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 خالصه 

عي اجتما راي موفقیت هاي فردي، سازماني وامروزه اعتماد يک عامل حیاتي و ضروري ب مقدمه:

؛ شود بي مياست و به مثابه منبع اصلي تولید قدرت نرم و موثر در ضريب نفوذ قدرت سخت ارزيا

ان نخبگ يماد عمواعتم شيافزا با توجه به براعتماد يرفتار مبتنهدف از اين تحقیق بررسي بنابراین 

 ي بود.ورزش

هاي باشد. از مصاحبهمي( ميك-یق آمیختة نوع اول )كیفيدر پژوهش حاضر روش تحق روش کار:

آماري در  د. جامعههاي ساختاريافته استفاده شغیرسازمان يافته، نیمه سازمان يافته و همچنین از مصاحبه

رشناسان، نفر از مربیان، كا 242نفر از نخبگان ورزش كشور و در بخش كمي نیز  15بخش كیفي 

ر بد كه رزش كشور بودند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بونخبگان و متخصصین وزرات و

پیک و ه الماساس متن مصاحبه با كلیه مربیان، كارشناسان، ارشد و متخصصین وزرات ورزش، كمیت

زار يايي ابد. پانخبگان ورزش كشور تنظیم شد. روايي آن به تأيید چند تن از اساتید و خبرگان رسی

اسمیرنوف  –ف به دست آمد. از آزمون كوموگرو 832/0يب آلفاي كرونباخ تحقیق  با استفاده از ضر

، 24نسخه  spssها، از تحلیل عاملي اكتشافي با استفاده از نرم افزار جهت بررسي توزيع طبیعي داده

 تحلیل عاملي تايیدي با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفت.

باشد كه بیانگر روايي مي /05یه بارهاي عاملي باالتر از نتايج تحقیق نشان داد كه میزان كل نتایج:

 دل بودند.بود، درنتیجه نشانگر برازش خوب م 9/0ها باال تر از همگرا بود. همچنین مقادير شاخص

طح سا عوامل از آنكه ب شیب ياز آن است كه اعتماد عموم يحاك يپژوهش يهاافتهي نتیجه گیری:

 است. در ارتباطسطح كالن  عوامل اخرد در ارتباط باشد، ب

 ينخبگان ورزش ي،اعتماد عموم، براعتماد يرفتار مبتنکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

ک ص يها يا خصاياعتماد، اطمینان يا اتكا به برخي از ويژگي 

 مانشخص يا سازمان، پذيرفتن يا اعتبار دادن به شخص يا ساز

-ياد را مـبدون بررسي و دريافت شواهد و قرائن است. اعتمـ

ه كرد شمار آوتـوان هسته و خمیرماية اصلي سرماية اجتماعي به

-امهنقـشي محـوري در ايجـاد بـستري مناسب براي موفقیت برن

-گروهـي، بـروناي دارد. شعاع اعتمـاد )درونهاي توسعه

اد، يافته، و نهادي( و شدت و ضعف آن )زيگروهـي يـا تعمیم

 ـف بـا يكـديگر متفاوت استمتوسط، و كم( در جوامع مختل

اي است كه افراد را به همچنین اعتماد مهمترين انگیزه .(1)

