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اعتماد اجتماعی و گرایش هاي مطلوب اجتماعیرابطه بین 
2سیمین قاسمی،1فاطمه افقري*

چکیده
اعتماد اجتماعی جنبه مهمی از روابط انسانی است که .اعتماد و رفتارهاي مطلوب از اجزاي ضروري زندگی اجتماعی هستند:مقدمه

هاي اعتماد اجتماعی با برخی ویژگی،ودبر اساس مطالعات موججتماع را در برمی گیرد؛ همکاري و مشارکت میان اعضاي یک ا
هایی چون مولفهو رفتارهاي مطلوب اجتماعیدر ارتباط است و همین طور بین اعتماد اجتماعی و هاي شخصیتیشخصیتی و برخی گونه

و ها د به طور مستقیم با گرایشتواناین در حالی است که اعتماد اجتماعی خود می. جنسیت یا سطح تحصیالت ارتباط وجود دارد
هدف این مطالعه تعیین رابطه احتمالی بین اعتماد اجتماعی و گرایش هاي مطلوب . باشدرابطه داشته رفتارهاي مطلوب اجتماعی 

.اجتماعی بود
علوم هدانشگادختردانشجوي 370انجام شد، 92در سال مطالعه مقطعی از نوع همبستگیدر این پژوهش که به روش:روش

هاي تمایالت مطلوب اجتماعی و اعتماد اجتماعی را اي انتخاب شده بودند، پرسشنامهگیري خوشهبه روش نمونهاصفهان کهپزشکی
. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتخطیهمبستگی پیرسون و رگرسیونضریب محاسبه از طریقها داده.تکمیل کردند

معنادار مثبت به صورت کلی رابطه مطلوب اجتماعی گرایش هايواعتماد اجتماعی بین اد که نتایج این مطالعه نشان د:هایافته
ابعاد تمایالت مطلوب اجتماعی همچون رفتارهاي اجتماعی واعتماد اجتماعی بین و همچنین )P()558/0=r>01/0(، وجود دارد

مطلوب هیجانی، و رفتارهاي اجتماعی مطلوب متابعت آمیز مطلوب جمعی، رفتارهاي اجتماعی مطلوب نوعدوستانه، رفتارهاي اجتماعی
همچنین نتایج نشان داد که اعتماد اجتماعی یک عامل پیش بینی کننده براي گرایشات یا . )P>01/0(نیز رابطه معنادار وجود دارد

,=558/0(رفتارهاي مطلوب اجتماعی است  β01/0<P(.
رفتارهاي مطلوب اجتماعی و بهبود گرایش ها عتماد اجتماعی می تواند در ارتقاء طبق نتایج این پژوهش تقویت ا:گیرينتیجه

.سالمت روانی و اجتماعی مؤثر باشد
.اعتماد اجتماعی، گرایش هاي مطلوب اجتماعی، دانشجویان دختر:هاواژهکلید

1/4/94:تاریخ پذیرش6/10/93: تاریخ دریافت

)ولؤنویسنده مس(. کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران-1
Afghari.fatemeh@gmail.com: پست الکترونیکی

.یتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانکارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم ترب- 2
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مقدمه
اعتماد و رفتارهاي مطلوب از اجزاي ضروري زندگی 

یکی از (social trust)اعتماد اجتماعی. اجتماعی هستند
جنبه هاي مهم روابط انسانی است که زمینه ساز مشارکت و 

اعتماد اجتماعی، مشارکت . همکاري میان اعضاي جامعه است
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و را در زمینه

فرهنگی سرعت بخشیده و تمایل افراد را براي همکاري با 
در فضاي مبتنی ). 1(دهد گروه هاي مختلف جامعه افزایش می

بر اعتماد ابزارهایی چون زور و اجبار براي رعایت قوانین و 
مقررات و حق و حقوق دیگران، کارایی خود را از دست 

کند و رابطه او با اعتماد رشد انسان را تسهیل می).2(دهند می
کند دیگران و جهان را به رابطه اي خالق و شکوفا تبدیل می

