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 چکیده
 خصـوص  در جامعه شناسـان و روانشناسـان   ذهنی الگوهاي تعیین باهدف حاضر پژوهش

 ماهیـت  لحـاظ  بـه  کـاربردي،  هـدف  برحسـب  پژوهش روش. شد اعتماد اجتماعی انجام
 روش از اسـتفاده  بـا  کـه  باشد می پیمایشی ـ توصیفی ها، داده گردآوري حیث از و اکتشافی

 اعتمـاد عمـومی احصـاء    به نسبت نمونه آماري مختلف ذهنی الگوهاي) کمی ـ کیفی( کیو
 دوازده نفـر  جامعـه شناسـان و روانشناسـان    کیفـی  و کمی بخش در آماري جامعه. گردید

)n=12( هـا  آن هدفمنـد بـا   صـورت  و بـه  برفـی  گلوله گیري نمونه روش طریق از که بودند 
. گردیـد  توزیـع  کیـو  هـاي  گـزاره  بـه  مربوط هاي کارت ها آن میان در و شد انجام مصاحبه

 نهـایی  گـزاره  77 کـه  شدند گردآوري) Q( کیو روش بر مبتنی مصاحبه از استفاده با ها داده
 اسـاس  بر درنهایت، شدند. بندي اولویت کنندگان مشارکت توسط بعد مرحله در و شناسایی

بـه   نسـبت  مختلـف  ذهنـی  الگوي که پنج شد مشخص کیو، عاملی تحلیل نتایج و ها یافته
هـایی مطـابق بـا جهـش      دارد که در بین هر الگـو گـزاره  هاي اعتماد اجتماعی وجود  مؤلفه

شـده اسـت، همچنـین الگـوي غالـب در بـین الگوهـاي ذهنـی          شناختی در اعتماد شناخته
اعتماد جهت جلوگیري یا پیشـگیري سوءاسـتفاده   ( شده الگوي ذهنی امنیت گرایی شناسایی

  و ...) هست. منظور احساس امنیت اعتماد به از نقاط ضعف،
  .)Q( در اعتماد، اعتماد اجتماعی، روش کیو جهش شناختی :ها واژهکلید
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  .مقدمه و بیان مسئله1
) شـروع بـه رشـد کـرد ایـن مفهـوم از       confidenceمفهوم اعتماد ( 1980هاي  در خالل سال

 کـالم،  فلسـفه،  در اعتماد مفهوم هاي هاي متفاوتی موردمطالعه قرارگرفته است. ریشه دیدگاه
هـاي   ). پژوهشMisztal ،(1996شود (میزتال ( می یافت سیاسی و اجتماعی اخالق و اندیشه

گرفتـه اسـت    شناسـی انجـام   هاي روانشناسی و جامعه اولیه مربوط به اعتماد عمدتاً در حوزه
اعتماد اجتماعی، مشارکت را درزمینـه هـاي مختلـف اقتصـادي،      ).Arnott ،(2007(آرنوت (

هـاي   ه و تمایل افراد را براي همکاري بـا گـروه  و فرهنگی سرعت بخشید اجتماعی، سیاسی
دهنـده سـرمایه    تـرین متغیـر تشـکیل    دهد. اعتماد اجتمـاعی مهـم   مختلف جامعه افزایش می

آیـد   تدریج از طریق تعامل افراد با یکدیگر به وجود می اجتماعی است و در طول زمان و به
تـر از   تمـاد در سـطحی وسـیع   شود. این نوع اع و پس از وجود آمدن، به خیر عامه تبدیل می

هاي موجـود در امـور اجتمـاعی، مـدنی و هنجارهـاي روابـط        اعتماد بین شخصی، از شبکه
تنیـده و   هـاي درهـم   هاي متقابل، در شـبکه  شود. هنجارهاي مؤثر بر ارتباط متقابل، ناشی می

صـورت   بهویژه آن دسته از روابط اجتماعی که  آیند، به متراکم مبادالت اجتماعی به وجود می
 سـطوح  یافته اسـت. اعتمـاد اجتمـاعی    بندي گوناگون اجتماعی سازمان ي گروه افقی در پهنه

 و دهـد  مـی  کاهش را مبادالت هزینه و کند می ترویج را کارهاي داوطلبانه از پذیرش باالتري
 اعتمـاد را  ) ایجـاد 1380فرد و ( ). دانایی1380سازد (الوانی،  می روان را طریق همکاري بدین

 در آن شـدن  مخـدوش  و دانند می آن مبناي مشروعیت و حاکمیت اصلی رکن نظامی هر رد
 تـرین  مهـم  از یکـی  کـه  کرد انکار توان کرد. نمی خواهد را متزلزل نظامی هر بنیان بلندمدت

اسـت   عمـومی  اعتمـاد  از برخـورداري  اجتمـاعی  و انسـانی  سرمایه تشکیل بر مؤثر عوامل
 عمـومی  اعتمـاد  افـزایش  دارد بـا  ) اذعان می2002). اوسالنر (1388(پورعزت و پیران نژاد، 

یابـد.   ملت کاهش مـی  و حکومت متقابل کنترل هزینه یافته کاهش حکومت به بدبینی سطح
اعتمـاد   آن شاخصـه  ترین مهم ولی دارد وجود مختلفی هاي شاخصه وحدت به براي رسیدن

بـرث   گفتۀ ). به1391است (اشراقی،  یکدیگر به جامعه افراد هاي کنش و رفتارها به عمومی
نـژاد و   اسـت (ایـران   دیگـران  به اعتماد آموزي اعتماد، فرهنگ براي سازوکار ترین ویت مهم

 تـرین  مهـم  ولـی  دارد وجـود  هاي مختلفی شاخصه وحدت، به رسیدن ). براي1384پناهی، 
اسـت (اشـراقی،    یکـدیگر  هـاي  کـنش  و رفتارها به جامعه افراد اعتماد عمومی آن، شاخصۀ

 در مهمـی  عامـل  تخصصـی  و انتزاعـی  و شخصـی  بـین  روابط در اجتماعی ). اعتماد1391
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 اعتمـاد . اسـت  اجتمـاعی  معاهـدات  و پیوندها گیري شکل الزمه باشد و می پیشرفت جامعه
 وجـود  عـین  در کـه  اسـت  حالت این در فقط و بوده همیاري و تعاون ایجادکننده اجتماعی

 هـا  بررسـی  وجـود  بااین .شود می اجتماعی تعهدات انجام و مشکالت حل به قادر ها تفاوت
 اعتمـاد  یعنـی  اجتمـاعی  سـرمایه  شاخص ترین اساسی در نوعی بحران که است آن نشانگر

اعتمـاد جـزء    .اسـت  علمـی  و تـر  دقیـق  بررسـی  که مسـتلزم  است آمده وجود به اجتماعی
نظـران موردبررسـی قرارگرفتـه و بنـابر      مفاهیمی است که در علوم مختلف توسط صـاحب 

شـده اسـت (دایرکـز،     پارادایم حاکم بر هرکدام از این علـوم تعـاریف متعـددي از آن ارائـه    
شناسـی، علـوم سیاسـی و     هاي مختلـف روانشناسـی، جامعـه    ). مفهوم اعتماد در رشته1999
توان  ها می شده در این حوزه هاي انجام شده است. در پژوهش بکار گرفتههاي سازمان  تئوري

) در روانشناسی، زتومکـا  1985) و جورج هومانز (1977ي مراحل رشد اریکسون ( به نظریه
) در جامعـه شناسـی، هـاردین    1990و کلمـن (  )1990) گیـدنز ( 1373) ایگنلهارت (1386(
) 1996) بـارت و کنـز (  1999) لوي (1996یلر () ت1996) در علوم سیاسی رابینسون (1991(

) در تئـوري هـاي سـازمان    1996) شـپارد ( 1996) پـاول ( 1999( ) کرامر1963گار فینکل (
توان به اهمیت اعتماد در سطح جامعـه پـی بـرد. در پـژوهش      اشاره نمود. با این تفاسیر می

ـ    حاضر سعی بر آن است که الیه ه سـؤاالت ذیـل   هاي اعتماد اجتماعی موشـکافی شـده و ب
هـاي اعتمـاد    ذهنیت جامعه شناسان و روانشناسان در خصـوص مشخصـه   .پاسخ داده شود

تـرین   هـا وجـود دارد؟ مهـم    باشد؟ آیا الگوي خاصـی بـراي ایـن ذهنیـت     اجتماعی چه می
اند؟ آیـا جهـت    هایی که در خصوص اعتماد افراد جامعه به همدیگر وجود دارند کدم گزاره

د مشخصه هاي خاصی را در نظر گرفت؟ و ... . درنهایت بـه ایـن سـؤال    اعتماد به افراد بای
اساسی پاسخ داده خواهد شد که مفهوم جهش شناختی در اعتماد اجتماعی چیست؟ الزم به 

اساسی اعتماد اجتماعی  هاي) هاي (مؤلفه ذکر است که در صورت انجام تحقیق حاضر گزاره
طرف مقابـل اعتمـاد خواهنـد کـرد و در      تري به شده و افراد جامعه با شناخت کامل شناسایی

هاي رفتاري خود نسبت به اعتماد به افراد جامعه تجدیدنظر خواهند کرد. از طرفـی بـا    شیوه
هاي اعتماد اجتماعی پنهان مانده و در خصـوص   فرض به فرجام نرسیدن این پژوهش مؤلفه

کنند پاسخی دریافت  ماد میطرف مقابل اعت اینکه چرا و چگونه برخی افراد بدون شناخت به
نخواهد شد. لذا نظر به اینکه تاکنون تحقیق با عنوان جهش شناختی در اعتماد نگاشته نشده 