ا به هنكند. انساداشتن ارتباطات دوسويه يا چندسويه تـشويق مي

ور ن باكنند تا ارتباط برقرار كنند و به ايهمديگر اعتماد مي

برسند كه بدون همكاري، مشاركت، و همفكري كاري از پیش 

ه كند دانماد را حسي مينخواهند برد. بسیاري از متفكران، اعت

 شود و فقط در اين صورت استمنجر به تعاون و همكاري مي

ت ها، قادر به حل مشكالها در عـین داشتن تفاوتكه انسان

ز اشناسي و يكي خواهند بود. اعتماد از مفاهیم اصلي جامعه

ن هاي روابط انساني است و ضمترين جنبهمهمترين و حیاتي

یزد، انگيبرم داوطلبانـه، نوآورانه، و خالق را هـاياينكـه فعالیـت

 .(2)كنـد افراد را به تحرك در كارهاي جمعي تشويق مي

اعتماد بین شخصي در روابط مستقیم و چهره به چهره بین 

اشخاص يافت مي شود، اما اعتماد عمومي در زمینه اي فراتر از 

روابط چهره به چهره قرار مي گیرد و در شبكه هاي موجود در 

سطح فرا فردي جريان مي يابد. بدين طريق، اعتماد به اشخاص 

ي تر و گسترده تري جاي خود را به مقوله هاي اجتماعي انتزاع

مي دهد كه در سطحي وسیعتر از مرزهاي خانوادگي، 

همسايگي، و طايفه اي قرار مي گیرند. حوزه تعامل و ارتباط در 

اعتماد عمومي از سطح روابط و تعامل درون گروهي به تعامل 

بطور خالصه اعتماد عمومي،  (3)بین گروهي ارتقا مي يابد 

اعتماد به غريبه ها و كساني است كه آنها را شخصا نمي شناسیم. 

اعتماد عمومي در طول زمان و بتدريج از طريق تعامل افراد با 

بوجود آمدن، به خیر عامه يكديگر بوجود مي آيد و پس از 

تبديل مي شود. اين نوع اعتماد در سطحي وسیعتر از اعتماد بین 

شخصي، از شبكه هاي موجود در امور اجتماعي، مدني  و 

هنجارهاي روابط متقابل ناشي مي شود . هنجارهاي موثر بر 

ارتباطهاي متقابل، در شبكه هاي در هم تنیده و متراكم مبادالت 

مي آيند، بويژه آندسته از روابط اجتماعي كه  اجتماعي بوجود

بصورت افقي در پهنه گروهبندي هاي گوناگون اجتماعي 

سازمان يافته است . اعتماد عمومي سطوح باالتري از پذيرش 

كارهاي داوطلبانه را ترويج میكند و هزينه مبادالت را كاهش 

 .(4)مي دهد و بدين طريق همكاري را روان مي سازد 

ر دان كند كه ديگرنیومن اعتماد را اين باور در فرد تعريف مي

در  وند رسانبدترين شرايط، آگاهانه و عامدانه آسیبي به او نمي

 تماعيط اج. با اعتماد، روابكنندبهترين شرايط به نفع او عمل مي

 ايه وها به نوبه خود، پشود كه اينمحكم و صلح آمیز حفظ مي

ي، اساس رفتارهاي جمعي و همكاري سازنده است. اعتماد عموم

 از را عموماً انتظار رفتارهاي صادقانه و فاقد منفعت جويي

مراه اگر چه اعتماد با مخاطره ه. (5)كنند ديگران تعريف مي

تر میزآاست، اما جهان را به جايي خوشايندتر، كارآمدتر و صلح

 كند. زندگي اجتماعي بدون اعتماد،براي زندگي تبديل مي

 .(6)غیرقابل تحمل و حتي شايد ناممكن است 

-تواند برنامهشناخت میزان اعتماد عمومي ورزشكاران نخبه مي

ان را در روند بهبود اعتماد عمومي آنان ياري رساند. بدون ريز

شک باال بودن میزان اعتماد عمومي ورزشكاران نخبه باعث باال 

هاي ديگر و ها و انتقال اعتماد به نسلبردن عملكرد ورزشي آن

شود. اما پايین بودن اعتماد باز تولید اعتماد عمومي در جامعه مي

تواند نتايج عكس به دنبال داشته ميعمومي در ورزشكاران نخبه 

هاي تجربي در زمینه اعتماد عمومي باشد. با اين حال بررسي

دهد كه كمتر به شناخت عوامل مؤثر ورزشكاران نخبه نشان مي

بر اين مقوله اقدام شده است. همچنین نگاه سیستمي و تفكر 

گیري اعتماد سیستمي نسبت به شناخت عوامل مؤثر بر شكل

ر بین اين افراد مورد توجه قرار نگرفته است. لذا الزم عمومي د

است در چنین وضعیتي از استدالل استقرايي براي ورود به سطح 

خرد واقعیت، استدالل قیاسي براي ساخت الگوي نظري عام و از 
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استدالل استفهامي براي درك موضع كنشگران استفاده كرد. اما 

و اطالعات اندكي تر بررسي نشده است چون اين مسئله پیش

گیري آن وجود پیرامون مسئله اعتماد و عوامل مؤثر بر شكل

دارد، اين پژوهش قصد دارد با توجه به مطالعه مقدماتي عوامل 

گیري اعتماد عمومي شامل رفتار مبتني بر اصلي مؤثر بر شكل

-اعتماد كردن در نخبگان ورزشي را تحلیل و تبیین جامعه 

 شناختي كند.