شناسان اجتماعی، اعتماد اجتماعی مطابق نظر روان). 3،4(
تر شخصیتی است که شامل بخشی از یک ویژگی گسترده

ت بینی، اعتماد به همکاري و اطمینان به این موضوع اسخوش
توانند اختالفاتشان را کنار بگذارند و با یکدیگر که افراد می

اعتماد و . اي داشته باشندزندگی اجتماعی رضایتمندانه
ناپذیر تمایل عمومی به زندگی جمعی بینی جزء جداییخوش
کنند برعکس، کسانی که به دیگران اعتماد نمی. است

اي همکاري هبافی هستند که قابلیتهاي بدبین و منفیانسان
بنابراین ویژگی اعتماد ). 5(اجتماعی و سیاسی را باور ندارند 

عناصر .کننده بر رابطه بین اعتماد کننده و معتمد رجحان دارد
صراحت، صداقت، : د ازاصلی تشکیل دهنده اعتماد عبارتن

).6(تمایالت همکاري جویانه و سهیم کردن و اعتماد نهادي 
عتماد بین شخصی و اعتماد چلبی اعتماد را در دو سطح ا
از نظر وي اعتماد بین . کندتعمیم یافته مطرح و تعریف می

شخصی، بیشتر در روابط فرد با نزدیکان و دوستان و آشنایان 
. وجود دارد، ولی اعتماد عام فراتر از اعتماد شخصی است

اعتماد عام یا تعمیم یافته داشتن حسن ظن نسبت به همه 
هاي قومی عی، جداي از تعلق آنها به گروهافراد در روابط اجتما

اي است که این امر منجر به گسترش روابط و قبیله
).8(شود گروهی میبرون

، نشان داده است که بین اعتماد )9(پرچمینتایج تحقیق
هاي اجتماعی اجتماعی و احساس مسئولیت، پایبندي به نقش

. اردو تعهد اجتماعی رابطه مستقیم و معناداري وجود د
نشان داده است که بین احساس مسئولیت همچنین تحقیقات

خواهی و اعتماد اجتماعی رابطه مثبت معناداري فردي، دیگر
. )10(کنندوجود دارد و این سه عامل یکدیگر را تقویت می

نشان داده است که بین ) 11(تحقیق ادریسی و همکاران 
انسجامی و گرایی،هاي شخصیتی بروناعتماد اجتماعی و گونه

طبق نتایج . شناختی رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد
، بین جنسیت، مشارکت اجتماعی و اعتماد )12(پژوهش غفاري 

نشان داده هاپژوهش.اجتماعی رابطه معناداري وجود دارد
است که رابطه معکوسی بین میزان بیگانگی اجتماعی و اعتماد 

نشان داده ) 15(کافی پژوهش).13،14(اجتماعی وجود دارد 
است که میزان اعتماد اجتماعی در بین زنان بیشتر از مردان 
است و تحصیالت با اعتماد، رابطه منفی و سرمایه اجتماعی، 
امنیت، تعهد به رابطه، تعهد درونی و مقبولیت اجتماعی با 

با توجه به نتایج تحقیقات .اعتماد اجتماعی رابطه مستقیم دارد
می تواند یکی از عواملی باشد که باعث ی اعتماد اجتماع

شود و رفتارهاي مطلوب اجتماعی را همبستگی اجتماعی می
Prosocial(رفتارهاي مطلوب اجتماعی.دهدافزایش می

behaviors( عبارت از اعمالی است که با هدف بهبود
شود و انگیزه شخصی شرایط دریافت کننده کمک انجام می

کند انجام تعهدات حرفه اي ي میکه مبادرت به چنین کار
نیست، از طرفی دریافت کننده کمک نیز یک سازمان نبوده 

بر اساس مطالعات و پژوهش هاي .)16(بلکه یک انسان است 
توان چهار نوع رفتار اجتماعی مطلوب انجام یافته تا کنون می

