرویدادهاىیاپیامدهارشتهیکبهتوجهبانظامیکیا
»کندبیانرافنى)دانش(یاانتزاعىاصولصحتیاودیگرىبهعشقیاصداقتاطمینان،

اعتمادکالنسطحبرهموخردسطحبرهمتعریفایندرگیدنز).1384:41(گیدنز،
شخصدارد.صمیمیتبانزدیکىيرابطهمتقابلاعتمادفردى،سطحدرکند.مىتکیه
هریعنىباشد؛اعتمادقابلخودشهموکنداعتماددیگرىبههمبایداعتمادایجادبراى
جوامعکالن،سطحدر).1384:105اجاقلو،وهدي(زابشناسدرسمیتبهرادیگرىکس

هاىنظاموفردبینيرابطهکلیداعتماد،وکنندمىاعتمادتخصصىهاىنظامبهمدرن
اعتماد،دارد.مىنگهیکپارچهرامدرنجوامعکهاستچیزىهماناعتماداست.تخصصى

راناامنىاجتماعىهاىهگرووافرادشود،سستگاههرواستزدندریابهدلنوعى
).1388:41(گیدنز،کردخواهندتجربه

مسائلوروزمرهزندگیدرملموسکارکردهايونتایجدارايگیدنزشناسیجامعه
عنوانبشربرايجدیداندازهايچشمبابخشرهاییايهتجربراآنويکهاستشهروندان
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رابشرآزاديامکاناتورساندمیدمدآنتنوعوفرهنگیترعمیقدركبهکهداردمی
).1388:96امیري،و(توحیدفامآوردمیفراهم

پژوهشنظريمدل

مدل نظري پژوهش: 1شکل 

پژوهشفرضیاتواالتؤس
اصفهانشهرساله29تا18جوانانبیندرآنابعادواجتماعیاعتمادسطح-1
است؟چقدر

اصفهانشهرساله29تا18جوانانبیندرآنابعادواجتماعیمدارايسطح-2
است؟چقدر

بانهادي)وشخصیبین(بنیادین،آنابعادواجتماعیاعتمادبینرسدمینظربه-3
دارد.وجودرابطهاجتماعیمداراي

پژوهششناسیروش
دواحوگرفتهانجامپرسشنامهابزارازاستفادهباوپیمایشروشبهپژوهشاین

سال18- 29جوانانيکلیهپژوهشاینآمارييجامعه.استفردآندرتحلیل
حجمبودند.1394سالدراصفهانشهريگانه15مناطقدرساکن)1نفر569766(

مخدوشاحتمالبهتوجهباکهگردیدتعییننفر600کوکرانفرمولبهتوجهبانمونه
پاسخنامه،گذاشتنناتمامواالتؤسبهکدستیهايپاسخها،پرسشنامهازبرخیبودن

اصفهانشهردارياطالعاتتحلیلوماري آهرااد1
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598تعداد،اینازکهشددادهافزایشعدد630بهشدهتوزیعهايپرسشنامهتعداد
وسنیهايگروهجنس،تفکیکبهگیرينمونهبود.داراراتحلیلوتجزیهامکانپرسشنامه

کهصورتاینبهشد.نجاماايطبقهتصادفیگیرينمونهيشیوهبهسکونتمحليمنطقه
شدگرفتهنظردرنیزنمونهدرنسبتهمانوشدهمحاسبهجمعیتکلبهکدامهرنسبت

گردید.توزیعپاسخگویانبینهاپرسشنامهمبنا،همینبرو
گردید،طراحیآنهاابعادواجتماعیمدارايواعتمادسنجشبرايکهاالتیؤس
مدراعاملیتوساختارتعاملتاشدهتالشواستگیدنزساختاربنديينظریهبرمبتنی

وآنبروزشرایطمدارا،ازرامادركتواندمیپویابستریکدرکهتعاملیدهد.قرارنظر
بخشد.بهبودنآيکنندهتضعیفیاکنندهتقویتعوامل

دلیلهبنفري،60ينمونهیکرويبرمقدماتیيپرسشنامهپایاییبررسیازپس
گرفتهنظردرنهاییيپرسشنامهعنوانبهپرسشنامههمانآن،ابعادومتغیرهابااليپایایی

تحلیلوتجزیهبرايGraphicAmosوSPSSافزارنرمازها،دادهآوريجمعازپسوشد
سنجشموردسازهوصوريرواییهايشیوهبهنیزپرسشنامهرواییشد؛استفادههاداده
اجتماعیمدارايابعادتمامپایاییشود،میمشاهده1جدولدرکهطورهمانگرفت.رقرا
پایاییدارد.قرارمطلوبیحددر70/0ازباالترکرونباخآلفايضریببااجتماعیاعتمادو

