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Introduction: Trust is one of the most 
important synthetic forces within soci-
ety. Conceptually, trust is also attribut-
able to relationships within and between 
social groups (history, families, friends, 
communities, organizations, companies, 
nations, etc.). It is a popular approach 
to frame the dynamics of inter-group 
and intra-group interactions in terms 
of trust. There is a general consensus 
among contemporary social scientists 
that social trust is important, as the 
small flood of recent publications on the 
topic shows. The interest in trust covers, 
unusually, in the increasingly fragment-
ed and specialized academic world, so-
ciology, political science, economics, 
psychology, history, political theory and 
philosophy, management and organiza-
tion studies, and anthropology. Trust, it 
is said, contributes to economic growth 
and efficiency in market economics, to 
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دانشــمندان  میــان  در  كلــی  اجمــاع  مقدمــه: 
ــاد  ــه اعتم ــود دارد ك ــی معاصــر وج ــوم اجتماع عل
ــه  ــت. عاق ــم اس ــیار مه ــه ای بس ــی مقول اجتماع
رشــته ها  از  بســیاری  در  اعتمــاد  موضــوع  بــه 
نظیــر، جامعه شناســی، علــوم سیاســی، اقتصــاد، 
و  مدیریــت  فلســفه،  تاریــخ،  روان شناســی، 
ــده  ــان دی ــر جه ــی در سراس ــازمان و انسان شناس س
اعتمــاد اجتماعــی از جملــه  امــروزه  می شــود. 
مقــوالت اساســی در مطالعــات اجتماعــی و سیاســی 
معاصــر و یكــی از اجــزاء اصلــی ســرمایه اجتماعــی 
محســوب می شــود. هــدف مطالعــه حاضــر بررســی 
در  اعتمــاد  اقتصادی-اجتماعــی  تعیین كننده هــای 

بیــن كــودكان كار شــهر تهــران می باشــد. 
ــتگی  ــه همبس ــك مطالع ــر ی ــه حاض روش: مطالع
ــه روش پیمایــش انجــام شــده اســت.  اســت كــه ب



      78

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال شانزدهم، شماره 61

      78

the provision of public goods, to social 
integration, co-operation and harmony, 
to personal life satisfaction, and to dem-
ocratic stability and development, and 
even to good health and longevity. Trust 
is also at the center of a cluster of other 
concepts that are not less important for 
social science theory than for practi-
cal daily life, including life satisfaction 
and happiness, optimism, well-being, 
health, economic prosperity, education, 
welfare, participation, community, civil 
society, and democracy. And, of course, 
social trust is a core component of social 
capital, and is normally used as a key 
indicator of it, sometimes as the best or 
only single indicator. The aim of this re-
search is a study of socio-economic de-
terminants of trust among labor children 
referring to NGOs in Tehran. 
Method: This study is a correlational 
study that was conducted with survey 
method. The population of the study 
was all 13 to 18 year old children who 
are referred to children support center 
(including Iliya institute, Shush chil-
dren home, Naser Khosro children 
home, Moulavi all children center and 
science Home) in Tehran. A sample of 
105 working children was selected by 
convenience sampling according to 
inclusion and exclusion criteria. The 

جامعــه آمــاری ایــن مطالعــه كلیــه كــودكان كار 13 
تــا 18 ســاله مراجعــه كننــده بــه ســازمانهای مــردم 
نهــاد حمایــت از حقــوق كــودكان تهــران در ســال 
ــت  ــز حمای ــر از 4 مرك ــه 105 نف ــد ك 1393 بودن
ــودك  ــه ك ــا، خان ــودكان )مؤسســه ایلی ــوق ك از حق
شــوش، خانــه كــودك ناصــر خســرو، مركــز همــه 
ــم  ــوان حج ــم( به عن ــه عل ــوی و خان ــودكان مول ك
ــرای جمــع  ــد. ب ــرار گرفتن ــورد بررســی ق ــه م نمون
اجتماعــی  اعتمــاد  پرسشــنامه  از  داده هــا  آوری 
ــا  ــا ب ــع آوری، داده ه ــس از جم ــد. پ ــتفاده ش اس
ــیون  ــاری SPSS و رگرس ــزار آم ــرم اف ــتفاده از ن اس