 روش کار

ها از روش تحقیق پژوهش حاضر به منظور گردآوري داده در

كمي( استفاده شد. جامعه آماري اين -آمیختة نوع اول )كیفي

تحقیق شامل دوبخش است: بخش اول در مرحله كیفي شامل 

كلیه مديران ارشد و متخصصین وزرات ورزش، كمیته المپیک و 

مستقیم نخبگان ورزش كشور بود. در اين مرحله محقق با مشاهد 

و مصاحبه رو در رو با نخبگان به جمع آوري اطالعات كیفي 

پرداخت پس از اتمام مصاحبه و رسیدن به حالت اشباع و اجماع 

ها مصاحبه را قطع نموده و پرسشنامه اولیه طراحي و در پاسخ

چندين بار براي تأيید روايي محتوي و صوري پرسشنامه را در 

از تأيید روايي صوري و اختیار متخصصین قرار داد و پس 

نفر از مديران ارشد و  242محتواي پرسشنامه را در اختیار 

ها و سازمان لیگ قرار داد. براي تعیین روايي، روساي فدراسیون

از ابزار تعیین روايي صوري و محتواي و سازه استفاده شد. 

پرسشنامه تنظیم شده بر اساس متن مصاحبه با كلیه مربیان، 

شد و متخصصین وزرات ورزش، كمیته المپیک و كارشناسان، ار

نخبگان ورزش كشور قبل از توزيع به تأيید چند تن از اساتید و 

خبرگان موضوع رسید. پايايي ابزار تحقیق  با استفاده از ضريب 

ي به دست آمد. در اين تحقیق از مصاحبه 832/0آلفاي كرونباخ 

 ها استفاده شد.ترين ابزار جمع آوري دادهعمیق به عنوان اصلي

ها در مرحله اول تحقیق در تحقیق حاضر، براي جمع آوري داده

هاي غیرسازمان يافته و نیمه سازمان يافته و در مرحله از مصاحبه

هاي ساختاريافته استفاده شد. در واقع، از دوم تحقیق از مصاحبه

گیري ¬مؤثر بر شكل ها در مرحله اول براي تعیین عواملمصاحبه

ها و در مرحله دوم از مصاحبه عمومي در نخبگان ورزشي اعتماد

براي بررسي وضعیت، و توصیف مدل و اجزاي آن در چند 

 مورد منتخب بوده است.

ها قرار دادن يكي از وظايف كلیدي در مديريت مصاحبه

ود ش خمصاحبه شوندگان در شرايطي بود كه بتوانند آزادانه دان

 حققمورد نظر در اختیار م را در خصوص مساله تحقیق و پديده

اي قرار دهند. دو عامل مؤثردر شكل گیري شرايط ايده آل بر

ي ساخت يافتگي مصاحبه و چنین حالتي عباتند از: درجه

سؤاالت طرح شده براي مصاحبه؛ منظور از ساخت يافتگي 

 ي قابل پیش بیني بودن سؤاالت و توالي سؤاالتمصاحبه درجه

توان از يافتگي مصاحبه را مي در حین مصاحبه است. ساخت

فته ام يانظ بسیار باال، حالتي كه طي آن سؤاالت به شیوه اي كامالً

شوند، تا بسیار منعطف، حالتي كه طي آن مصاحبه پرسیده مي

كند، در نظر بدون رعايت الگويي معین موضوعي را دنبال مي

 گرفت.

ادي ها از رويكرد پیشنهبه منظور ايجاد تمركز در مصاحبه 

ت ( براي ربط دادن سؤاالت مصاحبه به سؤاال2010اسپیكارد )

ها استفاده شد. تحقیق و تعیین چارچوبي مفید براي مصاحبه

( كه تا حدي منطبق بر 2010رويكرد پیشنهادي اسپیكارد )

 ( است از دو كاركرد اصلي برخوردار2001رويكرد ونگراف )

