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Abstract
This survey aimed to study the impact of human
virtues positive thinking on social trust among
Isfahan citizens. The population includes all people
aged 18 and above residing in Isfahan. According
to the 1390 census, they were 17,910,609 people
from whom 388 were chosen by quota sampling. A
researcher-made questionnaire on human virtues
positive thinking was the data collection instrument
and a correlation analysis was used to analyze the
data. The results of the study showed that human
virtues positive thinking had direct and positive
impacts (0.69) on social trust. In line with this
general index, the impact of every single factor of
human virtues was tested upon social trust and
equity turned out to be the most effective (0.51),
among others. Courage and self-lnowledge at the
same level were less effective (0.22) on social trust
compared to other factors. In general, all factors
had significant impact (sig =0.0001) on social trust.
Keywords: trust, social trust, human virtues of
positive thinking.
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چکیده
این پژوهش از نوع پیمایشی با هدف تأثیر فضایل انسانی مثبتنگر
بر اعتماد اجتمااعی در باین شارروندا شارر اهانرا انجاا شاد
 ساا باب باا ی81  جامعۀ آماری پاژوهش هماۀ شارروندا.است
 در8931 ساکن در اهنرا باود کاب بار اسااش سرشاماری ساا
 ننار باا911  ننار بودناد و از باین آنراا80381913 مجموع برابر با
. شاادند.روش نموناابگیااری ساارمیبای باابعنااوا نمونااب انتشااا
اطالعات موجود بب کما پرسشانامۀ فضاایل انساانی مثباتنگار
 باارای تحلیاال داد ه اا از تحلیاال.محق ا ساااهتب جم ا آوری شااد
 نتایج حاهل از یافتبهای پژوهش نشا داد.همبستگی استناد شد
) بر اعتماد1/93( کب فضایل انسانی مثبت نگر اثر مثبت و مستقیمی
 بااب ایاان من ااور ضااریک کلاای اثاار تاا تاا.اجتماااعی دارد
 در میا.شاهصهای فضایل انسانی بر اعتماد اجتماعی آزمو شد
) را بر متغیار1/18( شاهصهای فضایل انسانی عدالت بیشترین اثر
اعتماد گذاشتب و دو شاهص هوددانایی و شجاعت ببطور همزما
) نسبت بب بقیۀ شااهصهاا بار اعتمااد اجتمااعی1/22( اثر کمتری
 در کل همۀ شاهصها اثر معناداری بر اعتمااد اجتمااعی.داشتباند
.)P=1/1118( داشتباند
. فضایل انسانی مثبتنگر، اعتماد اجتماعی، اعتماد:واژههای کلیدی
r.amiri2014@gmail.com : نویسندۀ مسؤول.*
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مقدمه
بیاعتمادی یا نبود اعتماد در جامعه مسائل و مشکالت زیادی
را به وجود میآورد .برخی از ویژگيیهيای جامعيۀ معاصير از
جمله یقين و قطعيت نداشتن ،سبب شده كيه اعتمياد ،اهمييت
ویژهای پيدا كند .به تعبير لومان ،2ما در دورهای زندگی میكنيم
كه ميزان وابستگی آیندۀ جامعه به تصميمگيری ،افيزای یافتيه
است .ما دیگر در جامعۀ مبتنی بر تقدیر نيستيم ،بلکه در جامعۀ
مبتنی بر كن هدفمند انسانی زندگی میكنيم .بيرای اینکيه بيا
3
آینده برخورد فعاالنه و سازنده داشته باشييم ،نيياز بيه اعتمياد
داریم (شارع پور .)1388 ،بیشک همۀ جوامع بشری بر اسيا
ارتباطات توسعه یافته انيد و هيم اكنيون نييز در پيی گسيترش
ارتباطات خود هستند .ذات اختصاصی انسيان اجتمياعی بيودن
است و بر این مبنا است كه دست بيه تعاميل ميیزنيد .وجيود
اعتماد در بين افراد از پي فرض های مهم توسعۀ ارتباطات چه
از نوع بين فردی و چه از نوع بينالمللی و از پيي شير هيای
هر تعامل انسانی ،در جامعه است .یکی از موضوع های مهم در
رابطه با اعتماد ،بحي اعتمياد اجتمياعی 4اسيت كيه در دوران
جدید به یکی از مسائل مهم اجتماعی جوامع تبدیل شده است.
اعتماد اجتماعی سهمی از تفکر افيراد و بيشيتر ميرد در ميورد
رسيدن به اهداف اجتماعی و اقتصادی آنها در ارتبا با دیگران
است .این مقوله در بيشتر افراد جامعه وجود دارد ،اما نمیتيوان
اعتقاد داشت كه همۀ افراد جامعه قابل اعتماد هسيتند (برگيرن،
اسون و یورگن .)2014 ،5جامعهشناسان به این واقعيت سياده و
مشي پ پييی بييردهانييد كييه بييدون اعتميياد ،زنييدگی اجتميياعی
روزمرهای كه آن را مسلم و بدیهی میپنداریم ،غيرممکن است.
در نوشتههای جامعهشناختی مفهو اعتماد اجتماعی هم بهعنوان
ویژگی افيراد ،ویژگيی ارتباطيات اجتمياعی و هيم ویژگيی ن يا
اجتماعی با تأكيد بر رفتار مبتنيی بير تعيامالت و سيوگيریهيا در
سطح فردی مفهو سازی شده است (ظهيرینيا و نيک واه.)1394 ،
بسياری از فيلسوفان و اندیشمندان اجتماعی ن يير هيابز 6و
توكویل 7معتقدند كه اعتماد ،پایۀ اساسی ن م اجتمياعی اسيت،
اعتماد تن ها را كاه و انسجا را افزای میدهد .آنچه كيه
باع اعتماد مرد به یکدیگر می شود ،احسا امنيت است .به
هر صورت مرد نياز دارند كه به یکدیگر اعتماد بيشتری داشته
باشند تا بتوانند با چال های جهانی شيدن و عصير اطالعيات
مقابله كنند .به همين من ور در دنيای معاصر بسيياری معتقدنيد
1

