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  )ندانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهرا توسعه روستايي دانشجوي كارشناسي ارشد(سيد رسول حسيني 

ra.hoseini@gmail.com  
  )سنده مسوول؛ نويجامعه شناسي، دانشگاه فردوسي مشهداستاد (حسين بهروان 

behravan@um.ac.ir  
  )دانشگاه تهران يدانشكده علوم اجتماع ييارشد توسعه روستا يكارشناس يدانشجو(سيما سروش 

  چكيده

هدف اين مقاله بررسي اعتماد اجتماعي و برخي از عوامل موثر بر آن در ميان زنان سه 

وضـعيت اعتمـاد   : سـواالت ايـن پـژوهش عبارتنـد از    . روستا از سه استان كشور مي باشـد 

اجتماعي در ميان زنان در مناطق روستايي چگونـه اسـت؟ چـه عـواملي بـر ميـزان اعتمـاد        

اجتماعي زنان روستايي موثر هستند؟ يافته هاي اين پژوهش با استفاده از ابزار پرسشـنامه و  

، كوشـك  )خراسان رضوي(نفري از زنان روستايي روستاهاي نقندر  300انتخاب نمونه اي 

جتمـاعي  د كه سطح اعتماد اننشان مي ده) كهكيلويه و بويراحمد(و تنگسرخ ) فارس(هزار 

، بـودن  متاهـل يج نشان مي دهد درآمد بيشتر، نتا. متوسط قرار دارد زنان روستايي در سطح

سطح توسعه پايين تر، ميزان رفت و آمد بيشتر بين خانوارهـا، سـطح رفـاه بـاالتر خـانوار،      

و ميزان استفاده بيشتر از رسانه هاي جمعي منجر به افـزايش   تر گرايش به سنت گرايي كم

خـانوار، تحصـيالت و سـن    همچنين بعـد  . اعتماد اجتماعي در بين زنان روستايي مي شود

ايـن  . ب ندارندداري با ميزان اعتماد اجتماعي زنان روستايي در روستاهاي منتخرابطه معني

 اعتماد اجتماعي در جامعه، برنامـه ريـزان  كند جهت جلوگيري از كاهش مطالعه پيشنهاد مي

تري به روابط اجتماعي در جامعـه   ها توجه هر چه بيشو سياست گذاران در تدوين برنامه

  .  داشته باشند

  .اعتماد اجتماعي، زنان روستايي، نقندر، كوشك هزار، تنگسرخ :كليدواژه ها



  سال هشتم                   مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                               56

  مقدمه

هـاي  توسعه واقعي بايد تمام جنبهن به توسعه ديگر تنها رشد اقتصادي نيست و براي رسيد

ضـروري اسـت لـوازم و    . زمان رشد پيدا كننداقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه هم

تبعات رسيدن به توسعه همه جانبه را جهت رسـيدن بـه وضـع مطلـوب بپـذيريم و از تمـامي       

ـ  يكـي  . ريمظرفيت ها و امكانات بالقوه جهت رسيدن به اين وضع مطلوب بهره حساب شده بب

  .مي باشد اعتماد اجتماعي از اين ظرفيت ها

، 1فوكوياما(اند اي به مفهوم اعتماد اجتماعي نشان دادههاي اخير محققان توجه ويژهدر سال

محققـان اجتمـاعي از   ). 2010 4؛ مـوريس و كليسـنر،  1997، 3؛ بـرم و ران 2000، 2؛ پاتنام1995

بـه طـور   . اندبراي اعتماد اجتماعي بيان كردهاي رشته هاي گوناگون، پيامدهاي مثبت و گسترده

مثال بسياري از محققان در قالب سرمايه اجتماعي از تاثير اعتماد بـر رشـد و توسـعه اقتصـادي     

؛ نارايـان و  2000؛ پاتنـام،  2004، 7؛ چـوپين 2002، 6؛ ناك2008، 2005، 5آنتوني( تاكيد كرده اند

، و برخـي ديگـر بـه تـاثير اعتمـاد      )2006 ،10في؛ مور2009 ،9؛ گليسر و ردليك1997، 8پريكت

؛ 2002 ، 11پاكسـتون (و كـاركرد بهتـر نهادهـاي حكـومتي     ) 2002پاتنـام،  (بركاهش نرخ جـرم  

  . اشاره كرده اند) 2010، 14؛ بي ژرن اسُكو13،2010؛ ريكي2010 و ديگران، 12كلين

                                                           
١- Fukuyama               
٢- Putnam       
٣- Brehm & Rahn         
٤- Morris& Klesner 
٥- Antoni 
٦- Knac 
٧- Joopin 
٨- Narayan & Pritchett 
٩- Glaeser & Redlick        
١٠-  Murfey 
١١- Paxton 
١٢- Klijn 
١٣- Richey 
١٤- Bjørnskov 
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ناسـاني نظيـر   ترين مسئله پاردايم نظم و محـور تفكـرات جامعـه ش   اعتماد را مي توان مهم

در عين حال، اعتماد بستر تعامالت و روابـط اجتمـاعي و كـانون    . دوركيم و تونيس قلمداد كرد

 اعتماد به معناي باور بر مبناي ايـن ). 1383آزاد ارمكي و كمالي، (مفهوم سرمايه اجتماعي است 

مي كننـد،   خصوصي را انجام مي دهند يا از انجام آن پرهيزاحتمال است كه ديگران كارهاي به 

مفهوم اعتماد ممكن است براي پيش بينـي رفتـار يـك شـريك بـا      . كه مورد انتظار ما مي باشد

توجه به تعهدات و الزامات او در مذاكرات و تعامالت در حالي كـه او ممكـن اسـت بـا رفتـار      

عدم اعتماد به ديگران در ). 1387توكلي و تاجبخش، (فرصت طلبانه نيز مواجه باشد، بيان شود 

نوايي افراد جلوگيري مي كند و باعث بـه  جامعه از پذيرش اخالق عام جامعه و همكاري و هم

در جامعـه اي كـه   . وجود آمدن ابزاري در جهت فردگرايي و مشكالت آن در جامعه مي شـود 

اعتماد كمي به ديگران وجود دارد، تمايل به مراقبت هاي شـديد و احتيـاط، كـاهش معـامالت     

مـوريس و كليسـنر،   (ي اجتماعي مي شود ربوجود مي آيد و مانع از همكا اقتصادي و اجتماعي

بـراي  . مـي باشـد  ) اجتماعات و اقتصادهاي پيچيده(اعتماد ويژگي مركزي دنياي مدرن ). 2010

-در نظام هاي انتزاعي مانند نظام مقابله با چالش هاي زندگي مدرن، اعتماد نه تنها به افراد بلكه

برخـي از  ). 2007، 1تنبـرگ (تصادي براي حل مشكالت مـوثر اسـت   هاي سياسي، حقوقي و اق

عـدم  : ها در جامعه معاصر باعث شده است كه اعتماد اجتماعي اهميت ويژه اي پيدا كندويژگي

يقين و قطعيت در جامعه امروز، وابستگي شديد انسان ها، افزايش حضور ريسك، افزايش حق 

كـه در  ها، سازمان ها و سيسـتم هـاي فنـي، و ايـن    گزينش و انتخاب براي افراد، پيچيدگي نهاد

جامعه امروز زندگي ما به شدت وابسته به عملكرد افرادي است كه براي ما ناشـناخته و گمنـام   

انسان امروزي، براي اينكه بتواند با غريبه ها تعامل داشـته باشـد، نيـاز بـه اعتمـاد دارد      . هستند

  ). 1388شارع پور، (

اعتالي كشـورها در گـرو   . است گر ميزان پيشرفت آن جامعهشانوضعيت زنان هر جامعه ن

از طرف ديگـر  . استفاده هدفمند از تمامي نيروها و استعدادهاي انساني خود از جمله زنان است

 يكي از عوامل و مولفه هاي مهم انسجام در هر جامعه اي وجود اعتماد در بين افراد آن جامعـه 