 ه،براي مصاحب است: ( )كمک به محقق در ايجاد چارچوبي مفید

 ها. هاحبو ايجاد مبنايي براي تفسیر اطالعات به دست آمده از مص

ي منحصر به ها شیوهي برخاسته از دادهاز آن جا كه راهبرد نظريه

 تحقیق اين در دهد،ها ارائه ميفردي را براي تحلیل و تفسیر داده

 شد.  استفاده نخست كاركرد از تنها

حقیق پیش رو در دوبخش انجام هاي تتجزيه و تحلیل داده

نفر از  15گرفت در بخش كیفي كه با استفاده از مصاحبه با 

متخصصان انجام گرفت و بعد از كد گذاري و تحلیل 

هاي صورت گرفته به تدوين پرسشنامه اقدام شد. در مصاحبه

ها از آمار توصیفي شامل بخش كمي نیز براي تحلیل داده

صورت رسم جداول و نمودارها و فراواني و درصد فراواني به 

اسمیرنوف  –در بخش آمار استنباطي از آزمون كالموگروف 

ها، از تحلیل عاملي اكتشافي با جهت بررسي توزيع طبیعي داده

تحلیل عاملي اكتشافي و  24نسخه  spssاستفاده از نرم افزار 
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سپس با استفاده نرم افزار لیزرل تحلیل عاملي تايیدي انجام 

هاي تحقیق نیز با استفاد از چنین براي بررسي فرضیهگرفت. هم

 معادالت ساختاري و با نرم افزار لیزرل انجام گرفت.

 

 

 

 

 نتایج

نفر  15جامعه آماري تحقیق حاضر در بخش كیفي شامل تعداد 

نفر از  242از نخبگان ورزش كشور بودند و در بخش كمي نیز 

رزش، كمیته مربیان، كارشناسان، ارشد و متخصصین وزرات و

المپیک و نخبگان ورزش كشور به پرسشنامه تدوين شده پاسخ 

 گفتند.

 نندگانهاي جمعیت شناختي جنسیت شركت كويژگي -1جدول 
 درصد فراواني فراواني ابعاد

5/28 69 زن جنسیت  

5/71 173 مرد  

 100 242 جمع

هاي مؤلفه از هاي پژوهش نشان داده كه دادهف اسمیرنوف براي مؤلفهاست و مقداركلموگرو 05/0با توجه به سطح معناداري كه باالتر از 

 توزيع نرمالي برخوردار بودند.

 گیري اعتماد عمومي در نخبگان ورزشيپرسشنامه عوامل مؤثر بر شكل KMOنتیجه آزمون بارتلت و شاخص  -2جدول 