ــد.  ــل ش ــه تحلی چندگان
یافته هــا: میانگیــن وضعیــت اعتمــاد اجتماعــی 
ــراف  ــا انح ــط( ب ــد متوس ــودكان 64/24 )در ح ك
ــل  ــن عوام ــن از بی ــد. همچنی ــار 10/08 می باش معی
اقتصــادی و اجتماعــی مــورد بررســی ) شــامل 
ســن، جنــس، بعــد خانــوار، وضیــت مســكن، محــل 
تولــد، ملیــت و درآمــد( تنهــا ملیــت )ایرانــی بــودن 
ــا  ــودكان ب ــد ك ــودن( و درآم ــی ب ــل افغان در مقاب
اعتمــاد اجتماعــی آنهــا ارتبــاط داشــت كــه ایــن دو 
ــاد  ــرات اعتم ــًا 28/6 درصــد از تغیی ــر مجموع متغی

ــد.  ــن می كن ــی را تبیی اجتماع
بحــث: بــا در نظــر گرفتــن ایــن نكتــه كــه زندگــی 
ــت  ــی اس ــل اجتماع ــتن تعام ــول داش ــالم محص س
ــكل گیری  ــی در ش ــدی مهم ــل كلی ــاد عام و اعتم
ــرای  ــترهای الزم ب ــت بس ــت، الزم اس ــل اس تعام
حفــظ و تقویــت اعتمــاد و اعتماد ســازی هــر بیشــتر 
مــورد توجــه مســئوالن قــرار گیــرد. عــاوه بــر این، 
ــه ایــن كــه كــودكان كار از گروههایــی  ــا توجــه ب ب
هســتند كــه مشــكات اجتماعــی، اقتصــادی و 
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research instrument was a social trust 
questionnaire. The questionnaire con-
sisted of 25 items and five dimensions 
including behavior-based trust, cooper-
ative tendencies, openness, honesty, re-
liability. The face validity of the ques-
tionnaire was approved by 12 experts 
of university of social welfare and re-
habilitation sciences in the fields of: so-
cial welfare, social work, social policy, 
sociology, psychiatry, social medicine, 
and psychology. Also, construct valid-
ity which was performed by principal 
components analysis showed that there 
is only one factor that explains 52. 
92% of the variance and all the items 
loaded on this factor. To determine the 
reliability of the questionnaire a pilot 
study was conducted on 30 labor chil-
dren. Then, after ensuring questions 
are understandable for the target group 
and calculating the coefficient alpha, 
the final questionnaire was developed 
and completed. Cronbach’s alpha coef-
ficient of the questionnaire was 0. 954 
and Cronbach’s alpha coefficients for 
five dimensions of the questionnaire 
were 0.971, 0.971, 0.966, 0.969, and 0. 
967 respectively. Data were analyzed 
using SPSS statistical software and 
multiple linear regressions. 
Findings: The results showed that 85 

ــود  ــاالن خ ــه همس ــبت ب ــتری نس ــی بیش خانوادگ
ــن  ــه ای ــه ك ــن نكت ــن ای ــا در نظــر گرفت ــد و ب دارن
آســیبهای  درگیــر  بالقــوه  می تواننــد  كــودكان 
اجتماعــی شــوند كــه هزینه هایــی را بــه ســایر 
ــه برنامه هــای  افــراد جامعــه نیــز تحمیــل كنــد، ارائ
ــان  ــی آن ــاد اجتماع ــش اعتم ــرای افزای ــب ب مناس
ــش  ــرای افزای ــكاری ب ــوان راه ــم به عن ــد ه می توان
افزایــش  و  كــودكان  ایــن  اجتماعــی  ســامت 
ســامت جامعــه از طریــق كاســتن از آســیبهای 

ــرد.  ــرار گی ــر ق ــد نظ ــی م اجتماع
ــودكان كار،  ــی، ك ــاد اجتماع ــدی: اعتم واژگان کلی
ســازمانهای مــردم نهــاد، عوامــل اقتصادی-اجتماعی