                                                           
١- Tennberg 
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اعتماد در نزد زنان روستايي مي تواند به عنوان سـدي   ودكمب. و مخصوصا زنان آن جامعه است

توجه به وضعيت اين قشـر از جامعـه، تـالش    . در برابر مشاركت زنان در جامعه روستايي باشد

براي شناسايي هر چه دقيق تر و ارزش گذاري فعاليت هاي آنان و رفع مسائل و موانع بـر سـر   

امات در مسير توسعه روستايي بـه شـمار مـي    راه گسترش مشاركت زنان روستايي از جمله الز

  :داليلي چند باعث توجه به اين موضوع شده است. آيد

اقتصاددان هندي، تمركز جنبش هاي حمايت از حقوق زنان از توجه بـه   ،1به نظر سن .1

بـه توجـه بـه    ) ها مرتبط مي شـوند  اي كه مستقيما به ارتقاي رفاه آنو حقوق اوليه(رفاه بانوان 

ديگر نمي توان زن ها را به صـورت دريافـت كننـدگان منفعـل     . ان تغيير يافته استزن 2عامليت

شان نگريست، بلكه به صورتي فزاينده زن هـا بـه عنـوان عوامـل فعـال      كمك براي ارتقاي رفاه

 .ايجاد تحول نگريسته مي شوند

هـاي  بـه انـدازه   1400سـال   ايران تـا  چنان چه روند افزايش حضور زنان در بازار كار .2

اين موضـوع  . جهاني از اين لحاظ برسد، عرضه نيروي كار به دو برابر حد كنوني خواهد رسيد

در كنار روند رو به تزايد پذيرفته شدگان دختر در دانشگاه هاي كشـور نشـان از تمايـل بيشـتر     

 .اقتصادي است و اين مشاركت البته مستلزم اعتماد است -زنان نسبت به مشاركت اجتماعي

-ده عامل اساسـي در توسـعه محسـوب مـي    زنان و نهاد خانوا) 1373(تير از نظر شومپ .3

شوند و از آنجا كه وي مي پندارد نهاد خـانواده در غـرب رو بـه افـول اسـت، تضـعيف رونـد        

لذا چنان چه زنان را در نهاد خانواده و نيز تربيـت  . توسعه در اين كشورها را پيش بيني مي كند

د كنيم، مطالعه اين بخش از جامعه به صـورتي مجـزا هـم بـه     اجتماعي كودكان تاثيرگذار قلمدا

تحكيم خانواده و هم به تاثير در تربيت اجتماعي با رويكرد اعتمادآميز و از آن جـا بـه تشـديد    

  ).1383آزاد ارمكي و كمالي، (روند توسعه در كشور مي انجامد 

توانـد يكـي از    بنابراين شناسايي عوامـل مـوثر بـر اعتمـاد اجتمـاعي زنـان روسـتايي مـي        

در اين ارتباط مقاله حاضـر  . موضوعات مهم در ارتباط با مسائل توسعه و توسعه روستايي باشد

                                                           
١- Sen 
٢- Agency 
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سعي دارد تا با بررسي وضعيت اعتماد اجتماعي در ميان زنان روستايي، بـه سـواالت زيـر نيـز     

  :  پاسخ دهد

 ه است؟ وضعيت اعتماد اجتماعي در ميان زنان روستايي جامعه مورد مطالعه چگون •

  چه عواملي بر ميزان اعتماد اجتماعي زنان روستايي موثر هستند؟  •

  پيشينه پژوهش

، در مطالعه اي با عنوان اعتمـاد در ازبكسـتان بـه بررسـي برخـي      )2011(و ديگران  1گليو

ها متغيرهاي سـن و سـطح تحصـيالت داراي     در بررسي آن. عوامل موثر بر اعتماد پرداخته اند

اجتماعي خانوار داراي همبستگي مثبت و  -بعد خانوار و پايگاه اقتصاديهمبستگي معكوس و 

همچنين سطح اعتماد در مناطق گونـاگون ازبكسـتان متفـاوت بـوده     . مستقيم با اعتماد بوده اند

برخـي از  . است بدين صورت كه مناطق با جمعيت بيشتر داراي سطح اعتماد پايين تر بوده انـد 

ابطه مثبت و مستقيم بين تحصيالت، سن و سطح درآمد و اعتماد محققان در مطالعات خود بر ر

و ديگران  4ويلچ). 2008، 3؛ هريروس و كرايدو2007؛ پاكستون، 2007، 2جمال(اشاره كرده اند 

. در مطالعه خود بر تاثير مستقيم وضعيت تاهل و بعد خانوار بر اعتماد تاكيد مـي كننـد  ) 2007(

ي ميان كشوري، به بررسي برخي از عوامل موثر بر اعتمـاد  در مطالعه ا) 2006(بي ژرن اسكف 

او در مطالعه خود تاكيد مي كند نابرابري درآمـدي سـطح اعتمـاد را    . تعميم يافته پرداخته است

   .كاهش مي دهد

در رابطه با اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در داخل كشور مطالعات چندي صـورت   

عات تاكيد مي كنند كه سن بر ميزان اعتماد اجتماعي داراي تـاثير  برخي از اين مطال. گرفته است

؛ وثـوقي و آرام،  1388؛ منصـوريان و قـدرتي،   1383آزاد ارمكـي و كمـالي،   (مستقيم مي باشد 

برخي از مطالعات به تاثير نداشتن يا تـاثير معكـوس سـن بـر اعتمـاد      ). 1389و حسيني،  1388

                                                           
١- Gleave 
٢- Jamal 
٣- Herreros& Criado 
٤- Welch 
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برخي از محققـان در  ). 1384و اوجاقلو و زاهدي،  1383عباس زاده، (اجتماعي تاكيد كرده اند 

حسـيني،  (انـد  ت بر اعتماد اجتماعي تاكيد كردهمطالعات خود بر تاثير مستقيم درآمد و تحصيال

همچنين برخي ديگر از محققان بـر عـدم وجـود رابطـه يـا      ) 1384و اوجاقلو و زاهدي،  1389

؛ 1383عبـاس زاده،  (اعي اشاره كـرده انـد   رابطه معكوس بين درآمد، تحصيالت و اعتماد اجتم

تعـداد كمـي از مطالعـات بـر تـاثير      ). 1388و منصوريان و قدرتي،  1383آزاد ارمكي و كمالي، 

و همچنـين  ) 1383آزاد ارمكـي و كمـالي،   (وضعيت تاهل بر اعتماد اجتماعي تاكيد كـرده انـد   

جتمـاعي تاكيـد كـرده انـد     برخي از مطالعات به نداشتن رابطه بـين وضـعيت تاهـل و اعتمـاد ا    

مصرف رسانه اي و ميزان استفاده از رسانه هـاي  ). 1384و اوجاقلو و زاهدي،  1389حسيني، (

اند آن بر اعتماد اجتماعي تاكيد كردهجمعي متغيري است كه برخي از مطالعات بر تاثير مستقيم 

يده اند كه بين ميـزان  همچنين برخي از مطالعات به اين نتيجه رس) 1383آزاد ارمكي و كمالي، (

استفاده از رسانه هاي جمعي و سطح اعتماد اجتماعي رابطه معنـي داري وجـود نداشـته اسـت     

برخي از مطالعات بـر تـاثير مسـتقيم    ). 1388و منصوريان و قدرتي،  1384اوجاقلو و زاهدي، (

و زاهـدي   1386مـاني،  فيروزآبادي و اي( وضعيت رفاهي افراد و خانوار بر اعتماد اجتماعي تاكيد دارند 

همچنين برخي از مطالعات بر رابطه معكوس بين رفاه، توسـعه و اعتمـاد اجتمـاعي    ). 1387و ديگران، 

در ) 1384(اوجـاقلو و زاهـدي   ). 1389؛ فيروزآبادي و ديگـران،  1387رباني و ديگران، (تاكيد كرده اند 

تعمـيم يافتـه رابطـه معنـي داري وجـود      مطالعه اي تاكيد كرده اند كه بين متغير سنت گرايي و اعتمـاد  