  است، انجام این تحقیق از اهمیتی خاص برخوردار است.
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  .ادبیات موضوع2
 بـاألخص  اجتمـاعی،  علـوم  حـوزه  در کلیـدي  و مهم مفاهیم از یکی اجتماعی اعتماد مفهوم
هـاي اصـلی سـرمایه اجتمـاعی و روابـط متقابـل        ها و شاخص و یکی از پایه شناسی جامعه

  ).Coleman ،(1377کلمن (( اجتماعی است
 1هـا در جـدول    تعـدادي از آن تعاریف متعددي از مفهـوم اعتمـاد وجـود دارد کـه بـه      

  ایم. نموده  اشاره
  تعاریف اعتماد .1 جدول

 
 تعاریف اعتماد

 اي که یک نفر تمایل دارد تا به سخنان و اعمال دیگري اطمینان داشته باشد د و اندازهح )1980(کوك و وال، 

هایی که خطري در پی  هاي دیگران در موقعیت اطمینان داشتن به انتظارات مثبت در مورد انگیزه  )1991(بون و هالمز، 
 دارد

 به دیگران وابسته هستیم.اعتقاد به این موضوع که براي دستیابی به انتظارتمان  )1991(شاو، 
Oxford 

ی و خانباش (زاهدي،
 )1390رضایی، 

 به اتکا یا اعتقاد یا سازمان، باور یا شخص یک خصایص یا ها ویژگی برخی به اطمینان یا اتکا
 صداقت، همچنین و سازمان یا فرد به نسبت مطمئن انتظارات داشتن سازمان یا فرد یک صداقت

  است. کرده تعریف وفاداري درستی

 )1369(فرهنگ عمید، 
 کسی، به کار واگذاشتن کردن، تکیه با مترادف فارسی زبان در اعتماد

  شود می گرفته کار به اعتقاد و باور وثوق، اطمینان،
 داشتن خود در برابر اقدامات طرف مقابل پذیر نگه تمایل یک نفر به آسیب )1995(راجر، 

 گونه به خود رفتار و کردار گفتار، در مقابل طرف بااینکه رابطه است، در مثبت انتظار یک اعتماد )2000(گوردون، 
 نکند رفتار طلبانه فرصت ه اي

افه به نقل از بختیاري 
)1389( 

 ما یا من رفاه به خود اقدام از خودداري یا اقدام با دیگران که است باور این معناي به اعتماد
  .کنند می خودداري من به زدن آسیب کنند از می کمک

به  ;2003(هاورسون، 
  )1387نقل از دانایی فرد 

 توان می طورکلی به را اعتماد بنابراین اشخاص؛ یا فرآیندها و رویدادها برخی به اطمینان یا اتکا
  .کرد تعریف طرفین آتی مشروط اقدامات بر اتکا

 دانند می دیگران از جویی منفعت فاقد و صادقانه رفتارهاي انتظار اعتماد عمومی را عموماً )1382(دانایی فرد، 

 ببینند دولت از دارند انتظار که است خاصی اقدامات و رفتارها به نسبت مردم باور عمومی اعتماد )1979(لیومن، 

فرد و الوانی،  ییدانا(
1380( 

 امور متولیان طریق از آنان هاي خواسته به مثبت دریافت از مردم انتظار یعنی اعتماد عمومی،
 عمومی

 و سیاسی اقتصادي، عرصه در را آن توان می و دارد شناختی جامعه عمومی ماهیتی اعتماد )1979(ناي و زلیکو، 
  .کرد رصد جامعه فرهنگی

 و سیاسی توسعه فراگرد بر اثرگذاري در آنان هاي توانایی به افراد باور حاصل اعتماد عمومی )2005(بالنگر و نادیو، 
 .دارد اشاره دهی دولت پس حساب گویی و پاسخ مراتب از آنان تصور

ی و خانباش (زاهدي،
 )1390رضایی، 

 امور متولیان طرف از مثبت پاسخ دریافت براي عموم انتظار سطح یا میزان عمومی اعتماد
  باشد. می هایشان خواسته به عمومی

 لومان و سیگل و بروکز
)1956( 

 به نسبت آینده در دیگران چگونه که انتظار این اساس بر دانند، داوطلبانه می اعتماد را کنشی
 )2003 گیلسون،( کرد خواهند رفتار خودتان
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  جهش شناختی اعتماد 1.2
در ادبیـات اعتمـاد    ازآنجاکه تعریف معین و مشخصی براي مقوله جهـش شـناختی اعتمـاد   

اسـتفاده  شـده   هـاي انجـام   وجود ندارد لذا براي عملیاتی کردن تعریف این مقوله از مصاحبه
بنـدي   و درنهایـت از جمـع   شـده را بیـان   هـاي انجـام   صورت، ابتدا مصاحبه ایم. بدین نموده

  نماییم. ي جهش شناختی اعتماد استخراج می ها تعریفی از مقوله مصاحبه
کننده با مدرن شدن جوامع اعتماد در بـین افـراد    زعم این مشارکت کننده اول به مشارکت

کننـده بابیـان    معتمد در جامعه بسیار دشوار است. این مشارکتیافته و تشخیص افراد  کاهش
مـوش از یـک   "و "ترسـد  وسفید می مارزده از ریسمان سیاه" هاي متعدد ازجمله المثل ضرب

اعتمـادي در جامعـه هسـت و بابیـان مثـال       ، مدعی بـی "شود بار گزیده می سوراخ فقط یک
هـا در   ها و سـازمان  تماد میان افراد، گروه، منتقد تعهد به اع"تار سبیل گرو گذاشتن "عامیانه 

  جوامع مدرن است.
ها سـر   که عدم تعهدي از آن اعتمادند مگر آن ي افراد جامعه قابل کننده دوم همه مشارکت

دارد که اعتماد درجات مختلفـی دارد و مسـلماً اعتمـادي     کننده اذعان می . این مشارکت"زند
بـر   بازاري و یا افراد سازمان متفـاوت اسـت؛ امـا بنـا    که ما به آشنایان داریم نسبت به افراد 

کننده این است که افراد  باشد. ادعاي این مشارکت فرهنگ دینی ما اصل بر اعتماد به افراد می
هـا بـه    هاي دینی، فرهنگـی و اخالقـی و پایبنـدي بـه ایـن ارزش      در جامعه بر اساس آموزه

ه است کـه افـراد بـر اسـاس احساسـات      شد کنند. همچنین بارها مشاهده همدیگر اعتماد می
کننـده   کننـد. همچنـین ایـن مشـارکت     هاي مهربانانه به اطرافیان اعتماد می عاطفی و انگیزش

کنند،  ها اعتماد می معتقد است که افراد بر اساس رفتاري که از طرف مقابل انتظار دارند به آن
  ها اعتماد کنند. آنها دیگران نیز به  یعنی انتظار دارند که در قبال اعتماد آن

بـر   کننده سوم اگر حوزه سیاست را در نظر بگیریم گاهی اوقـات بیشـتر افـراد    مشارکت
مثـال بـراي انتخـاب نـامزد      عنـوان  کنند. بـه  اساس احزاب سیاسی به سیاستمداران اعتماد می

انتخاباتی بدون اینکه شناخت کافی نسبت به یک نامزد داشته باشند، صرفاً بر اسـاس اینکـه   
کننـده   دهند. به نظر این مشـارکت  کند به او رأي می در یک حزب سیاسی خاص فعالیت می

گیرد بدین گونه که  در میان شهروندان و سازمان نیز اعتماد بر اساس سلیقه افراد صورت می
هـا، منـاطق جغرافیـایی     هاي ذهنی خود به طوایف، قبیله ساخته افراد در جامعه بر طبق پیش

  کنند. ها داشته باشند اعتماد می ن اینکه شناخت الزم از آنو... درواقع بدو
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باشـد.   ترین مؤلفه جهت اعتماد به دیگـران پیشـینه افـراد مـی     کننده چهارم مهم مشارکت
هـا دارد   کننده فاصله افراد تأثیر زیـادي در اعتمـاد کـردن اعتمـاد بـه آن      زعم این مشارکت به
ها در ارتباط هستیم نیازي به اعتماد نـداریم ولـی    نطور مداوم با آ که باکسانی که به طوري به

داریـم.   هاي اجتماعی مکانی نداریم بـه اعتمـاد نیـاز    وقتی اطالع کاملی از موقعیت و پدیده
شود و دلیل آن همراه بـودن اعتمـاد بـا خطـر      روان افراد مربوط می اعتماد عملی است که به

توانـد اعتمـاد    نوعی می محیطی که به یستمثال تهدیدهاي ز عنوان باشد. به کردن و ریسک می
ــام    ــازمانی و نظ ــخاص س ــه اش ــردم ب ــایی آن  م ــا و توان ــا ه ــت را   ه ــظ امنی ــت حف جه

 کند.  تغییر  خوش دست
گوید همه افـراد جامعـه    کننده پنجم یک اصل دینی، اخالقی و انسانی به ما می مشارکت

ست که همه افراد بـه یـک   اما این به معناي آن نی که خالف آن ثابت شود؛ اند مگر آن خوب
اعتمادند از طرفی در جوامع مختلف ممکن است افرادي با ظاهر مطلوب وجـود   درجه قابل

هـا متنـاقض باشـد؛ لـذا مـا بایسـتی افـراد را         ها با ظـاهر آن  داشته باشند اما نیت و باطن آن
اعتماد کـردن   ي افراد به یک اندازه اعتماد نکنیم، بدین گونه که در بندي کنیم و به همه درجه