2. Luhmann
4. social trust
6. Hobbes
8. Misztal
10. Newton

كه اعتماد با ارزشهای مشترک گروهها ارتبا دارد و به اعتماد
اجتماعی و نق آن در انسجا جامعه با رویکرد فرهنگگرایانه
پرداخته میشود (ادریسی ،رحمانی خليلی و حسينیامين.)1391 ،
نتایج بسياری از پژوه های داخليی و خيارجی حياكی از
كاه سطح نسبی اعتماد در ميان مرد اسيت .اميروزه اعتمياد
اجتماعی ،به منزلۀ یک مسيألۀ اجتمياعی بيهسيرعت ،بيه ابيزار
تحليلييی پييژوه هييای جدیييد ،در عرصييۀ توسييعۀ اقتصييادی،
فرهنگی ،اجتماعی و سياسی ،مبيدل شيده اسيت .تيالشهيای
متعددی برای مش پ كردن اجيزای اصيلی اعتمياد ،صيورت
گرفته است .ميزتال 8اعتماد را باور به خيو و مناسيب بيودن
پيامدهای كن دل واه فرد دیگر برای ميا از دیيدگاه خودميان
میداند .لومان ( )1983اعتماد را معادل كاه پيچيدگی ذهنيی
و نداشتن قطعيت میداند .كاه پيچيدگی سازوكاری است كه
موجب سازگاری افراد با شرایط پيچيده و نامطمئنی میشود كه
بهطور فزاینده در جوامع مدرن با آن روبهرو میشوند .از آنجيا
كه اعتماد در شرایط عد قطعيت و موقعيتهای پيچييده عميل
میكند ،معموالً سادهلوحی تلقی می شود كيه افيراد بيا اعتمياد،
افرادی خوشباور توصيف شوند (ولچ ،روبرتو ،ریورا ،برایيان،
كانوی و همکاران .)2005 ،9در جوامع بزرگمقيا  ،اعتمياد از
اهميّت بيشتری برخوردار است و ویژگی این اعتمياد آن اسيت
كه ما به واسطۀ آن ،با نهادن آسای خود در دست دیگيران بيه
م اطره میافتيم (نيوتن.)2004 ،10
در راستای اعتماد اجتماعی در جامعه پژوه های متعددی
مستقيماً بيه موضيوع اعتمياد اجتمياعی پرداختيهانيد .پيژوه
عليزاده اقد و همکاران ( )1391در بررسی اعتماد اجتمياعی
دبيران مقطع متوسطۀ آموزش و پرورش شهرسيتان مرنيد بيوده
است .پژوه عاشورینژاد ( )1383گویای این واقعيت اسيت
كه بيرای تحيول و توسيعۀ اعتمياد اجتمياعی در ميدیران بایيد
مقولههای مسؤوليتپذیری و پاس گویی و سيالمت اجرایيی و
فرهنگ مصرف صحيح از امکانات و منابع سازمان توسعه یابند.
این مقوله ها دقيقاً معرفه هيایی در پرسي هيای ب ي اعتمياد
اجتماعی پژوه بودهاند .نتایج كليی ایين پيژوه هيا مييزان
اعتماد اجتماعی را در حد متوسط (ميانگين) و یا كمتير از حيد
متوسط عنوان كردهاند (كتابی ،ادیبی ،قاسمی و صادقی دهچشيمه
و همکاران1389 ،؛ ب تياری1389 ،؛ حيدرآبادی1389 ،؛ افشانی،
فاضل نجفآبادی ،حيدریان و نوریان نجيفآبيادی و همکياران،
1. distrust
3. trust
5. Berggren, Sven & Jörgen
7. Tocqueville
9. Welch, Roberto, Rivera, Brian, Conway et al.
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1389؛ ادریسی و همکياران1391 ،؛ علييزاده اقيد و همکياران،
عبدالحسين 1391 ،و عاشورینژاد.)1383 ،
در یافتههای خارجی نيز مقوليههيای اعتمياد نتيایج جيالبی
دارد .اسپکتور و جونز )2004( 1رابطۀ مثبتی را مييان وضيعيت
اعتماد و سطح اعتماد اوليه نشان دادند .همچنين آنهيا دریافتنيد
كه تعامل مؤثری بيين جنسييت پاسي گو و جنسييت اميين در
اعتماد اوليه وجود دارد .بهخصيو سيطح اعتمياد اولييۀ ميرد
نسبت به یک عضو جدید گروه كه ميرد باشيد بيشيتر اسيت و
2
زمانی كه عضو جدید زن باشد كمتر است .رز ،كلی و وینفيرد
( )2014اعتماد را به دیگر عرصههای زیستمحيطيی گسيترش
دادند و نق آن را در فرایندهای زیستمحيطی بررسی كردند.
از ن ر كوئين ،لوئيس ،ساليوان و وینست )2009( 3اعتماد یکيی
از مهمترین عوامل جامعۀ بشری است و این مقوله در محيطهيای
اینترنتی و مجازی اهميتی دو چندان دارد .در محيطهای گونياگون
اعتماد به شيوههای متفاوت رخ میدهد ،اما در هر صيورت بيرای
همۀ جوامع مقولهای حياتی و ارزشمند است .بنيابراین نميیتيوان
هيچ اجتماع به هم وابستهای را بدون سيطوحی از اعتمياد تصيور
كرد .یامامورا )2011( 4نيز اعتقاد دارد اعتماد عالوه بر نقي هيای
سازندۀ آن ،عامل مهمی در كاه آسيبهيای اجتمياعی جواميع
است .همچنين اگر سطحی از اعتماد در جامعه تحليل رود ،به تبع
آن ميزان سرمایۀ انسانی جامعه تحليل خواهد رفت.
اعتماد اجتماعی ،بهعنوان مهمترین متغير سرمایۀ اجتماعی و
از مهمترین مفاهيم مطير در حيوزۀ عليو اجتمياعی معاصير
است .چرخ سياختار اجتمياعی هميهجانبيه در عرصيههيای
گونيياگون اجتميياعی ،اقتصييادی و سياسييی جامعييۀ مييدرن و
م اطرات ناشی از این تغييرات ،توجه به این مفهيو را جيدی
ساخته است بهگونهای كه جوامع معاصر ویژگیهایی دارند كيه
باع برجستگی مسألۀ اعتماد شدهانيد .یکيی از ضيروتهيای
پرداختن به بح اعتماد این است كه در بسيياری بررسيیهيا،
نتایج نشان میدهد كه اعتماد اجتماعی در بسياری از جوامع از
وضعيت مطلوبی برخوردار نيست ،در كشورهای صنعتی و غير
صنعتی ،پژوه ها نشاندهندۀ آن است كيه بيا كياه اعتمياد
اجتميياعی ،بحييران ش صيييت و هویييت افييزای مييییابييد
(گيدنز .)1387،5همچنين نتایج بسياری از پژوه های داخليی
و خارجی گویای كاه سطح نسبی این متغيير در نيزد اقشيار
گونيياگون و سييوگيری عيياطفی در روابييط كنشييگران در تمييا
سطو است (چلبی .)1383،از طرفی دنيای ما بيهشيدت دارای