KMO 814/0مقدار شاخص   

 آزمون كرويت بارتلت

X2 102/1652مجذور   

آزادي درجه  135 

001/0 سطح معني داري  

گوية پرسشنامة  33تحلیل عاملي اكتشافي براي تجزيه وتحلیل 

اولیه از روش تحلیل عناصر اصلي با چرخش عمودي و تكنیک 

واريماكس استفاده شد و مقدار شاخص پايايي بر اساس ضريب 

بنابراين چون شاخص به يک  814/0معادل   KMO الفاي كرونباخ

هاي انتخاب شده براي تحلیل كفايت ک است نمونهنزدي

باشد. كه معنادار مي 001/0كند. آزمون بارتلت در سطح مي

حاكي از مناسب بودن ماتريس همبستگي براي تحلیل عاملي 

باشد. عالوه براين، با انجام تحلیل عاملي اكتشافي و ها ميداده

 دوران عمودي، نه عامل اصلي شناسايي گرديد. معیار

باشد؛ برخي درنظرگرفتن بار هر عامل در هر پژوهش متفاوت مي

و برخي ديگر از نقطة  30/0از پژوهشگران از نقطة برش حداقل 

كنند )كاظم نژاد و همكاران، استفاده مي 55/0برش حداكثر 

 عاملي بار كه گويه هايي ( در پژوهش حاضر نیز با حذف1390

ست آمد و هشت گويه گويه به د 25بود،  5/0كمتر از  هاآن

 واريانس درصد از 591/63حذف شد. اين نه عامل درمجموع 

گیري اعتماد عمومي در نخبگان ورزشي ¬مؤثر بر شكل عوامل

 كند كه مقدار قابل قبولي است.تبیین مي را

مدل اندازه گیري متغیرهاي مكنون )بعد رفتار مبتني بر  1شكل 

دهد. رد نشان مياعتماد كردن( را در حالت تخمین استاندا

بارهاي عاملي مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هر 

كدام از متغیرها و يا گويه ها را در توضیح و تبیین واريانس 

دهد. به عبارت ديگر بار نمرات متغیر يا عامل اصلي نشان مي

عاملي نشان دهنده میزان همبستگي هر متغیر مشاهده گر )سؤال 

-4باشد. با توجه به شكل ها( ميغیر مكنون )عاملپرسشنامه( با مت

توان بارهاي عاملي هر يک از سؤاالت تحقیق را مشاهده مي 1

و سوال  دوم در بعد  76/0نمود. براي مثال بار عاملي سؤال اول 

باشد. به عبارت ديگر سؤال مي 83/0رفتار مبتني بر اعتماد كردن

د از واريانس متغیر درص 83درصد و سوهل دوم  76اول تقريباً 

هاي عملكرد رفتار مبتني بر اعتماد كردن را تبیین شاخص

باشد )مقدار واريانسي نیز مقدار خطا مي 41/0نمايد. مقدار مي



 
 

 62سال  ويژه نامه،-6شماره-98اسفند-بهمن جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -348

 

 

 

 

 

كه توسط سؤال اول قابل تبیین نیست، واضح است كه هر چه 

مقدار خطا كمتر باشد ضرايب تعیین باالتر و همبستگي بیشتري 

بوطه وجود دارد(. مقدار ضريب تعیین بین سؤال و عامل مر

نزديک شود مقدار  1است كه هر چه به سمت  1و  0عددي بین 

گردد. همانطور كه بارهاي عاملي نشان تبیین واريانس بیشتر مي

باشد كه بیانگر مي 0.5دهد میزان كلیه بارهاي عاملي باالتر از مي

 روايي همگرا است.

 
 ر مكنون بعد رفتار مبتني بر اعتماد كردن در حالت تخمین استانداردمدل اندازه گیري متغی  -1شكل 

معناداري ظرايب و پارامترهاي بدست آمده مدل اندازه  2شكل

گیري متغیرهاي مكنون )بعد رفتار مبتني بر اعتماد كردن( را 

اند. دهد كه تمامي ضرايب بدست آمده معنادار شدهنشان مي

 -1.96تر از يا كوچک 1.96ر از تمقادير آزمون معناداري بزرگ

نشان دهنده معناداري بودن روابط است. مبناي تائید يا رد شدن 

فرضیات )معناداري روابط( بررسي مدل در حالت ضرايب 

و آزمون دوطرفه )پیش  0.05معناداري است. در سطح خطاي 

باشند. مي -1.96و  1.96فرض نرمال( مقادير بحراني اعداد 

 -1.96تر از و يا كوچک 1.96ناداري بیشتر از چنانچه ضرايب مع

باشند فرض صفر رد و فرض يک يعني وجود ارتباط معناداري 

 شود.تائید مي

 
 هاي متغیرهاي مكنون درون زا در حالت ضرايب معناداريمدل اندازه گیري -2شكل 

 اعتماد كردنهاي مربوط به ضرايب تحلیل عاملي تايیدي بعد رفتار مبتني بر آماره -3جدول 
P C.R. St andardi zed Est i mat e S.E. Est i mat e  

 

A5سؤال  748. 6.591 86. 5.25 0.000 رفتار مبتني بر اعتماد كردن <   
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A4سؤال  893. 7.784 85. 14.19 0.000 رفتار مبتني بر  < 

 اعتماد كردن

A3سؤال  899. 7.767 81. 13.05 0.000 رفتار مبتني بر  < 

 اعتماد كردن

A2سؤال  982. 9.570 83. 13.80 0.000 رفتار مبتني بر  < 

 اعتماد كردن

A1سؤال  995. 9.395 76. 11.70 0.000 رفتار مبتني بر  < 

 اعتماد كردن

 

 هاي برازش مدل ساختاري بعد رفتار مبتني بر اعتماد كردنشاخص -4جدول 
Df X2 X2/df RMSEA NFI AGFI CFI I شاخص FI GFI 

 91/0 91/0 91/0 91/0 93/0  070/0 70/2 96/72 27 مقدار

كه ناگرچه شاخص مجذور كاي معنادار بود، ولي با توجه به اي

شود، اين شاخص در مواردي كه حجم نمونه باالست معنادار مي

جاي شاخص مجذور كاي به اغماض هست. در عوض بهقابل

ي تفسیر شاخص ديگري به نام نسبت مجذور كاي بر درجه آزاد

(X2/dfمي ) پردازند. حاصل تقسیم شاخص مجذور كاي بر

 5حراني باست كه در مقايسه با مقدار  70/2درجه آزادي برابر با 

شاخص قابل قبولي است. شاخص ريشه میانگین مربعات خطاي 

جاز ماست كه حد  070/0( در اين مدل برابر با RMSEAبرآورد )

RMSEA ،070/0 هاي است. شاخصGFI , AGFI  وNFI 

باشد كه نشان دهنده مي 93/0و  91/0، 91/0رتیب برابر با بت

كه مقادير باشند. آمد و با توجه به اينبرازش بسیار مناسبي مي

است، درنتیجه نشانگر برازش خوب  9/0ها باالي اين شاخص

 مدل هستند.