رفتارهاي اجتماعی مطلوب نوع : را معرفی نمود که عبارتند از
(altruistic prosocial behaviors)دوستانه

compliant)رفتارهاي اجتماعی مطلوب متابعت آمیز

prosocial behaviors) رفتارهاي اجتماعی مطلوب ،
و (emotional prosocial behaviors)هیجانی

public prosocial)رفتار هاي اجتماعی مطلوب جمعی

behaviors ه رفتارهاي اجتماعی مطلوب نوع دوستان.(
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تحت عنوان کمک داوطلبانه به دیگران به دلیل نگرانی نسبت 
به رفاه و نیازهاي دیگران تعریف شده است که به واسطه 

سازي پاسخگویی از روي همدردي، هنجارها و اصول درون
رفتارهاي ). 17(یابد شده ثابت براي کمک به دیگران بروز می

نی به رساآمیز تحت عنوان یارياجتماعی مطلوب متابعت
کالمی تعریف دیگران در پاسخ به درخواست کالمی یا غیر

رفتارهاي اجتماعی مطلوب هیجانی تحت ). 18(شده است 
عنوان تمایل به یاري رساندن به دیگران تحت شرایط هیجانی 

رفتارهاي اجتماعی مطلوب جمعی در ). 19(تعریف شده است 
افزایش حضور دیگران به دلیل کسب تأیید، احترام دیگران و

).20(گیرد ارزش فردي صورت می
شخصی که ناظر یک ،تسکین حالت منفیيطبق نظریه

موقعیت دردناك است به علت مشاهده آن موقعیت یا علل 
کند که براي رهایی دیگري نوعی عواطف منفی را تجربه می
کند و به فرد نیازمند از این احساس در موقعیت مداخله می

نوع دوستانه، کمک -نظریه همدلیبر اساس. کندکمک می
شود که به دیگران باعث ایجاد احساس خوشایندي در فرد می

کند تا به دیگران یاري برساند و طبق نظریه او را تشویق می
کنند که لذت همدالنه افراد بدین سبب به دیگران کمک می

کنند، بتوانند احساس خوشایندي در فردي که به او کمک می
گرایشات توام با همدلی با معیار مسئولیت ).21(ایجاد کنند 

اجتماعی ارتباط مثبتی دارد و احساس مسئولیت، پیش زمینه 
). 22(مهمی براي رفتارهاي اجتماعی مطلوب است 

تواند احتمال وقوع رفتارهاي برخی از عواملی که می
وجود الگوها و : اند ازمطلوب اجتماعی را افزایش دهد عبارت

کننده، مناسب، ایجاد حس اعتماد در افراد کمکهاي سرمشق
دختران ).21(هاي پسندیده اجتماعی ترویج برخی سنت

، و عشق و حمایت هاي عاطفی، یاري ملموس و محسوس
دهند و بیش از پسران به مهربانی بیشتري از خود بروز می

ن و نوئینتایج تحقیق). 16(پردازند مراقبت هاي حفاظتی می
نشان داده است که سطح استدالل اخالقی و )23(همکاران

رفتارهاي مطلوب اجتماعی در آزادگان و جانبازان بیشتر از 
) 24(و همکاران پژوهش تینا مالتی. سایر افراد جامعه است

نشان داده است که همدلی باعث افزایش رفتارهاي مطلوب 
خواندن و شنیدن موسیقی با همچنین. شوداجتماعی می
ب اجتماعی در تجلی مفاهیم مطلوب اجتماعی محتواي مطلو

نتایج تحقیق . )25(در رفتار، عاطفه و افکار افراد موثر است
ها با نشان داده است که استدالل اخالقی و هیجان) 26(کارلو 

بر . رفتارهاي اجتماعی مطلوب و پرخاشگري مرتبط هستند
هایی با محتواي پرخاشگري بازي) 27(طبق پژوهش گریتمیر 

خشونت در شروع و ادامه رفتارهاي ضد اجتماعی و کاهش و
هایی رفتارهاي مطلوب اجتماعی موثر است و شرکت در بازي