آلفايبااجتماعیاعتمادو88/0کرونباخآلفايبانیزاجتماعیمدارايهايپرسشکل
است.طلوبم85/0کرونباخ

n=598(آلفاي کرونباخ) ضرایب پایایی به روش همسازي درونی: 1جدول

کرونباخآلفايضریباالتؤستعداد

هاي مداراي اجتماعیلفهؤم

1384/0ساختاربندي
677/0انتظارات عاملیت از ساختار
568/0انتظارات ساختار از عاملیت

2488/0کل پرسشنامه

اعتماد اجتماعیهايلفهؤم

575/0اعتماد بنیادین
571/0اعتماد بین شخصی

1087/0اعتماد نهادي
2085/0کل پرسشنامه
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آنابعادواجتماعیمدارايتعریف
درکنش،یکعنوانبهاجتماعیمدارايکهاستبودهاینبرتالشپژوهش،ایندر
عملیاجتماعیمدارايشود.تبیینوتعریفتعاملیوساختارسویهدوتعاملباارتباط

وخودمنافعبهنسبتآگاهیضمنکهاستهاییگروهوافرادبیندرآگاهانهواختیاري
همزیستیواحداجتماعیکدروبودهمتفاوتیزندگیهايروشوهادیدگاهدارايجامعه،

شود.میبازتولیدوتولیداختارسباعاملیتبازاندیشانهفراینددرمدارادارند.همسازيو
باشد،بیشتردواینهماهنگیچههروداردعاملیتیوساختارييجنبهاجتماعی،مداراي

تواناییوفرد)نفع(بهخالقانهتواناییازترکیبیاساس،اینبراست.ترقويساختاربندي
دارد.همراهبهخودباراجامعه)نفع(بهعقالنی

نظردرزیرابعادآن،کردنعملیاتیعبارتیبهواجتماعیارايمدسنجشجهت
عاملیتانتظارات- 2(ساختاربندي)،عاملیتوساختاريبازاندیشانهيرابطه- 1شد:گرفته

مختصربصورتابعاداینازکدامهر،زیردرکهعاملیتازساختارانتظارات-3وساختاراز
است.شدهتعریف

يبازاندیشانهيرابطهازمراد(ساختاربندي):عاملیتوساختارياندیشانهبازيرابطه
هايهویتکدامهرساختار،وعاملیتکهاستايرابطهتحقیق،ایندرعاملیتوساختار
مدارايباشیمداشتهانتظاراگرباشند.توانندنمینیزهمبدونولیدارند،راخودمستقل

اینباشند.داشتهسازوساختیکدیگربابایدساختاروملیتعاگیرد،صورتاجتماعی
برايگرفت.قرارپرسشموردلیکرتطیفقالبدروگویه14شاملمدارا،ازبعد

امکاندیگر،ادیانازافراديباارتباطامکانجملهازموضوعاتیبعد،اینکردنعملیاتی
مرد،وزنبینتضادوتعارضیریتمديشیوهرانندگی،وراهنماییقوانینرعایت
متفاوت،هايدیدگاهوعقایدهمزیستیامکاننظر،اظهارونقدامکانقومی،هايگروه

است.گرفتهقرارپرسشمورد...وهاارگانوهاسازمانازخدماتدرخواست
لحاظبهتوانمیراعاملیتوساختاراستمعتقدگیدنزعاملیت:ازساختارانتظارات

).1390:127(ساعی،شوندمیبافتههمدراجتماعیزندگیدراماداد،تمیزتحلیلی
دلیلبهنیستند،ذاتیپایداريگونههیچدارايانسانیکنشازخارجاجتماعیساختارهاي

متغیراینعملیاتیسنجشجهتهستند.اجتماعیيهبرساختساختارهااینهکآن
برابردرخشونتازاستفادهشخصی،هايسلیقهبهنسبتقانوناهمیتقبیلازموضوعاتی

مختلفهايدیدگاهانتشارمحدودیتمختلف،نظراتمقابلدرجامعهدوامعقاید،اختالف
گرفت.قرارسنجشموردلیکرتطیفقالبدرهمهبرايقوانینشدناجرایکسانو