در مطالعه خـود بـر تـاثير بعـد خـانوار بـر ميـزان اعتمـاد         ) 1383(همچنين آزاد ارمكي و كمالي . ندارد

بدين صورت كساني كه در خـانواده هـاي پرجمعيـت تـري بـوده انـد داراي       . اجتماعي تاكيد كرده اند

عات به بررسي سطح سرمايه اجتمـاعي و اعتمـاد   همچنين برخي از مطال. سطح اعتماد باالتري مي باشند

  .آن در مناطق روستايي پرداخته اندو عوامل موثر بر 

سرمايه اجتماعي در اجتماعات شهري «در مطالعه اي با عنوان ) 2004( 2و تورسون 1بويدن

 هـاي  ، تاكيـد مـي كننـد از آنجـا كـه آمريكـايي      »بررسي تفاوت ها در تاثير رسـانه : و روستايي

                                                           
١- Beaudoin 
٢- Thorson 
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ي داراي ساختار خانواده سنتي و پيونـدهاي خويشـاوندي قـوي مـي باشـند، در نتيجـه       روستاي

در ) 2005(لـي و ديگـران   . برخوردار از سرمايه اجتماعي قوي تر از اجتماعات شهري هسـتند 

، به بررسـي  »، سرمايه اجتماعي و هويت در توسعه روستايي اروپايي1شبكه«اي با عنوان مطالعه

ها در مطالعه خود آن. روستايي اروپايي غربي پرداخته اند 6جتماعي در نقش هويت و سرمايه ا

نشان مي دهند كه احساس قوي از هويت مي تواند به عنـوان يـك جنبـه از سـرمايه اجتمـاعي      

ها در مطالعه خود نتيجه مي گيرند كه سطح باالي شبكه هـا، مشـاركت مـدني و    آن. درك شود

سـالمت روانـي بـا سـرمايه     . بيشتر از مناطق شهري استانسجام اجتماعي در نواحي روستايي 

اجتماعي داراي ارتباط مثبت و معناداري مي باشد و در مناطق روستايي سالمت رواني بيشتر از 

اميـد  (همچنين علي رقم تصويري كه از زندگي روستايي ارائه مي شود . مناطق شهري مي باشد

به نظر مي رسد در منـاطق روسـتايي سـطح    ) ...به زندگي پايين تر، شرايط زندگي سخت تر و 

اين طور بحث مي شود كه تراكم جمعيـت پـايين   . باالتري از سرمايه اجتماعي برخوردار باشند

ارتباطات بين ساكنان را تشويق مـي كنـد، انـزوا و سـطح پـايين خـدمات عمـومي در نـواحي         

و  2زيـرچ (مـي كنـد    روستايي شبكه هاي همكاري و مبادلـه در كارهـاي داوطلبانـه را تسـهيل    

در مطالعه خود با عنوان توسعه اعتماد در همكـاري  ) 2002(اسناولي و تريسي ). 2009ديگران، 

. پردازنـد د در چند روستايي مورد مطالعه مـي هاي غير سودمند روستايي، به بررسي سطح اعتما

سعه اعتمـاد در  ها در مطالعه خود نشان مي دهند كه مكان روستاها يكي از عوامل موثر بر توآن

هـاي غيرسـودمند و   سياست هاي حكومت، رهبري همكاري  .روستاهاي مورد مطالعه مي باشد

    .منابع مالي و سياسي اين همكاريها از عوامل موثر در توسعه اعتماد روستايي مي باشد

  اعتماد اجتماعي

سـي  دغدغه تنزل روابط اجتماعي از جمله موضوعاتي است كـه بـه كـرات در جامعـه شنا    

شايد بتوان به تعبيري گفت كه تولد جامعه شناسي معلول نگرانـي  . كالسيك به چشم مي خورد

                                                           
١- Networking 
٢- Ziersch 
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-جامعه. ي شدن و آغاز مدرنيته استمربوط به روند رو به تنزل روابط اجتماعي در نتيجه صنعت

شافت به گزل شافت يا تاثير زندگي شهري بر حيات انساني نيشناسان اوليه درباره انتقال از گم

ينـده، عقالنيـت   آي نظيـر تقسـيم كـار فز   ييندهابه نظر زيمل، فرآ. براز داشته اندظرات فراواني ان

زدگي و احتياط در روابط اجتماعي موجود در كالن شـهرها  مفرط و نظاير آن سبب پيدايش دل

  ).1388پيراهري، (شده است 

بر كيفيـت يـا ويژگـي    گيدنز اعتماد را به عنوان اطمينان از اعتماد پذيري اشخاص يا اتكاء 

از نظر گيدنز، اعتماد بـه صـورتي   . يك شخص و يا صحت عبارت و گفته اي توصيف مي كند

بالواسطه، با مفهوم ساختار و نهاد از يك سو و خصلت جامعـه مـدرن از سـوي ديگـر مـرتبط      

گيـدنز چهـار زمينـه    . است، ساختاري كه براساس قواعد و منابع تكرار پذير توصيف مي گـردد 

-داشـت م خويشاوندي، اجتماع محـوري، باور مسلط بر فرهنگ هاي پيش از مدرن را نظا اصلي

هاي مذهبي و سنت مي شمارد، كه به اعتقاد وي اين منابع اعتماد، اهميـت خـود را در جوامـع    

در جوامع مدرن، نظام هاي انتزاعي جانشين نظام خويشاوندي، اجتماع . مدرن از دست داده اند

به زعم وي در جوامع تحت تسلط نظام هاي انتزاعي و فاصله گيـري  . تمحلي و سنت شده اس

گيـري ارتبـاط   نياز به اعتماد با اين فاصـله . شدزماني و مكاني، اعتماد بسيار داراي اهميت مي با

شـان را مـي   هاه در معرض ديدشان هسـتند و فعاليـت  به عبارتي افراد به كساني كه پيوست. دارد

گيدنز جو داراي ). 1377گيدنز، (زنگري قرار دهند، نياز به اعتماد ندارند توانند مستقيماً مورد با

معرفي مي كند كه در حقيقت نوعي پوشش اطمينان بخـش  » پيله حفاظتي«اعتماد را با اصطالح 

  ). 1383گيدنز، (است كه به حفظ و تداوم محيط پيراموني ما كمك مي كند 

ماد بين شخصي و اعتماد تعمـيم يافتـه مطـرح    اعتماد اجتماعي را مي توان در دو سطح اعت

. اعتماد بين شخصي داشتن اطمينان به نزديكان و اعضاي خانواده، بستگان و دوستان است. كرد

به عبارت ديگر اين نوع اعتماد بيشتر در روابط فرد با نزديكان و دوستان و آشنايان وجود دارد، 

اعتماد تعمـيم يافتـه داشـتن حسـن ظـن      . استولي اعتماد تعميم يافته فراتر از اعتماد شخصي 

ها بـه گـروه هـاي قـومي و قبيلـه اي      نسبت به همه افراد در روابط اجتماعي جداي از تعلق آن
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، 1و كاريـانن  1375چلبـي،  (است كه اين امر منجر به گسترش روابط برون گروهـي مـي شـود    

2011  .(  

امعه بـه صـورت گسـترده و روان    اعتماد متقابل اجازه مي دهد كه تعامالت اجتماعي در ج

د متقابل نيـز بـه   از ديدگاه گيدنز، ارتباط ناب منوط به اعتماد متقابل است و اعتما. جاري گردند

-هر نـوع تهديـد بـه مـوازات خـود، بـي       وجود. نزديك با خودماني شدن دارد نوبه خود رابطه

-مـاعي را موجـب مـي   اجتاعتمادي را افزايش مي دهد و اين عامل نيز كناره گيري از تعامالت 

هنگامي كه افراد با محيط هاي تهديد كننده مواجـه هسـتند، ممكـن اسـت واكـنش هـاي       . شود

عدم اطمينان بـه ديگـران، دوري جسـتن از مكـان هـاي      : مختلفي از خود نشان دهند، از جمله

خاص، اخذ تـدابير حفـاظتي، تغييـر فعاليـت هـاي روزمـره، كـاهش مشـاركت  در فعاليتهـاي          