گیري افکار و با محتواي مطلوب اجتماعی نیز در شکل
نشان ) 28(تحقیق راو. رفتارهاي مطلوب اجتماعی موثر است

داد درجه رفتار مطلوب اجتماعی هنگام وقوع زلزله نسبت به
یابد، اما با گذشت زمان کاهش آسیب دیدگان افزایش می

نشان داد که رفتارهاي مطلوب اجتماعی به ) 29(رایت . یابدمی
شکل مثبت با اشتغال به رفتارهاي مطلوب اجتماعی برخط در 

مرتبط ...  بوك وهاي ارتباطی اجتماعی مانند فیسبین سایت
د که روشن ش) 30(در بررسی باتسونو همکاران. است

هاي توام با همدلی با رفتارهاي اجتماعی مطلوب رابطه گرایش
هایی مشاهده شد مثبتی دارند، اما این ارتباط فقط در موقعیت

رفتارهاي اجتماعی مطلوب در . که گریز از آنها دشوار بود
تعارض با رفتارهاي خودخواهانه هستند و به یک نظام رفتاري 

با توجه ). 16(استوار هستند مدارانه مبتنی بر نوعدوستیارزش
به اینکه اعتماد اجتماعی و ابعاد آن می تواند در بروز رفتارهاي 

و از آنجا که مطالعات ذکر شده هر مطلوب اجتماعی مؤثر باشد
یک به بررسی رابطه بین این دو مولفه یعنی اعتماد اجتماعی و 
رفتارهاي مطلوب اجتماعی با متغیرهاي دیگري از جمله 

، ویژگی هاي شخصیتی، گروه هاي مختلف اجتماعی جنسیت
یا بررسی تاثیر برخی اقدامات در ارتقاي رفتارهاي مطلوب 
اجتماعی پرداخته اند و در هیچ کدام از پژوهش ها به بررسی 

این رابطه مستقیم بین این دو مولفه پرداخته نشده است،
و اعتماد اجتماعیتحقیق به بررسی رابطه بین مؤلفه هاي

. ه استپرداختفتارهاي مطلوب اجتماعیر
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روش مطالعه
تحقیق بررسی رابطه بین اعتماد این هدفبا توجه به اینکه 

به حاضر پژوهش،بوداجتماعی و رفتارهاي مطلوب اجتماعی 
جامعه . انجام شدهمبستگی مطالعه مقطعی از نوع روش

آماري پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه علوم 
از آنها به نفر370بود که تعداد 92در سال شکی اصفهانپز

انتخاب و در تحقیق شرکت اي روش نمونه گیري خوشه
نفر بود و براي برآورد حجم 13000حجم جامعه حدود .کردند

براي انتخاب نمونه در . نمونه از فرمول کوکران استفاده شد
شکی به دانشکده دانشگاه علوم پز8دانشکده از بین 6ابتدا

شدند که شامل دانشکده هاي صورت تصادفی انتخاب 
پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي، پرستاري و مامایی، علوم 

سپس از .توانبخشی،  و مدیریت و اطالع رسانی پزشکی بود
کالس  به صورت 4بین دانشکده هاي انتخاب شده تعداد 

از هاي دایر در دانشکده انتخاب  و پستصادفی از بین کالس
نفر 377هاي تحقیق توسط تشریح اهداف پژوهش، پرسشنامه

تمایل خود را به همکاري با کتبیازدانشجویانی که بصورت 
دقیقه 30تا 20پژوهشگر اعالم کردند، در مدت زمانی بین 

معیار ورود افراد به مطالعه صرفا دانشجو بودن و .تکمیل شد
قص، در هاي ناپس از حذف پرسشنامه. مونث بودن بود

مورد تجزیه و تحلیل قرار پرسشنامه 370هاي مجموع داده
. گرفت

مقیاس در این تحقیق از دو پرسشنامه اعتماد اجتماعی و 
:هاي مطلوب اجتماعی استفاده شدگرایش