19شناختی رابطه اعتماد اجتماعی ...تبیین جامعه

ساختارکههاییمحدودیتازخارجتوانندمینیزعامالنساختار:ازعاملیتانتظارات
رااجتماعیساختارهايکنشطریقازخالقانهايشیوهبهاست،کردهتعیینهاآنبراي

باتغییروحرکتایناگرشود.میتعریفخالقانهتواناییباعاملیت.کننداصالحوتعدیل
ودركیکدیگرسويازساختاروعاملیتانتظاراتکنند،پیداهمسازيساختارمحدودیت

انتظاراتشود.میفراهممداراجویانهرفتارهايبروزامکانوشدهشناختهرسمیتبه
برايگرفت.قرارپرسشموردلیکرتطیفقالبدروگویه6درساختارازعاملیت
باازشساکثریت،ازاقلیتانتقادامکانقبیلازموضوعاتیمداراازبعداینکردنعملیاتی

اعتقاداتازاستخداممعیاربودنجداها،گیريتصمیمدرمردمنظربهاهمیتمنتقد،افراد
توانمندياولویتومتفاوتهايگرایشبامجالتوهاروزنامهوجودفرد،هايگرایشو

گرفت.قرارپرسشموردنفوذباافرادبارابطهبهنسبت

آنابعادواجتماعیاعتمادتعریف
اعتمادوشخصىبیناعتمادبنیادین،اعتمادکند:مىمطرحرااعتمادگونهسهگیدنز

نهادي.
ازمالعمااورفتارکهافطراينیادودخوبهنسبتستانگرشی:بنیادیناعتماد-1

دعتمااقابلنجهارمواوادفراکهددمیگريتفّکرتقویتموجبودمیشومتأثرآن
نوعىوکاهشرااضطراببنیادیناعتماداردمیگذصحهآنتثباووماتدبروهستند

).110-1384:115(گیدنز،آوردمىوجودبهفرددررارویدادهادرنظموتداوماحساس
برايگرفت.قرارپرسشموردلیکرتطیفقالبدروگویه5شاملاعتماد،ازبعداین

مسیربودنبینیپیشقابلقبیلازاالتیؤسی،اجتماعاعتمادازبعداینکردنعملیاتی
آیندهبرايبینیپیشامکانآینده،برايریزيبرنامهامکاندنیا،امورثباتوپایداريآینده،

گرفت.قرارپرسشموردآتیهايفعالیتازاطالعو
چهرهروابطدرکهاستاعتمادازشکلیشخصیبیناعتمادشخصی:بیناعتماد-2

وسازدمیمرتفعراارتباطیموانعاعتمادازشکلایندهد.مینشانراخودچهرهبه
بهبیشترکهشخصیروابطمدرندوراندرشود.میموجبراروزانهتعامالتازبسیاري
وآوردوجودبهبایدرانآکهاستمتقابلاعتمادبهوابستهآید،میدرنابيرابطهصورت
دروگویه5شاملاعتماد،ازبعداین).136- 143(همان:کردجلبراقابلمطرفاعتماد
قرارپرسشموردفامیلوهاهمسایهدوستان،خانواده،اعضايبهاعتمادلیکرتطیفقالب

گرفت.
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مهارتیافنیکارانجامهاينظامراانتزاعیهاينظامگیدنزنهادي:اعتماد-3
راماکنونیزندگیاجتماعیوماديمحیطازوسیعیيهاحوزهکهداندمیتخصصی
بهاعتمادازناگزیرماوينظربهغیره.ومعمارينظامپزشکی،نظاممثلدهد.میتشکیل

جهانیمدرنیتهايجنبهازبسیاريکهموقعیتیدرانتزاعیهاينظامومدرننهادهاي
لیکرتطیفقالبدروگویه10شاملاعتماد،ازبعداین.)34(همان:هستیمباشد،شده
صحیحکارکردبهپاسخگویاناعتمادنهادي،اعتمادسنجشبرايگرفت.قرارپرسشمورد
رانندگی،وراهنماییقوانینشهرداري،پرورش،وآموزشهايبرنامهقضایی،نظامها،بانک

گرفت.قرارسنجشموردمجلسودولتانتظامی،نیروي

ژوهشپهايیافته
توصیفیهايیافته- 1

هلأپاسخگویان بر حسب جنسیت و وضعیت تتوزیع:2جدول 
هلأتوضعیت

هلتأممجردجنس

20594فراوانیزن
28/3471/15درصد

21386فراوانیمرد
61/3538/14درصد

418180فراوانیجمع
89/6910/30درصد

توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیالت و وضعیت اشتغال:3جدول 
تحصیالت