اعتماد تسهيل كننـده مبـادالت در فضـاي اجتمـاعي     ). 1383چلبي و امير كافي، ... (ي واجتماع

است كه هزينه مذاكرات و مبادالت اجتماعي را به حداقل مي رساند و همكاري و تعـاون را در  

  ).1384؛ چلبي و مباركي، 1380ازكيا و غفاري، (جامعه گسترش مي دهد 

  چارچوب نظري 

اعتماد، عامل رسانه ها و به ويـژه تلويزيـون را داراي اهميـت نسـبتا     پاتنام در تبيين كاهش 

زيادي مي داند چرا كه تلويزيـون افـراد را بـه درون خانـه هـاي خـود و بـه دور از تعـامالت         

بر اساس نظريه پاتنام ما عامل رسانه را بـه عنـوان يـك    ). 1384فيروزآبادي، (اجتماعي مي برد 

-پاتنام در تبيين كـاهش اعتمـاد در آمريكـا جـاي    . مي كنيم متغير مستقل در مدل پژوهش وارد

از آنجا كـه ايـن   ). 1384فيروزآبادي، (گزيني نسل ها و افزايش سن را مهمترين عامل مي داند 

مفهوم به وسيله سن مشخص مي شود، در اين پژوهش متغير سن بـه عنـوان تعريـف عمليـاتي     

ميزان تعامل و ارتباط افـراد را عامـل بـه    ) 2000( پاتنام. اين مفهوم پاتنام در مدل قرار مي گيرد

به عنوان يك متغير مهـم در  ) تعامل و روابط بين افراد(اين متغير . وجود آورنده اعتماد مي داند

تبيين اعتماد اجتماعي در نزد نظريه پردازان اعتماد اجتمـاعي مطـرح مـي باشـد و مـا آن را بـه       

                                                           
١- Kääriäinen 
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همچنين پاتنام معتقـد اسـت كـه افـراد     . ر مي گيريمعنوان يك متغير مهم در مدل پژوهش به كا

به نظر وي مردم در . برخوردار از منابع نسبت به افراد فاقد منابع، از اعتماد بيشتري برخوردارند

منصـوريان و قـدرتي،   (اعتمـاد مـي كننـد    » ثروتمنـدان «تر از كم» ندارها«تقريبا همه جوامع، به 

ظريـه پاتنـام را بـا انـدكي مسـامحه در درآمـد، سـطح        مي توان برخورداري منـابع در ن ). 1388

در مطالعه خود نشان مي دهنـد كـه   ) 2002(افه و فوش . تحصيالت و رفاه خانوار عملياتي كرد

انوار ميزان اعتمـاد  به عبارتي با افزايش تعداد افراد خ. بعد خانوار رابطه مستقيمي با اعتماد دارد

عد خانوار را به عنوان يك متغيـر مسـتقل و برگرفتـه از    در اين پژوهش ما ب. كندكاهش پيدا مي

در تحليـل مفهـومي سـنت گرايـي در     . نظريه افه و فوش وارد مدل تحليلي پژوهش مـي كنـيم  

جامعه روستايي مورد مطالعه، از نظريه گيدنز درباره منابع اعتماد در دوران پيش از مدرن كـه از  

. سنت و مذهب است كمك گرفته شـده اسـت  جمله آن ها روابط خويشاوندي، اجتماع محلي، 

همچنين در اين پژوهش متغيرهاي وضعيت تاهل و سطح توسعه روسـتا نيـز بـه عنـوان متغيـر      

  . مستقل در مدل پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد

  فرضيه ها

باشـد و  اعتماد اجتماعي زنان روستايي مي هدف اصلي اين پژوهش بررسي عوامل موثر بر

  :چند فرضيه طراحي مي شود كه به ترتيب زير هستنددر اين ارتباط 

ولـيچ  (آنان رابطه وجـود دارد  بين وضعيت تاهل زنان روستايي و سطح اعتماد اجتماعي  .1

 ).2007و ديگران، 

منصوريان (رابطه وجود دارد  انبين سطح تحصيالت زنان روستايي و اعتماد اجتماعي آن .2

 .)1388و قدرتي به نقل از پاتنام، 

رابطه وجود دارد  ناروستايي و سطح اعتماد اجتماعي آنيت درآمد خانوار زنان بين وضع .3

 .)1388منصوريان و قدرتي به نقل از پاتنام، (

ـ  بين استفاده از رسانه هاي جمعي توسط زنان روستايي و سـطح اعتمـ   .4  نااد اجتمـاعي آن

 ). 1384فيروزآبادي به نقل از پاتنام، ( رابطه وجود دارد
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اُفـه و  (ر زنان روستايي و سطح اعتماد اجتماعي آنـان رابطـه وجـود دارد    بين بعد خانوا .5

 .)2002فوش، 

رابطـه وجـود دارد    ناروستايي و سطح اعتماد اجتماعي آنبين وضعيت رفاه خانوار زنان  .6

 ).1388و قدرتي به نقل از پاتنام، منصوريان (

ـ  بين گرايش به سنت گرايي زنان روستايي و اعتمـ  .7 ابطـه وجـود دارد   ر نااد اجتمـاعي آن

 .)1377گيدنز، (

پاتنـام،  ( بين سطح توسعه روستا و اعتماد اجتمـاعي زنـان روسـتايي رابطـه وجـود دارد      .8

1380.( 

فيروزآبـادي بـه   (بين سن زنان روستايي و سطح اعتماد اجتماعي آنان رابطه وجـود دارد   .9

 .)1384نقل از پاتنام، 

نـان روسـتايي ربطـه وجـود دارد     بين رفت و آمد خانوارها و سطح اعتماد اجتماعي ز .10

 .)2000پاتنام، (

  روش تحقيق

براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده و . روش تحقيق اين مطالعه پيمايش است

بيشتر سوال هاي طرح شده در پرسشنامه به صورت مقياس هاي چندگويه اي مطـرح شـد كـه    

خت مقاصد ذهني را مي دهد و هـم امكـان   عالوه بر باال بردن ميزان پاسخ گويي، هم امكان شنا

با توجه به اينكه در . سنجش متغيرها را در سطح پيشرفته آماري مثل رگرسيون، فراهم مي سازد

اين پيمايش هدف، بررسي عوامل موثر بر اعتماد اجتماعي زنان روستايي مي باشـد، لـذا واحـد    

، )خراسـان رضـوي  (اي نقنـدر  سال ساكن در روسـتاه  15تحليل اين پژوهش كليه زنان بااليي 

مي باشند و جامعه آماري اين مطالعه ) كهكيلويه و بويراحمد(و تنگسرخ ) فارس(كوشك هزار 

اوال . در رابطه با انتخاب اين سه روستا توجه به چند نكته ضـروري اسـت  . را تشكيل مي دهند

ه انـد، بـه   يـافتگي تعيـين شـد   متفاوت در سـطح توسـعه   سه استان متفاوت بر حسب رتبه هاي

خراسـان  (عبارت ديگر سعي شده است كه يـك اسـتان بـا سـطح توسـعه يـافتگي نسـبتا بـاال         
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و يك استان با سطح توسـعه  ) فارس(، يك استان با سطح توسعه يافتگي نسبتا متوسط )رضوي

يافتگي اسـتان  تخاب سطح توسعهانتخاب شود كه ان) كهكيلويه و بويراحمد(يافتگي نسبتا پايين 

؛ 1387؛ ربـاني،  1389فيروزآبادي و ديگران، (اس مطالعات پيشين صورت گرفته است ها بر اس

ثانيا با توجه به همگون نبودن روستاها در سطح هر استان با انجـام  ). 1386عبدالهي و موسوي، 

مطالعه كيفي اوليه شامل مشاهده و مصاحبه سعي شده است تا روستاي انتخابي به عنوان سـطح  

  . 1هر استان انتخاب شودمتوسط روستاهاي 

در ايـن فرمـول بـا در نظـر     . براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده اسـت 