پرسشنامه اعتماد اجتماعی
پرسشنامه اعتماد اجتماعی یک ابزار خودگزارشی است که 

.دوین و اعتباریابی شده استت) 31(توسط صفاري نیا و شریف 
گویه است که طبق طیف لیکرت پنج 25این پرسشنامه داراي 

1(تا کامالً مخالف) نمره5(از کامالً موافق( گزینه اي 
خرده مقیاس دارد که 5این ابزار . شودگذاري مینمره))نمره

گویه هاي(، صراحت)20تا 16گویه هاي(عبارتند از صداقت
، )10تا 6گویه هاي (تمایالت همکاري جویانه،)15تا 11

و رفتار مبتنی بر اعتماد کردن) 25تا 21گویه هاي(اطمینان 

ضریب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه . )5تا 1گویه هاي(
ها در دامنه بین و ضریب آلفاي خرده مقیاس95/0معادل 

46/92میانگین گویه ها از . گزارش شده است97/0تا 96/0
واریانس گویه ها از و) 10گویه ( 90/93تا ) 18گویه (

.)31(در نوسان است) 4گویه ( 99/388تا ) 1گویه (94/368
تجدید نظر شده ،هاي مطلوب اجتماعیمقیاس گرایش

؛)32(کارلو و همکاران
گویه 23گزارشی است که داراي این مقیاس یک ابزار خود
5(از کامالً موافق (گزینه اي 5است که طبق طیف لیکرت 

مقیاس . شودگذاري مینمره)) نمره1(تا کامالً مخالف )  نمره
خرده مقیاس است که عبارتند از رفتارهاي اجتماعی 6داراي 

، رفتارهاي اجتماعی مطلوب جمعی)گویه5(مطلوب ناشناس
، رفتارهاي اجتماعی مطلوب در موقعیت بحران و )گویه4(

4(رهاي اجتماعی مطلوب هیجانی، رفتا)گویه3(اضطرابی
و )گویه2(، رفتارهاي اجتماعی مطلوب متابعت آمیز)گویه

؛ در مقیاس )گویه5( رفتارهاي اجتماعی مطلوب نوعدوستانه
گویه به 2گرایش هاي مطلوب اجتماعی تجدید نظر شده، 

براساس گزارش کارلو و همکاران . مجموع گویه ها اضافه شد
تا 63/0در دامنه بین هامقیاسخردهضریب آلفاي کرونباخ

یب پایایی بازآزمایی در فاصله بین دو هفته براي و ضر85/0
طبق تحقیقی . )32(است82/0تا 56/0ها بین خرده مقیاس

انجام شده ) 33(که در ایران توسط نوئین، کجباف و فرودستان
و 86/0ضریب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه است 

86/0تا 50/0ها در دامنه بینی خرده مقیاسهمسانی درون
نتایج بررسی روایی همزمان نشان داده . گزارش شده است

است که این مقیاس با مقیاس رفتار اجتماعی مطلوب جهانی 
هاي ، با مقیاس نگرانی34/0داراي ضریب همبستگی 

هاي ، با مقیاس ارزش41/0همدالنه داراي ضریب همبستگی 
و با مقیاس 38/0ضریب همبستگی نوعدوستانه داراي

47/0انگیزش مسئولیت اجتماعی داراي ضریب همبستگی 
پنج در نمونه ایرانی در تحلیل عاملی این مقیاس . بوده است

هاي رفتارهاي اجتماعی عامل استخراج شده است که با نام
، )22، 19، 8، 10، 11، 15، 2گویه هاي (مطلوب ناشناس
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گویه هاي (  نوعدوستانه و جمعیرفتارهاي اجتماعی مطلوب
، رفتارهاي اجتماعی مطلوب )24، 23، 16،20، 13، 4، 3، 1

، رفتارهاي مطلوب اجتماعی )12، 17، 21گویه هاي (هیجانی
و )6،9،14،25گویه هاي (در موقعیت بحرانی و اضطراري