زعـم ایــن   تحـت تـأثیر احساســات قـرار نگرفتـه و باعقــل و منطـق افـراد را بســنجیم. بـه       
داري، صـداقت، نیـاز بـه     هایی نظیر حسـن نیـت، خودبـاوري، امانـت     کننده مؤلفه مشارکت

  شوند. برقراري روابط اجتماعی در محیط باعث اعتماد می
هـا در قبـال    ایـد عملکـرد و تعهـد آن   کننده ششم براي اعتماد کردن به افـراد ب  مشارکت

گدار بـه   بی"کننده در خصوص اعتماد نباید  مسئولیتشان سنجیده شود. از منظر این مشارکت
و مدعی است که ابتدا باید صداقت و وفـاداري افـراد مـورد آزمـون قرارگرفتـه و       "آب زد

ه بر اسـاس  ها تصمیم گرفت. گاهی اوقات اشخاص جامع به آن کردن سپس در مورد اعتماد
کننـد. از   هایی از قبیل سطح سواد، ثروت، موقعیت اجتماعی بـه دیگـران اعتمـاد مـی     ویژگی

کنند کـه   کننده در کشور ما خیلی از افراد اعتماد خود را متوجه کسانی می منظر این مشارکت
شـده اسـت کـه افـراد بـه       هستند و بارها مشاهده در قبایل یا طوایف خاص یا گروه خاص

  کنند و یا بالعکس. کنند اعتماد می ی که در شهر خاصی زندگی میشهروندان
کننده هفتم گاهی افراد براي کسب احترام، حـس تعلـق شخصـی بـه دیگـران       مشارکت

دهنـد. همچنـین ایـن     حصول فضیلت قرار می کنند و یا اعتماد را دستاویزي براي اعتماد می
دهنـد تـا از    یگـران را بـروز مـی   کننده مدعی است افراد گاهی اعتمـاد خـود بـه د    مشارکت

خطرهاي احتمالی طرف مقابل در امان باشند. اعتماد حاصل تجربیات فرد در اوایل زنـدگی  
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هـاي اولیـه زنـدگی در ذات شـخص نهادینـه       است. اعتماد اکتسابی است و از همـان سـال  
صـورت از نسـلی بـه نسـل      شود و بدین هاي اجتماعی تقویت می شود و با کسب تجربه می
  شود گر منتقل میدی

کنند که نیازهـاي خـود را    کننده هشتم افراد بدین منظور به هم دیگر اعتماد می مشارکت
زعـم ایـن    دهنـد. بـه   هاي اجتماعی انجام مـی  زنی و بده بستان رفع کنند و این کار را با چانه

ان کنند کـه دیگـر   اي وانمود می گونه کننده اکثر افراد جهت کسب منافع شخصی، به مشارکت
دهند که راحت بـه دیگـران    ها را باور داشته باشند؛ بدین گونه که در رفتار خود نشان می آن

توجـه   کنند و در مقابل همین انتظار را از دیگران دارند، لذا این افراد جهت جلـب  اعتماد می
ایت اند؛ و درنه ها اعتماد کرده دهند که به آن ها نزدیک شده و نشان می نوعی به آن دیگران به

هـا   هـاي رفتـاري بـه آن    جنبـه ي  بینیم کـه برخـی افـراد بـدون شـناخت کامـل از همـه        می
  کنند. می اعتماد

گونه که ما براي ادامه زندگی به آب، هوا و غذا نیـاز داریـم بـه     کننده نهم همان مشارکت
یک نیاز مهم و اساسی براي ادامه حیات اجتماعی نیز نیاز داریم که بحث اعتماد اسـت. لـذا   

بنـابراین تـا بـه کسـی      آید؛ وجود نمی به ...اگر اعتماد نباشد عشق، عالقه، محبت و دوستی 
 اعتمادي بی عوامل دیگر از توانیم با او مراوده و معامله داشته باشیم. ته باشیم نمیاعتماد نداش

قـولی،   باشـد. صـداقت، خـوش    مـی  اخالقـی  هنجارهـاي  و هـا  ارزش از افراد گرفتن فاصله
دامنـی از مفـاهیمی هسـتند کـه بـراي اعتمـاد بـه         گویی، وفاداري، و پاك داري، راست امانت

  اند. دیگران الزم
شـود ازجملـه    اعتمـادي در جوامـع مـی    کننده دهـم دالیـل زیـادي باعـث بـی      مشارکت

اعتمادي در جامعـه عامـل اقتصـادي     هاي اجتماعی و در حال حاضر عامل اصلی بی نابرابري
 اذعـان  و کـرده  معطـوف  جامعه افراد میان تفاهم به را خود نظر کننده مشارکت باشد. این می
 بسیار تفاهم طبقاتی اختالفات ازجمله زیادي دالیل به امعهج قشرهاي از خیلی بین دارد می

 احسـاس  گونـه  هـیچ  فقیـر  و غنـی  افـراد  که شود می مشاهده دلیل همین به و است ضعیف
 بسـیار  فقیـر  و غنـی  افـراد  میـان  اعتمـاد  جـوامعی  چنین در و ندارند هم به نسبت مشترکی

  .باشد می  پایین
تـرین عنصـرهاي اعتمـاد     کننده یازدهم با توجه به پیچیدگی روابط یکی از مهم مشارکت

حسن ظن نسبت به افراد هست. با این ویژگی افـراد دیـد مثبتـی نسـبت بـه هـم داشـته و        
توان چنین گفت کـه افـراد بـا توجـه بـه حـس        کنند. همچنین می تر به هم اعتماد می راحت
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منظور هماهنگی و همگـونی   کنند؛ بدین گونه که افراد به می پذیري به هم دیگر اعتماد جامعه
هاي گروهی و اجتمـاعی و همچنـین بـراي کسـب دانـش و       ها و هنجارها و نگرش باارزش
طور طبیعی یا غیرطبیعـی خـود را در معـرض اعتمـاد قـرار       نوعی به هاي اجتماعی به مهارت

هـا   هـا و سـازمان   افراد جامعه، گروه کند با دهند. چون این اعمال و رفتار به فرد کمک می می
  روابط متقابل داشته باشند.

هاي سرمایه اجتماعی است که  ترین شاخص از مهم کننده دوازدهم اعتماد یکی مشارکت
امـا   صورت جدي موردتوجه قرار بگیرد؛ باید جهت تسهیل مشارکت بین افراد در جامعه به

کنند حائز اهمیت اسـت. از   دیگر اعتماد میاینکه چگونه و بر چه اساسی افراد جامعه به هم
کننده افراد بر اساس وجهـه اجتمـاعی، رفاقـت، انجـام تعهـد، احسـاس        منظر این مشارکت

مسئولیت، سابقه فرد، تجربه اشخاص، سطح تحصیالت، روابط خانوادگی و فـامیلی، ظـاهر   
هـا   خیلی از این مؤلفـه کنند و براي  مرئوسی و ... به همدیگر اعتماد می - افراد، روابط کارمند

اجبـار بـه دیگـران     شناخت نسبی از طرف مقابل کافی است. ناگفته نماند که گاهی افراد بـه 
  کنند. اعتماد می

هـاي   اي) گاهی افراد جامعه بر اساس یکی از ویژگـی  اي و کلیشهبر اساس (خطاي هاله
شخصی دریکـی   کنند و عکس این مسئله نیز صادق است، یعنی اگر شخص به او اعتماد می

زیاد افراد با در نظر گرفتن همان جنبه منفی  احتمال هاي رفتاري منفی به نظر برسد به از جنبه
 کنند. به او اعتماد نمی

تـوان چنـین    شـده مـی   هاي انجـام  با توجه به مصاحبه جهش شناختی در اعتماد: تعریف
گیـرد   اخت انجام مـی تفسیر کرد که جهش شناختی در اعتماد، اعتمادي است که یا بدون شن

گیـرد. در   یا شناخت کمی نسبت به افراد؛ اما جهت نائل شدن به اهداف مطلوب شکل مـی 
قسمت اول تعریف ابهامی وجود ندارد امـا ممکـن اسـت در ذهـن خواننـده قسـمت دوم       

ي سیاسـتمداران   متناقض با جهش شناختی در اعتماد باشد. با طرح این سؤال کـه آیـا همـه   
تـر مفهـوم جهـش شـناختی در      تـوان راحـت   اعتماد هستند؟ می خاص قابل وابسته به حزبی

واسـطه حـزب خـاص سیاسـی      اعتماد را عملیاتی کرد. در پاسخ به این سؤال، اگر افراد بـه 
ها اعتماد کننـد جهـش    بر وابسته بودن به حزبشان به آن شده باشند و افراد جامعه بنا شناخته

گر افراد براي گرفتن تصمیمات مهم خود بـه افـراد   شناختی در اعتماد صورت گرفته است. ا
قبائل، طوایف، محله، شهر، استان، کشور، احزاب سیاسی و حتی افراد مذهبی بر اساس ایـن  
متغیرهاي جمعیت شناختی اعتماد کنند، جهش شـناختی در اعتمـاد صـورت گرفتـه اسـت      
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حکـم   د نیست؛ بلکه بهچراکه این اعتماد متوجه رفتار، تعهد، شخصیت و مسئولیت خود افرا
هـا   کنند یا پیرو مذهب خاصـی هسـتند بـه آن    شده زندگی می اینکه در میان طوایف شناخته