اشتغالوضعیت
زیر

فوقدیپلمدیپلم
فوقلیسانسدیپلم

حوزويدکتريلیسانس

1912941941632فراوانیشاغل
17/357/2185/671/1567/250/033/0درصد

شاغلغیر
3512747681332فراوانی
85/523/2185/737/1117/250/033/0درصد

جمع
54256881622964فراوانی

03/980/4271/1409/2784/400/166/0ددرص
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استنباطیهايیافته- 2
شهريساله29تا18جوانانبیندرآنابعادواجتماعیاعتمادسطح:1الؤس
است؟چقدراصفهان

برآوردهايگردید،استفادهاينمونهتکتیآزمونازباالالؤسبهپاسخگوییجهت
.استشدهگزارشزیرجدولدرآزموناینبهمربوط

اي جهت بررسی میزان اعتماد اجتماعی و ابعاد آننمونهبرآورد آزمون تی تک: 4جدول

متغیر
استنباطیآمارتوصیفیآمار

3:Test Value

tيآمارهمیانگینتفاوتمعیارانحرافمیانگین
ي درجه

*زاديآ
سطح

معناداري
67/365/067/003/25بنیادیناعتماد

582

001/0
86/363/086/096/32001/0شخصیبیناعتماد

40/374/040/015/13001/0نهادياعتماد
58/351/058/090/27001/0اجتماعیاعتماد

زادي با حجم نمونه ناشی از حذف موارد پرت است.ي آهاختالف درج*

کهدهدمینشانباالولجددراينمونهتکتیآزمونبرآوردبهمربوطمقادیر
معنادارتفاوتدارايپژوهشماريي آنمونهدرآنابعادواجتماعیاعتمادمتغیرمیانگین

واجتماعیاعتمادمیزانالؤسبهپاسخدرپس).Sig≥05/0(است)3(فرضیمیانگینبا
معناداريطوربهآنابعادواجتماعیاعتمادمتغیرمیانگینکهگفتتوانمیآنابعاد
دارد.قرارمتوسطحدازباالتر

ساله29تا18جوانانبیندرآنابعادواجتماعیاجتماعیمدارايسطح:2الؤس
است؟چقدراصفهانشهر

برآوردهايگردید،استفادهاينمونهتکتیآزمونازباالالؤسبهپاسخگوییجهت
.تاسشدهگزارشزیرجدولدرآزموناینبهمربوط
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اي جهت بررسی میزان مداراي اجتماعی و ابعاد آننمونهبرآورد آزمون تی تک: 5جدول

متغیر
استنباطیآمارتوصیفیآمار

3:Test Value

tيآمارهمیانگینتفاوتانحرافمیانگین
ي درجه

*زاديآ
سطح

معناداري
27/355/027/055/11ساختاربندي

554

001/0
23/365/023/031/8001/0ساختارازلیتعامانتظار
39/364/039/040/14001/0عاملیتازساختارانتظار

29/347/029/028/14001/0اجتماعیمداراي
زادي با حجم نمونه ناشی از حذف موارد پرت است.ي آهاختالف درج*

کهدهدمینشانالباجدولدراينمونهتکتیآزمونبرآوردبهمربوطمقادیر
معنادارتفاوتدارايپژوهشماريي آنمونهدرآنابعادواجتماعیمدارايمتغیرمیانگین

اجتماعیمدارايمیزانالؤسبهپاسخدرپس).Sig≥05/0(است)3(فرضیمیانگینبا
داريمعناطوربهآنابعادواجتماعیمدارايمتغیرمیانگینکهگفتتوانمیآنابعادو

دارد.قرارمتوسطحدازباالتر

مدارايواجتماعیاعتمادمتغیرهايمیانگینبرآورددرصد95اطمیناني فاصله:1نمودار
هاآنابعادواجتماعی

وشخصیبین(بنیادین،آنابعادواجتماعیاعتمادبینرسدمینظربه:1يفرضیه
ارد.دوجودرابطهاجتماعیمدارايونهادي)
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گردید،استفادهساختارييمعادلهسازيمدلرویکردازفرضیهاینبررسیجهت
هايمدلقالبدروپنهانمتغیرهايصورتبهپژوهشيوابستهومستقلمتغیرهاي

ارزیابیهايشاخصبهمربوطبرآوردهايشدند.ساختاريمدلوارددوميمرتبهعاملی
مدارايبرمستقلمتغیر(اثرمدلایناصلیپارامترهايوساختارييمعادلهمدلکلیت

.استشدهگزارشزیرجداولوشکلدراجتماعی)