وابستگی متقابل شده است .به همان اندازه كيه وابسيتگی ميا بيه
تعاون و همکاری دیگران رشد یافته ،به همان مييزان اعتمياد بيه
اطمينان آنها اهميت پيدا كرده است و از طيرف دیگير گسيترش
ن ا تمایز و ازدیاد نق های پيوسته ،باع افزای ناپایداری در
نق ها و ابها در انت ارات نق شيده و امکيان بيشيتری بيرای
بح اعتماد بهعنوان صيورتی از روابيط اجتمياعی ميسير شيده
است .اعتماد ،مفهو كانونی در ن ریات كالسيک جامعهشناسی و
نيز محور اصلی ن ریيههيای جدیيد سيرمایۀ اجتمياعی و زمينيۀ
تعامالت و روابط اجتماعی است (معيدفر و جهيانگيری،)1388 ،
چرا كه زندگی اجتماعی جدید تهدیيدهای گسيترده و جدیيدی
دارد و آنچه را كه خيود سياخته اسيت ،در معيرض خطير قيرار
میدهد .بيرای رویيارویی بيا افيزای آسييبپيذیری در جامعيۀ
م اطرهای ،به انباشت و ذخييرۀ اعتمياد گسيتردهای نيياز اسيت.
همچنين افزای انت ا های موجود در جهان ،پي بينيیپيذیری
تصميمات مرد را كياه داده اسيت .بيرای اینکيه كين هيا و
تصميمات امکان بيشتری را بيرای تن ييم شيدن بيا گزینيههيا و
انت ا هيای دیگيران داشيته باشيند ،اعتمياد اهمييت فزاینيدهای
خواهد داشت .در واقع زندگی انسان بدون احسيا اعتمياد بيه
خود و به آینيده و بيه جهيان پيرامون خود ،همراه با اضيطرا و
كشمک تحملناپذیری اسيت كييه ممکيين اسييت باعيي از
همپاشيدگی فرد و نابودی او شود (ادریسی و همکاران.)1391 ،
همچنين گيدنز اعتماد را خصوصيت ویژۀ نوگرایی معاصير
مطر كرده است (زتومکا .)1386 ،6بر اسا این تعياریف در
سطو اجتماعی نيز مشاهده میشود كه الگوی مثبيت مشيابهی
نسبت به اعتمياد وجيود دارد .ميرد قابيل اعتمياد در شيهرها،
حکومت ها و در سازمانهای دموكراتيک بهتر كيار ميیكننيد و
رشد و شکوفایی اقتصيادی بيشيتر و جنایيت و فسياد كمتيری
خواهند داشت و با بسط و گسترش فرهنيگ اعتمياد در سيطح
فييردی مييیتييوان بييه جييای ارزشهييای منفييی ماننييد درو ،
كالهبرداری و . ...ارزشهيای اخالقيی مثبيت ماننيد صيداقت،
انساندوستی ،انصاف ،امانتداری ،تعهد ،شهامت و خوشبينی و
بهطور كلی فضایل انسانی را در جامعه پروراند .از ن ير گييدنز
اعتماد در جوامع قدیمی از اهميت كمتری در مقایسه با جوامع
جدید برخوردار است .چرا كه افراد هر چيه فاصيلۀ زميانی يي
مکانی بيشتری از هم داشيته باشيند ،بيه اعتمياد بيشيتری نيياز
خواهند داشت .در جوامع قدیمی كه خصيلتی محليی و بيومی
دارند و كن های متقابل بيشتر در سطح محلی و رو در رو رخ