نفـر جامعـه    1280نفـر از مجمـوع    300درصـد تعـداد    95در سطح اطمينان % 5گرفتن خطاي 

ـ . عنوان حجم نمونه انتخاب گرديد آماري به ت در نهايت تعداد نمونه با توجه به تناسب جمعي

  .آمده است 1زنان هر روستا در بين روستاها تقسيم گرديد كه شرح آن در جدول 
  

  تعداد جمعيت و حجم نمونه از روستاهاي مورد مطالعه. 1 جدول

  تعداد نمونه  سال 15تعداد كل زنان باالي   تعداد كل جمعيت  روستا

  100  350  813  )خراسان رضوي(نقندر 

  150  720  1898  )فارس(كوشك هزار 

  50  210  455  )كهكيلويه و بويراحمد(نگسرخ ت

  300  1280  3166  جمع

  كل كشور 1385سرشماري نفوس و مسكن : منبع
  

جهت بررسي رابطه معني داري بين متغيرها از تحليل واريانس و رگرسـيون اسـتفاده شـده    

بـر   اين اعتبـار مبتنـي  . سنجش اعتبار پرسشنامه، از اعتبار صوري استفاده شده استبراي . است

صان درباره گويه هاي پرسشنامه جهت سنجش مفـاهيم مـورد مطالعـه    داوري و قضاوت متخص

براي بدست آوردن ميزان روايي مانند بسياري ديگر از مطالعـات مشـابه پيمـايش، از    . مي باشد

ميزان آلفاي كرونباخ  2در جدول . آلفاي كرونباخ براي شاخص مورد مطالعه استفاده شده است

  .برخي از متغيرهاي مستقل آمده استو ) اعتماد اجتماعي زنان روستايي(ته متغير وابس
  

                                                           
  .كل كشور در پيوست به طور كامل آمده است 1385فته از سرشماري وضعيت امكانات توسعه اي هر روستا برگر -1
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  روايي متغيرهاي اصلي پژوهش .2 جدول

  )آلفاكرونباخ(ضريب روايي   تعداد گويه ها  متغيرها

  80/0  7  اعتماد اجتماعي

  68/0  4  سنت گرايي

  74/0  8  رفاه خانوار

  تعريف مفاهيم 

  اعتماد اجتماعي

د از سه معرف صداقت، تعهد و امانـت داري و پـذيرش اسـتفاده شـده     براي سنجش اعتما

صداقت به معني تطابق و هماهنگي ميان اعمـال و گفتـار بـا اعتقـادات و گـرايش هـاي       . است

. دروني و عدم تظاهر به رفتار يا گفتاري است كه به نظر شخص، درست و مورد قبـول نيسـت  

. مل به آن هـا بـر مبنـاي انتظـارات متقابـل اسـت      تعهد به معني پايبندي به قول و وعده ها و ع

پذيرش به معني احترام و ارزش براي طرف مقابـل و اظهـارات وي و بـاور بـه توانـايي هـا و       

باسـتاني و  (شايستگي هاي الزم براي حل و فصل مطلوب مسـايل در موقعيـت كنـوني اسـت     

خانواده و كساني (صوصي در اين پژوهش منظور از اعتماد اجتماعي، اعتماد خ). 1387ديگران، 

اعتماد به كسـاني كـه روابـط رودرو و چهـره بـه چهـره       (و اعتماد تعميم يافته ) كه مي شناسيم

 7مي باشد كه با شاخص هاي همچون صداقت، اطمينان، تعهـد، انصـاف و درسـتكاري بـا     ) نداريم

گويـه،  در نهايـت بـا جمـع كـردن نمـرات هـر       . گويه طيف ليكرت مورد سنجش قرار گرفته است

    .بدست آمده است 35تا  7شاخص اعتماد اجتماعي به عنوان يك متغير در سطح فاصله اي بين 

  سنت گرايي

سنت به معناي انتقـال ميـراث فرهنگـي خـاص     . سنت گرايي برگرفته از كلمه سنت است 

سنت به مفهوم دقيق، اصطالح بي طرفي اسـت كـه بـه طـور     . گروهي ويژه در طي نسل هاست

ي اشاره به انتقال شفاهي به كار برده مي شود و منظور اين است كه وجوه فعاليت يا معمول برا

و بـه ايـن   ) سينه به سينه نقـل مـي شـوند   (سليقه يا اعتقاد از يك نسل به نسل بعدي مي رسند 
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در ايـن پـژوهش بـه منظـور سـنجش      ). 1388كفاشي و آزاده، (ترتيب به صورت دائمي در مي آيند 

ترها، اعتقاد به تقـدير و  ه هاي همچون پيروي بي چون و چرا از گفته هاي بزرگسنت گرايي از گوي

قسمت، ديدگاه افراد نسبت به ازدواج و تحصيل دختران و كـار كـردن زنـان در بيـرون از خانـه در      

 4در نهايـت بـا جمـع كـردن     . قالب طيف ليكرت از كامال موافق تا كامال مخالف استفاده شده است

        .بدست آمده است 20تا  4گرايي هر فرد در سطح فاصله اي بين  گويه، نمره سنت

  وضعيت رفاه خانوار

رفاه خانوار به امكانات و تسهيالت رفاهي گفته مي شود كه در دسترس هر خانوار و فـرد   

در رابطه با امكانات رفاهي توجه به اين نكته ضروري است كـه برخـي از امكانـات    . قرار دارد

مثال در مورد وسيله نقليه يـا مسـكن ملكـي منظـور     . وار در نظر گرفته شده استفقط براي خان

جهت سنجش وضـعيت  . فرد به تنهايي نبوده است بلكه خانوار زنان روستايي منظور بوده است

رفاه خانوار از گويه هاي به صورت بلي و خير در رابطه با امكانات رفاهي مانند درآمـد مكفـي   

يله نقليه، مسكن ملكي، انواع بيمه ها، پس انداز براي روز نياز و غيـره  خانوار براي زندگي، وس

در سطح فاصـله   8تا  0با جمع كردن نمرات هر گويه نمره رفاه خانوار بين . استفاده شده است

  . اي بدست آمده است

  رسانه ها

هاي شخصي ارتباط كه بدان وسيله، پيامرسانه هاي جمعي عبارت اند از تمام ابزارهاي غير

تلويزيـون، راديـو، مـاهواره، روزنامـه،     . بصري و يا سمعي، مستقيما به مخاطبان انتقال مي يابـد 

). 1388منصوريان و قـدرتي،  (اينترنت و مجله در زمره رسانه هاي همگاني محسوب مي شوند 

 به منظور عملياتي كردن اين مفهوم در پرسشنامه از پاسخگويان خواسته شد تا ميزان اسـتفاده از 

هـاي طيـف ليكرتـي    گويه. له و اينترنت را مشخص كنندتلويزيون، راديو، ماهواره، روزنامه، مج

و در نهايت بـا جمـع كـردن    . براي هر يك از ابزارها، از اصال تا خيلي زياد طراحي شده بودند

  . نمره گويه ها، در سطح سنجش فاصله اي نمره ميزان استفاده از رسانه ها بدست آمد
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  تحصيالت

ظور از متغير تحصيالت، تعداد سال هايي است كه فرد بـه طـور رسـمي تحصـيل كـرده      من

در پرسشنامه يك سوال براي تحصيالت افراد بـا مـوارد بـي سـواد، ابتـدايي، راهنمـايي،       . است

  .ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس و باالتر در نظر گرفته شده است

  بعد خانوار 

منظور از بعد خانوار در اين پژوهش تعداد افراد خانوار پاسخگويان مي باشد كـه در زمـان   

بـراي  ) سرپرسـت خـانواده  (كامل كردن پرسشنامه با هم زندگي مي كنند و از يك منبع درآمـد  

  . هزينه خانواده استفاده مي كنند

  متغيرهاي جمعيت شناختي

ا خواسـته شـد تـا ميـزان متوسـط درآمـد       هجهت سنجش درآمد خانوار پاسخگويان، از آن