  شود. اعتماد می
  
  پژوهش ۀپیشین 2.2

ي در این ا گستردهبا توجه به گستردگی مفهوم اعتماد اجتماعی و اهمیت موضوع، تحقیقات 
 هـا  آنو عـدم تمرکـز    هـا  پـژوهش زمینه نگاشته شده اسـت. ولـی بـه دلیـل جـامع نبـودن       

درخصوص شناسایی الگوهاي ذهنی در ارتباط با چگونگی اعتماد، پـژوهش حاضـر قصـد    
ها و تفسیر برخی مؤلفه هاي  اعتماد اجتماعی نحوه اعتمادي که  یشینهپدارد با استفاده از این 

  در راستاي اهداف مطلوب افراد صورت می گیرد را تبیین نماید.
فرهنگـی   - ) در پژوهشی با عنوان اعتماد اجتماعی و عوامل اجتمـاعی 1390حیدرآبادي (

یافت که میزان تحصیالت و طبقـه اجتمـاعی رابطـه منفـی و      مؤثر بر آن، به این نتایج دست
پـذیري   و همچنـین ارتباطـات انسـانی، جامعـه     معکوسی با میزان اعتمـاد اجتمـاعی داشـته   
 عی رابطـه مثبـت و مسـتقیمی دارد. متغیرهـاي    خانوادگی و اعتقادات دینی با اعتماد اجتمـا 

 اجتمـاعی  اعتمـاد  بـر  را بیشترین تـأثیر  ترتیب به پذیري خانوادگیو جامعه ارتباطات انسانی

 از بـاالتر  و بیشتر جوانان بین در میزان اعتماد بنیادین است که نشانگر آن دارند. نتایج جوانان

در  گروهـی  درون اعتمـاد  تزاعی) اسـت. همچنـین  یافته ان تعمیم (اعتماد اعتماد هاي گونه سایر
  ).1390هست (حیدرآبادي،  گروهی برون اعتماد از بیشتر جامعه

) به مسئله بررسی وضعیت اعتمـاد در جامعـه ایـران    1387آبادي ( در تحقیقی دیگر زین
این نتیجه رسید که اعتماد مردم در سطح خرد (اعضاء خانواده، اعضـاء فامیـل    پرداخت و به

دوستان) از وضعیت خوبی برخوردار است و اعتمـاد نسـبت بـه دولـت نسـبتاً معمـولی،       و 
یافتـه بـه عمـوم مـردم) در      که وضعیت اعتماد در سطح میانی (اعتماد عام و تعمیم درصورتی

  وضعیت مطلوب و مناسبی قرار ندارد.
اد در تحقیقـی بـا عنـوان بررسـی انـواع اعتمـاد بـا اعتمـ        ) 1390شارع پور و همکاران (

 وجودي امنیت یا بنیادین اعتماد و خانواده به اعتماد اجتماعی به این نتیجه رسیدند که میزان
 نزولـی،  ترتیـب  بـه  از متوسـط،  کمتـر  و متوسط سطح در و ازآن پس. بود زیاد نمونه آماري

. گرفتنـد  قـرار  اعتماد اجتماعی و نهادي اعتماد خویشان، و اقوام به اعتماد دوستان، به اعتماد
 تحقیـق،  هاي یافته اساس بر. بود اجتماعی اعتماد به متعلق اعتماد میزان میان، کمترین این رد
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 داري معنـی  و قوي رابطه نهادي اعتماد. رابطه داشتند اجتماعی اعتماد با اعتماد مختلف انواع
 کـم . پایینی بود سطح در اجتماعی و نهادي اعتماد هردو میزان اما داشت؛ اجتماعی اعتماد با

 شـود  مـی  مربوط نهادي اعتماد نقش به زیادي حدود تا احتماالً اجتماعی اعتماد میزان بودن

  ).1390زاده،  (شارع پور، رازقی و غالم
در تحقیقی با عنوان سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل مـؤثر بـر آن، کتـابی و همکـاران     

 در فـوق  انـواع  بقیـه  در اعتماد میزان بین شخص، و بنیادي اعتماد جز ) دریافتند که به1388(
 اخالقـی، عملکـرد   هـاي  ارزش متغیرهاي و است بوده متوسط حد از تر پایین و متوسط حد

 متغیرهـاي . اسـت  بـوده  اجتمـاعی  اعتمـاد  با بیشترین همبستگی داراي گرایی قانون و دولت
 اعتمـاد  بـا  نیـز  جامعـه  در مـردم  داري دیـن  میـزان  از و پنداشت امنیت احساس داري، دین

کتابی، ادیبی سده، قاسـمی و صـادقی   ( اندبوده داري معنی همبستگی ضریب داراي اجتماعی
ي اعتمـاد اجتمـاعی صـورت     عالوه بر این تحقیقـات مختلفـی درزمینـه    .)1388ده چشمه، 

  کنیم. ها را بیان می آن 2 گرفته است که در جدول

  شده هاي انجام پژوهش. 2جدول 
  یمتغیرها و عوامل موردبررس  محقق

  شود؟ رابطه می در اجتماعی باعث ایجاد انگیزه اعتماد چگونه: خاص عام به از  )2016روبینز (
وانگ، وانگ، ییین  جین،

)2016(  
 واجد خارجی گذاران سرمایه از شواهدي: خارجی مالکیت و اجتماعی اعتماد

  چین در شرایط
  اجتماعی اعتماد محیطی -ژن تعاملی مدل  )2015کونگ (

  چین روستایی مناطق در مردمی حکومت و اجتماعی اعتماد  )2015تانگ (هو، چن و 
لیبرچت و پیت الیک 

  بازار زدایی مقررات و اجرا در سیاسی و نهادي محدودیت اجتماعی، اعتماد  )2015(

آل احمدي و زنگ 
)2015(  

 هاي دستگاه به شده ریزي پایه احساسات و ضمنی اجتماعی اعتماد رویکرد
  پیشنهادکننده

آگاروال، گودل و سیلک 
  اجتماعی اعتماد نقش: خرد اقتصاد در زنان به وام اعطاي  )2015(

دینگ، ایو و شیانگ 
)2015(  

 میان سطحی چند وتحلیل تجزیه: ناظر گذاران سرمایه تصمیمات و اجتماعی اعتماد
  کشورها

  اجتماعی اعتماد قومی، و نژادي سنخیت عدم اجتماعی، هاي نابرابري  )2000( الفرارا آلسینا و

اجتماعی،  سرمایه اجتماعی، فاصله دیگران، به اعتماد عمومی، نهادهاي به اعتماد  )1998( ژاك و ناك
  درآمد در نابرابري
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  دموکراسی، مدنی، مشارکت اجتماعی، اعتماد افراد، میان تعامل  )1993( پاتنام رابرت
 فوکویاما فرانسیس

)1999(  
 اقتصادي عملکرد و اعتماد سطح ها، ارزش و هنجار متقابل، اعتماد اعتماد، شبکه

  جامعه
 اینگلهارت رونالد
)1990(  

اقتصادي،  توسعه در فرهنگی عوامل گرایانه، مادي فرا هاي ارزش یافته، تعمیم اعتماد
  زندگی از رضایت

 همکاران و رایزر
)2001(  

 رشد نزدیک، دوستان و خویشان از غیر افرادي به اعتماد یافته، تعمیم اعتماد
  اقتصادي،

  مدنی مشارکت عمومی، نهادهاي به اعتماد

 گذاري، سرمایه سطح یافته، تعمیم اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی، اعتماد  )1997( فر کی و ناك
  اجتماعی هاي ارزش

  اجتماعی، مشارکت دینی، اعتقادات هنجارها، اجتماعی، هاي ارزش اجتماعی، اعتماد  )1385( پهلوان منوچهر
 مازند مشاور مهندسین

  )1387طرح (
اعتقادات  اجتماعی سرمایه اعتماد، سطوح اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هاي ارزش

  سیاسی مشارکت اجتماعی، دینی، مشارکت

ارشاد  و فرهنگ وزارت
  )1381اسالمی (

 هنجارها، اجتماعی، هاي ارزش اجتماعی، اعتماد هاي گونه اجتماعی، اعتماد
 گروهی، درون اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، نظم و امنیت اعتقادات دینی،

 کالن و میانی خرد، سطوح نهادي، اعتماد اجتماعی، توسعه برون گروهی، اعتماد
  اجتماعی اجتماعی، سرمایه اعتماد

  
 رفیـع  ،)1381( بهـزاد  ،)1382( زاده عباس هاي پژوهش به توان همچنین در این زمینه می

 پـور  شـارع  ،)1374( زاده ملکی ،)1373( عظیمی ،)1381( انعام ،)1374( کافی ،)1387( پور
مـؤثرترین و بهتـرین شـیوه     یکـی از  .نمود اشاره ،)1385( غفاري ،)1383( رجائی ،)1380(

جهت گردآوري اطالعات یا دستیابی به یک الگوي ذهنی، مصـاحبه بـا افـراد در خصـوص     
ي در ا نکتـه ي مـذکور بـه هـیچ    هـا  پـژوهش  یک از یچهر پدیده یا موضوع مد نظر است. د

که ماحصل پژوهش حاضر،  یدرصورتخصوص شناسایی الگوهاي ذهنی اشاره نشده است، 
دستیابی به الگوهاي ذهنی متفاوت یا هم سنخ و عامل هاي مشترك و یـا غیـر مشـترك، بـا     

  استعانت از نظریه مشارکت کنندگان خواهد بود.
 