اجتماعیمدارايمتغیربراجتماعیاعتمادمتغیراثرساختارييمعادلهمدل:2شکل

ساختارييهاي ارزیابی کلیت مدل معادلهبرآورد شاخص:6جدول
هلترمقتصدبرازشتطبیقیبرازشطلقمبرازششاخص

CMINGFITLICFIPCFIDFCMIN/DFRMSEA
22/251890/092/093/073/077226/306/0166مقدار

اینمطلوبيدامنهبهتوجهباساختارييمعادلهمدلکلیتارزیابیهايشاخص
پژوهشهايدادهتوسطدهشتدوینمفروضمدلکهاستاینبیانگرمجموعدرهاشاخص
هاشاخصهمگیواستبرقرارمدلبههادادهبرازشدیگرعبارتبهشوند،میحمایت
دارند.ساختارييمعادلهمدلمطلوبیتبرداللت
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برآورد اثر متغیر اعتماد اجتماعی بر متغیر مداراي اجتماعی:7جدول 

ضریبوابستهمتغیرمسیرمستقلمتغیر
تعیین

نسبتدبرآور
P.Valueبحرانی استاندارداستانداردغیر

64/004/180/040/6001/0اجتماعیمداراي--->اجتماعیاعتماد

مجموعدراجتماعیاعتمادمتغیرکهاستاینبیانگر7جدولدرشدهبرآوردمقادیر
بهمربوطمقادیربههتوجباکند،میتبیینرااجتماعیمدارايمتغیرواریانسازدرصد64

متغیردیگرعبارتبهشود،میبرآوردبزرگمقداراینتعیینضریبشاخصاثرحجم
دارد.رااجتماعیمدارايمتغیرواریانستبیینتوانباالییحددراجتماعیاعتماد

استمعنادارآماريلحاظبهاجتماعیمدارايبراجتماعیاعتمادمتغیراثرهمچنین
)05/0≤p.(اجتماعیمدارايبراجتماعیاعتمادمتغیرتأثیرضریبدادنقرارمدنظربا

حددراجتماعیاعتمادافزایشکهمعنااینبهاست،باالومستقیماثراینگفتتوانمی
منجراجتماعیاعتمادکاهشبرعکسواجتماعیمدارايافزایشبهمنجرتواندمیباالیی

گردد.پژوهشماريي آجامعهدرعیاجتمامدارايکاهشبه
نهادي)اعتمادوشخصیبیناعتمادبنیادین،(اعتماداجتماعیاعتمادمتغیرابعاداثر

وبررسیساختارييمعادلهسازيمدلرویکردازاستفادهبانیزاجتماعیمدارايمتغیربر
.استشدهگزارشزیردرنآبهمربوطبرآوردهاي

اجتماعیمدارايبراجتماعیاعتمادمتغیرابعاداثرساختارييمعادلهمدل:3شکل
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ساختارييهاي ارزیابی کلیت مدل معادلهبرآورد شاخص:8جدول 
هلترمقتصدبرازشتطبیقیبرازشمطلقبرازششاخص

CMINGFITLICFIPCFIDFCMIN/DFRMSEA
78/249590/090/091/072/077034/307/0167مقدار

اینمطلوبيدامنهبهتوجهباساختارييمعادلهمدلکلیتارزیابیهايشاخص
پژوهشهايدادهتوسطشدهتدوینمفروضمدلکهاستاینبیانگرمجموعدرهاشاخص
هاشاخصهمگیواستبرقرارمدلبههادادهبرازشدیگرعبارتبهشوند،میحمایت
دارند.ساختارييمعادلهمدلمطلوبیتبرداللت

برآورد اثر ابعاد اعتماد اجتماعی بر متغیر مداراي اجتماعی:9جدول 

متغیرمسیرمستقلمتغیر
وابسته

ضریب
تعیین

نسبتبرآورد
P.Valueبحرانی استاندارداستانداردغیر

مداراي--->بنیادیناعتماد
46/0اجتماعی

15/021/048/3001/0
291/0- 10/1- 06/0- 05/0--->شخصیبینماداعت

32/057/054/7001/0--->نهادياعتماد

دراجتماعیاعتمادمتغیرابعادکهدهدمینشان9جدولدرشدهبرآوردمقادیر
قرارنظرمدباکهکنندمیتبیینرااجتماعیمدارايمتغیرواریانسازدرصد46مجموع

