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تبضید زضیبفت1390/8/4:
تبضید پصیطـ1391/2/10:
چکیدٌ
ضکل گیری اعتماد اجتماعی تحت تأثیر عًامل ي متغیرَای گًواگًن فردی ي اجتماعی است.در ایه مقالٍ تبییه بخطی از عًامل
مؤ ثر بر اعتماد اجتماعی ي چگًوگی ارتباط بیه تعامالت اجتماعی ،مطارکت اجتماعی ي امىیت اجتماعی ي تأثیر آنَا بر اعتماد
اجتماعی مًرد بررسی قرار گرفتٍ است.تعامالت اجتماعی در قالب متغیرَای ريابظ ابساری  -اظُاری،رسمی -غیررسمی
؛مطارکت اجتماعی در دي بعذ رسمی ي غیر رسمی؛امىیت اجتماعی در چُار بعذ ضغلی،تحصیلی،اجتماعی ،اقتصادی ي جاوی بٍ
عىًان متغیرَای مستقل ي اعتماد احتمال در سٍ سغح بیه ضخصی،تعمیم یافتٍ ي وُادی بٍ عىًان متغیر يابستٍ ایه مقالٍ مًرد
سىجص قرار گرفتٍاوذ .امىیت اجتماعی مُمتریه عامل ي بستر ضکل گیری اعتماد است ي مطارکت اجتماعی ي تعامالت در چىیه
بستری مًجب تقًیت اعتماد اجتماعی در فضای داوطگاَی میضًد.ريیکرد تحقیق علی  -تًصیفی،ريش تحقیق پیمایطی ي ابسار
گردآيری دادٌَا پرسطىامٍ است.جامعٍ آماری ضامل کلیٍ استادان،کارکىان ي داوطجًیان داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ تُران ضمال
در سال  89میباضذ.حجم ومًوٍ با استفادٌ از فرمًلکًکران بٍ  2121وفر در سٍ گريٌ ي از ريش ومًوٍ گیری خًضٍ ای
عبقٍبىذی وامتىاسب استفادٌ ضذٌ است.
یافتٍَای تحقیق حاکی از آن است کٍ متغیر تعامالت اجتماعی ،مطارکت اجتماعی ي امىیت اجتماعی بٍ عًر مستقیم بر اعتماد
اجتماعی مؤثر َستىذ ي امىیت اجتماعی رابغٍ قًیتری با اعتماد اجتماعی دارد .تعامالت اجتماعی ي مطارکت اجتماعی بٍ عًر
غیر مستقیم ویس از مسیر امىیت اجتماعی بر اعتماد مؤثروذ.

ياژگان کلیدی :افتوبز اختوبفی،تقبهالت اختوبفی،هكبضوت اختوبفی،اهٌیت اختوبفی،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس
تْطاى قوبل
 .1اؾتبزیبض توبم ٍلت زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس تْطاى قوبلEmail:a_ edrisi @iau-tnb.ac.ir.
 .2زاًكدَی زوتطی خبهقِ قٌبؾی ٍاحس فلَم ٍتحمیمبت  ،فضَ ثبقگبُ پػٍّكگطاى خَاى زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس تْطاى قوبل
Email: ehsan5272@yahoo.com
 .3وبضقٌبؼ اضقس پػٍّف فلَم اختوبفی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس تْطاى قوبل.
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مقدمٍ

افتوبز اختوبفی یىی اظ هْنتطیي هؤلفِ ّبی تَؾقِ ٍ ثمبی خبهقِ ثِ قوبض هیضٍز .افزعایف افتوزبز،
افعایف وبضایی ضا ثِ اضهغبى هیآٍضز .اهطٍظُ زض خَاهـ هرتلف افن اظ تَؾقِ یبفتِ ٍ زض حبل تَؾزقِ
قبّس گؿتطـ اضتجبعبت ّؿتین ،ثِ عَضی وِ زایطُی ایزي اضتجبعزبت توزبم هطظّزب ضا زض ًَضزیزسُ ٍ
هؿبفتّب ضا اظ هیبى ثطزُ اؾت .زض چٌیي هَلقیتی هفَْم افتوبز ًمف پطضًگتطی ثزِ ذزَز هزیگیزطز.
فبلوبى فلَم اختوبفی هقتمسًس وِ اًؿبى ثِ فٌَاى هَخَز اختوبفی ثطای ظیؿتي زض ایي خْبى ًیبظ ثزِ
افتوبز زاضز .زض قطایظ ثی افتوبزی قرم زچبض ًَفی خٌَى هزیقزَز ٍ ًوزیتَاًزس ازاهزِ حیزبت
زّس(هاردین .)39:1:995،ثٌبثطایي افتوبز فٌهط پیف لزطاضزازی ٍ همسهزِ حیزبت اختوزبفی اؾزت(پاگدان،،
.):59 1:911

افتوبز ضٍاثظ اختوبفی ضا تؿْیل هیوٌس ٍ ثزِ فٌزَاى یزه وزبمی خوقزی هٌدزط ثزِ تَلیزس ؾزطهبیِی
اختوبفی هیگطزز(لوهما:999،،؛پاتنام:995،؛گامبتا:911،؛کلمن.):991،ثِ افتمبز گبفوي ثِ هٌؾزَض پزیف ثیٌزی،
پبیساضی ٍ ثجبت زض ظًسگی اختوبفی ًیبظهٌس ثِ افتوبز هیثبقزین(گداممنٍ.):911 ،خزَز خزَی اظ افتوزبز
(فضبی افتوبز)هیتَاًس ثبفث حصف یب ثِ حسالل ضؾیسى هَاًـ اضتجبعی غبلت زض ثیي افطاز ثبقزس(ملدس،،

دی .دومر .):511 ،،الجتِ افتوبز اختوبفی ،چیعی ًیؿت وِ ثِ ؾبزگی یزب ثزِ اخجزبض ثزط چْزطُ ضٍاثزظ ٍ
تقبهالت اختوبفی ثٌكیٌس ٍ ضًگ ثگیطز ،ثلىِ اًؿبىّب اظ ضٍی توبیل ٍ فاللِ ثِ هكبضوت ٍ ثب اًگیعُ
ثِ ازاهِ هَفمیت آهیع فقبلیتّبی هرتلف فطٌّگی،اختوبفی ،التهبزی ٍ حتی ؾیبؾی ذَز اؾت وزِ
میِ ای اظ افتوبز ضا ذویطهبیِی ضٍاثظ ٍ تقبهالت اختوبفی ذَز هیوٌٌس.
ثطذی افتوبز ضا ٍیػگی یب نفت یه ضاثغِ هیزاًٌس.اگط آغبظ ضاثغِ،یه تقْس ٍ اًتؾبض یه عطفِ ثبقس
زض ًْبیت ثِ یه هجبزلِ تجسیل ذَاّس قس .ظتَهىب ،هیگَیس ثقس ضاثغِ ای افتوبز ،ثِ ًؾطیزِ اًترزبة
هٌغمی اضخبؿ زاضز .تَنیِ اؾبؾی ایي ًؾطیِ آى اؾت وِ افتوزبز وٌٌزسُ ٍ افتوزبز قزًَسُ ّزط زٍ اظ
وٌف گطاى هٌغمی ّؿتٌس وِ تالـ هیوٌٌس هٌفقتكبى ضا ثب تحمك اّساف ،هٌفقت حبنل قسُ ،وؿت
ؾَز ثب ووتطیي ّعیٌِ ثِ حساوثط ثطؾبًٌس ٍ هحبؾجبت هٌغمزی زؾتطؾزی اعالفزبت ضا تضزویي ًوبیٌزس
(زتومکا .):: 1:514 ،افتوبز حبنل یه هجبزلِ هؿتمین اؾت وِ زض قطایظ افتوبز هتمبثل ضقس هیوٌس .ثِ
ایي هقٌب وِ افتوبز وٌٌسُ ثب پصیطفتي قطایظ احتوبل ثی افتوبزی ضاثغِ ای ضا آغبظ هیوٌس ٍ چٌبًچِ زض
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ایي ضاثغِ ًتبیح ثطگكت یبفتِ ّوطاُ ثب افتوبز هتمبثل ثبقس ،افتوبز وٌٌسُ ضا ثطای پصیطفتي زایطُ گؿتطزُ
تطی اظ ضٍاثظ آهبزُ هیوٌس ٍ قطایظ افتوبز ضا تؿْیل هیًوبیس .زض چٌیي ثیٌكی افتوزبز نزفت یزه
ضاثغِ ٍ فبهل پبیساض هبًسى ٍ پَیب هبًسى آى اؾت.اگط افتوبز یزه ضاثغزِ هتمبثزل ضا ثزِ ٍخزَز آٍضز،
هَخت ایدبز پیَؾتگی لَی ٍ هتمبثلی ثطای تمَیت افتوبز هیقَز .زض حمیمت چٌبًچِ زض یه ضاثغِ
اًتؾبضات ٍ تَلقبت افتوبز وٌٌسُ تأهیي قَز ،افتوبز یب ضاثغِ ازاهِ ذَاّزس زاقزت ٍ چٌبًچزِ تزأهیي
ًكَز ،ثی افتوبزی زض افتوبز وٌٌسُ ثِ ٍخَز آهسُ ٍ ثط ضٍی ضاثغِ ؾبیِ هیافىٌس.
هَلقیتّبیی وِ ثطذَضز ثیي افطاز تَأم ثب افتوبز اؾت ًِ فمظ ثطای عطفیي اضتجبط،ثلىِ ثزطای خبهقزِی
ٍؾیـتط ًیع هفیس اؾت .ثطذَضز تَأم ثب افتوبزًَ،فی احؿبؼ ًؾن ٍ تطتیت ٍ اهٌیت ایدبز هیوٌس ٍ ثزِ
ّوىبضی ثیي افطاز هٌدط هیقَزّ.وبىعَض وِ ثطذَضز تَأم ثزب افتوبز،تدطثیزبت ذَقزبیٌسی اظ افتوزبز
ایدبز هیوٌس،هیتَاًس ثِ ذَـثیٌی فعایٌسُ هٌدط قسُ ٍ هَخت پیسایف فطٌّگ افتوزبز گزطزز(زتومکدا،