 گیریبحث و نتیجه

تداوم  براي اساسي بسیار عاملي و اجتماعي و انساني روابط

 توجه به عدم .است مدرن پرمخاطره دنیاي در عيجم زندگي

 خلل در آنها، شدن بر هزينه و كارها در تاخیر سبب اعتماد

 در مشاركت مشكالتي ايجاد باعث و وتعامالت، روابط

 توسعه كلي و بطور اجتماعي سالمت ، اجتماعي نظم اجتماعي،

 اما دارد پي در آفاتي بي رويه اعتماد گرچه.شود مي جانبه همه

با توجه  .دارد پي در آثار زيان بارتري جامعه در اعتماد كاهش

 موثر عوامل و اعتماد عمومي سنجش به تنوع زيستي در ايران،

 گروه هاي اجتماعي بويژه نخبگان ورزشي همه در میان آن بر

 اساس بر و اعتماد شناسايي تقويت راهكارهاي تا است ضروري

 .شود ريزي برنامه آن

 ختهپردا دو طريق به ايران در اعتماد عمومي وضعیت بررسي به

 سرمايه در خصوص كه پژوهشهايي در يكي :است شده

 نوع اين در شده كه مناطق برخي و ايران در اجتماعي

 اصلي موضوعات يكي از عنوان به اعتماد عمومي تحقیقات،

 كه تحقیقاتي دوم و قرار گرفته، سنجش مورد اجتماعي، سرمايه

 اين ليك برآيند .اند پرداخته اعتماد عمومي عموضو به مستقیماً

 يا و )میانگین( متوسط حد در را عمومي میزان اعتماد پژوهشها

شها كرده اند.اعتماد عمومي در اين پژوه ذكر حال فرسايش در

ماد اعت :است گرفته قرار بررسي مورد و مالحظه به اشكال زير

 برونو  گروهي درون اعتماد وشخصي، شخصي بین و بنیادي

(، نياعتماد نهادي)سازما يافته، تعمیم و عام اعتماد گروهي،

 سيشنا جامعه در .اعتماد سیاسي و مشاغل و مناصب به اعتماد

 اتارتباط ويژگي و ويژگي افراد عنوان به هم اعتماد مفهموم

 بتنيم رفتار بر تاكید با سیستم اجتماعي ويژگي هم و اجتماعي

 مفهوم اجتماعي، و فردي طحس سوگیريهايي در و تعامالت بر

 .است شده سازي

 اشكال مختلف در مفهوم اين كه دهد مي نشان اعتماد ادبیات

 مورد توجه نظري لحاظ از و يافته تجلي هم به مرتبط
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است. توجه دوركیم براي  بوده كالسیک اجتماعي انديشمندان