برآوردبزرگحددرمقداراینتعیین،ضریبشاخصاثرحجمبهربوطممقادیردادن
واریانستبیینتوانباالییحددراجتماعیاعتمادمتغیرابعاددیگرعبارتبهشود.می

متغیربرنهادياعتمادوبنیادیناعتمادابعاداثرهمچنین؛دارندرااجتماعیمدارايمتغیر
تأثیرضریبمقادیربهتوجهبا).p≥05/0(استمعناداريآمارلحاظبهاجتماعیمداراي
معنااینبهشود،میبرآوردباالحددرومستقیماثراینگفتتوانمیابعاداینبهمربوط

باالییحددراجتماعیمدارايرودمیانتظارنهادياعتمادوبنیادیناعتمادافزایشباکه
اعتمادبعداثریابد.کاهشنیزاجتماعیمدارايابعاد،اینکاهشبابرعکسویابدافزایش

عبارتبه).p<05/0(نیستمعنادارآماريلحاظبهاجتماعیمدارايبرشخصیبین
مدارايمتغیربراجتماعیاعتمادازبعداینصفربهنزدیکوضعیفاثرمقداردیگر

وشودمیبرآوردگیرينمونهطايخیاتصادفازناشیپژوهشماريي آنموندراجتماعی
ندارد.راپژوهشماريي آجامعهبهتعمیمقابلیتدرصد95اطمینانبا
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گیرينتیجهوبحث
مدارايواجتماعیاعتمادي رابطهشناختیجامعهتبیینحاضر،يمطالعهازهدف

تبیینویبررسبرايکنونتاآنچهبود.گیدنزساختاربنديينظریهمبنايبراجتماعی
وگرفتهنظردرسویهیکوفرديايسازهبصورترامداراشده،انجاماجتماعیمداراي
بررسیموردکالنساختارهايودیگرانبهنسبتراافرادتحملوتابعیتمیزانونگرش

بهنسبتخودرفتارطرزونگرشمنفعالنهبصورتافرادتحقیقاتایندردهد.میقرار
تالشتحقیقایندرکنند.میبیانمختلفهايزمینهدررافرديهايتفاوتوگوناگونی

بستردرعاملیتوساختارتعاملومداراازشدهساختاربنديتعریفیيارائهضمنشد
گیرد.قراربررسیمورداجتماعیمدارايواعتمادي رابطهساختاربندي،

مدارايواجتماعیاعتمادتغیرهايممیانگینکهدهدمینشانتحقیقهايیافته
اعتمادمتغیردارد.قرارمتوسطحدازباالترمعناداريطوربههاآنابعادواجتماعی
کند.میتبیینرااجتماعیمدارايمتغیرواریانسازدرصد64مجموعدراجتماعی

مدارايغیرمتواریانستبیینتوانباالییحددراجتماعیاعتمادمتغیردیگرعبارتبه
آماريلحاظبهاجتماعیمدارايبراجتماعیاعتمادمتغیراثرهمچنین؛داردرااجتماعی

اجتماعیمدارايبراجتماعیاعتمادمتغیرتأثیرضریبدادنقرارمدنظربااست.معنادار
دحدراجتماعیاعتمادافزایشکهمعنااینبهاست،باالومستقیماثراینگفتتوانمی

منجراجتماعیاعتمادکاهشبرعکسواجتماعیمدارايافزایشبهمنجرتواندمیباالیی
گردد.پژوهشماريي آجامعهدراجتماعیمدارايکاهشبه

مدارايمتغیرواریانسازدرصد46مجموعدرنیزاجتماعیاعتمادمتغیرابعاد
مدارايمتغیربرنهادياعتمادونبنیادیاعتمادابعاداثرکنند.میتبیینرااجتماعی
اعتمادوبنیادیناعتمادافزایشباکهمعنااینبهاست.معنادارآماريلحاظبهاجتماعی

اینکاهشبابرعکسویابدافزایشباالییحددراجتماعیمدارايرودمیانتظارنهادي
بهاجتماعیمدارايبرصیشخبیناعتمادبعداثریابد.کاهشنیزاجتماعیمدارايابعاد،
ازبعداینصفربهنزدیکوضعیفاثرمقداردیگرعبارتبهنیست.معنادارآماريلحاظ

یاتصادفازناشیپژوهشماريي آنمونهدراجتماعیمدارايمتغیربراجتماعیاعتماد
ماريي آجامعهبهتعمیمقابلیتدرصد95اطمینانباوشودمیبرآوردگیرينمونهخطاي