2. Ross, Kelly & Winnifred
4. Yamamura
6. Zetoumka

1. Spector & Jones
3. Quinn, Lewis, Sullivan & Vincent
5. Giddens
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میدهند ،در روابط اجتماعی افراد چنان صراحت و شفافيتی به
چشم میخورد كه نيازی به اعتمياد ندارنيد ،زیيرا ایين اعتمياد
بهطور طبيعی وجود دارد ،اما در جوامع بيزرگ و گسيترده كيه
روابط اجتماعی در فاصلۀ زمانی و مکيانی بسييار دوری انجيا
میگيرد و افراد درگير این روابيط ،كمتير بيا یکيدیگر آشينایی
چهره به چهره دارند ،به اعتماد بيشتری نيازمند هستند (ریتزر،1
 .)1387مثبت نگری حاصل تعامل آرا و بدون مشکل با محيط
اجتماعی است كه پيامد آن مجموعهای از تميایالت مبتنيی بير
رضایتمندی ،خوشبينی ،اميد ،اعتماد و اطمينان خياطر در فيرد
است .نقطۀ مقابل آن وجود بيزاری ،تر  ،عصبانيت ،نااميدی و
نگرانی خواهد بود (گریيندیج و دووني .)2010 ،2
در مورد فضيایل انسيانی مثبيتنگير 3رویکردهيای ن يری
متعييددی وجييود دارد .فضييایل انسييانی مثبييتنگيير یکييی از
جدیدترین شاخههای روانشناسی است .ایين زمينيۀ خيا از
روانشناسی بر موفقيت انسان تمركز دارد .در حالی كه بسياری
دیگر از شاخههای روانشناسی بر رفتارهيای نابهنجيار و دارای
اختالل تمركز میكنند ،تمركز روانشناسی مثبت بير كميک بيه
افراد برای شاد شدن و ارضيای بيشيتر اسيت .بنيابراین هيدف
پژوه بررسی تأثير فضایل انسانی مثبيتنگير و ابعياد آن بير
اعتماد اجتماعی در بين شهروندان اصفهان است بر این اسيا
فرضيۀ اصلی و فرضيات فرعی پژوه عبارت است از:
فرضیۀ اصلی

فضایل انسانی مثبتنگير بير مييزان اعتمياد اجتمياعی در مييان
شهروندان شهر اصفهان تأثير دارد.
فرضیههای فرعی پژوهش

1ي خوددانایی بر ميزان اعتماد اجتماعی در ميان شهروندان شهر
اصفهان تأثير دارد.
2ي شجاعت بر ميزان اعتماد اجتماعی در ميان شيهروندان شيهر
اصفهان تأثير دارد.
3ي نوعدوستی بر ميزان اعتماد اجتماعی در ميان شهروندان شهر
اصفهان تأثير دارد.
4ي عدالت بر ميزان اعتماد اجتماعی در مييان شيهروندان شيهر
اصفهان تأثير دارد.
5ي اعتدال بر ميزان اعتماد اجتمياعی در مييان شيهروندان شيهر
اصفهان تأثير دارد.
6ي تعالی بر ميزان اعتمياد اجتمياعی در مييان شيهروندان شيهر
اصفهان تأثير دارد.
2. Greenidge & Devonish
4. quantitative

روش
روش پژوهش ،جامعۀ آماري و نمونه :این پژوه بر اسيا
نوع دادههای جمعآوری و تحليل شده ،پژوهشی كمی 4از نيوع
پيمایشی است .جامعۀ آماری پژوه شامل همۀ شهروندان 18
سال به باالی ساكن در اصفهان بود كه براسا سرشماری سال
 1390در مجموع برابر با  17910609نفير بودنيد .همچنيين در
این پژوه تعداد كل نمونۀ آمياری براسيا معادليۀ كيوكران
محاسبه شده است و بر اسيا آن  388نفير بيهعنيوان نمونيه
انت ا شدند .با توجه به م يدوش بيودن احتميالی برخيی از
پرسشنامهها و یا بازگشيتن برخيی دیگير و بيهمن يور رعایيت
احتيا  410پرسشنامه در بين شهروندان توزیيع شيد .از مييان
 410پرسشنامه  388عدد كه بدون ایراد و مشکل بودند ،اسا
تحليل قرار گرفتند .در این پيژوه روش نمونيهگييری بيرای
دستيابی به نمونۀ پژوه سهميهای بود .به این صورت كيه ابتيدا
متناسب با جمعيت خانوارهای هر منطقه از شهر سهميهای به هير
منطقه اختصا داده شد و سپس پرسشگران در درون هر منطقيه
به شکل تصادفی ساده افراد نمونه را انت ا كردند .برای تحلييل
دادهها از آزمون تحليل رگرسيون و تحليل مسير استفاده شد.
ابزار سنجش
فضایل انساني مثبتنگر :پرسشنامۀ مربو به فضيایل انسيانی
مثبتنگر ،پرسشنامۀ محققسياخته و دارای  24گویيه در قاليب
طيف ليکرت با پنج درجه است .نمرات هر گویيه بيين  1تيا 5
ردهبندی شده است ،كيه نميرۀ  1نشياندهنيدۀ كمتيرین مييزان
فضایل انسانی مثبتنگر و نمرۀ  5باالترین ميزان فضایل انسانی
مثبت نگر است .جمع نميرات  24گویيه ،نميرۀ مييزان فضيایل
انسانی مثبت نگر را نشيان ميی دهيد كيه بيالقوه بيين نميرۀ 24
(حداقل نمره) و نمرۀ ( 120حداكثر نميره) قيرار ميیگييرد .در
صورتی كه هر فرد بيرای هميۀ گویيههيا عبيارت «متوسيط» را
عالمت بزند ،ميانگين كل نميرۀ او از ایين گویيه  72بيهدسيت
خواهد آمد .همچنين گویههای پرسشينامه براسيا پایيههيای
ن ری و تعاریف مفهومی ،تيدوین یافيت .زیيرا ایين روش بيا
وضعيت و شرایط جامعۀ آماری پژوه مناسب تش يپ داده
شد و ضمن داشتن دقت باال ،امکيان بررسيی تميا متغيرهيای
مورد ن ر را فراهم میكرد .به این من ور ابتدا استادان راهنميا و
مشيياور قبييل از تن يييم ،آمييادهسييازی و تن يييم نهييایی ،ابييزار
جمعآوری اطالعيات (پرسشينامه) را بيازبينی كردنيد و سيپس
مورد پي آزمون قرار گرفت .برای بررسيی روایيی سيازۀ ایين
پرسشنامه از تحليل عاملی اكتشافی استفاده شد .آلفای كرونباخ
1. Ritzer
3. Positivehuman virtues
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فرضیۀ اصلي