)5،7،18گویه هاي (رفتارهاي اجتماعی مطلوب متابعت آمیز 
.)33(اندمطرح شده

تشریح اهداف ،پس از انتخاب نمونهدر تحقیق حاضر
تکمیلو آنهاجلب همکاري کنندگان و هش براي شرکتپژو

هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار ، دادههاپرسشنامه

SPSS v.18راف میانگین و انح(هاي آمار توصیفی و روش
براي خطی،هاي همبستگی و رگرسیون و نیز تحلیل) معیار

بین دو مولفه اعتماد اجتماعی و رفتارهاي رابطه خطیبررسی 
.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند،مطلوب اجتماعی

یافته ها
و انحراف استاندارد 71/22میانگین سنی شرکت کنندگان 

از دیگربرخیبه 1در جدول شماره . بودسال 21/3معادل آن
؛شده استاشاره نمونه جمعیت شناختی ویژگی هاي

نمونه تحقیقجمعیت شناختی ویژگی هاي - 1جدول 
درصدتعدادمشخصات

9124,59کاردانیمقطع تحصیلی
10528,37کارشناسی

8121,89کارشناسی ارشد
9325,13دکترا

وضعیت تأهل
23563,51مجرد
13536,48متأهل

رفتارهاي مطلوب اجتماعی از تحلیل همبستگی پیرسون و بین اعتماد اجتماعیبراي پاسخ به سوال اول پژوهش و بررسی رابطه 
.ارائه شده است2استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 

میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی متغیرها- 2جدول
MSD1234567

84/9145/61اعتماد اجتماعی. 1
1**30/8948/8558/0رفتارهاي مطلوب اجتماعی.2
1**655/0**86/2776/3354/0ناشناس. 3
1**- 222/0**444/0**60/2455/4262/0نوعدوستانه. 4
1- 007/0**503/0**685/0**06/1129/2310/0هیجانی. 5
1**447/0- 066/0**526/0**80/1439/2144/0618/0بحرانی. 6
030/01**159/0112/0267/0**82/1093/1517/0440/0متابعت آمیز.7

01/0معنی داري در سطح **
اعتماد اجتماعی با ، بین شودهمانطور که مالحظه می

ور کلی رابطه مثبت معنادار اجتماعی به طرفتارهاي مطلوب 
نتایج محاسبه ضریب ؛ همچنین )p<0/01(وجود دارد 

همبستگی بین اعتماد اجتماعی با سه مؤلفه رفتارهاي مطلوب 
اجتماعی یعنی رفتارهاي اجتماعی مطلوب ناشناس، رفتارهاي 

اجتماعی مطلوب هیجانی، و رفتارهاي اجتماعی مطلوب 
.نوعدوستانه رابطه مثبت معناداري را نشان می دهد

لیل رگرسیون به منظور پاسخ به سوال دوم پژوهش از تح
ارائه شده 3استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره خطی
.است

از روي اعتماد اجتماعیرفتارهاي مطلوب اجتماعیخطیرگرسیون- 3جدول 
BSEBβtsig

757/0097/0558/0822/7000/0اعتماد اجتماعی
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پیش بینی رفتارهاي مطلوب همانطور که مالحظه می شود 
پیش P>01/0از روي اعتماد اجتماعی با توجه به اجتماعی 

بینی معناداري است و از آنجا که در رگرسیون ساده دو متغیره 
برابر با ضریب همبستگی می باشد، این به این βمقدار

رفتارهاي مطلوب اجتماعی را می توان از % 55معناست که 
اعتماد در نتیجه . طریق اعتماد اجتماعی پیش بینی کرد

اعی می تواند به عنوان یک پیش بینی کننده براي اجتم
.رفتارهاي مطلوب اجتماعی قلمداد شود

بحث
اعتماد نتایج تحقیق حاضر که به منظور بررسی ارتباط بین 
نشان اجتماعی و رفتارهاي مطلوب اجتماعی انجام گرفته بود

اعتماد اجتماعی با رفتارهاي مطلوب اجتماعی و مؤلفه کهداد 
ز جمله رفتارهاي اجتماعی مطلوب هیجانی و هاي آن ا