.)::1-:25 ،:514فطٌّگ افتوبز ،ؾطهبیِی گطاى ثْبیی اؾت وِ هیتَاًس هٌدط ثِ تَؾزقِ قزَز .هعیزت
افتوبز ثیي افطاز ؾْین وطزى اعالفبت ٍ ّوىبضی هیبى آىّب اؾت.ظهبًی وِ افطاز زض هحیظ اختوبفی ثِ
یىسیگط افتوبز زاقتِ ثبقٌس،ثِ فمبیس ّوسیگط احتطام گصاقتِ ٍ توبیزل ثیكزتطی ثزطای اضائزِی ًؾزطات
ذالق،اّساف ٍ فمبیس فطزی زاضًس.چٌیي هحیغی ذاللیت ضا تطغیت هیوٌس ٍ تقزبضو ضا زض هَلقیزت
ثطز-ثطز حل هیًوبیس(لینا.)22512111،

ثِ زلیل ضٍاثظ ًبپبیساض ٍ غیط ؾبذتی وِ زض ظًسگی قْطی ضٍاج زاقتِ ٍ خعیی هْن اظ ظًسگی ثِ قزوبض
هیآیٌس ،افتوبز اختوبفی ثِ حسالل ذَز ضؾیسُ اؾت وِ ثِ افتمبز ظیوزل ایزي فزسم افتوزبز زض ظًزسگی
قْطی العاهی اؾت.ایي زٍ فبهل ثبفث هیقَز تب اًؿبى والى قزْطی زض ثطذَضزّزبی اختوزبفی ذزَز
احتیبط وٌس .هٌؾَض ظیول اظ احتیبط زٍض ًگِزاقتي ذَز اظ زیگطاى،ثی افتٌبیی ثِ آىّزب ٍ هحزسٍز ًگزِ
زاقتي ضٍاثظ اختوبفی ثب تقساز هحسٍزی اظ افطاز اؾت(عبای و گودرزی.):9: 1:591 ،

آًچِ وِ هَخت قس ایي هَضَؿ هَضز تَخِ ٍ اًتربة لطاض گیطز ٍضقیت ًِ چٌساى هٌبؾزت افتوزبز
اختوبفی زض خبهقِ ایطاى ٍ ثِ ذهَل زض خبهقِ زاًكگبّی اؾت وِ تَخِ ثِ فَاهزل هزؤثط ثزط ایزي
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ٍضقیت ضطٍضت زاضز .زض ایي همبلِ ثب ّسف تجییٌی تزأثیط تقزبهالت اختوزبفی ،هكزبضوت اختوزبفی ٍ
اهٌیت اختوبفی ثط افتوبز اختوبفی هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت.
پیشیىٍ تحقیق ي ادبیات وظری تحقیق

زض تحمیك لبؾن خَاى(ً ):511تبیح حبوی اظ آى ثَزُ اؾت وِ ثیي هتغیطّبی ؾٌت گطایی ،هیعاى
تحهیالت ،هیعاى ضٍاثظ اختوبفی ،اختوبؿ گطایی هحلی ٍ هیعاى هكبضوت اختوبفی افطاز ثب افتوبز
اختوبفی ضاثغِ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز .تحمیك غالهطضب غفبضی(ً ):511كبى هیزّس وِ ّوجؿتگی هقٌبزاض
ٍ هؿتمین ثیي افتوبز ٍ هكبضوت اختوبفی ٍخَز زاضز ٍ ّوچٌیي ًتبیح تحمیك هحوس فجبؼ ظازُ():511

ًكبى هیزّس؛ اظ هدوَؿ هتغیطّبی ٍاضز قسُ ،پبی ثٌسی ثِ ًمف اختوبفی ،اهٌیت اختوبفیّ ،وىبضی،
ؾطهبیِ اختوبفی ٍ تقبهالت اثعاضی  77زضنس ٍاضیبًؽ هتغیط ٍاثؿتِ ،افتوبز اختوبفی ضا تجییي هیوٌٌس.
زض ایي تحمیك هتغیط ٍاثؿتِ ثیف اظ ّط چیع ،هتأثط اظ اهٌیت اختوبفی ثَزُ اؾت.
افتوبز اظ لحبػ ًؾطی فجبضت اؾت اظ اًتؾبضات زضؾت زض هَضز وٌفّبی افطاز زیگط ٍ زض ظثبى فبضؾی
افتوبز هتطازف ثب تىیِ وطزىٍ ،اگصاضی وبض ثِ وؿی ،اعویٌبىٍ ،ثَق ٍ ثبٍض ثِ وبض گطفتِ هیقَز(عمیا،

 .) 21: 1:519فطٌّگ اًگلیؿی آوؿفَضز افتوبز ضا ثِ فٌَاى «اتىب یب اعویٌبى ثِ ًَفی ویفیت یب نفت
یه قرم یب یه چیع یب اعویٌبى ثِ حمیمت یه گفتِ » تَنیف هیوٌس(گیانس.) 59 1:599 ،

زض حَظُ ضٍاىقٌبؾی،افتوبز ضا ثِ فٌَاى ٍیػگی فطزی هغطح هیوٌٌس ٍ ثط احؿبؾبت،فَاعف ٍ
اضظـّبی فطزی تأویس هیوٌٌس ٍ زض ثطضؾی افتوبز تئَضیّبی قرهیت ٍ هتغیطّبی فطزی ضا هَضز
تَخِ لطاض هیزٌّس.ثط اؾبؼ ایي زیسگبُ افتوبز ثب هفبّیوی چَى ّوىبضی،نسالتٍ ،فبزاضی،
نویویت ،اهیس ٍ زگط ذَاّی اضتجبط ًعزیه ثطلطاض هیوٌس (نمیرکامی.):511 ،زض هجبحث ضٍاىقٌبؾی
اختوبفی افتوبز یه ًگطـ هثجت ثِ فطز یب اهط ذبضخی زض ًؾط گطفتِ هیقَز ٍ زض ثیي هٌبؾجبت ثیي
فطز ٍ خبهقِ افتوبز زض ؾغح افطاز ًؿجت ثِ افطاز زیگط یب پسیسُّبی ثیطًٍی ؾٌدیسُ هیقَز.زض ایي
زیسگبُ چَى افتوبز فطآیٌسی اؾت وِ زض خطیبى خبهقِپصیطی آهَذتِ هیقَز لصا ثِ زٍ ثقس فطزی ٍ
اختوبفی وِ زض یه عطف افتوبز قًَسُ ٍ زض زیگط ؾَ افتوبز وٌٌسُ ٍخَز زاضز ،تَخِ هیگطزز
(محسنی تبریسی.):31:511 ،

4

بررسی اعتواد اجتواعی و عواهل هؤثر بر آى

افتوبز اختوبفی تبثـ تقبهالت اؽْبضی(احؿبؾبت ٍ فَاعف هثجت تَأم ثب حؿي ؽي افطاز ًؿجت ثِ
یىسیگط ،فبضك اظ حؿبثگطی ٍ هالحؾبت التهبزی) اؾت (نمیر کامی :594 ،؛ چلبی.):593 ،گبفوي تؾبّطات
ثیطًٍی آى ضا زض ؽبّط فطز ،لیبفِ،حبلتّبی چْطُ ،اقبضات ،حطوبت ثسى ٍ ضفتبض ٍ هٌف ثبظیگطاى ًمف
خؿت ٍ خَ هیوٌس(نسکیامور :592 ،؛ گیانس .)::: 1:515 ،زض ًتیدِ ،احؿبؾبت ٍ پیًَسّبی فبعفی هتمبثل
ثیي افضبی گطٍُ یب خبهقِ (هبًٌس ضٍاثظ هیبى افضبی ذبًَازُ ٍ گطٍُ ّن ثبظیّب)هیتَاًس ظهیٌِ ؾبظ
اعویٌبى ٍ افتوبز هتمبثل ثبقس ،چطا وِ اعویٌبى ٍ افتوبز هتمبثل تٌْب زض ٍضقیت ٍ ظهیٌِ ای احؿبؾی
هثجت (فضبی زٍؾتبًِ) ٍ ٍاثؿتگی هتمبثل فبعفی اخبظُ ضقس هییبثس (نمیرکامیٍ .):9 1:594 ،اثؿتگی
فبعفی ثِ ًَثِ ذَز ثِ تَلیس ضٍاثظ اختوبفی فویكتط ٍ زض ازاهِ  ،افعایف افتوبز هتمبثل هیاًدبهس.
تَوَیل ،افتوبز ٍ آظازی ضا اظ ٍیػگیّبی انلی یه خبهقِ زهَوطاتیه هیزاًس ،اٍ زض آظازی ظیؿتي ضا
قطط ایدبز افتوبز هیزاًس وِ ذَز حؽ هؿؤٍلیت ٍ تقبٍى ضا زض هطزم پطٍضـ هیزّس(آرو1:592 ،،
.)241-243

ازٍاضز هه ولٌي ،ؾِ ضٍیىطز اؾبؾی ضا زض ایدبز خَ افتوبز زذیل هیزاًس:
-1قجىِ ّبی غیطضؾوی ضٍاثظ هتمبثل ثط اؾبؼ زٍؾتی ،ضٍاثظ ذبًَازگی یب ذَیكبًٍسی ًعزیه ٍ یب
پیًَسّبی فطٌّگی.
-2هدوَفِ ّبی ضؾوی اظ لَافس ٍ همطضات حمَلیٌّ ،دبضّب ٍ ًؾن اختوبفی هَخَز.
-3ضَاثظ اذاللی غیطضؾوی وِ پكتَاًِقبى ،تقْسی زضًٍی ٍ اختوبفی ثطای پبیجٌسی ثِ آى ضَاثظ زض
ضٍاثظ اختوبفی اؾت(مک کلنن.):514 ،

زض ًؾطیِ ثَضزیَ،افتوبز ًَؿ ذبنی اظ فبزت ٍاضُ هحؿَة هیقَز وِ فبهالى اختوبفی اظ خْبى
اختوبفی ثب ًؾن پبیساض وؿت هیوٌٌس .افتوبز ثِ فٌَاى فبزت ٍاضًُ ،ؾبهی اؾت وِ ثِ هٌؾَض پیف ثیٌی
ٍ ضٍقٌی ًؾن خوقی حفؼ هیقَز ٍ زض هَاضز تهبزفی ٍ احتوبلی هٌدط ثِ پیًَس هیقًَس(بوردیو،