رهايي جامعه از نابهنجاري، بر ايجاد نهادهاي جديدي ابتناء دارد 

نفوذ  ه بتواند با برقراري انسجام ارگانیكي، جاي قدرت وك

اخالق قديمي را بگیرد. به عقیده دوركیم در جامعه رقابتي 

مدرن، جامعه مبتني برقرارداد ممكن نیست مگر اينكه مردم در 

مورد اينكه همنوعانشان به انجام قراردادشان پاي بند باشند، 

جديد)گروههاي  اعتماد داشته باشند. وي وجود ساخت هاي

ظهور  حرفه اي( را كه بايد در جهت جلوگیري از نابساماني

نمايد ضروري مي ديد.  تونیس در بحث از اجتماع و جامعه 

معتقد است:يک اجتماع در اثر نوعي توافق احساس يا عاطفه 

افراد وحدت مي يابد در صورتیكه يک جامعه با توافق عقالني 

 بر مبتني روابط يگانگي مي رسد. بر اساس منطق، تونیس، به

 طور به اعتماد او نظر دارد به وجود اجتماع در تنها اعتماد

 است اجتماعي انسجام اعتماد مبناي گردد، نمي ايجاد مصنوعي

 نوبه به كه كنند مي تقويت و اخالقي،آنرا ديني ارزشهاي و

اد خود محور و تسهیل مي كند. در مقابل، افر را روابط خود

. اعتماد (7)حسابگر مدرن، نمي توانند مورد اعتماد قرار گیرند 

مورد توجه است. چندان  در نظريه هاي مبادله وكنش متقابل نیز

كه اعتماد سبب تداوم و تكرار رفتار و كنش مي گردد . در 

 –ومیت قضاياي تبادلي هومنز)موفقیت، محرك، ارزش، محر

صورتي كه فرد به  ك، ريتزر،-تائید()ر -پرخاشگري سیري و

پاداشهاي مورد نظر دست نیابد، احساس بي اعتمادي و ناامیدي و 

حتي واكنشهاي پرخاشگرانه مي كند. از ديدگاه پیتربال، مبادله 

طريق نوعي اعتماد  متضمن اعتماد است  و مبادله از اجتماعي

متقابل، موجد انسجام در  عمومي، تفكیک نقش و وابستگي

 در افراد سريع نگاههاي1 گافمن، اروينگ نظر جامعه است. به

 برعكس، .است اعتماد فرض پیش ديگري، و بازشناسي جامعه

دشمنانه نشان از عدم اعتمادگافمن در مرحله بعدي، محیط  نگاه

فیزيكي، ويژگیهاي شخصي مثل قیافه و ظاهر، رفتار يا منش در 

. پارسونز، (8)ا را از پیش شرطهاي اعتماد مي داند زمینه هاي آشن

 "1جديد اي جامعه اجتماع "براي پیوند انسانها درجامعه مدرن

 مي سازد مطرح داند، مي ضروري را جهاني ارزشهاي ظهور كه
                                                           
1 New social community 

 عام و هنجارهاي ارزشها كه اي جامعه اجتماع اين . در(9)

 پذيرد مي صورت هنجارها وقتي و ارزشها اين عامیت مطرحند،

 بر و كرده دروني را آنها باشند يا داشته اعتماد بدانها افراد كه

 اين پذيرش و كردن با دروني .نمايند عمل آنها اساس

 كنشها اين و اعتماد هاي همديگر كنش به افراد موضوعات

 بیني پیش به قادر اگر زيرا :شود پذير مي بیني پیش برايشان

 در . اوسالنر(10)آمد  نخواهد متقابل بوجود اعتماد نباشند،

در  و كند مي پیگیري را اعتماد اخالقي هاي شالوده نظريه خود

 معتقد است و ساخته مطرح را خاص و عام اعتماد نوع دو آن

 ارزش بعنوان يک آن درك بر مبتني اعتماد خور در مهم عنصر

 سرمايه طريق ايده از را يافته تعمیم اعتماد وي . است اخالقي

 دهي لشك و منافع شخصي مشترك، ارزشهاي با كه اجتماعي

 با متناسب كند. میزتال معرفي مي دارد پیوند جمعي بنیادهاي به

 اولین :كند مي اشاره نوع اعتماد سه به اجتماعي نظم نوع سه

 همیشگي، و ثابت نظم با عادت، متناسب بر مبتني اعتماد نوع

 و دوستي روابط آشنايي، بر مبتني اعتماد، اعتماد نوع دومین

 نوع سومین و دهنده ند پیو نظم اب ايمان، متناسب و ارزشها

 مساله حل براي كاري و ساز گروهي، نظم اعتماد در ، اعتماد

 در بلكه را فردي بین كنشگران در اعتماد تنها همكاري است. نه

 سني، گروههاي متعدد حتي نظامهاي و نظامها و افراد بین

 . (11)سازد  مي مطرح را قومیتهاو نژادها مذاهب، جنسي،

 در نظر مخاطره با رابطه در بايد را اعتماد است معتقد لوهمان

 شقوق گیري براي تصمیم باشد،فرد مطرح اعتماد هرجا .گرفت

 در را گوناگون شقوق فردي كه .گیرد نظرمي در را گوناگوني

 در كه فردي و دارد قرار مینانموقعیت اط در گیرد، نمي نظر

 كند، مي آن از ناشي مخاطرات را درگیر خود و گیرد مي نظر

 يا فروشنده به مثال براي است ممكن است و اعتماد درگیر

اعتماد كند. به عقیده لوهمان اگر شخصي از كنش  شركت اعتبار

. مولوي و (12)كرد  خوداري كند، مخاطره اي نیز نخواهد

( به بررسي ارتقاي اعتماد عمومي شهروندان: 1396همكاران )