 
تاریخ دریافت: 94/7/5
تاریخ پذیرش:95/4/28

مقدمه 
امــروزه اعتمــاد اجتماعــی از جملــه 
مقــوالت اساســی در مطالعــات اجتماعــی و 
سیاســی معاصــر و یكــی از اجــزاء اصلــی 
ــوالً آن  ــه معم ــی اســت ك ــرمایه اجتماع س
ــه یكــی از شــاخصهای كلیــدی  ــه منزل را ب
در بررســی ســرمایه اجتماعــی بــه كار 
می برنــد و حتــی در مواقعــی می تــوان 
ــاخص در  ــن ش ــا تنهاتری ــن ی ــت بهتری گف
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ــت  ــی اس ــرمایه اجتماع ــی س ــه بررس زمین
)دیلــی1، 2003(. 

ــت  ــی اس ــی از عوامل ــاد اجتماع اعتم
ــت  ــت مثب ــاد ذهنی ــد در ایج ــه می توان ك
ــاركت  ــه مش ــردن زمین ــم ك ــق فراه از طری
و همــكاری میــان اعضــای جامعــه دخیــل 
باشــد. از نظــر زتومــكا2 )1387( اعتمــاد بــه 
ــه از دیگــران  ــای انتظــار عمــل صادقان معن
نســبت بــه خــود اســت. اهمیــت اعتمــاد در 
روابــط و پیوندهــای اجتماعــی بــه گونــه ای 
اســت كــه زمینــه همــكاری و تعامــل را در 
ابعــاد مختلــف جامعــه گســترش می دهــد، 
ــی  ــاد اجتماع ــش اعتم ــه كاه ــی ك در حال
از  در جامعــه موجــب می شــود تــرس 
ــن  ــی بی ــاس ناامن ــه و احس ــراری رابط برق
اعضــا بــه وجــود آیــد كــه مانــع از تــداوم 
ــكاری و  ــش هم ــه و كاه ــت رابط و تقوی
ــورت  ــن ص ــه در ای ــود ك ــات می ش تعام
منشــاء  كــه  منفعت طلبــی  و  فردگرایــی 
نابســامانیهای  و  انحرافــات  از  بســیاری 

1. Deily 
2. Sztompka

percent of the samples were girl, 73 
percent had Afghan nationality, 3 per-
cent were illiterate, 90 percent were 
in elementary school and only 7 per-
cent had high school education. As 
well as nearly 60 percent of people, 
both married and divorced met their 
wives or husbands traditionally. They 
were mainly introduced to each other 
by their families and friends. Also, the 
average family size was n = 6.85 for 
working children. 77% of their parents 
lived together and another 23% were 
divorced or one parent had died. Fur-
thermore, average income of children 
was 539,000 Tomans monthly (be-
tween 90,000 to 1,300,000 Tomans). 
The findings about the children’s job 
showed that shopkeeper and peddler 
were the most important jobs. The re-
sults showed that social trust was at 
intermediate level (64. 24 +/- 10.08) 
among labor children. In the aspect of 
social trust, the behavior-based trust 
mean was 13.3 (between 6 to 21), a 
cooperative tendency was 8.92 (be-
tween 5 to 21), openness was 12.41 
(between 6 to 19), honesty was 14.13 
(between 9 to 21), and reliability was 
15.48 (between 9 to 20). In addition, 
among the economic and social factors 
examined including age, sex, income, 
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family size, place of birth, national-
ity, and housing situation only income 
and nationality significantly associated 
with social trust. These two factors to-
gether explained about 28.6 percent of 
the social trust variance. 
Discussion: Considering the fact that 
healthy living is a product of social in-
teraction and trust is a key factor in the 
formation of interaction, it is necessary 
to attempt for maintain and strengthen 
the trust in society. Furthermore, due 
to the fact that working children have 
more social, economic and family 
problems than their peers and taking 
into account the fact that these chil-
dren could potentially be involved in 
social problems, that also impose costs 
on other people, providing appropriate 
programs to increase their social trust 
can be a method of improving chil-
dren’s social health and, consequently, 
social well-being for society. 
KeyWords: Labor children, NGOs, 
Socio-economic factors, Social trust