مق ار رگرسیون
بین متغیرها ()R

ضریب تعیین
تع یل ش ه ()R2

مق ار آمارۀ F

یافتهها
فرضیۀ اصلي پژوهش :فضایل انسانی مثبتگرا بر ميزان اعتماد
اجتماعی شهروندان شهر اصفهان تأثير دارد.
برای پي بينی ميزان اعتمياد اجتمياعی بيا فضيایل انسيانی
مثبت گرا در بين شيهروندان اصيفهان از تحلييل رگرسييون دو
متغيره استفاده شده اسيت .رگرسييون دو متغييره روش آمياری
است كه برای بررسی تأثير متغير مستقل بر روی تغييرات متغير
وابسته به كار میرود .در این پيژوه از آميارۀ رگرسييون دو
متغيره به شيوۀ اینتر استفاده شده است .در این روش متغير مستقل
(فضایل انسانی مثبتگيرا) در تبييين و پيي بينيی متغيير وابسيته
(اعتماد اجتماعی) وارد معادله میشوند و پژوهشگر رابطيۀ خطيی
موجود بين متغير مستقل با متغير وابسته را پي بينی میكند .نتایج
این معادلۀ رگرسيونی در جدول  1ارائه شده است.

6/681

6/636

6/6661 110/33

اطالعات جدول تركيبی  1نشان میدهد كه مقيدار ضيریب
همبستگی بين متغيرها  0/481است كه نشان میدهد بين متغيير
مستقل و وابسته همبستگی نسبتاً قوی وجيود دارد .اميا مقيدار
ضریب تعيين تعدیل شده برابر با  0/232است كه نشياندهنيدۀ
این واقعيت است كه  23درصد از كل ميزان اعتمياد اجتمياعی
شهروندان وابسته به متغير مسيتقل فضيایل انسيانی مثبيتگيرا
است .بهعبارت دیگر متغير مستقل فضایل انسانی مثبتگيرا 29
درصييد واریييانس متغييير وابسييتۀ اعتميياد اجتميياعی را بييرآورد
(پي بينی) میكند .همچنين با توجه بيه معنيیداری آزميون F
( )116/37در سطح معناداری كمتر از  5درصد میتيوان نتيجيه
گرفت كه مدل رگرسيونی پژوه مدل خيوبی بيوده و متغيير
مستقل قابليت تبيين متغير وابسته را دارد و این نتيجيه نيه تنهيا
برای نمونه ،بلکه قابليت تعميم به جامعۀ آماری را نيز دارد.
آزمون مدل
بهمن ور تعيين شدت و جهت رابطيۀ بيين متغيرهيای اصيلی از
یک مدل رگرسيونی استفاده شده اسيت كيه نحيوۀ تبييين یيک
متغير را با استفاده از دو یا تعداد بيشتری متغيير مشياهده شيده
تعریف میكند .همچنين ميیتيوان گفيت در ميدل رگرسييونی
مقدار كلی ضریب تعيين برای تبيين و پي بينی متغيير وابسيته
وجود دارد.

ج ول 6د متغیرها و نمادهاي ترسیمي موجود در م ل
متغیر

فضایل انساني مثبتنگر

اعتماد اجتماعي

سطح معناداري

ش خردهمقيا دانایی و خرد ،شجاعت ،نوعدوستی ،عدالت،
اعتدال و تعالی در این پژوه به ترتيب برابر بيا ،0/78 ،0/81
0/87 ،0/74 ،0/74و  0/75به دست آمد
اعتماد اجتماعي :این پرسشنامه نيز محققساخته و شامل  25گویه
در قالب طيف ليکرت با پنج درجه است .نمرات هر گویه بيين 1
تا  5ردهبندی شده است ،كه نمرۀ  1نشياندهنيدۀ كمتيرین مييزان
اعتماد اجتماعی و نمرۀ  5باالترین ميزان اعتمياد اجتمياعی اسيت.
جمع نمرات  25گویه ،نمرۀ ميزان اعتماد اجتماعی را نشان میدهد
كه بالقوه بين نمرۀ ( 25حداقل نمره) و نمرۀ ( 125حداكثر نميره)
قرار میگيرد .در صورتی كه هر فرد برای هميۀ گویيههيا عبيارت
«متوسط» را عالمت بزند ،ميانگين كيل نميرۀ او از ایين گویيه 75
بهدست خواهد آمد .برای بررسی روایی سيازۀ ایين پرسشينامه از
روش تحليل عاملی تأیيدی و با كمک نير افيزار amos graphics
اسييتفاده شييد و آلفييای كرونبيياخ پرسشيينامۀ اعتميياد اجتميياعی بييا
شاخپهای صراحت ،تمایالت همکاریجویانه ،رفتار اعتمادآميز،
صداقت و اطمينان كالً  0/76است.