بررسي نقش حكمراني خوب و خدمات دولت الكترونیكي 

نمودند كه اعتماد يكي از ابعاد سرمايه  پرداختند. آنها اظهار

اجتماعي است كه با پیچیده ترشدن جوامع، ناگزير انواعي از 
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آن، از جمله اعتماد عمومي، در بطن نیازهاي جامعه خودنمايي 

نتايج نشان داد اعتماد شهروندان به سازمان ها و  مي كند.

نهادهاي عمومي از طريق بهبود كیفیت خدمات دولت 

كي و حكمراني خوب ارتقا مي يابد و حكمراني خوب الكترونی

در رابطه خدمات دولت الكترونیكي و اعتماد عمومي نقش 

 "هاي يک پروژة تحقیقي تحت عنوان . يافته(13)میانجي دارد 

دهد كه نشان مي "اعتماد عمومي و درگیري در مسائل سیاسي 

كنند كه درصد از افراد فكر مي 28در جامعة امريكا تنها 

كند. با حكومت ملي اهمیشه يا اغلب اوقات، درست عمل مي

ن اين بافت فاقد اعتماد و اطمینان، بسیاري از اين وجود در بط

افراد عالقمند به امور سیاسي و درگیر ساختن خود در مسائل و 

فرآيندهاي حكومتي بويژه در سطح محلي هستند. بر اساس نتايج 

اين تحقیق، هرچه عدم اعتماد افراد به ديگران بیشتر باشد، میزان 

كه اعتماد عمومي درگیري سیاسي شان كمتر خواهد بود. بطوري

سال بیش  50و درگیر شدن در مسائل سیاسي در بین افراد باالي 

 50درصد از افراد باالي  61باشد، سال مي 50از افراد كمتر از 

توان به اكثريت افراد اعتماد نمود و اين امر با سال معتقدند كه مي

: 1380میزان باالي درگیري سیاسي آنها همخواني دارد )گروير 

اگر چه افراد در حوزة خصوصي بودند، اعضاي خانواده  .( 70

مورد اعتمادتر از همكاران اداري و دوستان بیش از همسايگان 

 .(11)مورد اعتماد بودند 

 تقدیر و تشکر

 دكتري مقطع شجويدان رساله  نتايج  از برگرفته حاضر مطالعه

واحد  اسالمي آزاد دانشگاه جامعه شناسي ورزشي  مصوب

تهران مركز بود. بدين وسیله از مديريت دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد تهران مركز، اساتید راهنما، مشاور، داور و و تمامي افرادي 

كه در انجام اين تحقیق مرا ياري نمودند، تشكر و قدرداني به 

 آيد.عمل مي
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 Abstract 
Introduction: Nowadays, trust is a vital factor for individual, organizational 

and social success and is considered as the main source of soft and effective 

power production in hard power diffusion coefficient. Therefore, the 

purpose of this study was to investigate trust-based behavior with respect to 

increasing public trust in sports elites. 

Methods: The present study is a mixed type (qualitative-quantitative) 

research method. Non-structured, semi-structured interviews as well as 

structured interviews were used. The statistical population included in the 

qualitative part 15 sport elites of the country and in the quantitative part 

there were 242 coaches, experts, elites and specialists of the Ministry of 

Sport. The research instrument was a researcher-made questionnaire based 

on interviews with all coaches, experts, senior and specialists of the Ministry 

of Sport, the Olympic Committee and the country's sports elite. Its validity 

was confirmed by several professors and experts. The reliability of the 

research instrument was obtained using Cronbach's alpha coefficient of 

0.832. The Komogorov-Smirnov test was performed to investigate the 

natural distribution of data, exploratory factor analysis using spss software 

version 24, confirmatory factor analysis using LISREL software. 

Results: The results showed that all factor loadings were higher than 0.05 

indicating convergent validity. Also, the values of the indices were above 

0.9, indicating good fit to the model. 
Conclusion: Findings indicate that public trust is related to macro level 

factors rather than micro level. An individual's assessment of the status of 

society is the most important factor affecting their level of public 

confidence. 
Key words: Trust-based Behavior, Public Trust, Sports Elite  

 