.)19 1:999فولىطزّبی فبزت ٍاضُ وِ فبزتّب،افتجبض ٍ حبفؾِ هیثبقٌسً،ؾن اختوبفی پبیساض ضا حوبیت
هیوٌٌس .گیسًعً ،یع هقتمس اؾت زض خَاهـ هسضى ،ضٍاثظ نویوی تَأم ثب ٍفبزاضی ٍ افتوبز قىل ضقیف
ثِ ذَز گطفتِ اؾت .زٍؾتیّب زض ایي زٍضُ ًیبظهٌس یه پطٍؾِ فقبل اؾت وِ قطط آى ایدبز افتوبز ٍ
ضٍاثظ افتوبز ؾبظی اؾت .پسیس آهسى خبهقِ پؽ اظ فهط نٌقتی ًِ تٌْب ثِ ایي هقٌی اؾت وِ تقساز
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توبؼّب ثیكتط قسُ ثلىِ ثِ ایي هقٌی ًیع هیثبقس وِ تٌَؿ توبؼّب ٍ ضٍاثظ ثؿیبض ثیكتط اظ گصقتِ
قسُ اؾت(گیانس.):515،

ًؾطیِپطزاظاى هجبزلِ ثب توبیع لبئل قسى ثیي زٍ ًَؿ هجبزلِی اختوبفی ٍ هجبزلِی التهبزی هقتمسًس وِ
هجبزلِی اختوبفی ظهیٌِ هؿبفسی ثطای ایدبز افتوبز ثیي قرم فطاّن هیوٌس .الجتِ ًؾطیِپطزاظاى
هصوَض زض هَضز ایي وِ چطا هجبزلِ اختوبفی ظهیٌِ ؾبظ افتوبز ثیي قرهی اؾت زض حبلی وِ هجبزلِی
التهبزی ایي گًَِ ًیؿت ،اتفبق ًؾط ًساضًس .ثب ایي ٍخَز نطف ًؾط اظ اذتالف ًؾطّب هیتَاى اؾتٌجبط
وطز وِ فلت انلی ایي اؾت وِ زض هجبزمت اختوبفی تقبهالت اؽْبضی غبلت اؾت ٍ زض هجبزمت
التهبزی تقبهالت اثعاضی چیطگی زاضز ( نمیر کامی.) 1 1 :594 ،

ثِ هَاظات افعایف افطاز یب ثِ فجبضتی تطاون فیعیىی ،ضٍاثظ چْطُ ثِ چْطُ وبضوطز ذَز ضا اظ زؾت
زازُ ٍ خبی ذَز ضا ثِ ضٍاثظ زیگطی هیزٌّس .ثِ افتمبز ظیول ًتیدِ چٌیي قطایغیً ،بپبیساضی ضٍاثظ
ٍ وبّف افتوبز اختوبفی اؾت ٍ تقساز ٍاثؿتگیّبی گطٍّی (گطٍُ ّبی ثبًَیِ) زض یه خبهقِ
تفىیه یبفتِ ظهیٌِ ؾبظ فعًٍی قىل گیطی فَاعف هثجت قرهی ثِ زیگطاى ٍ زض ًتیدِ احؿبؼ تقْس
ٍ افتوبز فبم گطایبًِ اؾت .افطاز ثب تقسز پیَؾتگیّب ٍ پیًَسّبی اختوبفی ٍ گؿتطـ زاهٌِ ٍ حدن
هجبزمت ذَز هیتَاًٌس زاهٌِ فَاعف ٍ تقْسات ذَز ضا افعایف زٌّس ٍ ثبلقىؽ زض یه خبهقِ
تفىیه ًیبفتِ ًَؿ ضٍاثظ قرهی ٍ زاهٌِ هجبزمت هحسٍز ثِ گطٍُ ّبی ذَیكبًٍسی ،لَهی ،ذبل ٍ
تقییي قسُ اؾتّ .طچٌس خبهقِ ثتَاًس ٍاؾغِ ّبی هجبزلِ ضا تقوین یبفتِ تط ًوبیس نحٌِ ّبی تقبهل
هتقسز تطی فطاّن آهسُ ٍ افعایف تقبهالت اختوبفی ،ظهیٌِ ؾَ گیطی فبم ٍ افتوبز هتمبثل اختوبفی ضا
فطاّن هیآٍضز (عظیمی هاشمی.):594 ،چلجی ًیع زٍ ًَؿ ضاثغِ اثعاضی ٍ اؽْبضی ضا هغطح هیوٌس.ضاثغِی
اؽْبضیّ ،ن ذبًَازُ تقبهالت اختوبفی اؾت.ایي ًَؿ ضاثغِ ،ثب تَلیس نویویت ،تقْس ،افتوبز ٍ ثبمذطُ
ٌّدبض اختوبفی ،تمَیت وٌٌسُ ًؾن اختوبفی اؾت .پؽ ضاثغِ اختوبفی ٍاثؿتگی تَلیس هیوٌس ٍ
فَاعف ضا اًتمبل هیزّس.ایي فَاعف ٍ ٍاثؿتگی فبعفی ذَز حبفؼ ضاثغِ قسُ ٍ تَلیس تقْس ٍ فاللِ
ٍ احؿبؼ تقلك ثِ خوـ ٍ افتوبز اختوبفی هتمبثل هیًوبیٌس(چلبی .)231-23: 1:593 ،ثب تَخِ ثِ
ًؾطیِ ّبی ثبم هیتَاى ًتیدِ گطفت وِ ضٍاثظ اؽْبضی ٍ غیطضؾوی ثط افتوبز اختوبفی هؤثط اؾت.
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هكبضوت وِ اهطٍظُ یىی اظ هفبّین ولیسی هَضز تَخِ خَاهـ هسًی اؾت ؾرت ٍاثؿتِ ثِ هفَْم
افتوبز هی ثبقس .قبیس ثتَاى گفت زض ٍالـ هفَْم هكبضوت ثسٍى افتوبز ّطگع خبهِ فول ثِ ذَز
آنها زض قجىِ ّبی
ًویپَقس .پبتٌبم ،هقتمس اؾت وِ هیعاى هكبضوتّبی اختوبفی افطاز ٍ فضَیت 
هكبضوتی زض ثبم ضفتي ؾطهبیِ اختوبفی هؤثط زاًؿت ،وِ زض ًتیدِ ثب افعایف هیعاى ؾطهبیِ اختوبفی
هیعاى افتوبز اختوبفی ًیع ثِ فٌَاى فٌهط هْن ؾطهبیِ اختوبفی فعًٍی هییبثس.پبتٌبم زض اًتعافیتطیي
ؾغح ،هیعاى تقبهل ٍ اضتجبط ضا فبهل ثِ ٍخَز آٍضًسُ افتوبز هیزاًس .ثِ ّویي ذبعط اٍ قطوت زض
اًدويّبی هسًی ضا وِ هَخت تقبهل ثیكتط افطاز هیقَز ضا هَخس افتوبز هیزاًسٍ .لتی ؾغح افتوبز
ثبم ثبقس ،افضبی گطٍُ افىبض ،احؿبؾبت ،فىؽالقولّب ،ایسُّب ،اعالفبت ٍ ًؾطیِ ّبی ذَز ضا ثِ
نَضتی آقىبض ثیبى هیوٌٌس ٍ ٌّگبهی وِ ؾغح افتوبز پبییي ثبقس افضبی گطٍُ حیلِگط ،هتملت ٍ زض
اضتجبط ذَز ثیهالحؾِ ٍ ثیثجبت هیگطزًسٍ.لتی افضبی گطٍُ ًتَاًٌس ثِ ّوسیگط افتوبز وٌٌس آىّب
اغلت ثطای زفبؿ اظ ثبمتطیي هٌبفـ ذَز ثِ ضلبثت هیپطزاظًس ،چٌیي ضلبثتی زض عَمًی هست ؾجت
ترطیت هیقَز ظیطا ایدبز زٍض ثبعل ضا هیًوبیس ٍ ثیافتوبزی ایدبز ضلبثتی هیوٌس وِ ثِ ًَثِ ذَز
ثبفث ایدبز ثیافتوبزی ثیكتط قسُ ٍ آى ًیع هدسزاً ثِ افعایف ضلبثت ووه هیوٌس(نمیرکامی  :594،به نقل

نز جانسو.)،زٍتَوَیل،اؽْبض هیزاضز وِ تكىیل اًدويّبی هطزهی فالٍُ ثط ایدبز افتوبز ،حؽ هكبضوت
ٍ ًؾن ضا ًیع زض خبهقِ تمَیت هیوٌس .زض هدوَؿ اظ ًؾطیِ زٍتَوَیل هیتَاى ثِ ایي ًتیدِ ضؾیس وِ
آظازی ٍ تكىیل اًدويّبی هطزهی ،لسضت زٍلت ضا تقسیل ٍ ظهیٌِ هكبضوت ٍ آظازی زض خبهقِ ضا
فطاّن هیوٌس ٍ زض ًتیدِ افتوبز زض خبهقِ حىن فطهب هیقَز(آرو.)241-243 1:592 ،،