از .رفتارهاي اجتماعی مطلوب نوعدوستانه رابطه مثبت دارد
رستی و راستی شود فرد به دآنجا که اعتماد اجتماعی باعث می

دیدن ضعف و ناراحتی کند در شرایط بحرانی و دیگران اعتماد 
احتی با اعتماد به اینکه نار) چه حقیقی و چه ساختگی(دیگران

حقیقی است با شدت بیشتري تحت استکه در دیگران دیده
احساس گیرید و در نتیجه تاثیر احساسات هیجانی قرار می

بیشتر خواهان کمک به آنها ،همدلی و غمخواري با دیگران
فتارهاي مطلوب که این امر باعث افزایش رخواهند بود

بین با توجه به اینکههمچنین وشوداجتماعی هیجانی می
هاي اعتماد اجتماعی و احساس مسئولیت، پایبندي به نقش

اجتماعی و تعهد اجتماعی و همین طور بین احساس مسئولیت 
خواهی و اعتماد اجتماعی رابطه مستقیم و فردي، دیگر

اعتماد اجتماعی باعث افزایش )  9،10(معناداري وجود دارد 
تارهاي شود که آن هم به نوبه خود رفاحساس نوعدوستی می

با دست آمدهبهنتایج . دهدمطلوب نوعدوستانه را افزایش می
، علیزاده اقدم، علمی و )13(اجاق لو و زاهدينتایج تحقیقات

) 12(و غفاري ) 30(، باتسون)26(، کارلو)14(ملکوتی
. همخوانی دارد

همچنین پژوهش حاضر نشان داده است که بین اعتماد 
اجتماعی ناشناس رابطه مثبت اجتماعی و رفتارهاي مطلوب 

اعتماد اجتماعی احساس مسئولیت . معناداري وجود دارد
دهد این احساس مسئولیت باعث اجتماعی افراد را افزایش می

ه خود دانسته و فارغ از کمک به دیگران را وظیف،شود فردمی
به کمک براي و سعی در کسب تائید دیگران، ها خودنمایی
از سوي دیگر با .مل شودس وارد عصورت ناشناهدیگران ب

توجه به جو مذهبی جامعه ایرانی و از آنجا که وجود الگوها و 
هاي پسندیده اجتماعی هاي مناسب و ترویج سنتسرمشق

تواند پیش زمینه مهمی براي رفتارهاي مطلوب اجتماعی می
بسیاري از افراد به تبعیت از رهنمودهاي دینی و ) 21(باشد 

ها و رهبران دینی به دور از سوء ظنمنش دن سرمشق قرار دا
ها و با دید مثبتی که به واسطه پشتوانه دینی خودبی اعتمادي

صورت بهکنند نسبت به سایر افراد جامعه دارند، سعی می
که همین امر باعث بپردازندو یاري دیگرانناشناس به کمک 

در . شودمطلوب اجتماعی ناشناس میافزایش رفتارهاي 
قیق حاضر رابطه معناداري بین اعتماد اجتماعی و رفتارهاي تح

مطلوب اجتماعی متابعت آمیز و بحرانی مالحظه نشد،
عتماد دهد، اهاي حاصل از تحلیل رگرسیون نشان مییافته

بینی رفتارهاي مطلوب اجتماعی نقش پررنگی در پیش
. کنداجتماعی ایفا می

تواند بود که میهایی روبرو پژوهش حاضر با محدودیت
از جمله این . تعمیم نتایج را با مشکل مواجه سازد

ها، اجراي تحقیق بر روي جامعه دانشجویی و تأثیر محدودیت
عدم کنترل . تحصیالت بر اندیشه و عقاید این افراد است

هاي شخصیتی، برخی از متغیرهاي مداخله گر مانند ویژگی
ت دیگر این ها محدودیفرهنگی و اجتماعی شرکت کننده

همچنین با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از . تحقیق بود
دقتی ها استفاده شد، بیپرسشنامه به عنوان ابزار گردآوري داده