سوال مربوط به درآمد، به صورت ترتيبي از . ماهيانه خانوار خود را در پرسشنامه مشخص كنند

 550تـا   451هزار،  450تا  351هزار،  350تا  251هزار،  250تا  151هزار تومان،  150كمتر از 

بر اسـاس يـك سـوال در سـطح      سن پاسخگويان. هزار تومان آمده است 551هزار و بيشتر از 

وضعيت تأهل پاسخگويان نيز با طرح يـك سـوال   . ها پرسيده شده استمقياس فاصله اي از آن

  . در قالب مجرد يا متأهل مورد پرسش قرار گرفته است

  شبكه روابط

در پرسشنامه از پاسخگويان خواسته شد تا متوسط تعداد دفعات رفت و آمد با همسـايگان  

ان در يك ماه را به صورت عدد بيان كنند كه در نهايـت يـك عـدد بـراي هـر      و اقوام و خويش

  .   اي بدست آمدپاسخگو در سطح مقياس فاصله

  يافته ها

درصد متأهـل   7/79درصد مجرد و  3/20نفر از زنان روستايي مورد مطالعه،  300تعداد  از

تـا   150فراوانـي در دسـته   از لحاظ ميزان درآمد خانوار پاسخگويان، بيشترين درصـد  . بوده اند
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درصـد پاسـخگويان داراي تحصـيالت     7/40. درصد قرار داشـته انـد   7/30هزار تومان با  250

ميـانگين  . اندحصيالت راهنمايي و پايين تر بودهدرصد از پاسخگويان داراي ت 3/68راهنمايي و 

بـوده   65/34گويان ميانگين سني پاسخ. مي باشد 13تا  2در دامنه  4.50بعد خانوار پاسخگويان 

ميانگين رفـت  . سال بوده است 79سال تا  15دامنه سن زنان روستايي در اين مطالعه بين . است

  . مي باشد 35و  4دامنه اين متغير بين . بوده است 49/13و آمد خانوارها 

، 2=، كـم 1=خيلـي كـم  (قسـمتي   5گويـه بـا طيـف     7از اعتمـاد اجتمـاعي،    براي سنجش متغيـر 

و  7×1بـدين ترتيـب حـداقل نمـره مشـاركت      . ه بودشداستفاده ) 5= و خيلي زياد 4=د، زيا3=متوسط

شود ميزان اعتماد زنان روسـتايي در حـد   مشاهده مي 3طور كه در جدول  همان .است 7×5حداكثر آن 

 7/92درصد زنان روستايي از اعتماد متوسطي برخوردارنـد و   7/65به عبارت ديگر . متوسطي قرار دارد

  . ان روستايي داراي اعتماد اجتماعي متوسط و پايين تر مي باشنددرصد زن

  ميزان اعتماد اجتماعي در بين زنان روستايي. 3جدول 
  فراواني تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ميزان اعتماد اجتماعي زنان روستايي  دسته بندي

  0/27  0/27  81  كم  16تا  7
  7/92  7/65  197  متوسط  26تا  17
  0/100  3/7  22  دزيا  35تا  27

    100  300    جمع
  366/4: انحراف معيار    14/21: ميانگين

  

گويـه در قالـب طيـف     4براي سنجش ميزان گرايش به سنت گرايي در ميـان زنـان روسـتايي از    

خيلـي  (در اين متغير از مجموع نمرات گويه هـا  . استفاده شده است) از خيلي كم تا خيلي زياد(ليكرتي 

بدست آمده اسـت كـه يافتـه     20تا  4نمره اي بين ) 5= و خيلي زياد 4=، زياد3=سط، متو2=، كم1=كم

درصـد در حـد متوسـط و     3/45درصد پاسخگويان در حد پايين،  7/47هاي مطالعه نشان مي دهد كه 

ميـانگين نمـره سـنت    . گرايي برخوردار بـوده انـد  سخگويان در حد زياد گرايش به سنتدرصد پا 0/7

ميزان استفاده از رسـانه هـاي جمعـي در    . بوده است 285/3و انحراف معيار  90/8يي گرايي زنان روستا

درصـد پاسـخگويان در ايـن     3/72بـه طـوري كـه    . گويان در حد متوسطي قرار داشته استميان پاسخ

) 0=و خيـر  1=بلـي (گويـه   8سطح رفاه خانوار زنـان روسـتايي نيـز بـا     . قرار داشته اند) متوسط(دسته 
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درصـد   7/45. براي هر پاسخگو بدست آمده اسـت  8و  0اي بين بدين ترتيب نمره. استسنجيده شده 

درصـد پاسـخگويان    13و تنها ) 5تا  3(درصد در حد متوسط  3/41، )2تا  0(پاسخگويان در حد پايين 

  .  از رفاه بااليي برخوردار بوده اند

  آزمون فرضيات

 نرمـال بـودن   ه خـاطر وت مي باشد، ببا توجه به اينكه سطح سنجش متغيرهاي مستقل متفا

  .استفاده شد) T-test(زمون تفاوت ميانگين متغير اعتماد از آ

  زنان روستايي بر حسب وضعيت تاهل و روستاميزان اعتماد اجتماعي  .4جدول 
  معني داري  انحراف معيار  ميانگين  متغير دوم  مولفه

  وضعيت تاهل
  5.101  20.48  مجرد

0.047  
  4.153  21.31  متاهل

  نام روستا
  4.143  19.60  نقندر

  4.093  21.23  كوشك هزار  0.000
  4.801  23.57  تنگسرخ

  

-نان متأهل بيشتر از زنـان مجـرد مـي   ميانگين اعتماد اجتماعي براي ز 4با اشاره به جدول 

معنـي داري بـين روسـتاها و اعتمـاد     تفـاوت  مشاهده مي شود كـه   4در جدول چنين هم. باشد

در جامعه روستايي مورد مطالعه وجود دارد و بيشترين ميـزان اعتمـاد اجتمـاعي     اجتماعي زنان

  .  زنان روستايي در بين زنان روستاي تنگسرخ وجود دارد
  

  همبستگي متغيرهاي مستقل با اعتماد اجتماعي زنان روستايي .5جدول
  ).sig(معني داري   ضريب همبستگي  مولفه ها  رديف

  0.009 )بي كندالتاو ( 0.103  درآمد خانوار  1
  0.175 )تاو بي كندال( 0.042  تحصيالت  2
  0.339  )پيرسون( -0.024  بعد خانوار  3
  0.189  )پيرسون(0.076  سن  4
 0.000  )پيرسون(0.595  رفت و آمد خانوارها با خويشاوندان  5

 0.000  )پيرسون(0.263  رفاه خانوار  6

 0.000  )پيرسون(-0.204  سنت گرايي  7

 0.000  )پيرسون(0.207  عيرسانه هاي جم  8
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نشان مي دهد كه بـين وضـعيت    009/0و سطح معناداري  103/0ضريب همبستگي كندال 

درآمد خانوار زنان روستايي و سطح اعتماد اجتماعي زنـان روسـتايي ارتبـاط معنـادار و مثبتـي      

اد به عبارت ديگر با افزايش سطح درآمـد خـانوار زنـان روسـتايي بـر ميـزان اعتمـ       . وجود دارد

و سـطح معنـي داري    042/0ضريب همبستگي كندال . اجتماعي زنان روستايي افزوده مي شود

دهد كه بين تحصـيالت و اعتمـاد اجتمـاعي زنـان در جامعـه روسـتايي مـورد        ينشان م 175/0

رابطـه   339/0در اين متغير با توجه سـطح معنـي داري   . مطالعه ارتباط معني داري وجود ندارد

  . د خانوار و اعتماد اجتماعي زنان وجود نداردمعني داري بين بع

مالحظه مي شود با توجه به ضـريب پيرسـون بـين     5همانطور كه در جدول در مورد سن 

ارتباط  189/0بنابراين با توجه به سطح معني داري . همبستگي وجود دارد 076/0اين دو متغير 

  .اردمعني داري بين سن و اعتماد اجتماعي زنان روستايي وجود ند

بـا افـزايش ميـزان رفـت و آمـد بـين خانوارهـاي         595/0همبسـتگي  با توجه بـه ضـريب   