اهٌیت ؾٌگ ثٌبی افتوبز اختوبفی هحؿَة هیقَز(شریفیاٍ.)2: 1:511 ،،یل ،زض ؾبل  1987هغطح
هیوٌس وِ ضیكِ افتوبز ثب تأهیي اهٌیت ٍ وبّف تقبضوّب اضتجبط هؿتمیوی زاضز .احؿبؼ اهٌیت یقٌی
اعویٌبًی وِ ثیكتط افطاز ثِ تساٍم تكریم َّیت ذَز ٍ زٍام هحیظّبی اختوبفی ٍ هبزی وٌف زض
اعطاف ذَز زاض ًس .احؿبؼ افتوبز هتمبثل ثِ اقربل ،پیطاهَى ٍ هحیظ ظًسگی وِ ثطای هفَْم افتوبز
ثؿیبض هْن اؾت ،ثطای احؿبؼ اهٌیت ّن اّویت اؾبؾی زاضز ثِ ّویي زلیل ایي زٍ احؿبؼ یقٌی
افتوبز ٍ اهٌیت اظ ًؾط ضٍاىقٌبذتی پیًَس ًعزیىی ثب ّن زاضًس.
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آثطاّبم هبظلَ ،زض تكطیح ّطم ًیبظّبی اًؿبًی ذَز هقتمس ثَز ؾلؿلِ هطاتجی اظ ًیبظّب زض وبض اؾت؛ ایي
ؾلؿلِ هطاتت اظ ًیبظّبی ظیؿتی قطٍؿ هیقَز ٍ ثِ اًگیعـّبی ضٍاًی پیچیسُتطی هیضؾس وِ تب
ًیبظّبی هطحلِ اٍل ثطعطف ًكَز ،فطز ثِ آىّب اّویت ًویزّسً .یبظّبی ّط ؾغح ثبیؿتی مالل تب
حسٍزی ثطعطف قَز تب ًیبظّبی ثبمتط ثتَاًٌس زض تقییي افوبل فطز اّویت پیسا وٌٌسٍ .لتی غصا ٍ اهٌیت
ثِ زقَاضی حبنل هیقَز ،ثِ زؾت آٍضزى آىّب افوبل فطز ضا تحت ؾیغطُ ذَز هیگیطز ٍ اًگیعُّبی
ثطتط اّویت چٌساًی پیسا ًویوٌٌس(نتکینسو.)::91:511 ،،زض ایي ؾلؿلِ هطاتت زض هطحلِ پبیِ ًیبظّبی
فیعیَلَغیه هغطح هیثبقٌس ٍ ثالفبنلِ پؽ اظ آى ًیبظ ثِ اهٌیت وِ ذَز پبیِای ثطای ضفتبضّبیی هجتٌی
ثط افتوبز(احتطام ،فكك ،تقلك) هیثبقس ،لطاض هیگیطز .لصا ثط ایي اؾبؼ هیتَاى گفت وِ اهٌیت خع
خساییًبپصیط افتوبز اؾت ٍ پیف قطط افتوبز احؿبؼ اهٌیت اؾت .آى خبیی وِ اهٌیت افطاز ثِ ذغط
هیافتس افتوبز ًیع اظ هیبى هی ضٍز ٍ اظ زیگط ؾَ ثطای ایدبز خَ افتوبز هب ًیبظهٌس آى ّؿتین وِ لجالً
قطایظ احؿبؼ اهٌیت ضا ثطای افطاز فطاّن آٍضین .اگطچِ ایدبز آى وبضی ثؽ زقَاض اؾت زض همبثل ثِ
ضاحتی اظ زؾت هیضٍز.
افطازی وِ ثب ّن ضاثغِ تقبهلی ثطلطاض هیوٌٌس ٍ زض حزَظُ ّزبی تقزبهلی زضگیزط هزیقزًَس ،ثزِ ثزسُ ٍ
ثؿتبىّبی فبعفی هیپطزاظًس ٍ ثب ثؿظ ؾطهبیِ گصاضی فبعفی ًَفی احؿزبؼ تقلزك ذزبعط یزب َّیزت
خوقی زض هیبى آًبى قىل هیگیطز .آىّب زیگط نطفبً ثِ ذبعط ًیبظّبی فبزیقبى ثب زیگطاى ضاثغِ ثطلطاض
ًویوٌٌس.آىّب زیگط ّوٌَفبى ذَز ضا ضلیت ٍ زقوي ًویپٌساضًس ٍ اظ ایزي وزِ زض هیزبى آىّزب ّؿزتٌس
احؿبؼ اهٌیت هیوٌٌس ٍ ایي ذَز افتوبز ضا زض هیبًكبى ثبم هیثطز.
پیفثیٌی پصیطی زض هَضز ٍلبیـ ،ضٍیسازّب چِ آًچِ وِ ثِ ظهبى حبل هطثَط هزیقزَز ٍ چزِ ثزِ آیٌزسُ
ّطچٌس وِ ون اّویت خلَُ وٌس فویمبً ثب احؿبؼ اهٌیت اضتجبط زاضزٍ .لتی وِ فطز ًویتَاًس پزیفثیٌزی
وٌس ،اضغطاةّبی ؾیلآؾب فطا هیضؾٌس ٍ حتی خبافتبزُتطیي خٌجِّزبی قرهزیت فزطز هوىزي اؾزت
زگطگَى ثكًَس(گیانس.)::1 1:599 ،هغبثك ًؾطیبت گیسًع افتوبز ثیي قرهزی ،افتوزبز اًتعافزی ٍ افتوزبز
ثٌیبزی ّط یه اظ ٍخَُ ؾِگبًِ افتوبز ثب اهٌیت ٍخَزی یب احؿبؼ اهٌیت ضاثغِ زاضًس.
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ظتَهىب،زض هسل ذَز پٌح فبهل ؾبذتبضی ضا وِ هٌكأ پیسایف فطٌّگ افتوبز ّؿتٌس ضا هغطح هزیوٌزس.
وِ هكبضوت  ،تقبهل ٍ اهٌیت زض هیبى ایي هتغیطّبی ؾبذتبضی لطاض زاضًس.ایي هتغیطّب قبهل هَاضز ظیط
هیقًَس:
ٍ-1حست ٌّدبضی :وِ ٌّدبض  -لبًَى ،انَل اذاللزی ،آزاة ٍ ضؾزَم  -چزبضچَة ولزی ظًزسگی
اختوبفی ضا هیؾبظز ٍ اخطای فولی آىّب  ،ذهلت العاهی ثَزًكبى ضا تضویي هیوٌس.
-2ثجبت ًؾبم اختوبفی :اگط قجىِ ّبی ضٍاثظ اختوبفی ،اًدويّب ٍ ًْبزّزب ،پبیزساض ٍ هؿزتوط ثبقزس،
احؿبؼ اهٌیت ضا زض پی هیآٍضز ٍ پیف ثیٌی ضفتبضّب هوىي هیقَز.
-3قفبفیت ؾبظهبى اختوبفی :زؾتطؾی ثِ اعالفبت هطثَط ثِ فولىزطز ،لبثلیزت ٍ تَاًزبیی ٍ وزبّف
آؾیت اختوبفی ٍ احؿبؼ اهٌیت ٍ پیف ثیٌی پصیطی ضا هَخت هیقَز.
-4آقٌبیی ثب هحیظ اختوبفی :آقٌبیی ثب هحیظ فطز ضا ًبچبض اظ فول وزطزى ثزط عجزك فزبزات ضٍظهزطُ
ّویكگی هیوٌس .ایي احؿبؼ آقٌبیی ؾجت ایدبز افتوبز هیقَز.
-5پبؾرگَ ثَزى افطاز ٍ ًْبزّب :اگط هدوَفِ ای اظ ًْبزّب ،ثِ نَضتی تَاًوٌس ٍ زض زؾتطؼ زض حبل
اًدبم ٍؽیفِ ثبقٌس،ثب تقییي هقیبضّب ٍ فطاّن قسى ظهیٌِ ثطای وٌتطل ٍ ًؾبضت ثط افطاز اظ ؾَی آىّزب
اظ ذغط ؾَء اؾتفبزُ وبؾتِ هیقَز ٍ ًؾن ٍ تطتیت حفزؼ هزیقزَز ٍ ظهیٌزِ افتوزبز ثیكزتط فزطاّن
هیگطزز(زتومکا.)223 1:514 ،
فرضیٍ َای تحقیق

ثِ ًؾط هیضؾس اهٌیت اختوبفی،تقبهالت اختوبفی ٍ هكبضوت اختوبفی ثب افتوبز اختوبفی ّوجؿتگی
هقٌبزاضی زاضًس.
ثِ ًؾط هیضؾس تقبهالت اختوبفی ٍ هكبضوت اختوبفی ثب اهٌیت اختوبفی ّوجؿتگی هقٌبزاضی زاضًس.
ثِ ًؾط هیضؾس تقبهالت اختوبفی ثب هكبضوت اختوبفی ّوجؿتگی هقٌبزاضی زاضًس.
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ريش تحقیق

تحمیك حبضط اظ ًَؿ فلی اؾت وِ ثِ زًجبل تجییي ضاثغِ ثیي افتوزبز اختوزبفی ثزب تقزبهالت اختوزبفی،
هكبضوت اختوبفی ٍ اهٌیت اختوبفی اؾت ٍ اظ ؾَیی زیگط اظ لحبػ ضٍـ ،یه تحمیزك پیوبیكزی ثزِ
حؿبة هیآیس ،اظ لحبػ هقیبض ظهبى ،یه تحمیك همغقی اؾت وِ زض یه ظهبى نَضت گطفتِ ٍ ٍالقیت
ضا زض یه ثطِّ اظ ظهبى زض ؾبل  89ثطضؾی هیوٌس ٍ زض ًْبیت ثب تَخِ ثِ ایي وِ ثِ زًجزبل قزٌبذت ٍ
ووه ثِ حل یه هؿألِ اختوبفی اؾت ،زض زؾتِ تحمیكّبی وبضثطزی لطاض هیگیطز.
خبهقِ آهبضی تحمیك حبضط قبهل ولیِ اؾتبزاى ،وبضوٌبى ٍ زاًكدَیبى زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس تْطاى
قوبل هیثبقٌس  .ثطای هحبؾجِ حدن ًوًَِ اظ فطهَلوَوطاى اؾتفبزُ گطزیس .هحبؾجِ حدن ًوًَِ ثب ایزي
فطهَل ًیبظهٌس آهبضُّبی هرتلفی اظ خولِ ٍاضیبًؽ هتغیط انلی تحمیزك (هتغیزط ٍاثؿزتِ) هزیثبقزس وزِ
حساوثط همساض آى  0/5اًتربة قسُ اؾت ٍ خْت اعویٌبى  10زضنس ثیف اظ حدن ًوًَِ ثطآٍضز قزسُ،
اًتربة قسُ وِ پؽ اظ حصف پطؾكٌبهِ ّبی ًبلم ٍ زازُ ّبی پطت ایي تقزساز ثزِ  1212پطؾكزٌبهِ
ضؾیس.اًتربة ًوًَِ ثب تلفیك ًوًَِ گیطی ذَقِ ای ٍ عجمِثٌزسی ًبهتٌبؾزت نزَضت گطفتزِ اؾزت .زض
ًوًَِگیطی حبضط ّكت زاًكىسُ ٍ حَظُ ؾتبزی وِ فمظ قبهل وبضوٌبى هیثبقس ثزِ فٌزَاى عجمزِ زض
ًؾط گطفتِ قس.ؾْن ّط زاًكىسُ زض ًوًَِ ً ،بهتٌبؾت ثب ؾْن آى زض خبهقِ آهبضی هیثبقس.
تعریف مفًُمی ي عملیاتی