ج ول 1د تحلیل رگرسیون تأثیر فضایل انساني مثبتگرا
بر میزان اعتماد اجتماعي شهرون ان شهر اصفهان

شاخصها

نمادهاي ترسیمي در م ل

خوددانایي

Hum1

شجاعت

Hum2

نوعدوستي

Hum3

ع الت

Hum4

اعت ال

Hum5

تعالي

Hum6

صراحت  +تمایالت همکاريجویانه +

ETEMAD

رفتار اعتمادآمیز +ص اقت +اطمینان
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شکل 1د م ل رگرسیوني تأثیر ابعاد فضایل انساني بر اعتماد اجتماعي
در ایيين مييدل اثيير  6شيياخپ فضييایل انسييانی مثبييتنگيير
(خوددانایی ،شجاعت ،نوعدوستی ،عدالت ،اعتدال و تعالی) بير
روی اعتماد اجتماعی اندازهگيری شده است .هير كيدا از ایين
شاخپ ها و خود متغير وابسته از تركيب تعيداد زیيادی گویيه
تشکيل شدهاند و در مدل قرار گرفتهاند .در تفسير این مدل كيه
در راستای آزمون فرضيات مدل است ،اثير هير كيدا از ابعياد
فضایل انسانی مثبتنگر بر نمرۀ اعتماد سنجيده شده اسيت .بير
اسا اطالعات ميدل در مييان شياخپهيای فضيایل انسيانی
شاخپ عدالت بيشترین اثر ( )0/51را بر متغير اعتماد گذاشيته
و دو شيياخپ خوددانييایی و شييجاعت بييهطييور همزمييان اثيير
كمتری( )0/22نسبت به بقيۀ شاخپ هيا بير اعتمياد اجتمياعی
داشتهاند .در مدل های رگرسيونی می توان یيک مقيدار ضيریب
تعيين یا توان پي بينی نيز در خروجیهای آماری فعال كرد كه

البته این ضيریب بير روی متغيير وابسيته قيرار ميیگييرد و در
راستای ضریب تعيين تعدیل شيده ( )R2در تحلييل رگرسييون
است .الز به یادآوری است كه دليل حضور خطای سياختاری
و خطای اندازهگيری در مدل هيای رگرسييونی مقيدار ضيریب
تعيين تعدیلشده در نر افزار  Amosبسيار دقييق تير از تحلييل
رگرسيون در  SPSSاست .درنهایت میتوان گفت  0/69از كيل
تغييرات متغير وابستۀ اعتماد با  6بعد فضایل انسانی مثبيتنگير
قابل تبيين است.
پاسخ به فرضیههای فرعی پژوهش بر اساس نتایج مدل
بييا توجييه بييه ضييرایب مسييير و اعييداد معنيياداری (درون پرانتييز)
به دست آمده كه در جدول  3نمای داده شده است ،فرضيه هيای
پژوه آزمون شد كه نتایج آن در جدول  3ارائه شده است.

ج ول 3د فرضیهها و نتایج آنها
فرضیۀ فرعي

اثر فرضیهها

ضریب مسیر

معناداري

نتیجه

1

خوددانایي  میزان اعتماد اجتماعي

6/66

6/6661

تأیی

6

شجاعت میزان اعتماد اجتماعي

6/66

6/6661

تأیی

3

نوعدوستي  میزان اعتماد اجتماعي

6/35

6/6661

تأیی

6

ع التمیزان اعتماد اجتماعي

6/51

6/6661

تأیی

5

اعت ال میزان اعتماد اجتماعي

6/30

6/6661

تأیی

0

تعالي  میزان اعتماد اجتماعي

6/68

6/6661

تأیی
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بهمن ور بررسی تفاوت معنادار اثير متغيرهيای مسيتقل بير
وابسته ،به وزن های رگرسيونی مدل مراجعه میشود و براسا
ضرایب بهدست آمده و سطح معناداری برای همۀ اثرها میتوان
گفت اثر شاخپ خوددانایی بيا ضيریب ( ،)0/22شيجاعت بيا
ضييریب ( ،)0/22نييوعدوسييتی بييا ضييریب ( ،)0/35عييدالت بييا
ضریب ( ،)0/51اعتدال با ضریب ( )0/36و تعيالی بيا ضيریب
( )0/28بر ميزان اعتماد اجتماعی معنادار اسيت و بيا توجيه بيه
اینکه تا  5درصد ميزان خطا قابل قبول میباشد ،بنابراین نتيجيۀ
نهایی این است كيه شياخپ محاسيبهشيده در تميامی ميوارد
تفاوت معناداری با صفر دارد و همۀ فرضيات تأیيد شيدند (بيا
اطمينان  99درصد).
برازش مدل
در جدول  5نتایج تحلييل سياختاری و شياخپهيای بيرازش
نشان داده شده است و مقادیر در جدول ذیل به اختصيار آميده

است .مقدار  CMINیا كای اسکوئر بهدست آمده  118شده كه
به ن ر ميیرسيد بياال باشيد؛ اميا مقيدار كيای اسيکوئر نسيبی
 CMIN/DFكه از تقسيم كای بر درجۀ آزادی كه مقيدارش 32
است ،محاسبه میشود ،در این مدل اصال شدۀ  3/704بهدست
آمده است كه نتيجۀ قابل قبولی را برای مدل نشان میدهد .البته
این شاخپ به تنهایی برای برازش مدل كيافی نيسيت و سيایر
شاخپهای برازش نيز مقادیر قابل قبولی را نشان ميیدهنيد و
در كل شاخپ های برازش گویای برازش مطليو و مناسيبی
برای مدل پژوه هستند .این شاخپ گویای این نکته اسيت
كه چه مقدار حجم نمونه برای مدل كافی به ن ر ميیرسيد .بير
اسا شاخپ هلتر در فاصل اطمينان  99درصيد بيرای ميدل
فوق مقدار حجم نمونۀ  120نفر كافی به ن ر میرسد ،اما ميدل
پژوه حاصل تحليل  388مورد از حجم نمونۀ پژوه است
و این یعنی برازش خو برای مدل از لحيا حجيم نمونيه و
سایر شاخپهای برازش.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوه شناسایی اثر فضایل انسانی مثبتنگير بير
اعتماد اجتماعی در بين شهروندان شهر اصفهان بود .نتایج ایين
بررسی در راستای پژوه عليزادهاقيد و همکياران ()1391
در بررسی اعتماد اجتماعی دبييران مقطيع متوسيطۀ آميوزش و
پرورش شهرستان مرند بيوده اسيت و نتيایج پيژوه گویيای
سطح متوسط رو به باال از اعتمياد اجتمياعی در جامعيه اسيت.
نتایج پژوه عاشورینژاد ( )1383گویای این واقعييت اسيت
كه بيرای تحيول و توسيعۀ اعتمياد اجتمياعی در ميدیران بایيد
مقولههای مسؤوليتپذیری و پاس گویی و سيالمت اجرایيی و
فرهنگ مصرف صحيح از امکانات و منابع سازمان توسعه یابند.
این مقوله ها دقيقاً معرفه هيایی در پرسي هيای ب ي اعتمياد
اجتماعی پژوه بوده اند .همچنين مثبتنگری نيوعی سيرمایۀ
عاطفی است كه هزینههای بررسی و ن ارت رسيمی را كياه
مييیدهييد و افييراد را متقاعييد بييه رفتييار مطييابق بييا ارزشهييا و
هنجارهييای اجتميياعی پذیرفتييهشييده مييیكنييد .هيير چنييد كييه