  پژوهش شناسی . روش3
 بررسـی  مرحلـه  در کـه  است ترکیبی روش ازنظر و اکتشافی هدف حیث از حاضر پژوهش

 فلسـفی  چـارچوب . دارد کمی نقش کیو عاملی تحلیل مرحله در کیفی و نقش گفتمان تاالر
 زمـره  در گیـري  جهـت  ازلحـاظ  و اسـت  گرایی اثبات - تفسیري پارادایم نوع از پژوهش این
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 میـدانی  - اي کتابخانـه  پژوهشـی  مکـانی،  حیث از پژوهش این. است کاربردي هاي پژوهش
 بررسـی  از ذهنیت، کشف براي نظري هاي داده که جهت ازآن اي کتابخانه شود، می محسوب

 ذهنیـت،  شناسـایی  بـراي  چون و است آمده دست به اعتماد ي درزمینه موجود منابع توسعه و
 محسـوب  میـدانی  شـد،  گـرداوري  مصـاحبه  صـورت  به کنندگان مشارکت از الزم هايداده
 ایـن  در. اسـت  بـوده  شامل روانشناسـان و جامعـه شناسـان    پژوهش آماري جامعه. شود می

 شـود  انتخـاب  آمـاري  جامعـه  از تصادفی شکل به آماري نمونه تا نیست الزم شناسی روش
 سیسـتماتیک  مطالعـه  اجازه که است آن در روش این مزیت و) 1390 همکاران، و حسینی(

 بررسـی  را دارنـد  موضوع یک مورد در افراد که اعتقاداتی و احساسات و دهد می را ذهنیت
) Braver ()1999بـرواور ( ). Van Exel & De Draaf،( 2005گـراف (  دي و اکسل ون(کند  می

 مطـرح  و دانسته کیو عبارات تعداد با مرتبط کیو شناسی درروش را کنندگان مشارکت تعداد
 ؛1999بـرواور،  (باشـد   کیو عبارات تعداد از کمتر بایدمی کنندگان مشارکت تعداد که کند می
 ایـن  کـه  دارند می اذعان) 1392(همکاران  و فرد دانایی). 1390 همکاران و حسینی از نقل به

 ریشـه  باشـد،  کننـدگان  مشـارکت  تعـداد  از بیشـتر  یا برابر دو کیو عبارات تعداد که پیشنهاد
 داده نشـان  تجربـه  چراکـه  دانست، بدیهی اصل یک عنوان به را آن توان نمی و ندارد درستی

و  فـرد  دانـایی (اند  نکرده پیروي قانون این از معتبر و موفق هاي پژوهش از بسیاري که است
  .است شده انتخاب 16) کنندگان مشارکت( منتخب نمونه پژوهش این در ).1392 همکاران،

  
  کیو روش پایایی و روایی 1.3

 کیـو  نمونه عبارات جامعیت کیو، روش به مطالعه در که کند می بیان) Denis( )1988دنیس (
 برخـوردار  جامعیتی چنان از باید شده گردآوري عبارات یعنی است مطرح روایی بررسی در

 ایـن  روایـی ). 1386 فـرد،  خوشـگویان (کنـد   نمایان را مختلف هاي ذهنیت بتواند که باشد
 توسـط  و گردیـد  آوري جمـع  کنندگان مشارکت با مصاحبه و نظري ادبیات مرور با پژوهش

 درروش پایایی. شد تأیید مدیریت شناسی، روانشناسی و هاي جامعه علمی رشته اساتید هیئت
بـراون  (باشـد   مـی  مجدد آزمون –آزمون ابزار ازجمله متعددي ابزارهاي وسیله به کیو شناسی

)Barron،( 1996 (کننـدگان  شـرکت  درصد 20 براي آزمون ضریب. باشد می گیري اندازه قابل 
  .است پایایی باالي سطح گر نشان آمد که دست به 0.91
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  کیو روش معرفی 2.3
گیـرد   مـی  قـرار  موردمطالعـه  افـراد  ذهنیـت  آن وسـیله  به که است تکنیکی کیو شناسی روش

 دیـده  شناسی گونه ساخت براي ذهنی نظرات نقطه از شناسی روش این). 1391 رفتار، نیک(
 هـا،  سـلیقه  هـا،  ارزش آسـان  درك بـراي  توانـا  ابـزاري  و نمایـد  می استفاده متفاوت هاي گاه

). Steelman & Magurie،( 2007مگـوایر (  و اسـتیلمن (اسـت   فردي هاي دیدگاه و ها نگرانی
 ایـن  تواند می و بوده ذهنی ادراکات، و ها نگرش عقاید، که است این کیو روش بنیانی فرض

گیـرد   قـرار  مقایسـه  مـورد  و شـده  گیـري  انـدازه  شـده،  گذاشته میان در دیگران با احساس
 برخـی  و مرحلـه  پنج را کیو روش انجام مراحل برخی). Stephenson3،( 1953استفنسون ((
) 1392( همکـاران  و فـرد  دانـایی ). 1386 فـرد،  خوشگویان(اند  کرده بندي دسته مرحله دو به

 )1: از انـد  عبـارت  که کنند می پیشنهاد کیو روش با پژوهش انجام براي بنیادین مرحله چهار
 و فـرد  دانـایی ( نتـایج  تفسـیر  )4 عـاملی  تحلیـل  )3 هـا  داده گـردآوري  )2 پـژوهش  طراحی

  .است شده استفاده ذکرشده اي مرحله چهار فرآیند از حاضر پژوهش در). 1392 همکاران،
 بـا  گـر  پـژوهش  اسـت  الزم ابتدا در: کنندگان مشارکت انتخاب و موضوع انتخاب )الف

 پـژوهش  همچنـین . کنـد  انتخـاب  پژوهش براي را موضوعی کیو روش مالحظات به توجه
  .اند شده انتخاب هدفمند صورت به که شده استفاده کننده از دوازده مشارکت حاضر
 مکتـوب  غیـر  و مکتـوب  نظرات تا شده سعی مرحله این در: کیو عبارات مجموعه) ب
 گـردآوري  نمونـه آمـاري   بـا  مصاحبه و نظري ادبیات مرور طریق از اعتماد اجتماعی درباره
  شود. می مشاهده 3 جدول در که بود گزاره 77 تهیه آن حاصل که شود

  ها عبارات احصا شده از ادبیات و مصاحبه .3جدول 
اعتماد بر اساس صالحیت (دایتز و هارتوگ، 

شده از پیشینه عبارت استخراج  40  )2006  ردیف 

؛ مک گریگور 2002 انصاف و خیرخواهی (اُفه،
اعتماد بر اساس تعامالت و تجارب شخصی   41  )1998آلوارز و برهم،  ،2000و کانینگهام، 

  1  )2001(اسالنر، 

(دایتز و هارتوگ،  بینی پیش قابلیت و صداقت
 2  )2007اعتماد بر اساس رفتار متقابل (سونگ،   42  )2006

داري (مک گریگور و  اعتماد بر اساس امانت
  )2000کانینگهام، 

  )2001و (اولیور و مونتگموري، 
(محمودي  منظور احساس امنیت اعتماد به  43

 3  )1392میمند،

مهارت، توانایی و دانش (مک گریگور و 
 4  )2002(اُفه،  گویی حقیقت  44  )2000کانینگهام، 
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  )2001و (اولیور و مونتگموري، 

 محمودي( بینی اساس خوشاعتماد بر  ردیف ها عبارات احصا شده از مصاحبه
 5 )1392میمند،

 محمودي( اعتماد جهت مشارکت  45 )1سهولت اعتماد در جوامع سنتی مصاحبه (
 )1392میمند،

6 

(نوابی،  مکانی -اعتماد بر اساس فاصله زمان  46 )1عدم تعهد اعتماد در جوامع مدرن (
2006( 7 

 هاي بومی محلی اساس خصلتاعتماد بر   47 )2هاي دینی ( اعتماد بر اساس آموزه
 8 )2006(نوابی، 

منظور آسیب نرساندن در بدترین  اعتماد به  48 )2ها اخالقی ( اعتماد بر اساس ارزش
 9 )2004(نیوتن،  شرایط

سهولت اعتماد به افراد فعال در احزاب سیاسی 
 یابی به اهداف مطلوب اعتماد جهت دست 49 )2خاص (

 10  )2006(گیفن؛ به نقل از نوابی، 

 50 )2هاي شخصی ( اعتماد بر اساس سلیقه

اعتماد بر اساس ریسک ناشی از عدم قطعیت 
  هاي عاطفی، کنش

) و (استومکا، 2003گیلسون، ( آینده امیال و
2007(  

11  

  اعتماد بر اساس وابستگی به طوایف، قبائل و
 )15) و (3مناطق جغرافیایی خاص (

از اعتماد جهت جلوگیري یا پیشگیري  51
 )2008(راولینز،  از نقاط ضعف سوءاستفاده

12  

داري و  اعتماد بر اساس صداقت، امانت
 52  )6) و (5) و (4قولی ( خوش

ها و هنجارها  اعتماد بر اساس احترام به ارزش
 13 )2006(اجاقلو و زاهدي، 

دامن بودن افراد  اعتماد بر اساس وفاداري و پاك
)4(  53 

 باور که دیگران منظور ایجاد این اعتماد به
  منظور دستیابی به به

موفقیت اجتماعی دست از منفعت شخصی 
  ،)(پارسونز کشند می

14  

  54  )4منظور اعتماد متقابل ( اعتماد به
 گیري پیوندهاي اجتماعی اعتماد جهت شکل

 ) و افه2012تردي گویر، به نقل از یوسفیان، (
)2005( 

15 

  55  )7اعتماد بر اساس پیشینه افراد (
منظور کاهش عدم اطمینان (بورکه و  اعتماد به

)، (مولرینگ و همکاران، 2009اسکالتن، 
2004( 

16 

منظور تسهیل و توسعه در همکاري  اعتماد به 56 )7اعتماد بر اساس فواصل زمانی و مکانی (
 ) و (چنهال و لینگفیلد)2004(پاتنام، 