متغیر يابستٍ اعتماد اجتماعی
افتوبز اختوبفی ثب ؾِ ثقس افتوبز ثیي قرهی  ،افتوبز تقوین یبفتِ ٍ افتوبز ثِ ًْبزّزب ؾزٌدیسُ قزسُ
اؾت.
 -1افتوبز ثیي قرهی:افتوبز ثِ آقٌبیبى وزِ اظ آى ثزِ افتوزبز ذزبل ،افتوزبز قرهزی(هداگ،،بممی و

بلیک )2111،یب افتوبز اختوبفی ثِ آقٌبیبى(کاک ،و کالاولً )2111،یع ًبم ثطزُ قسُ اؾت .ایزي ًزَؿ افتوزبز
هقوَمً زض قجىِّبی اختوبفی ٍ ضٍاثظ پبیساض زیسُ هیقَز.
 - 2افتوبز تقوین یبفتًَِ :ؿ زٍم افتوبز ثیكتط افتوبز ثِ ثیگبًگبى ضا قبهل هیگطزز .ایي ًَؿ افتوزبز ثزط
اؾبؼ اًتؾبضات ضفتبضی یب حؽ ٌّدبضّبی هكتطن ضا زض ثط هیگیطز ٍ اظ ضاُّزبی ظیزط لبثزل ؾزٌدف
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اؾت،ثِ عَض ولی هی تَاى گفت وِ ثیكتط هطزم لبثل افتوبز ّؿتٌس یب ایي وِ ذیلی ًویتَاى زض ضاثغِ ثب
هطزم هغوئي ثَز.4
 -3افتوبز ًْبزی/هسًی :فالٍُ ثط افتوبز تقوین یبفتِ ،افتوبز هسًی یب ًْبزی آى خٌجِ اظ افتوبز اؾت وِ
ثیكتطیي پیكیٌِ ضا زض تحمیمبت اختوبفی ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت.افتوبز ًْبزی یب هسًی وِ اقبضُ
ثِ افتوبز اؾبؾی ثط ًْبزّبی ضؾوی حىَهت قبهل لَاًیي ،ضٍیِّبی ضؾوی ،حل ًعاؿ ٍ ترهیم
هٌبثـ هیثبقس(کاک ،و کالاول.)2111،افتوبز هسًی هتفبٍت اظ افتوبز ًْبزی هیثبقس ٍ ثیكتط هطثَط ثِ
ًؾبمّبی هترهم(ثطای هثبل قفبفیت ،لبفسُهٌسی ٍ لبثل اتىب ثَزى)اؾت.
ایي ؾِ ثقس ثب قف قبذم ثطگطفتِ اظ ًؾطیِ خبًؿَى ؾٌدف هیقًَس .ایي قبذمّب فجبضت اؾت
اظ :نسالت ،نطاحت ،اعویٌبى ،ضیؿه ّ،وىبضی ٍ ؾْین قسى.
متغیرَای مستقل
متغیر مطارکت اجتماعی ؛ هكبضوت ثِ هقٌی ثِ وبض گطفتي هٌبثـ قرهی ثِ هٌؾَض ؾْین قسى زض یه
السام خوقی اؾت(محسنی ،جارنللهی . ):5-:2 1 :512،ثِ ثیبًی زیگط؛هكبضوت ثِ هقٌی زضگیطی شٌّی ٍ
فبعفی اؾت وِ هطزم ضا ثِ یبضی زازى ثط هیاًگیعز،تب زض وَقفّبی گطٍُ ذَز هؿؤٍلیت ثپصیطًس
(ننصاری.):593،

ّط خبهقِای (هسضى ٍ ؾٌتی ،التساضگط ٍ زهىطاتیه ،فئَزالی یب ؾطهبیِ زاضی) اظ عطیك هكبضوت
ضؾوی ٍ غیط ضؾوی اضتجبعبت ٍ هجبزمت ثیي افطاز قٌبذتِ هیقَز ٍ هكبضوت ًْبزی(ضؾوی) وِ زض
ثطگیطًسُ هكبضوت زض ؾبظهبىّب ،اًدويّب ٍ ولَحّب (ثبقگبُّب) هیقَز.هكبضوت غیط ضؾوی(فطزی)
وِ ذَز زض ثطگیطًسُ زٍ ًَؿ اؾت:الف -زضگیطی اتفبلی قبهل هكبضوت زض فقبلیتّبی گطٍّی ثب
فَانل ًبهٌؾن هثل ّوىبضی ثب ذیطیِّبیی وِ زض ووه ثِ هحطٍهیي ٍ افطاز ذبل تكىیل هیقَز.
ة -هكبضوت پبیساض وِ قبهل هكبضوت لبفسُهٌس ٍ فقبلیت زض گطٍُّبیی وِ ثِ نَضت هؤؾؿِ ٍ
ؾبظهبى ًیؿتٌسٍ ،لی ًؿجتبً زائوی ٍ ّویكگی(هثل گطٍُ ّبی هَؾیمی ٍ خَاًبى)ّؿتٌس(هلی.)5-41 211:،

4
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متغیر تعامالت اجتماعی ؛ زض ایي تحمیك تقبهالت اختوبفی زض زٍ ثقس ضٍاثظ اثعاضی – اؽْبضی ٍ
ضٍاثظ ضؾوی  -غیط ضؾوی ؾٌدیسُ قسُ اؾت.زض ٍضای ّط ؾبظهبى ضؾوی هقوَمً یه ؾبظهبى غیط
ضؾوی یقٌی هدوَفِ ای اظ ضٍاثظ وبضی غیط ضؾوی زض هیبى افضبی ؾبظهبى ٍخَز زاضز؛ زض حبلی وِ
ؾبظهبى ضؾوی تقییي هیوٌس چِ فطزی ،ثِ چِ وؿی گعاضـ هیزّس؛ ؾبظهبى غیط ضؾوی ثط ایي هجٌب
اؾتَاض اؾت وِ چِ وؿی ،فوالً ثب چِ وؿی ثِ تقبهل هیپطزاظز .ضاثغِی غیط ضؾوی هسیط ثب وبضوٌبى ثِ
آى ضاثغِ ای گفتِ هیقَز وِ زض ًوَزاض ضؾوی ؾبظهبى زیسُ ًویقَز ٍ ثِ انغالح زض ؾبذتبض غیط
ضؾوی ؾبظهبى خب زاضز " .ویت زیَیؽ" ضٍاثظ غیط ضؾوی زض ؾبظهبى ضا قجىِ ای اظ ضٍاثظ قرهی ٍ
اختوبفی هیزاًس وِ لعٍهبً تَؾظ ؾبظهبى قىل ًگطفتِ اؾت ثلىِ ثِ گًَِ ای ذَزخَـ ثب ّوىبضی ٍ
هقبقطت ٍ تقبهل وبضوٌبى ثب یىسیگط ٍ یب وبضوٌبى ثب هسیط پسیس هیآیس(هارولا و همکارن.) 5311 :594،،ثطای
ؾٌدف ایي هتغیط اظ تحلیل فطآیٌس تقبهل وِ قبهل  12همَلِ اؾت اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض ایي قبذم،
ًَؿ تقبهالت افطاز ثب زیگطاى هَضز ؾٌدف لطاض هیگیطز (بیلس.)452 1:514 ،

متغیر امىیت اجتماعی؛ اهٌیت ّؿتی قٌبؾی ًَفی احؿبؼ تساٍم ًؾن زض ضٍیسازّب ،حتی آىّبیی وِ
ثِ عَض هؿتمین زض حَظُ ازضان قرهی لطاض ًساضًس ،هیثبقس(گیانس .)525 1:591 ،اهٌیت ّؿتی قٌبذتی
ثِ هقٌی اعویٌبى اظ تساٍم ٍخَز ٍ َّیت فطزی ٍ زٍام هحیظّبی اختوبفی وِ اًؿبى زض آى ظیؿت
هیوٌس ًیع تقطیف قسُ اؾت.زض ایي تحمیك اهٌیت اختوبفی زض چْبض ثقس قغلی -تحهیلی  ،اختوبفی،
التهبزی ٍ خبًی ؾٌدیسُ قسُ اؾت.
6

خْت ثطضؾی افتجبض 5پطؾكٌبهِ اظ افتجبض هحتَایی اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ ثط ایي ًىتِ تأویس زاضز وِ آیب
تقبضیفی وِ ثطای هفبّین اضائِ زازُ اؾت،هفبّین هَضز ًؾط ضا هیؾٌدس یب ًِ .ثطای تأهیي ضٍایی هحتَایی
هفَْم افتوبز اختوبفی اظ قیَُی تَافك زاٍضاى اؾتفبزُ قس ٍ ضوي هكَضت ثب اؾتبزاى هدطة اظ
پیكٌْبزّبی ایكبى زض خْت ضفـ ایطاز ّبی هطثَط ثِ تقبضیف هفبّین انلی تحمیك ٍ ؾؤالّبی هطثَط
ثِ ؾٌدف آىّب ،اؾتفبزُ قس .ثطای ؾٌدف هیعاى ضٍایی لبثلیت افتوبز 7اظ ضٍـ آظهَى آلفبی وطًٍجبخ
5

-Validity
- Content Validity
7
- Reliability
6
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اؾتفبزُ قسُ اؾت .وِ پطؾكٌبهِ زض یه تحمیك همسهبتی ثب حدن ًوًَِای هقبزلً 30فط اظ زاًكدَیبى
ًٍ 30فط اظ اؾتبزاى ًٍ 30فط اظ وبضوٌبى زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس تْطاى قوبل وِ ثِ نَضت تهبزفی
اًتربة قسًس ،نَضت گطفتً.تبیح آظهَى آلفبی وطًٍجبخ گَیبی ایي هغلت ثَز وِ پطؾكٌبهِ ؾٌدف
هیعاى افتوبز اختوبفی ٍ هتغیطّبی هؿتمل اظ ضٍایی هغلَثی ثطذَضزاض اؾت ٍ هیعاى آلفبی هتغیط افتوبز
اختوبفی  ،0/82اهٌیت اختوبفی ثب هیعاى آلفبی  ، 0/82تقبهالت اختوبفی ثب هیعاى آلفبی ٍ 0/83
هكبضوت اختوبفی ثب هیعاى آلفبی  0/70هیثبقس .وِ زض هدوَؿ آلفبی توبم هتغیطّب زض فلَم اًؿبًی
همساض هٌبؾجی هیثبقس.
یافتٍَای تحقیق