ندارد.راپژوهش
مقتدایی)،1388(همکارانوپورشارعهايپژوهشنتایجحاضر،تحقیقباهمراستا

ازحاکینیز،)2005(ویدمالمو)2001(ولش)،1390(همکارانوآقابخشی)،1389(
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هايیافتهبرخالفاست.دارمعنیومثبتاجتماعیمدارايبااعتمادي رابطهکهبوداین
نتایجاجتماعی،مدارايوشخصیبیناعتماددارمعنیيرابطهعدمبرمبنیحاضرپژوهش
يرابطهشخصیبیناعتمادونهادياعتمادکهدهدمینشان،)1392(شریفیتحقیق
دارند.اجتماعیمدارايباداريمعنیومثبت
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:منابعفهرست 
سروش.انتشارات،ششمچاپ،شناسیجامعههاينظریه).1389(تقیآزادارمکی،
اجتماعیعواملشناخت").1390(مجیدنصیرپور،وکامرانفریدون،اله؛حبیبآقابخشی،

چهارم،سال،اجتماعیپژوهشيفصلنامه، "سرابشهردراجتماعیتحملسطحبرثرؤم
.10يشماره
ابعادواجتماعیمداراي").1391(صمدسیدبهشتی،ویاسررستگار،؛مهديسده،ادیبی

.50يشمارهسیزدهم،سال،اجتماعیرفاهي فصلنامه،"آن
يترجمه،معاصراجتماعیي نظریهدرهاییبرداشت).1390(برایانترنر،وآنتونیالیوت،

.شناسانجامعهانتشاراتتهران:،اولچاپد،ارشافرهنگ
شناسی،جامعهارشدکارشناسیينامهپایاناجتماعی،عتمادا.)1375(مهديامیرکافی،

روانشناسی.وانسانیعلوميدانشکدهبهشتی،شهیددانشگاه
واجتماعیمدارايشناختیجامعهتبیین").1392(یاسررستگار،وصمدسیدبهشتی،

.2يشمارهچهارم،سالایران،اجتماعیمسائل،"ایرانیاقوامبیندرآنابعاد
نی.نشرتهران:قاضیان.حسینيترجمه،یابیساخت).1388(جانپارکر،

شناسیجامعه،"لرستاندراجتماعیمدارايوضعیتبررسی").1389(مجتبیترکارانی،
.3يشمارهاول،سالایران)،اجتماعیعلوم(تحقیقاتایراناجتماعیمسائل

ياندیشهدرساختاروکنشتلفیق").1388(ضیهمرامیري،حسینیانومحمدتوحیدفام،
،سیاسیعلوميپژوهشنامه،"جدیدشناسیجامعهبرآنثیرأتوهابرماسوبوردیوگیدنز،

.3يشماره،چهارمسال
نی.نشرتهران:هارم،چچاپ،چهارمموج).1384(رامینجهانبگلو،

نی.نشرتهران:،نظمشناسیجامعه).1381(مسعودچلبی،
يمجله، "اجتماعیانزوايچندسطحیتحلیل").1383(مهديامیرکافی،ومسعودچلبی،
.2يشماره،5يدوره،ایرانشناسیجامعه
بررسی").1393(محسنزاده،زالیومسعودزاده،زالیحسین؛علیزاده،حسین
مطالعه:مورد(شخصیتیهايویژگیبرکیدأتبااجتماعیمدارايابعادشناختیجامعه

ششم،وبیستسالکاربردي،شناسیجامعه،"اهواز)چمرانشهیددانشگاهدانشجویان
.4يشماره).60(پیاپیيشماره

تهران:،اولموجایرانیان،هاينگرشوهاارزشپیمایش).1383(ملیهايطرحدفتر
اسالمی.ارشادوفرهنگوزارتانتشارات
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،آنکالسیکهايریشهومعاصرشناسیجامعهينظریهنیمبا).1389(جورجریتزر،
ثالث.نشرتهران:،پرستمسمیشهنازيترجمه
ثالثی،محسنيترجمه،معاصردوراندرشناسیجامعهينظریه).1374(جورجریتزر،
علمی.انتشاراتتهران:

، جامعهدرعیاجتمااعتمادبهمربوطنظریاتوهاتئوري).1387(مرتضیآبادي،زین
مصلحتتشخیصمجمعاستراتژیکتحقیقاتيپژوهشکدهاجتماعی،اعتمادي پژوهشنامه

.16يشمارهنظام،
دانژه.نشرتهران:،محورزمانشناسجامعهگیدنز،آنتونی).1390(ایرجارسی،ساعی
میزانيرابطهبررسی").1383(سیروسصابر،وساراشریعتی،؛حسینزاده،سراج