17 

) و 5اعتماد بر اساس احساسات و عواطف (
اعتماد بر اساس صراحت و باز بودن  57  )14(

 18 )1993(جانسون، 

اعتماد بر اساس سنجش عملکرد و تعهد افراد 
 19 )1993کردن (جانسون،  سهیم منظور اعتماد به  58  )6(
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 20 )1993منظور پذیرش (جانسون،  اعتماد به 59 )8دشوار بودن اعتماد میان افراد غنی و فقیر (
احترام و حس تعلق کسب  منظور اعتماد به

 21 )1993منظور حمایت (جانسون،  اعتماد به 60  )9شخصی (

منظور دست آوردي براي کسب  اعتماد به
 61  )9فضیلت (

 جویانه همکاري منظور تمایالت اعتماد به
  )1993(جانسون، 

(مک آلیستر،  هاي مشارکت جویانه و فعالیت
1995(  

22  

خطرات منظور در امان بودن از  اعتماد به
 23 )1993کردن (جانسون،  اعتماد بر رفتار مبتنی 62  )9احتمالی طرف مقابل (

اعتماد تجربی است و از همان اوان زندگی در 
اعتماد  قابل اعتماد بر اساس رفتارهاي 63  )10شود ( شخص نهادینه می

 24 )1993(جانسون، 

اعتماد بر اساس حسن ظن نسبت به دیگران 
بودن (امیر  اعتماد قابل و بودن کننده اعتماد 64  )11(

 25 )1995خلفی، 

 65  )11پذیري ( منظور حس جامعه اعتماد به

اعتماد بر اساس توجه، انصاف، گشودگی، 
ثبات، شایستگی، تفویض اختیار، مشارکت، 
ارتباط صادقانه و احساس مسئولیت (زارعی 

 )1383زاده،  و حسن

26 

با هنجارها  منظور همگونی و هماهنگی اعتماد به
منظور پذیرش (هارت و جانسون،  اعتماد به  66  )11ها ( و ارزش

1999(  27  

هاي  منظور کسب دانش و مهارت اعتماد به
بینی (هسوا و  اعتماد بر اساس رفتار قابل پیش 67  )11اجتماعی (

 28 )2007همکاران، 

ها  منظور روابط متقابل با افراد، سازمان اعتماد به
اعتماد بر اساس نیت و توانایی (کوك و وال،  68  )11و جامعه (

 29  )2004به نقل از لی،  ;1980

ها  منظور رفع نیازها از طریق بده بستان اعتماد به
اعتماد بر اساس صالحیت و انگیزه (لیبرمن،  69  )12و معامله (

 30 )2004به نقل از لی،  ;1981

توجه طرف مقابل جهت  منظور جلب اعتماد به
 70  )12رسیدن به اهداف (سهولت در

 صالحیت، اعتماد بر اساس خیرخواهی،
(دایتز و هارتوگ،  بینی پیش قابلیت و صداقت

2006( 
31 

 هاي رفتاري افراد اعتماد بر اساس یکی از جنبه
(عمل کردن به قول)  اعتماد بر اساس اعتبار  71  )2اي) ( تأثیر خطاي هاله)

  33  )1999(مایر و همکاران، 

دار بودن مسئولیت افراد  اساس عهدهاعتماد بر 
منظور انتظار رفتارهاي صادقانه و  اعتماد به 72  )3ها ( در سازمان

 33 )1382فرد،  (دانایی جویی فاقد منفعت

اعتماد بر اساس میزان پاسخگویی،   73  )5اساس تحصیالت و سطح سواد ( اعتماد بر
 34  )1998درستکاري (آلوارز و برهم، 

) و 9ثروت و طبقه اجتماعی (اعتماد بر اساس 
اعتماد بر اساس گشودگی در رفتار افراد  74  )7(

 35  )1964(آرجریس، 

داري (مک گریگور و  اعتماد بر اساس امانت 75  )5اعتماد بر اساس وجهه اجتماعی ( 36 
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  )2000کانینگهام، 
  )2001و (اولیور و مونتگموري، 

 37  )2002عهد (اُفه، وفاي به   76  )8اعتماد بر اساس ظاهر افراد (
 38  )2001صداقت، همکاري و مخاطره (کرامر،  77  )11اعتماد بر اساس رفتار افراد (

 39  )2002پذیرش و مقبولیت اجتماعی (مارتینز،   

  
بنـدي، یـک    ها: براي دسته منظور طراحی کارت شده کیو به هاي مرتب ج) گردآوري داده

اي تنظیم گردید که بتواند مجموع عبارات را در  گونه بهعبارت پژوهش  77نمودار کیو براي 
بندي کند؛ و براي سهولت  ) رتبه- 7+) تا خیلی مخالفم (7یک توزیع نرمال از خیلی موافقم (

 ایم. لش کیو استفاده نمودهنمودار ف از 1 در پاسخگویی نموداري مطابق شکل

  بندي کیو توزیع دسته .1شکل 

مرحله برخالف قبل که از روش کیفی استفاده به عمل آمـد، از  ش در این هاي پژوه یافته
کننـدگان   هـاي مشـابه بـین مشـارکت     منظـور شناسـایی ذهنیـت    هاي کمی بـه  رویه پژوهش

شـود.   گیرد. بدین منظور از ابزار آماري تحلیل عاملی کیـو اسـتفاده مـی    مورداستفاده قرار می
مبناي  هاي کیو است. ماتریس داده ترین روش آماري براي تحلیل روش تحلیل آماري اصلی

 شـود  رو از عبارت تحلیل عاملی کیو استفاده مـی  این روش همبستگی میان افراد است. ازاین
شوند. بـاوجوداین،   بندي می جاي متغیرها دسته تا تأکید شود در فرآیند تحلیل عاملی، افراد به
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 ملی عـادي وجـود نـدارد   به لحاظ آماري هیچ اختالفی بین تحلیل عاملی کیو و تحلیـل عـا  
). جهت انجام تحلیل عـاملی از مـاتریس همبسـتگی کـه     68 - 67، 1386گویان فرد،  خوش(

ها به روش واریماکس که نـوعی چـرخش    روشی مرسوم و معمول است استفاده شد. عامل
  متعامد است، چرخش یافتند. مقدار واریانس کل تبیین شده در جدول زیر آمده است.

 کل تبیین شدهواریانس  .4جدول 

Extraction Sums of Squared Loadings  
Component  

Cumulative%  % of Variance  Total  
27.998  27.998  3.360  1  
46.165  18.187  1.182  2  
63.776  17.591  2.111  3  
78.859  15.0.83  1.180  4  
89.189  10.330  1.240  5  

Extraction Method: Principal Component Analysis  

هـاي   با توجه بـه دیـدگاه   spssافزار  دهد که نرم جدول کل واریانس تبیین شده نشان می
 1.00عـواملی داراي مقـادیر ویـژه بـاالي     ( کنندگان پنج الگوي ذهنی را شناسـایی  مشارکت

در صد واریانس کـل تبیـین شـده را تبیـین و      89باشند) و پنج عامل در جمع در حدود  می
درصـد، الگـوي ذهنـی     28بر اساس این جدول عامل (الگوي ذهنی) اول دهند.  پوشش می

درصـد و الگـوي    15درصد، الگـوي ذهنـی چهـارم     18درصد، الگوي ذهنی سوم  18دوم 
مـاتریس چـرخش    5دهنـد. در جـدول    در صد واریانس کل را تشکیل مـی  10ذهنی پنجم 

ـ   ها نشان داده یافته عامل رادي کـه در هریـک از پـنج    شده است، با توجه به این مـاتریس اف
کنندگان شماره  اند. با توجه به این جدول مشارکت شده گیرند، مشخص الگوي ذهنی قرار می

الگـوي ذهنـی    4و  3کنندگان  الگوي ذهنی)، مشارکت( طور مشترك عامل اول به 9و  7و  1
 الگـوي  11و  8و  5کننـدگان   الگوي ذهنی سـوم، مشـارکت   10و  6کنندگان  دوم، مشارکت

  دهند. الگوي ذهنی پنجم را تشکیل می 12و  2کنندگان  ذهنی چهارم و درنهایت مشارکت
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 ها ماتریس چرخش یافته عامل .5جدول 

Component    
5  4  3  2  1    

  1کننده  مشارکت  0.771        
  7کننده  مشارکت  0.766        
  9کننده  مشارکت  0.760        
  3کننده  مشارکت    0.871      
  4کننده  مشارکت    0.863      
  6کننده  مشارکت      0.880    
  10کننده  مشارکت      0.883    
  5کننده  مشارکت        0.767  
  8کننده  مشارکت        0.762  
  11کننده  مشارکت        0.750  

  2کننده  مشارکت          0.603
  12 کننده مشارکت          0.600

  
  شده تحلیل الگوهاي ذهنی شناسایی .4

الگوهاي ذهنی هم از پیشینه نظـري و تجربـی و هـم از گفتمـان و مصـاحبه      در دستیابی به 
مشارکت کنندگان بهره گرفته شده است و بـه منظـور دسـت یـافتن بـه دیـدگاه مشـارکت        
کنندگان ازهمه کدهاي استخراج شده (پیشینه و مصاحبه) استفاده شده است. همان طور کـه  

 بـا  مصـاحبه  و نظـري  ادبیـات  مرور با پژوهش بخش روش شناسی اشاره شده است روایی
شناسـی،   هـاي جامعـه   علمی رشته اساتید هیئت توسط و گردید آوري جمع کنندگان مشارکت