تحلیل تَنیفی قبهل افتوبز اختوبفی ٍ اثقبز آى هیثبقزس وزِ ًكزبًگط ٍضزقیت افتوزبز اختوزبفی زض
خبهقِ ًوًَِ هیثبقسً .تبیح ظیط حبوی اظ آى اؾت وِ ؾغَح اثقبز افتوبز اختوبفی تمطیجزبً ثزب یىزسیگط
یىؿبى هیثبقس.
جذيل ضمارٌ-2آمارٌ َای تًصیفی مربًط بٍ اعتماد اجتماعی ي ضاخصَای آن

عجك ًتبیح خسٍل فَق هیبًگیي افتوبز اختوبفی ٍ 54/36هیبًِ آى  55/00هیثبقس یقٌی ًیوی اظ
پبؾرگَیبى ًوطُ ووتط اظ ً ٍ 55یوی زیگط ثیكتط اظ  55گطفتِاًسً .وب ثطاثط اؾت ثب  60وِ ثیكتطیي
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تىطاض هیعاى افتوبز اختوبفی تَؾظ پبؾرگَیبى هیثبقس .قبذمّبی پطاوٌسگی قبهل ٍاضیبًؽ ثطاثط
اؾت ثب  ٍ 105/61اًحطاف هقیبض  10/27هیثبقس.
عجك ًتبیح آهبض تَنیفی ،افتوبز اختوبفی  12/2زضنس پبؾرگَیبى ون  64/4 ،زضنس هتَؾظ ٍ 23/4
زضنس ظیبز هیثبقس .زض هدوَؿ هیعاى افتوبز اختوبفی  76/6زض نس پبؾرگَیبى هتَؾظ ٍ ووتط
هیثبقس .وِ ثِ ًؾط هیضؾس زض فضبی زاًكگبّی هغلَة ًویثبقس.افتوبز ثیي قرهی زض ؾغح ظیبز اظ
زٍ ثقس زیگط ثیكتط اؾت .ثِ ثیبى زیگط زض فضبی زاًكگبّی ثبیس اضتمب ٍ تمَیت افتوبز ًْبزی تالـ
ثیكتطی ًوَز.
فطضیِ :1ثِ ًؾط هیضؾس اهٌیت اختوبفی  ،تقبهالت اختوبفی ٍ هكبضوت اختوبفی ثب افتوبز اختوبفی
ّوجؿتگی هقٌبزاضی زاضًس.
جذيل ضمارٌ -1آزمًن ضریب َمبستگی پیرسًن بیه اعتماد اجتماعی ي متغیرَای مستقل

فطضیِ  :2ثِ ًؾط هیضؾس تقبهالت اختوبفی ٍ هكبضوت اختوبفی ثب اهٌیت اختوبفی ّوجؿتگی
هقٌبزاضی زاضًس.
جذيل ضمارٌ -3آزمًن ضریب َمبستگی پیرسًن بیه امىیت اجتماعی ي متغیرَای تعامالت اجتماعی ي مطارکت اجتماعی

اهٌیت اجتواػی

r
Sig

N

تفسیش

هطاسوت

تؼاهالت

اجتواػی

اجتواػی

**.643

**.855

تا تَجِ تِ ًتایج تِ دست آهذُ اهٌیت اجتواػی تا ّشدٍ هتغیش ساتطِ هؼٌااداس داسد ّونٌایي ضاذت

.888

.880

ایي ساتطِ دس هتغیش هطاسوت اجتواػی ًسثتاً لَی ٍ هتغیش تؼاهالت اجتواػی ضؼیف هیتاضاذ .ػالهات

2020

2020

هثثت ًطاًگش ساتطِ هستمین تیي ایي هتغیشّا ٍ اهٌیت اجتوااػی هایتاضاذ .تاِ ػثااست دیگاش ّاش اِ
هتغیشّای هزوَس افضایص یاتٌذ اهٌیت اجتواػی تیطتش هیضَد.
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فطضیِ  :3ثِ ًؾط هیضؾس تقبهالت اختوبفی ثب هكبضوت اختوبفی ّوجؿتگی هقٌبزاضی زاضًس.
جذيل ضمارٌ-4آزمًن ضریب َمبستگی پیرسًن بیه متغیرَای تعامالت اجتماعی ي مطارکت اجتماعی
تؼاهالت اجتواػی
هطاسوت اجتواػی

r

**.653

Sig.

.888

تفسیش
تا تَجِ تِ ًتایج تذست آهذُ هطاسوت اجتواػی تا تؼاهالت اجتواػی ساتطِ هؼٌاداس داسد ّونٌیي ضذت ایي ساتطِ
ًسثتاً لَی هیتاضذ .ػالهت هثثت ًطاًگش ساتطِ هستمین تیي ایي دٍ هیتاضذ .تِ ػثاست دیگش ّش ِ هیضاى تؼاهالت
اجتواػی افضایص یاتذ هطاسوت اجتواػی تیطتش هیضَد.

N

2020

بررسی مدل تحقیق

هسل تحمیك ضا اظ زٍ ضاُ ضگطؾیَى چٌس هتغیطی ٍ تحلیل هؿیط هَضز ثطضؾی لطاض هیزّین.
الف)ضگطؾیَى چٌس هتغیطی:پیف قطط ضگطؾیَى چٌس هتغیطُ ٍخَز ّوجؿتگی ثیي هتغیطّب هیثبقس وِ
ثبیس ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى ثیي هتغیط ّبی هؿتمل ٍ ٍاثؿتِ هقٌبزاض قَز وِ ًتبیح فطضیِ ّبی ثبم
حبوی ّویي ًتبیح ثَزُ اؾت.

هذل

هجزٍس ضشیة تؼییي ()R0

ANOVA

enter

جذيل ضمارٌ -5ضرایب رگرسیًوی مربًط بٍ مذلَای پیص بیىی ضذٌ

.66

Sig=.8.888

هتغیش ّای سگشسیًَی
)(Constantهمذاس ثاتت

 Bضشیة تأثیش

Beta
(تتا)

Sig.
.888

04.642

تؼاهالت اجتواػی

.266

.058

.888

هطاسوت اجتواػی

.365

.048

.888

اهٌیت اجتواػی

.464

.628

.888

ّوبى عَض وِ زض ضاثغِ هتغیطّب ثطضؾی قس ّوِ هتغیط ّبی هؿتمل ثزب هتغیزط افتوزبز اختوزبفی ضاثغزِ
زاقتِاًس ٍلی زض ضگطؾیَى چٌس هتغیطی اثطات هتغیطّب زض وٌبض ّوسیگط ثط افتوبز اختوبفی ًیع ثطضؾزی
هیقَز(ندریسی.):511،
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ثب اؾتفبزُ اظ ضطایت اؾتبًساضز ًكسُ هقبزلِ ذغی ضگطؾیَى پزیف ثیٌزی ضا هزیتزَاى ثزِ نزَضت ظیزط
ًَقت:
…y = a + b1. X1 + b2. X2+ b3. X3

(0/73اهٌیت اختوبفی)(0/63 +هكبضوت اختوبفی)(0/59 +تقبهالت اختوبفی)y =24/945+
همساض ثبثت یب فطو اظ هجسأ ثطاثط اؾت ثب  24/945هیثبقس .ثب تَخِ ثِ ضطایت تأثیط هتغیطّبی فَق ثزِ
اظای تغییط هتغیط تقبهالت اختوبفی ثِ هیعاى  ،0/59هتغیط هكزبضوت اختوزبفی ثزِ هیزعاى  ٍ0/63هتغیزط
اهٌیت اختوبفی ثِ هیعاى  0/73هتغیط افتوبز اختوبفی ثِ هیعاى یه اًحطاف هقیبض افعایف هییبثس.
خْت همبیؿِ هیعاى تأثیط گصاضی هتغیط ّبی هؿتمل اظ هقبزلِ ضگطؾیَى ذغی ثب ضطایت اؾتبًساضز قزسُ
اؾتفبزُ هیقَز .زض پی پبؾد ثِ ایي ؾؤال وِ ثیي ایي ؾِ هتغیط هؿتمل ثیكتطیي تأثیط هطثزَط ثزِ وزسام
هتغیط اؾت ،اظ هقبزلِ ضگطؾیًَی اؾتبًساضز قسُ اؾتفبزُ هیوٌین.هقبزلزِ ضزطیت ضگطؾزیًَی اؾزتبًساضز
قسُ ثِ نَضت ظیط هیثبقس:
Zy = B1.X1 + B2.X2+ B3.X3

(اهٌیت اختوبفی) (0/27 +0/31هكبضوت اختوبفی)( +تقبهالت اختوبفی) Zy =0/28
ثیكتطیي تأثیط هتغیطّبی هؿتمل ثزِ تطتیزت ثزط افتوزبز اختوزبفی فجزبضت اؾزت اظ :اهٌیزت اختوزبفی،
تقبهالت اختوبفی ٍ هكبضوت اختوبفی.
ة) تحلیل هؿیط :زض حَظُ هغبلقبت اختوبفی ٍ التهبزی ضٍـّبی تحلیل چٌس هتغیطُ ظیزبزی ٍخزَز
زاضًس وِ ثِ ثطضؾی اثطات ٍ ضٍاثظ ثیي هتغیطّبی هَضز هغبلقِ هیپطزاظًس .ایي ضٍـّزب فوزستبً اثزطات
هؿتمین یه هتغیط ثط هتغیط زیگط ضا هَضز ثطضؾی لطاض هیزٌّس .اهب زض ایي هیبى تحلیزل هؿزیط اظ خولزِ
تىٌیهّبی چٌس هتغیطُ هیثبقس وِ فالٍُ ثط ثطضؾی اثطات هؿتمین هتغیطّبی هؿتمل ثط هتغیزط ٍاثؿزتِ ،
اثطات غیط هؿتمین ایي هتغیطّب ضا هس ًؾط لطاض هیزّس ٍ ضٍاثظ ثیي هتغیطّب ضا هغزبثك ثزب ٍالقیزتّزبی
هَخَز،زض تحلیل ٍاضز هیوٌس(ندریسی. ):511 ،