تواند باعث  و عدم صداقت احتمالی شرکت کنندگان می
. هاي گردآوري شده، گردداختالل در داده

به رابطه اعتماد از آنجا که در پژوهش حاضر صرفا
هاي مطلوب اجتماعی پرداخته شده است، اجتماعی با گرایش

تري در زمینه بررسی شود تحقیقات گستردهمیتوصیهبنابراین 
گیرد هاي مطلوب اجتماعی صورتسایر عوامل موثر بر گرایش
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هاي مطلوب اجتماعی و ساز گرایشتا با توجه به عوامل زمینه
ي در جهت ارتقاي هاي موثرترراهکارهاي تقویت آن بتوان گام

همچنین با توجه به رابطه . سالمت اجتماعی جامعه، برداشت
هاي مطلوب اجتماعی و مثبت اعتماد اجتماعی و گرایش

شود طرح ی پیشنهاد میاهمیت آن در ایجاد همبستگی اجتماع
اي جهت افزایش اعتماد اجتماعی و به تبع آن هاي مداخله

سط نهادهاي هاي مطلوب اجتماعی، توافزایش گرایش
. فرهنگی و آموزشی برنامه ریزي و اجرا شود

جامعه پژوهش حاضر شامل با توجه به اینکههمچنین 
دختران دانشجوي دانشگاه علوم پزشکی بود، پیشنهاد می شود 
این پژوهش در گروه پسران دانشجو و همچنین سایر 

ن ترتیب انجام این پژوهش یبه هم. ها نیز انجام شوددانشگاه
هاي غیر دانشجویی و مقایسه نتایج به دست آمده گروهدر 
.تواند به تعمیم پذیري بیشتر نتایج کمک کندمی

نهاییگیرينتیجه
یکی از نیازهاي ضروري هر جامعه ارتباط و همبستگی بین 

الزمه هر ارتباط مطلوب نیز اعتماد و . اعضاي آن جامعه است

بر طبق نتایج .یند نسبت به طرف مقابل استااحساسات خوش
بینی جزء بدست آمده از این تحقیق اعتماد و خوش

بخش است که باعث ناپذیر زندگی اجتماعی رضایتجدایی
شود و انسجام جمعی را به استحکام پیوند بین افراد اجتماع می

دنبال خواهد داشت که موجب همکاري، کمک متقابل و حتی 
. شودتمایل به فداکاري به خاطر دیگران می

تشکر و قدردانی
دانند که از شگران این مطالعه بر خود الزم میپژوه

این پژوهش مراحل مختلف در مشارکت کنندگانتمامی 
فهان که در مخصوصا دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اص

آوردند ها کمال همکاري را به جا مراحل تکمیل پرسشنامه
.تشکر و سپاسگزاري نمایند
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The Relationship between Social Trust and Prosocial Tendencies
*Afghari1 F (MA) - Ghasemi2 S (MA)

Abstract

Introduction: Trust and optimism are integral parts of social life. Social trust is an

important aspect of human relations that underlie collaboration and cooperation among

members of the society. The aim of this study was to determine the possible relationship

between social trust and prosocial tendencies.

Methods: In this correlational study, 370 female students of Isfahan University were

selected in cluster sampling completed Prosocial Tendencies Measure Revised (PTM-R)

and Social Trust Questionnaire (Safarinia & Sharif, 1389). Data were analyzed by Pearson

correlation coefficient and regression methods.

Results: The results of this study showed that there is a positive and significant

relationship between social trust and prosocial tendencies (p<0/01) also there is a

significant relationship between social trust and dimensions of prosocial tendencies such as

public prosocial tendencies, altruistic prosocial tendencies, emotional prosocial tendencies,

and compliant prosocial tendencies (p<0/01), and results of linear regression showed that

social trust is a predictive factor for prosocial tendencies (β=0/558, p<0/01).
Conclusion: According to the results reinforcement of social trust can be effective in

enhancement of prosocial tendencies and improving the mental and social health.

Key words: Social trust, prosocial tendencies, female students.
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