مثبتنگری در نگاه ن ست و نقطۀ آغيازین از خيود فيرد شيروع
میشود و تجلی آن را در فرد میتوان مشاهده كرد ،اما حاصيل آن
در تجربۀ جمعی فرد كه در فرایند تعامل اجتماعی شکل میگييرد
دیده میشود؛ تجربهای كه نمونۀ آن را در جامعه و فرهنگ حياكم
بر آن میتوان دید .فرهنگ جامعه تأثير بسزایی در مثبتنگيری یيا
برعکس آن در منفینگری دارد .تقویت ارزشهای اخالقی مثبيت
در جامعه مدیون كار و تالش ،صداقت ،تعاون و همکاری ،احترا
به یکدیگر و تقویت عزتنفس در سطح فردی و در سطح ملی و
تقویت عملکرد ،كارایی سازمانی و حوزههای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سياسی است و مثبيتنگيری را در بيين افيراد جامعيه
تقویت میكند .به همين من يور بایيد گفيت كيه رعایيت اصيول
صداقت ،وفای بيه عهيد و تمليق نگفيتن و چاپلوسيی نکيردن از
مهمترین عوامل افزای مثبتنگری و اعتماد اجتماعی است كه در
جوامع تأكيد بيشتری روی آنها صورت گيرد.
ب شی از مشکل كلی اعتماد در بين مرد ساختاری است و
به مسائل كالن مانند ن م اجتمياعی و سياختارها برميیگيردد،

تأثیر فضایل انساني مثبتنگر بر اعتماد اجتماعي 67 / ...
بنابراین فرایند اعتمادسازی بين شهروندان و مسؤوالن از طریق
برگييزاری جلسييات مشييترک و اسييتفاده از ن يير و دیييدگاههای
شهروندان در تصيميمسيازی هيای شيهری و ميدنی ،همچنيين
تقویت روحيۀ اجتمياعی و مشياركتی در شيهر باعي افيزای
تمایالت مشاركتجویانۀ افراد میشود و ایين مقوليه خيود بيه
تنهایی یکی از عواميل تأثيرگيذار بير افيزای اعتمياد در بيين
شهروندان است .این مهم از طریق اولویت دادن نهادهای دولتی
به طر هيای گروهيی حاصيل از مشياركت شيهروندان انجيا
میگردد .به این من ور الز و ضروری بيه ن ير ميیرسيد كيه
دولت و مسؤوالن با ترویج و آموزش اعتمادسيازی و فرهنيگ
مشاركت در مدار  ،مساجد ،رسانه ها و سایر محلهای تجمع
به انتقال آموزشهای الز در ارتبا با اعتمادسازی و مشاركت
در ميان شهروندان بپردازند .از محدودیتهای بررسيی فضيایل
انسانی بح تفاوت فرهنگيی اسيت .زیيرا خيردهمقييا هيای
فضایل انسانی و پرس های پرسشنامه باید بيه گونيهای تغييير
میكرد كه هم از اصيل خيود دور نشيود و هيم بيه فرهنيگ و
مقولههای فرهنگی ما نزدیک باشد .بهطور مثال در روانشناسی
مثبتنگر یکی از راههای دستيابی به زندگی كاميل ،توسيل بيه
است .وليی ایين عواميل مسيرتب ي از
عوامل مسرتب
فرهنگی به فرهنگ دیگير متفياوت اسيت و مبحي بعيدی در
رابطه با مقولۀ اعتماد است كه با توجه به اینکه جامعيۀ آمياری،
مرد شهر اصفهان بود و با توجه به فرهنگ سنتی و مذهبی كه
اعتماد را فقيط در بيين خویشيان و اقيوا خيود جسيتوجيو
میكنند ،فهميدن اینکه ميزان اعتمياد آنهيا نسيبت بيه نهادهيای
دولتی و دیگران چقدر است به س تی صورت گرفت .الز بيه
یادآوری این نکته است كه به دليل جدید بودن مبح فضيایل
انسانی ارتبا متغير فضایل انسانی مثبتنگر با متغيرهای دیگير
تاكنون در داخل و خارج از ایران ميورد بررسيی قيرار نگرفتيه
است ،بنابراین پژوهشی كه متغير فضایل انسانی مثبتنگر را بيا
متغيرهای دیگر پژوه بهصورت جفتيی بررسيی كيرده باشيد
یافت نمیشد و در نتيجه محدود به بيان پژوه هایی بودیم كه
سایر متغيرهای پژوه را به صورت جفتی بررسی كردهاند.
منابع
ادریسی ،ا؛ رحمانیخليلی ،ا؛ حسينیامين ،ن .)1391( .اعتماد اجتمياعی،
رهاورد هنجارهيای دینيی و ارزشهيای اخالقيی (جامعيۀ آمياری:
استادان وكاركنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسيالمی واحيد تهيران
شمال) ،جامعهپژوهی فرهنگی ،پژوهشگاه علو انسانی و مطالعيات
فرهنگی سال سو  ،شمارۀ اول ،بهار و تابستان  ،1391صپ 23
افشانی ،عر؛ فاضلنجفآبادی ، ،حيدری و نوریان نجفآبادی .
( .)1389پژوهشی در با رابطيۀ دینيداری و اعتمياد اجتمياعی،
فصلنامۀ علو اجتماعی ،شمارۀ 217 :49ي.185