ثب تَخِ ثِ ضطایت ثتب اؾترطاج قسُ اظ خساٍل ضگطؾیًَی اثطات هؿزتمین ٍ غیزط هؿزتمین ّزط یزه اظ
هتغیط ّبی هؿتمل ثط هتغیط ٍاثؿتِ هحبؾجِ هیگطزیسُ ٍ ثِ نَضت ظیط هیثبقس.
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جذيل ضمارٌ  -6ضرایب مسیرَای مستقیم ي غیر مستقیم متغیرَای مستقل بر يابستٍ

مدل تحلیلی

ضکل ضمارٌ  -2مذل تحلیلی تحقیق
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بحث ي وتیجٍ گیری

ثب تَخِ ثِ یبفتِ ّبی تحمیك ،افتوبز اختوبفی ثب ّط ؾِ هتغیط اهٌیزت اختوزبفی ،تقزبهالت اختوزبفی ٍ
هكبضوت اختوبفی ،ضاثغِ هقٌبزاضی زاضز ّ ،وچٌیي قزست ایزي ضاثغزِ زض ّزط ؾزِ هتغیزط ًؿزجتبً لزَی
هیثبقسً.تبیح پػٍّفً ،كبًگط ضاثغِی هؿتمین ثیي ایي هتغیطّب ٍ افتوبز اختوبفی هیثبقس .ثِ فجزبضت
زیگط ّط چِ هتغیطّبی هصوَض افعایف یبثٌس ،افتوبز اختوبفی ًیع ثیكتط هیقَز.
یبفتِ ّزبی ایزي تحمیزك ًتزبیح تحمیزكّزبی لبؾزن خزَاى( ٍ ) :511غالهطضزب غفزبضی( ):511ضا تأییزس
هیًوبیٌس .اظ هیبى هتغیطّبی هؿتمل تحمیك ،هتغیط تقزبهالت اختوزبفی ،ثیكزتطیي تزأثیط ٍ هتغیزط اهٌیزت
اختوبفی ووتطیي تأثیط ضا ضٍی افتوبز اختوبفی زاقتِاًس؛ اهب فجبؼ ظازُ زض پػٍّف ذَز ثِ ایي ًتیدزِ
ضؾیسُ اؾت وِ زض قىل گیطی افتوبز اختوبفی ،اهٌیت اختوزبفی ثزبمتطیي تزأثیط ٍ تقزبهالت اؽْزبضی
پبییيتطیي تأثیط ضا ًكبى هیزّزس(عبدا زند.):515،،ثزیي افتوزبز ٍ هكزبضوت اختوزبفی ضاثغزِ هقٌزبزاض ٍ
هؿتمیوی ٍخَز زاضز ،ثسیي هقٌب وِ ثب افعایف هیعاى هكبضوت اختوبفی ،افتوزبز اختوزبفی ًیزع افزعایف
هییبثس(غفاری:511،؛گمبدی ٍ ):515،زض هغبلقِ ّبی گوَى ٍ تبیلَض،فقبلیتّبی زاٍعلجبًِ ثِ عَض هثجتی ثط
افتوبز تأثیطگصاض ثَزُاًس(وننگ.):12119،

اهطؾَى ،فطاٍاًی هجبزمت ثیي وٌف گطاى ضا ظهیٌِ ؾبظ فَاعزف اختوزبفی ّوبًٌزس حوبیزت اختوزبفی
هتمبثل ،افتوبز هتمبثل ،احؿبؼ تقْس ٍ تقمل اختوبفی هیزاًسٍ .ی هقتمس اؾت فطاٍاًی هجزبزمت وزٌف
گطاى ٍ پیف ثیٌی پصیطی ضفتبض زیگطاى ضا افعایف هیزّسّ.وچٌیي هجبزمت یه ًَؿ ٍاثؿزتگی فزبعفی
زض قىل گطٍُ اٍلیِ ضا ثِ ٍخَز هیآٍضز ٍ ظهبًی وِ اقربل فقبلیتّبی هكزتطن اًدزبم هزیزٌّزس ٍ
هؿبئلكبى ضا حل هیوٌٌس ،ایي احؿبؾبت هثجت ضا تدطثزِ هزیوٌٌزس(بهدسند.)31 1:51: ،اظ زیزسگبُ ظیوزل،
افعایف تقبهالت اختوبفی ،ظهیٌِ ؾَ گیطی فبم ٍ افتوبز هتمبثل اختوبفی ضا فزطاّن

هزیآٍضز (عظیمدی

هاشمی.):594 ،تكىیل اًدويّبی هطزهی خسا اظ ایٌىِ ثبفث ایدبز اختوبؿ هیگطززً ،ؾن ،ذَیكزتيزاضی
ٍ حؽ هكبضوت ضا ًیع زض هطزم تمَیت هیوٌسّ .وچٌیي ثب ایدبز حؽ هكزبضوت ٍ افتوزبز هتمبثزل ثزِ
تأثیطثركی ٍ پبیساضی حىَهت زهَوطاتیه ووه هیوٌس(میستسنل.)451:991،ظتَهىبً ،یع اؽْبض هیوٌزس زض
ؾیط خَاهـ هجتٌی ثط فبهلیت اًؿبًی ًیبظهٌس گؿتطـ افتوبز ّؿتین ،پؽ تأویزس ثزط هكزبضوت ّوزِ زض
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اهَض خبهقِ اؾت(زتومکا .):514 ،زٍتَوَیلً،یع اؽْبض هیزاضز وِ تكىیل اًدويّزبی هطزهزی فزالٍُ ثزط
ایدبز افتوبز،حؽ هكبضوت ٍ ًؾن ضا ًیع زض خبهقِ تمَیت هیوٌس.
ثٌب ثِ تفؿیط وَثطی ّط چِ تقبهلّبی اختوبفی افطاز اظ حوبیتّبی فبعفی ،التهبزی ٍ اختوبفی ثیكتط
ثطذَضزاض هیقَز ،افتوبز ثیكتط زض ثیي آًبى ضقس هییبثس(کدورریّ.):593،ط چِ افطاز ضاحتتط ثتَاًٌزس ثزب
ّززن وٌززبض ثیبیٌززس ٍ ،اظ ّززن ووتززط زٍض ثبقززٌس(اظ ًؾززط اختوبفی)افتوززبز ثیكززتطی ثززیي آىّززب ایدززبز
هیقَز(شارو ::9-:521 :991،،؛به نقل نز نمیر کامی.):594،

زض ثطذی تحمیكّب ،تقبهزل اؽْزبضی ثیكزتط اظ ؾزبیط هتغیطّزب زض ؾزغح افتوزبز اختوزبفی هزؤثط ثزَزُ
اؾت(رجبلدو.):514،ضٍاثظ اؽْبضی ٍ ضضبیت وزبضی ثزط افتوزبز وبضوٌزبى تزأثیط هقٌزیزاضی زاضًزس(عبدا

زند:515،،؛جعفری  .):511،زض ًتبیح تحمیك ثلَم ،تقبهالت ٍ وٌف هتمبثل ضٍ زض ضٍ ثِ فٌَاى فبهزل ایدزبز
وٌٌسُ افتوبز ثِ حؿبة آهسُ اؾت(بلوم:55-:431 :991،؛به نقل نز نمیر کامی .)9-9 1:594،

اهٌیت اختوبفی زض ؾبذتبض خبهقِ ثِ قزست ثزط ایدزبز افتوزبز هزؤثط اؾزت .ظتَهىزب ،یىزی اظ فَاهزل
ؾبذتبضی فطٌّگ افتوبز ضا لغقیت ٌّدبضی هقطفی هیوٌس .لغقیت ٌّدبضی یقٌی ًؾبم لَافس اختوبفی
وِ تدَیع گط اّساف ٍ اثعاض ثطای وٌف اًؿبًی اؾت ثِ ًحَی ٍاضحّ ،وبٌّگ ٍ هٌبؾزت قزىل یبفتزِ
ثبقس ،هَخس احؿبؼ ًؾن ،پیف ثیٌی پصیطی ٍ اهٌیت ٍخَزی هیگطزز ٍ اًتؾبضات اثزعاضی هطثزَط ثزِ
افتوبز تقوین یبفتِ ضا ثطآٍضزُ هیؾبظز .اگط هحتَای لَافس اذاللی ،لزبًًَی ٍ فطضزی ،تضزویي وٌٌزسُ
فسالت ،ثطاثطی ،اهٌیت اختوبفی ،حوبیت ٍ حمَق هٌسی ثبقس ،آًگبُ اًتؾبضات اهبًت زاضی ضا ثزطآٍضزُ
ؾبذتِ ٍ هَخس فطٌّگ افتوبز اؾت(زتومکا.):999،

آثطاّبم هبظلَ،زض تكطیح ّطم ًیبظّبی اًؿبًی ذَز هقتمس ثَز ؾلؿلِ هطاتجی اظ ًیبظّب زض وزبض اؾزت؛ زض
ایي ؾلؿلِ هطاتت زض هطحلِ پبیِ ًیبظّبی فیعیَلَغیه هغطح هیثبقٌس ٍ ثالفبنزلِ پزؽ اظ آى ًیزبظ ثزِ
اهٌیت وِ ذَز پبیِای ثطای ضفتبضّبیی هجتٌی ثط افتوبز (احتطام ،فكك ،تقلك)هیثبقس،لطاض هیگیطز.لصا ثزط
ایي اؾبؼ هیتَاى گفت وِ اهٌیت ،خعء خساییًبپصیط افتوبز اؾت ٍ پیف قطط افتوبز احؿبؼ اهٌیزت
اؾت.
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ًتبیح ثطذی تحمیمبت حبوی اظ آى اؾت وِ هیعاى احؿبؼ اهٌیت اختوبفی ثیكزتط اظ ؾزبیط هتغیطّزب زض
ؾزغح افتوززبز اختوزبفی زاًكززدَیبى هززؤثط ثزَزُ اؾززت(رجبلدو:514،؛ آرنم :519،؛ نمیرکددامی :594 ،؛ عبددا