. )00/0= معنـي داري  ( روستاييان، سطح اعتماد اجتماعي زنان روستايي نيز افزايش پيدا مي كند

با افزايش ميـزان رفـاه خانوارهـاي روسـتاييان، سـطح      نشان مي دهد  263/0ضريب همبستگي 

ضـريب  . )00/0= معنـي داري  ( ن روسـتايي نيـز افـزايش پيـدا مـي كنـد      اعتماد اجتمـاعي زنـا  

با افزايش ميزان گرايش به سنت گرايـي در زنـان روسـتايي،    نشان مي دهد  -204/0همبستگي 

ضـريب  . )00/0= معنـي داري  (سطح اعتماد اجتمـاعي زنـان روسـتايي كـاهش پيـدا مـي كنـد       

اده از رسانه هـاي جمعـي، سـطح اعتمـاد     با افزايش ميزان استفنشان مي دهد  207/0همبستگي 

  . )00/0= معني داري (اجتماعي زنان روستايي نيز افزايش پيدا مي كند

  چندگانهرگرسيون مدل 

به منظور بررسي دقيق تر رابطه متغيرهاي مورد بررسي بر اعتماد اجتماعي زنان روسـتايي،  

آمـده   6در جـدول  ام نهـايي آن  گـ استفاده شده كه نتايج  1گامبه از نتايج تحليل رگرسيون گام 

  . است

                                                           
١- Stepwise 
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  ر بر اعتمادوامل موثعرگرسيون متغيرهاي مستقل در مدل هاي  .6جدول 

  متغير مستقل
 همبستگي  معني داري تيآماره   بتا  بي

ضريب 

  تعيين

  000/0  948/10  519/0 642/0  رفت و آمد خانوارها

642/0  412/0 

  000/0  595/3 165/0 628/1  روستاي تنگسرخ

-ش به سنتگراي

  گرايي
164/0- 

 

124/0- 

 

632/2- 

 

009/0 

 

 038/0 081/2 098/0 206/0  سطح رفاه خانوار

 038/0 080/2 095/0 124/0  استفاده از رسانه

  

ترين متغيرهـاي پژوهشـي مـوثر     ، مهم6بر اساس نتايج حاصل از رگرسيون گام به گام در جدول 

ميزان رفت و آمد خانوارها، روستاي تنگسرخ، گـرايش بـه    :د ازبر اعتماد اجتماعي زنان روستايي عبارتن

هاي رفاهي خانوار زنـان روسـتايي و   سنت گرايي در ميان زنان روستايي، ميزان برخورداري از شاخص

نكته قابل ذكر در رگرسيون گام به گام اين است كه بـا وارد كـردن   . ميزان استفاده از رسانه هاي گروهي

داگانه در مدل، روستاي تنگسرخ كهكيلويه كه از سطح توسعه پاييني نسبت بـه  سه روستا به صورت ج

د اجتمـاعي زنـان   دو روستاي ديگر برخوردار است در مدل ظاهر شـد و از تعيـين كننـده هـاي اعتمـا     

ضـريب تـاثير   . آمده اسـت  6ضريب تاثير و ميزان ضريب تبيين در جدول . شودروستايي محسوب مي

مي باشد و ضريب تبيين نشان مي دهـد كـه ايـن چهـار متغيـر       642/0غير وابسته اين چهار متغير بر مت

  .  درصد از متغير وابسته را تببين مي كنند 412/0

  نتيجه گيري

نتايج پژوهش نشان مي دهد كه سطح اعتماد اجتماعي زنـان روسـتايي در سـطح نسـبتا متوسـطي      

هـا بـر سـطح اعتمـاد      ش جهت سنجش تاثير آناز ميان متغيرهاي مورد مطالعه در اين پژوه. قرار دارد

، ميـزان  )روسـتاي تنگسـرخ  ( اجتماعي زنان روستايي، سطح درآمد خانوار، وضعيت تاهل، نـام روسـتا  

رفت و آمد بين خانوارها، سطح رفاه خانوار، گرايش به سنت گرايـي و ميـزان اسـتفاده از رسـانه هـاي      

بعـد خـانوار،   . بودنـد ) عتماد اجتماعي زنـان روسـتايي  ا(جمعي داراي رابطه معني داري با متغير وابسته 
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تحصيالت و سن رابطه معني داري با سطح اعتمـاد اجتمـاعي زنـان روسـتايي در روسـتاهاي منتخـب       

  .  در ادامه به بررسي هر كدام از اين متغيرها به صورت جداگانه پرداخته مي شود. ندارند

يي اعتماد اجتماعي بيشتري نسبت به زنان مجـرد  زنان متأهل روستا: نشان داد كه بررسي فرضيه ها

؛ ولـيچ و  1383آزاد ارمكـي و كمـالي،   (نتايج اين مطالعـه بـا برخـي از مطالعـات مطابقـت دارد      . دارند

اين موضوع مي تواند به دليل احساس تعهد بيشتر افراد متاهل در قبـال خـانواده خـود    ). 2007ديگران، 

همچنـين  . اين يافته تاييد كننـده نظريـه دوركـيم مـي باشـد     . ن باشدو در تعامل با آشنايان و خويشاوندا

نيز مي باشد كه بيان مـي كنـد احسـاس تعهـد باعـث افـزايش اعتمـاد        ) 1384(تاييدكننده نظريه چلبي 

پاتنام مي گويد هر چه افراد از منابع بيشتري برخوردار باشند، داراي اعتمـاد بـاالتري   . اجتماعي مي شود

نتايج مطالعه نشان داد كه برخالف نظر پاتنام بين تحصيالت زنـان روسـتايي و اعتمـاد     و. نيز مي باشند

اين نتيجه قابل مقايسه بـا برخـي   . ها رابطه اي وجود ندارد و فرضيه مورد نظر رد مي شود اجتماعي آن

و منصـوريان و قـدرتي،    1383؛ آزاد ارمكـي و كمـالي،   1383عبـاس زاده،  (از مطالعات نيز مـي باشـد   

يافته هاي اين مطالعه نشان مـي دهـد كـه هماننـد برخـي از مطالعـات       ). 2011؛ گليو و ديگران، 1388

؛ پاكسـتون،  2007؛ جمـال،  2011؛ گليـو و ديگـران،   1384و اوجاقلو و زاهدي،  1389حسيني، (پيشين 

بـين درآمـد   ) 2009؛ تـاگ و مـولر،   2،2006؛ لـي 2006، 1؛ سيمپسون2008؛ هريروس و كرايدو، 2007

خانوار و اعتماد اجتماعي زنان روستايي رابطه مثبت و مستقيمي وجـود دارد و ايـن فرضـيه تاييـد مـي      

در ارتباط با فرضيه رابطه مثبت بين روستاهاي توسعه يافتـه تـر و اعتمـاد اجتمـاعي بيشـتر زنـان       . شود

ان مـي دهـد كـه    به عبارت ديگر اين مطالعه نش. روستايي، اين مطالعه رابطه معكوسي را نشان مي دهد

هر چه ميزان توسعه يافتگي روستايي بيشتر باشد، سطح اعتماد اجتماعي زنان روستايي پايين تـر اسـت   

اين نتيجه برخالف نظر پاتنام و مطابق با برخـي ديگـر از   . و فرض اين مطالعه در اين زمينه رد مي شود

كـه بـا افـزايش سـطح توسـعه       نشان مـي دهـد  ) 1383(كمالي . مطالعات داخلي در اين زمينه مي باشد

همچنـين  . يافتگي در ميان استان هاي كشـور از ميـزان اعتمـاد اجتمـاعي اسـتان هـا كاسـته مـي شـود         

در بررسـي و مقايسـه ميـزان توسـعه اجتمـاعي و رابطـه آن بـا سـرمايه         ) 1389(فيروزآبادي و ديگران 

                                                           
١- Simpson 
٢- Leigh 
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مي باشد و با افـزايش ميـزان   اجتماعي در سطح استان هاي كشور نشان مي دهند كه اين رابطه برعكس 