شد. در خصوص رسیدن به تعریف عملیاتی و نتیجه گیري در  تأیید مدیریت روانشناسی و
مورد جهش شناختی اعتماد، از تعریف مفهومی جهش شـناختی اسـتفاده شـده اسـت و بـا      

ورت تیم پژوهش، اساتید گروه مدیریت و جامعه شناسی دانشگاه ایالم، ابتدا ذهنیت تیم مش
پژوهش در خصوص جهش شناختی اعتماد شکل گرفته و سپس دیدگاه مشارکت کنندگان 

  مورد بررسی و تحلیل شد.
ي هـا  گروه هاي امتیازي یهآرابا استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی از طریق محاسبه 

هـاي عـاملی در هـر     یهآراي ساز مرتبو همچنین با  شده ییشناساالگوهاي ذهنی) گانه ( جپن
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یی که در هر گروه ذهنی مـورد موافقـت یـا مخالفـت بیشـتري      ها عاملعامل (گروه ذهنی)، 
  است. شده دادهنشان  6، مشخص گردید نتیجه تحلیل در جدول اند قرارگرفته

  هاي موافقت و مخالفت ترین گزاره مهم .6جدول 

الگوي ذهنی 
  اول

  (امنیت گرایی)

  هاي مخالفت ترین گزاره مهم  هاي موافقت گزاره ترین مهم
اعتماد جهت جلوگیري یا پیشگیري از سوءاستفاده 

  از نقاط ضعف
 منظور احساس امنیت اعتماد به

  منظور آسیب نرساندن در بدترین شرایط اعتماد به
  منظور کاهش عدم اطمینان بهاعتماد 

  اعتماد بر اساس احساسات و عواطف
  هاي اخالقی اعتماد بر اساس ارزش

 دامن بودن افراد اعتماد بر اساس وفاداري و پاك
  انصاف و خیرخواهی

الگوي ذهنی 
  دوم

 گرایی) (تجربه

  هاي مخالفت ترین گزاره مهم  هاي موافقت گزاره ترین مهم

  افراداعتماد بر اساس پیشینه 
 (عمل کردن به قول) اعتماد بر اساس اعتبار افراد

  اعتماد بر اساس تعامالت و تجارب شخصی
  پذیرش و مقبولیت اجتماعی

اعتماد بر اساس وابستگی به طوایف، قبائل و 
  مناطق جغرافیایی خاص

  اعتماد بر اساس ثروت و طبقه اجتماعی
  هاي بومی محلی اعتماد بر اساس خصلت

  ر دست آوردي براي کسب فضیلتمنظو اعتماد به

  
الگوي ذهنی 

  سوم
 (ظاهرگرایی)

  هاي مخالفت ترین گزاره مهم  هاي موافقت گزاره ترین مهم
  اعتماد بر اساس ظاهر افراد

  اعتماد بر اساس ثروت و طبقه اجتماعی
  اعتماد بر اساس گشودگی در رفتار افراد

اعتماد بر اساس وابستگی به طوایف، قبائل و مناطق 
  جغرافیایی خاص

 انصاف و خیرخواهی
  صداقت، همکاري و مخاطره

  داري اعتماد بر اساس امانت
  اعتماد بر اساس صالحیت

  
الگوي ذهنی 

  چهارم
 (نیاز گرایی)

  هاي مخالفت ترین گزاره مهم  هاي موافقت گزاره ترین مهم
 هاي اجتماعی منظور کسب دانش و مهارت اعتماد به

ها و  نیازها از طریق بده بستانمنظور رفع  اعتماد به
 معامله

 کسب احترام و حس تعلق شخصی منظور اعتماد به
  منظور دست آوردي براي کسب فضیلت اعتماد به

 گویی حقیقت
 اعتماد بر اساس احساسات و عواطف

 اعتماد بر اساس حسن ظن نسبت به دیگران
منظور در امان بودن از خطرات احتمالی  اعتماد به

  طرف مقابل

  
الگوي ذهنی 

  پنجم
 گرایی) (محیط

  هاي مخالفت ترین گزاره مهم  هاي موافقت گزاره ترین مهم

 اعتماد بر اساس سنجش عملکرد و تعهد افراد
 پذیري منظور حس جامعه اعتماد به

 اعتماد بر اساس میزان پاسخگویی، درستکاري
  داري و صداقت اعتماد بر اساس امانت

 اعتماد بر اساس ظاهر افراد
توجه طرف مقابل جهت  منظور جلب اعتماد به

 سهولت دررسیدن به اهداف
 هاي شخصی اعتماد بر اساس سلیقه

  اساس تحصیالت و سطح سواد اعتماد بر
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  . بررسی سؤاالت پژوهش5
اندیشـند   ) جامعه شناسان و روانشناسان در مورد اعتماد اجتماعی در جامعه چگونه می1

  اعتماد اجتماعی چیست؟ها از  و ادراك و برداشت آن
) آیا الگوي خاصی براي شناخت ذهنیت وجـود دارد؟ و در صـورت وجـود ذهنیـت     2

  بندي خواهند شد؟ افراد چگونه دسته
شـده   و الگوهـاي ذهنـی شـناخته    ) آیا ارتبـاط روشـنی بـین مفهـوم جهـش شـناختی      3
  دارد؟ وجود

  چند نکته مربوط به سؤاالت پژوهش
ی، ازجهش شـناختی در اعتمـاد، تمرکـز تـیم پـژوهش بـر       به دلیل نبودن تعریف عملیات

اعتماد اجتماعی بوده است تا بدین منظور دستیابی به تعریف جهش شناختی تسـهیل شـود.   
بنابراین نمونه آماري به گونه اي انتخاب شد که هـم مفهـوم ذهنیـت و هـم مفهـوم اعتمـاد       

ت ها و رفتارهاي درونی اعتمـاد  اجتماعی را در بر داشته یاشد؛ که به دلیل مرتبط بودن ذهنی
با حوزه روانشاختی از روانشناسان؛ و به دلیل مرتبط بودن اعتماد اجتماعی با جامعه شناسـی  
از جامعه شناسان کمک گرفته شده است. و مقصود از جامعه شناسان و روانشناسـان نمونـه   

وهش عـدم  آماري است که انتخاب شده است و به یقیق یکی از محدودیت هاي نتـایج پـژ  
تعمیم به کل جامعه آماري است؛ ولی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و شناسایی عامـل  
ها می توان به نزدیک یا دور بودن، مرتبط یا غیر مرتبط بودن الگوهاي ذهنی دسـت یافـت.   

ز ذهنیـت نمونـه آمـاري اسـتخراج     همان گونه که در پژوهش حاضر چند الگوي متفـاوت ا 
  است.  شده

  
  تفسیر الگوهاي ذهنی. 6

الگوي ذهنی اول (امنیت گرایی) بر اساس ذهنیت و دیدگاه مشترك این الگوي ذهنی افـراد  
در جامعه در تالش هستند که اعتماد خود را به این موضوع معطوف کنند که این اعتماد چه 

دیگران تا حـدود  اعتماد به  ها به همراه دارد. این دسته بر این باورند که میزان امنیتی براي آن
نـوعی   دهد و به دنبال این رفتار افراد به کاهش می زیادي سو استفاده از نقاط ضعف افراد را

زعـم ایـن گـروه افـراد در      کنند. همچنین بـه  امنیت خود را در برابر طرف مقابل تضمین می
اوت بـه  کنند که افراد اعتماد شـونده در شـرایط متفـ    جامعه به این دلیل به دیگران اعتماد می
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منظور کاهش عـدم اطمینـان    ها آسیبی نرسانند. یکی دیگر از باورهاي این دسته اعتماد به آن
منظور جلوگیري از پیشامدهایی که ممکن است زنـدگی او را تحـت    است و اعتماد کننده به

کننـدگان ایـن الگـوي ذهنـی      کنـد. از طرفـی مشـارکت    تأثیر قرار دهد به دیگران اعتماد می
گیـرد و   اعتماد در جامعه بر اساس احساسـات عواطـف شخصـی شـکل نمـی      معتقدند که

باشد. این دسـته بـا اعتمـاد     رنگ می هاي اخالقی جهت اعتماد به دیگران کم همچنین ارزش
ها بـر اعتمـاد    دامنی و انصاف و خیرخواهی موافق نبوده و تمرکز آن مبتنی بر وفاداري و پاك

  د.باش ها می مبتنی بر رسیدن به خواسته
گرایی) بر اساس ذهنیت و دیدگاه مشترك ایـن الگـوي ذهنـی     تجربه( الگوي ذهنی دوم

برمبناي این شاخص به دیگـران   هایی است که افراد جامعه ترین شاخصه پیشینه افراد از مهم
کنند، به عقیده این دسته، استدالل افراد جامعه در اعتماد بر اساس پیشینه افراد این  اعتماد می
تـر   ه کسانی که از پیشینه مطلوبی در رفتار، عملکرد و تعهـد برخوردارنـد راحـت   است که ب

توان اعتماد کرد. این گروه اذعان دارند که اعتبار افـراد در جامعـه مـالك خـوبی جهـت       می
کننـدگانی کـه در ایـن الگـوي ذهنـی       باشد. همچنین مشـارکت  اعتماد کردن به این افراد می

هـا بـه دیگـران را تشـدید      هاي افراد نیز اعتماد آن ستند که تجربهاند بر این باور ه قرارگرفته
کند بدین معنی که اگر افراد درگذشته از اعتماد به افراد خاصی از جامعـه خشـنود بـوده     می