زند.):515،،فطٍیس ،هقتمس اؾت افطازی وِ ثب ّن ضاثغِ تقبهلی ثطلطاض هزیوٌٌزس ٍ زض هیزساىّزبی تقزبهلی
زضگیط هیقًَس ،ثِ ثسُ ٍ ثؿتبىّبی فبعفی هیپطزاظًس ٍ ثب ثؿظ ؾطهبیِ گصاضی فبعفی ًَفی احؿزبؼ
تقلك ذبعط یب َّیت خوقی زض هیبى آًبى قىل هیگیطز ٍ هب ایدبز هیگطزز .ایي اهط آقىبضا ثسیي هقٌی
اؾت وِ هب ،زض قرهیت قىل هیگیطز ٍ ٍخزَزـ ضا اظ عطیزك اًتمزبل اًتؾزبضات اختوزبفی تحویزل
هیوٌس .ثب قىل گیطی هب ،ثقس فبعفی فوسُ هیگطزز ،افطاز ًؿجت ثِ ّن ًَفی زلجؿزتگی فزبعفی پیزسا
هیوٌٌس .آىّب زیگط نطفبً ثِ ذبعط ًیبظّبی فبزیقبى ثب زیگطاى ضاثغزِ ثطلزطاض ًوزیوٌٌزس .آىّزب زیگزط
ّوٌَفبى ذَز ضا ضلیت ٍ زقوي ًویپٌساضًس ٍ اظ ایي وِ زض هیبى آىّب ّؿتٌس احؿبؼ اهٌیت هیوٌٌزس.
ظتَهىب ،یىی اظ فَاهل ؾبذتبضی ضا وِ هٌكأ پیسایف فطٌّگ هیثبقس ،ثجبت ًؾبم اختوبفی هیزاًس؛ اگط
قجىِ ّبی ضٍاثظ اختوبفی ،اًدويّب ٍ ًْبزّب ،پبیزساض ٍ هؿزتوط ثبقزس ،احؿزبؼ اهٌیزت ضا زض پزی
هیآٍضز ٍ پیف ثیٌی ضفتبضّب هوىي هیقَز.
ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ زؾت آه سُ افتوزبز اختوزبفی زض فضزبی زاًكزگبّی ٍ زض هؿزیط تَلیزس فلزن یزه
ضطٍضت اختوبفی اؾت.زض ایي ضاؾتب یبفتي فَاهل تجییي گزط افتوزبز اختوزبفی زض خْزت تمَیزت آى
اهطی حیبتی ثِ ًؾط هیضؾسّ .وبى گًَِ وِ اًسیكوٌساى ٍ فبلوبى اختوبفی ًیع اؽْبض زاقتِاًس؛ تقبهالت
اختوبفی ٍ هكبضوت اختوبفی زض ثؿتط اهٌیت اختوبفی زض افعایف افتوبز اختوبفی هؤثطًس.زض ایي همبلِ
ًیع ثب هیعاى تجییي ًؿجتبً ثبمیی ،هتغیطّبی هصوَض ایدبز وٌٌسُ افتوبز اختوبفی ثَزُاًس.
مىابع
مىابع فارسی
آسام ُ )2656(.تشسسی اػتواد اجتواػی ٍ ػَاهل هؤثش تش آى دس ضْش خلخال (استاى اسدتیل ) داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ تْشاى ضوال داًطىذُ هذیشیت ٍ ػلَم
اجتواػی سضتِ 7پژٍّطی ػلَم اجتواػی استاد ساٌّوا 7دوتش هٌصَس ٍثَلی.
آسٍى س )2640( .هشاحل اساسی اًذیطِ دس جاهؼِ ضٌاسی ت 7ب.پشّام تْشاى.اًتطاسات آهَصضی ٍ اًمالب اسالهی.
اتىیٌسَى سیتا ال ٍ دیگشاى )2658(.صهیٌِ سٍاًطٌاسی ّیلگاسد ت7ح.سفیحی .تْشاى اًتطاسات اسجوٌذ.
ادسیسی ا )2653( .جضٍُ دسسی آهاس پیطشفتِ تا تىیِ تش ًشم افضاس  SPSSدٍسُ واسضٌاسی اسضذ داًطگاُ آصاد تْشاى ضوال.
اسىیذهَس ٍ )2640(.تفىش ًظشی دس جاهؼِ ضٌاسی ,ت7ع.م.حاضشی ٍ دیگشاى.تْشاى 7سفیش.
اهیش وافی م« .)2644(.اػتواد اجتواػی ٍ ػَاهل هؤثش تش آى» واسضٌاسی اسضذ سضتِ پژٍّطگشی ػلَم اجتواػی داًطگاُ ضْیذ تْطتی تْشاى.

20

بررسی اعتواد اجتواعی و عواهل هؤثر بر آى

اهیش وافی م )2658( .اػتواد اجتواػی فصلٌاهِ ًوایِ پژٍّص سال پٌجن ضواسُ  25تاتستاى.
اًصاسی م.ا" )2642 ( .تاصضٌاسی ٍ پیص ًیاصّای هذیشیت هطاسوتی ٍ ًظام اداسی" فصلٌاهِ ػلوی واستشدی هشوض آهَصش هذیشیت دٍلتی ضواسُ . 64 ٍ 66
جؼفشی ش ) 2653( .تشسسی ساتطِ اػتواد تِ هثاتِ خط هطی هذیشیت ساصهاى ٍ آثاس آى تش تؼْذ واسوٌاى دس ضْش تْشاى داًطىذُ ػلَم اجتواػی داًطگاُ الضّشا (س)
استاد ساٌّوا 7دوتش هسؼَد لثی استاد هطاٍس 7هٌصَس اػظن صادُ.
لثی م )2642(.جاهؼِ ضٌاسی ًظن ًطش ًی.
سجثلَ هَسی ( ) 2652تشسسی هیضاى اػتواد اجتواػی تش حسة پایگاُ اجتواػی التصادی دس هیاى داًطجَیاى داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ تْشاى ضوال اسضذ پژٍّص
ٍاحذ تْشاى ضوال داًطىذُ هذیشیت ٍ ػلَم اجتواػی.
صتَهىا ج )2654( .اػتواد یه ًظشیِ جاهؼِ ضٌاسی ت7ف .گالتی تثشیض ًاضش هتشجن

اج اٍل پاییض.

ضشیفیاى ثاًی م« )2658(.سشهایِ اجتواػی 7هفاّین اصلی ٍ اس َب ًظشی» سفاُ اجتواػی ضواسُ .0
ػثاس صادُ م« .)2656(.تشس سی ػَاهل هؤثش تش اػتواد اجتواػی داًطجَیاى دٍسُ واسضٌاسی اسضذ ٍ دوتشی داًطگاُ تثشیض» داًطىذُ ػلَم اجتواػی داًطگاُ تثشیض.
ػثذی ع ٍ .گَدسصی.م )2645( .تحَالت فشٌّگی دس ایشاى اًتطاسات سٍضي اج اٍل.
ػظیوی ّاضوی م« .)2644(.ػام گشایی ٍ ػَاهل هؤثش تش آى» واسض ٌاس اسضذ سضتِ پژٍّطگشی ػلَم اجتواػی داًطگاُ ضْیذ تْطتی تْشاى.
ػویذ ح« )2636(.فشٌّگ ػویذ» تْشاى اج سَم ًطش اهیشوثیش
غفاسی ؽ.س « .)2658(.تشسسی ساتطِ تیي اػتواد ٍ هطاسوت اجتواػی دس ًَاحی سٍستایی ضْش واضاى» استاد ساٌّوا 7هصطفی اصویا ًاهِ ػلَم اجتواػی ضواسُ  24تْاس
ٍ تاتستاى.
فلپس ل ٍ .دٍفشى د )2658( .تْثَد استثاط ساصهاًی اص طشیك اػتواد ت7الف .تاللی ٍ ّوىاساى فصلٌاهِ ًوایِ پژٍّص سال پٌجن ضواسُ .25
وَثشی م )2642(.تشسس ی تأثیش اًسجام اجتواػی تش هیضاى هطاسوت سٍستاًطیٌیاى استاى خشاساى دس فؼالیتّای ػوشاًی پایاىًاهِ همطغ واسضٌاسی اسضذ سضتِ جاهؼِ
ضٌاسی داًطگاُ تشتیت هذسس.
گالتی فً« )2656(.مص اػتواد اجتواػی دس اهش تَسؼِ تا تأویذ تش ػولىشد دٍ ًمص ضَسای اسالهی (هطالؼِ هَسدی استاى آرستایجاى ضشلی) همطغ فَق لیساًس
داًطىذُ ػلَم اجتواػی داًطگاُ تْشاى استاد ساٌّوا 7هحوذجَاد ًاطك پَس.
گیذًض ا )2645( .سیاست جاهؼِ ضٌاسی ٍ ًظشیِ اجتواػی  .ت7م.صثَسی تْشاى ًطش ًی.

گیذًض ا )2656( .جاهؼِ ضٌاسی ت7م.صثَسی تْشاى ًطش ًی

اج دٍاصدّن.

گیذًض ا )2644( .پیاهذّای هذسًیت ت 7م .ثالثی تْشاى ًطش هشوض.

هحسٌی تثشیضی ع.س« )2658(.تشسسی هفَْم اػتواد تا سٍیىشد سٍاى ضٌاختی اجتواػی» ًوایِ پژٍّص سال پٌجن ضواسُ  25تاتستاى.
هحسٌی م ٍ .جاساللْی ع )2650( .هطاسوت اجتواػی دس ایشاى اًتطاسات آسٍى.
هه ولٌي ا )2654( .سشهایِ اجتواػی 7اػتواد ٍ هثادلِ تاصاسی تْشاى ًطش ضیشاصُ.
ّاسٍلذ نّ ٍ .وىاساى )2644(.اصَل هذیشیت ت7م.ع .طَسی ٍ دیگشاى تْشاى ساصهاى هذیشیت دٍلتی

مىابع التیه
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اج سَم جلذ اٍل.