ب تياری .)1389( ، ،اعتماد اجتماعی و رابطۀ برخی عوامل اجتماعی
بييا آن :مطالعيۀ مييوردی شييهر قييم .فصييلنامۀ مطالعييات فرهنگييی
اجتماعی ،پي شمارۀ دو .68 ،

چلبی .)1383( . ،جامعهشناسی ن م؛ تشریح و تحلييل ن يری ن يم
اجتماعی .تهران :نشر نی ،چاپ سو .
حيدرآبادی ،ا .)1389( .اعتماد اجتماعی و عواميل اجتمياعی ي فرهنگيی
مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی جوانان  20تا  29سالۀ اسيتان مازنيدران،
جامعهشناسی مطالعات جوانان ،سال اول ،شمارۀ اول صپ 66ي.39
ریتزر ،ج .)1387( .ن ریۀ جامعيهشناسيی در دوران معاصير ،ترجميۀ
محسن ثالثی ،تهران :انتشارات علمی ،چاپ دهم.
زتومکا ،پ .)1386(.اعتماد ن ریۀ جامعهشيناختی ،ترجميۀ غالمرضيا
غفاری ،تهران :انتشارات تيراژه ،چاپ اول.
شارعپور .)1388( . ،بررسی عوامل ميؤثر بير اعتمياد اجتمياعی بيه
نيروهای انت امی (مطالعۀ موردی :استان مازندران) ،جامعهشناسی
كاربردی :36 ،صپ16ي.1
ظهيرینيا ،؛ نيک واه ،ه .)1394( .سنج ميزان اعتماد اجتمياعی در
بين ساكنان شهر بندرعبا و عوامل مؤثر بيرآن ،جامعيهپژوهيی
فرهنگی ،پژوهشگاه علو انسانی و مطالعات فرهنگی سال ششم،
شمارۀ اول ،صپ 161ي125
عاشورینژاد ،ع .)1383( .شناخت مسائل و نيازهای فرهنگی با تأكيد
بر اعتمياد اجتمياعی در ميدیران و كارشناسيان فرهنگيی اسيتان
بوشهر .ادارۀ كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر.
عليزادهاقد  ،؛ علمی ،؛ ملکيوتی دیيزجیکيان ،ع .)1391( .بررسيی
عوامل اجتماعی مرتبط با اعتماد اجتماعی دبيران مقطيع متوسيطۀ
آموزش و پرورش شهرستان مرند ،جامعهشناسيی كياربردی:47 ،
صپ184ي.167
كتابی ،؛ ادیبی سده ،؛ قاسمی ،و؛ صيادقی دهچشيمه،)1389( . ،
سيينج اعتميياد اجتميياعی و عوامييل مييؤثر بيير آن در مراكييز
شهرسييتانهييای چهارمحييال و ب تييياری ،مجلييۀ جامعييهشناسييی
كاربردی ،سال بيست و یکم ،شمارۀ پياپی ،40صپ 122ي.26
گيدنز،آ ،)1387( .تجدد و تش پ (هویت ش صی در عصر جدید)،
ترجمۀ ناصر موفقيان ،تهران ،نشر نی.
معيدفر ،و جهانگيری ،پ .)1388( .اعتماد اجتماعی تعميمیافته و
عوامل اجتماعی مؤثر بر آن .مطالعۀ موردی شهر اروميه ،دانشنامۀ
علو اجتماعی ،دورۀ اول ،شمارۀ .1
Berggren. N., Sven-Olov D., Jörgen H. (2014). Social
trust and central-bank independence, European
Journal of Political Economy, 34: 425-428.
Greenidge D., Devonish D. (2010). The effect of
organizational justice on contextual performance,
counterproductive work behaviors, and task
performance: Investigating the moderating role of
ability-based emotional intelligence. international
Journal of Selection and Assessment, 18(1): 75-86.

 دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي/ 08
Luhmann, N. (1983). Trust and Power. Hoboken, NJ:
John Wiley & Sons Inc.
Newton, k. (2004). Social Trust: Individual and Crossnational Approach. Portuguese Journal of Social
Science, 3(1): 15-35.
Ross. Victoria L., Kelly S. Fielding, Winnifred R.
Louis. (2014). Social trust, risk perceptions and
public acceptance of recycled water: Testing a
social-psychological model, Journal of Environmental
Management, 137: 61-68
Spector, M.D & Jones, G. (2004). Trust in the
Workplace: Factors Affecting Trust Formation
Between Team Members.The Journal of Social
Psychology; 144(3):311-21. DOI: 10.3200/SOCP.
144.3.311-321.

Welch, M. R. Roberto E. N. Rivera, Brian P. Conway,
Jennifer Yonkoski, Paul M. Lupton, and Russell
Giancola. (2005). Determinants and Consequences
of Trust".Sociological Inquiry, 75(4):453-473.
Wright TA., Quick JC. (2009). The Emerging positive
agenda in organizations: greater than a trickle, but
not yet a deluge. Journal of Organizational
Behavior, 30(2): 147–159.
Yamamura, E., (2011). The role of social trust in
reducing long-term truancy and forming human
capital in Japan. Economics of Education Review,
30: 380–389.