زعـم ایـن    کنند. به ها اعتماد می باشند، بر اساس دید مثبتی که به این قضیه دارند دوباره به آن
انـد و همـین    شده ي وجود دارند که ازنظر عامه موردپذیرش واقعاي افراد دسته در هر جامعه

ها اعتماد کنند؛ حتـی اگـر    خاطر به آن اي است که افراد جامعه آسوده مقبولیت اجتماعی بهانه
خود فرد اعتماد کننده شناخت کافی نسبت به افراد اعتماد شـونده نداشـته باشـد. از طـرف     

گی به قشـر خاصـی از جامعـه، منـاطق جغرافیـایی،      دیگر باور این دسته این است که وابست
کنندگان ایـن   شهر و کوچه در اعتماد جامعه تأثیري ندارد. همچنین مشارکت طوایف، قبائل،

بااینکه اعتماد اجتماعی با در نظر گرفتن ثروت و طبقه اجتماعی و یا بر اسـاس   الگوي ذهنی
  اند. گیرد مخالف گرایی شکل می هاي بومی ویژگی

ظاهرگرایی) بر اساس ذهنیت و دیدگاه مشترك ایـن الگـوي ذهنـی    ( ذهنی سومالگوي 
ها از ثروت زیـاد   هایی از قبیل ظاهر افراد، برخورداري آن افراد جامعه صرفاً بر اساس ویژگی

و همچنین برخورداري از طبقه اجتمـاعی ممتـاز و وابسـتگی بـه طوایـف، قبائـل و منـاطق        
ها طوایف،  کنند. به این معنی که از منظر آن معه اعتماد میجغرافیایی خاص به دیگر افراد جا

قبائل و مناطق جغرافیایی خاصـی وجـود دارنـد کـه در اعتمـاد بـه افـراد وابسـته بـه ایـن           
کنندگان این الگوي ذهنـی   هاي جمعیتی تردید ندارند. از طرف دیگر ازنظر مشارکت ویژگی
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داري و  مکـاري و مخـاطره، امانـت   هایی از قبیل انصاف و خیرخـواهی، صـداقت، ه   ویژگی
  صالحیت جهت اعتماد به افراد جامعه از ارزش چندانی برخوردار نیست.

نیاز گرایی) بر اساس ذهنیت و دیدگاه مشترك این الگـوي ذهنـی   ( الگوي ذهنی چهارم
هـایی هسـتند کـه بـراي رفـع نیازهـاي خـود         تعداد زیادي از افراد جامعه در پـی موقعیـت  

خود ایجاد کنند. طبق این الگوي ذهنی افراد درجایی که اطمینان حاصـل  هایی براي  فرصت
کنند و درصد زیـادي از ایـن افـراد بـراي      ها دارد به دیگران اعتماد می کنند منفعتی براي آن

این راستا اعتمادي کـه بـه ایـن صـورت شـکل       کنند. در شناخت اعتماد شونده تالشی نمی
هـا و معاملـه، کسـب دانـش و      زهـا از طریـق بـده بسـتان    منظور رفع نیا تواند به گیرد می می

هاي اجتماعی، کسب احترام و حس تعلـق شخصـی و دسـت آوردي بـراي کسـب       مهارت
شود طبق این الگوي ذهنـی افـراد جهـت بـرآورده      گونه که مشاهده می فضیلت باشد. همان

اسـاس   مـاد بـر  کنند. همچنین این دسـته از اعت  هاي خود به دیگران اعتماد می کردن خواسته
  عواطف و حسن ظن نسبت به دیگران مخالف هستند. گویی، احساسات حقیقت

گرایی) بر اساس ذهنیت و دیدگاه مشترك ایـن الگـوي ذهنـی     مثبت( الگوي ذهنی پنجم
افراد جامعه ابتدا عملکرد و تعهد دیگران را موردسنجش قرار داده و سپس به در صورت لزوم 

پذیري  از طرفی این دسته معتقدند که در میان افراد جامعه حس جامعهکنند.  ها اعتماد می به آن
زعـم   داننـد. بـه   وجود داشته و لذا بر همین اساس اعتماد اجتمـاعی را امـري ضـروري مـی    

داري و صـداقت از   کنندگان این الگوي ذهنی میزان پاسخگویی، درستکاري، امانت مشارکت
کند که به افراد جامعه اعتماد کند. در این  قانع میهایی است که اعتماد کننده را  دیگر ویژگی

گیرد و  است که اعتماد بر اساس ظاهر افراد شکل نمی کنندگان این الگوي ذهنی باور مشارکت
منظور  اند و ازنظر این دسته افراد به هاي شخصی و تحصیالت مخالف با اعتماد بر اساس سلیقه

  کنند. خود به افراد اعتماد نمیتوجه طرف مقابل براي رسیدن به اهداف  جلب
  

  گیري نتیجه. 7
) آیـا ارتبـاط روشـنی بـین مفهـوم جهـش شـناختی در اعتمـاد و الگوهـاي ذهنـی           3سؤال 
  شده وجود دارد؟ شناخته

ارتباط بین جهش شناختی در  توان ها می گذاري آن پس از شناسایی الگوهاي ذهنی و نام
کرد: بدین منظور الگوهاي ذهنی را بررسی نموده گونه تفسیر  اعتماد و الگوهاي ذهنی را این

  کنیم. گرفته بیان می ها شکل هایی را که جهش شناختی در آن و گزاره
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کنندگان ایـن گـروه را در    هاي موافقت مشارکت ترین گزاره در الگوي ذهنی اول مهم اگر
خـود   منظور جلـوگیري از نقـاط ضـعف،    نظر بگیریم، چه تضمینی وجود دارد که اعتماد به

منجر به سوءاستفاده از نقاط ضعف نشود بنابراین چون در این نوع اعتماد نسبت به اعتمـاد  
گرفته است. به همـین   شونده شناخت کامل صورت نگرفته، جهش شناختی در اعتماد شکل

منظـور آسـیب نرسـاندن و     منظور احساس امنیت، اعتمـاد بـه   هاي اعتماد به ترتیب در گزاره
کاهش عدم اطمینان تا زمانی که این اعتماد با اطمینان خاطر صورت نگرفتـه  منظور  اعتماد به

باشد بر مبناي جهش در شناخت اعتمـاد شـونده خواهـد بـود. در الگـوي ذهنـی دوم نیـز        
وضوح لمس کـرد ازجملـه    توان جهش شناختی در اعتماد را به هایی وجود دارد که می گزاره

ها اعتماد کنند، آیـا در زمـان کنـونی     پیشینه افراد به آناینکه اگر افراد جامعه صرفاً بر اساس 
افراد اعتماد شونده همانند گذشته متعهد خواهند بود، یا اینکه افراد اعتماد شـونده از اعتبـار   

که افراد جامعه در زمـان حـال شـناخت کـافی      خود سوءاستفاده نخواهند کرد لذا درصورتی
هـا اعتمـاد کننـد جهـش      بر اساس پیشـینه بـه آن   نسبت به افراد جامعه نداشته باشند و فقط

  شناختی در اعتماد صورت گرفته است.
لمـس اسـت. در ایـن     صورت آشکار قابل در الگوي ذهنی سوم جهش شناختی اعتماد به

الگو اعتماد بر اساس ظاهر افراد نمونه بارزي از جهش شناختی در اعتمـاد اسـت، همچنـین    
اعی و اعتماد بر اسـاس وابسـتگی یـا زنـدگی در میـان      اعتماد بر اساس درآمد و طبقه اجتم

کنند. چون این اعتماد متوجه شخص خاصی  طوایف و مناطق جغرافیایی خاصی زندگی می
باشد لذا جهـش شـناختی    هاي جمعیت شناختی اعتماد شونده می نبوده، بلکه متوجه ویژگی

وي نیاز گرایی اسـت  در اعتماد صورت گرفته است. همچنین در الگوي ذهنی چهارم که الگ
ازآنجاکه افراد درصدد برآورده کردن نیاز خود بر اساس اعتماد به دیگـران هسـتند، بنـابراین    

گیـرد لـذا جهـش     درصد زیادي از این نوع اعتماد بدون شناخت نسبت به افراد صورت می
منظـور   و درنهایت در الگوي ذهنی پـنجم اعتمـاد بـه    شناختی در این الگو نیز مشهود است؛

و بدون شناخت نسبت به افـراد   منظور اجتماعی شدن افراد پذیري، اگر صرفاً به حس جامعه
  جامعه شکل گیرد جهش شناختی در اعتماد صورت گرفته است.

با توجه به هدف این پژوهش که استخراج مفهوم جهش شناختی در اعتمـاد از ذهنیـت   
جتمـاعی در جامعـه اسـت    هـاي اعتمـاد ا   شناسان و جامعه شناسان در خصوص مؤلفـه  روا
امنیـت  ( شـده، الگـوي ذهنـی اول    توان چنین برداشت کرد که از بین الگوهـاي شـناخته   می

باشـد و الگوهـاي ذهنـی     بر اساس واریـانس کـل تبیـین شـده) مـی     ( گرایی) الگوي غالب
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هـاي بعـدي را بـه     گرایی بـه ترتیـب اولویـت    گرایی، ظاهرگرایی، نیاز گرایی و محیط تجربه
دهند. و می توان نتیجه گرفت، نحوه اعتماد افراد به یکدیگر در جامعه بنـا بـه    اختصاص می

شرایط و محیط زندگی افراد با هم متفاوت بوده و برخـی جهـت گیـري هـا در خصـوص      
  اعتماد منجر به جهش شناختی در اعتماد می شود.
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