علوموادبیاتي دانشکدهاجتماعیعلوميمجله،"اجتماعیمدارايباآنانواعودینداري
مشهد.فردوسیدانشگاهانسانی

تهران:جلیلی،هاديي ترجمه،شناسیجامعهدرآراءکشاکش).1392(استیونسیدمن،
.نینشر

میاندرآنسنجشومداراشناسیگونه").1388(علیعسکري،ومحمودپور،شارع
يفصلنامه،"طباطباییعالمهوتهراندانشگاهاجتماعیوملعهايدانشکدهدانشجویان

.8يشمارهدوم،يدورهفرهنگی،تحقیقات
ي سرمایهيرابطهبررسی").1388(علیعسکري،وتقیارمکی،آزاد؛محمودپور،شارع

وتهرانهايدانشگاهاجتماعیعلومهايدانشکدهدانشجویانبیندرمدارابااجتماعی
.1يشمارهدهميدوره،ایرانشناسیجامعهيمجله،"طباطباییعالمه

بیندرآنبرثرؤماجتماعیعواملواجتماعیمدارايسنجش).1392(سمیراشریفی،
.الزهرادانشگاهتهران:،ارشدکارشناسیينامهپایان،تهرانساکنشهروندان
فراوگرایی(اثباتسیاستدرجدیدهاينظریهشناسیروش).1385(جهانگیرعلمداري،

.چاپوانتشاراتي مؤسسهتهران،دانشگاهتهران:،گرایی)اثبات

يسرمایهباني آرابطهواجتماعیمداراييمطالعه).1388(محمدجوادزاده،علی
همدان:ارشد،کارشناسیينامهپایان،همدانشهريساله15- 50افرادبیندرفرهنگی
سینا.بوعلیدانشگاه
دراجتماعیاعتمادشعاعوگسترهتبیین").1388(میثمنوابی،وغالمرضاغفاري،
.2يشماره،1يدورهاجتماعی،علوميدانشنامه،"کاشان
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، صبوريمنوچهريترجمه،شناسیجامعهدربنیاديهاياندیشه).1380(یترپکیویستو،
نی.نشرتهران:،دومچاپ

مدارايبراجتماعیمشارکتثیرأتبررسی").1392(اکرمرضایی،وفاطمهگالبی،
دوم،يدورهایران،دراجتماعیتحقیقاتومطالعات،"دانشجویانبیندراجتماعی

.1يشماره
،اجتماعیمدارايوهویتزبان،).1391(فرشتهپور،امینوفتانهحاجیلو،؛فاطمهی،گالب

.شازندنورپیامدانشگاهاراك،،راهکارها)وها(چالشزبانگیدوهمایشمقاالتسلسله
مرکز.نشرتهران،،ثالثیمحسنيترجمه، مدرنیتپیامدهاي).1384(آنتونیگیدنز،
نی.نشرتهران،موفقیان،ناصريترجمه، تشخصوتجدد).1378(آنتونیگیدنز،
نشرتهران:،پورجالیىمحمدرضايترجمهجهانى،اندازهاىچشم).1388(آنتونىگیدنز،

نو.
ي ترجمه،سیاسیعلومدرنظریهوروش).1378(جرياستوکر،ودیویدمارش،

بردي.راهمطالعاتيپژوهشکدهتهران،یوسفی،حاجیامیرمحمد
انتشارات،اولچاپ،شناسیجامعههاينظریه).1388(عباساصل،محمدي

شناسان.جامعه
وگیدنزآنتونیشدنساختاريينظریه").1383(حسینقدرتی،واصغرعلیمقدس،

دانشگاهانسانیعلوموادبیاتي دانشکدهاجتماعیعلوميمجله،"آنشناختیروشمبانی
مشهد.فردوسی

واجتماعیعواملواجتماعیمدارايمیزانسنجشوبررسی).1389(فاطمهدایی،مقت
چمران.شهیددانشگاهاهواز:،ارشدکارشناسیينامهپایان،آنبرثرؤمفرهنگی
.45يشماره،کیانيمجله،"است؟محالفضیلتیمداراآیا").1377(برناردویلیامز،
مقاالتمجموعهدر،"است؟ممکنغیرفضیلتیآیا:تساهل").1383(برناردویلیامز،
تهران:راهبردي،مطالعاتيپژوهشکدهيترجمههید،دیویدگردآورنده:تساهل،

راهبردي.مطالعاتيپژوهشکده
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