منـاطق  ) 2000(از نظـر پاتنـام   . توسعه اجتماعي در استان ها از ميزان سرمايه اجتماعي كاسته مـي شـود  

توسعه يافته تر داراي سطح اعتماد اجتماعي باالتر مي باشند، اما اين مطالعه و برخي ديگـر از مطالعـات   

در ارتبـاط بـا داليـل آن بـه زعـم لرنـر       . ي باشدنشان مي دهند كه اين موضوع در كشور ما برعكس م

مي توان گفت، جامعه ما جامعه اي در حـال گـذار اسـت و بـه نـوعي، نااسـتواري و در هـم        ) 1383(

و گذشته، كارايي خـود را حفـظ   ريختگي در جامعه رواج دارد كه اكنون نه آن هنجارها و اعتماد سنتي 

درن، توانسته اند به خوبي جاي هنجارها و اعتمـاد سـنتي را   اند و نه هنجارها و شيوه هاي اعتماد مكرده

در نتيجه شرايطي به وجود مي آيد كه در جامعه ديگـر نـه آن هنجارهـا و الـزام هـاي گذشـته       . پر كنند

هـاي سـنتي   آمده و جـايگزين هنجارهـا و الـزام    وجود  دارد و نه هنجارها و الزام هاي مدرن به وجود

  ).   1389گران، فيروزآبادي و دي(شده است 

يافته هاي مطالعه نشان مي دهد كه طبق نظـر پاتنـام ميـزان اسـتفاده از رسـانه هـاي جمعـي تـاثير         

دهـد كـه ميـزان    رد يافته هاي اين مطالعه نشان مـي معكوسي در سطح اعتماد اجتماعي زنان روستايي دا

يي دارد و فـرض مـورد نظـر    استفاده از رسانه هاي جمعي تاثير مثبتي در اعتماد اجتماعي زنـان روسـتا  

بعـد  ) 2002(نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه هر چند مطابق نظـر افـه و فـوش    . مطالعه رد مي شود

خانوار تاثير معكوسي بر ميزان اعتماد اجتماعي زنان دارد اما اين تـاثير بـه حـدي نيسـت كـه بـا متغيـر        

خالف برخـي از مطالعـات انجـام گرفتـه نيـز       همچنين اين نتيجه بر. وابسته رابطه معناداري داشته باشد

بـر اسـاس   ). 2007؛ ولـيچ و ديگـران،   2011؛ گليـو و ديگـران،   1383آزاد ارمكي و كمالي، (مي باشد 

رفاه خانوار بر ميزان اعتماد اجتماعي زنان روسـتايي تـاثير مثبـت و    ) 2000(فرض مطالعه و نظريه پاتنام 

ميزان رفاه خانوار افزوده شود، بر سطح اعتماد اجتماعي زنـان  به عبارت ديگر هر چه بر . مستقيمي دارد

نتيجـه ايـن مطالعـه مشـابه برخـي از      . روستايي نيز افزوده مي شود و فرض اين مطالعه تاييد مي شـود 

تحليـل  ). 1387و زاهـدي و ديگـران،    1386فيروزآبـادي و ايمـاني،   (مطالعات پيشين نيـز مـي باشـد    

گرايش به سنت گرايـي و اعتمـاد اجتمـاعي در ميـان زنـان روسـتايي       رگرسيون نشان مي دهد كه بين 

مبني بر اين كه افزايش گرايش سـنت گرايـي   ) 1377(بنابراين نظريه گيدنز . رابطه معكوسي وجود دارد

در صـورتي كـه اوجـاقلو و زاهـدي     . در افراد منجر به كاهش اعتماد اجتماعي مي شود تاييد مي شـود 
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جه گرفته بودند كه بين سنت گرايي و اعتمـاد تعمـيم يافتـه رابطـه اي وجـود      در مطالعه اي نتي) 1384(

و ) 2000(اين مطالعه نشان مي دهد كه طبق نظر بسياري از محققان اعتماد اجتماعي ماننـد پاتنـام   . ندارد

، رفت و آمد و تعامل بين افراد داراي بيشـترين تـاثير بـر سـطح اعتمـاد اجتمـاعي زنـان        )1377(كلمن 

با استفاده از تحليل رگرسيون چند متغيـره از مجمـوع متغيرهـاي ايـن پـژوهش بـا       . ي مي باشدروستاي

ميزان اعتماد اجتماعي زنان روستايي نشان مي دهد كه ميزان همبستگي اين عوامل بـا اعتمـاد اجتمـاعي    

 درصـد تغييـرات متغيـر    412/0نشان مي دهد كـه   ضريب تعيينمقدار . مي باشد 642/0زنان روستايي 

طور كه مـورد   همان .شودژوهش تعيين ميتوسط عوامل اين پ) اعتماد اجتماعي زنان روستايي(وابسته 

انتظار بود ميزان رفت و آمد خانوارها داراي رابطه مثبت و معني داري با ميـزان اعتمـاد اجتمـاعي زنـان     

بيشترين ميـزان تـاثير را    ميزان همبستگي اين متغير با اعتماد اجتماعي زنان روستايي،. روستايي مي باشد

  . در ميان متغيرهاي اين پژوهش دارد

در نهايت اين پژوهش نتيجه مي گيرد كه با توجه به سطح متوسط اعتماد اجتماعي در ميـان زنـان   

روستايي، به طور روز افزوني از فعاليت و مشاركت زنان در جامعه كاسته مي شـود و بـه سـمت طـرد     

ي شود و همانطور كه اين مطالعه نشان داد متغيرهاي اجتماعي مانند رفـت  بيشتر زنان از جامعه منتهي م

بنـابراين ايـن مطالعـه    . و آمد بين خانوارها بيشترين تاثير را در اعتماد اجتمـاعي زنـان روسـتايي دارنـد    

پيشنهاد مي كند جهت جلوگيري از كاهش اعتماد اجتماعي در جامعه، برنامه ريزان و سياسـت گـذاران   

  .  چه بيشتري به روابط اجتماعي در جامعه داشته باشندتوجه هر 

  منابعفهرست 

ـنس،    : ، اعتماد، اجتماع و جنسيت)1383(تقي، افسانه كمالي،.آزاد ارمكي ـين دو ج بررسي تطبيقي اعتماد متقابـل در ب

  100- 132، 2مجلة جامعه شناسي ايران، دورة پنجم، شمارة 

بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين ساكنان شهر زنجان، ،)1384(سجاد، محمد جواد زاهدي، .اوجاقلو

  125- 92، 4دورة ششم، شمارة 

ـتايي شـهر    )1380(مصطفي، غالمرضا غفاري،. ازكيا ، بررسي رابطه بين اعتماد و مشاركت اجتماعي در نـواحي روس

  3- 17،31كاشان، نامة علوم اجتماعي، شمارة 
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، سرمايه اجتماعي شبكه و اعتماد متقابل بين شخصي، )1387(مريم صالحي هيكويي  سوسن، افسانه كمالي و.باستاني

  .61، شماره 16مجله ادبيات و علوم انساني، س 

   .دلفروز، تهران، انتشارات روزنامه سالم: دموكراسي و سنت هاي مدني، ترجمه) 1380(پاتنام، روبرت 

  3يد، پژوهش نامه علوم اجتماعي، سال سوم، شمارة ، سرمايه اجتماعي در نظريات جد)1388(پيراهري، نير 

، بررسي و تحليل ميزان سرماية اجتماعي در مناطق شهري و روستايي مرزي )1387(مرتضي، كاظم تاجبخش،.توكلي

  162- 143، 2، شماره11سيستان، فصلنامه روستا و توسعه، سال

ـال  )مطالعـه مـوردي شـهر بابـل    ( بررسي عوامل موثر بر اعتماد اجتماعي)1389(حسيني، سيد علي اصغر ،معرفت،س

  . 151نوزدهم،شماره 

  .، جامعه شناسي نظم، نشر ني، چاپ سوم، تهران)1384(چلبي، مسعود 
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