ــد  ــه رواج می یاب اجتماعــی اســت در جامع
ــكاران، 1387(.  ــتانی و هم )باس

جــزء  مهم تریــن  به عنــوان  اعتمــاد 

ســرمایه اجتماعــی یكــی از شــاخصها و 
ــتی  ــامت و بهزیس ــر س ــانگرهای مؤث نش
اجتماعــی اســت. بســیاری از فیلســوفان 
توكویــل2  و  هیــس1  نظیــر  اجتماعــی 
ــم  ــی نظ ــه اساس ــاد پای ــه اعتم ــد ك معتقدن
ــی را  ــهای اجتماع ــت و تنش ــی اس اجتماع
كاهــش و انســجام را افزایــش می دهــد. 
ایــده اساســی ایــن اســت كــه اعتمــاد 
افــراد بــه یكدیگــر و اعتمــاد آنهــا بــه 
نهادهــای اجتماعــی همــراه بــا شــكل گیری 
ــد  ــودمند می توان ــی س ــبكه های اجتماع ش
اثــرات مثبتــی بــر ســامت جســمی و 
روانــی افــراد و همچنیــن بــر كارایــی نظــام 
داشــته باشــد )شــارع پــور، 1388(. به طــور 

كلــی در مــورد نقــش و اهمیــت اعتمــاد می تــوان گفــت اعتمــاد به عنــوان عامــل كلیــدی 
در راســتای آمــوزش خــوب )كلمــن، 1377(، تأمیــن كیفیــت مراقبتهــای ســامت و حتــی 

ــوك3، 2002(.  ــی رود )ل ــمار م ــه ش ــی ب ــات قوم ــل منازع ــل و فص ح

1. Hiss 
2. Toukvill 
3. Locke
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بــا توجــه بــه ایــن كــه اعتمــاد اجتماعــی در تمامی اعصــار و قــرون یكــی از موضوعات 
مهــم حیــات اجتماعــی بــوده و بــا گذشــت زمــان بــر اهمیــت آن افــزوده شــده اســت و 
در جوامــع امــروزی به دلیــل بــر خــورداری از ویژگیهــای خاصــی نظیــر وســعت، تنــوع، 

وجــود اشــكال و مســائل جدیــد، نقــش و اهمیــت اعتمــاد برجســته تر شــده اســت. یكــی 
از ویژگیهــای جوامــع امــروزی حضــور افــراد غریبــه و ناآشــنا در محیــط زندگی اســت. در 
ــناخته ها و  ــه ای از ناش ــه مجموع ــا ب ــی م ــد و زندگ ــه كرده ان ــا را احاط ــا م ــع غریبه ه واق
نامعینهــا وابســته شــده اســت. بنابرایــن در شــرایط نامعیــن امــروزی، زندگــی اجتماعــی بــه 
تهدیدهــای گســترده و جدیــدی تبدیــل شــده اســت و اعتمــاد بــه نیــازی مبــرم و اساســی 
بــرای كنــار آمــدن بــا غریبه هــا و داشــتن ارتبــاط و تعاملــی كارآمــد و مؤثــر تبدیــل شــده 
اســت همچنیــن تغییــرات گســترده در شــیوه ســازماندهی اجتماعــی )تقســیم كار گســترده 
و بیــش از حــد تخصصــی شــدن( نیــاز بــه وجــود اعتمــاد در روابــط اجتماعــی را پررنــگ 

كــرده اســت )رمضانیــان، 1386(. 
امــروزه در حــال گــذار از جوامــع مبتنــی بــر تقدیر گرایــی بــه ســوی جوامــع 
ــه صــورت فعــال  ــده ب ــا آین ــی ب ــه منظــور رویای ــر عامــان انســانی هســتیم و ب ــی ب مبتن
ــن  ــاد همچنی ــكا، 1387(. اعتم ــتیم )زتوم ــی هس ــاد اجتماع ــد اعتم ــاخت مند نیازمن و س
هســته مركــزی بســیاری از مفاهیــم كابــردی در تئــوری علــوم اجتماعــی اســت كــه بــرای 
تبییــن فرایندهــای زندگــی روزمــره از قبیــل رضایــت از زندگــی، خرســندی، خوش بینــی، 
ــی،  ــود )دیل ــه می ش ــه كار گرفت ــاالری و... ب ــاركت، مردم س ــتی، مش ــتی، تندرس بهزیس

 .)2003
نتایــج مطالعــات مختلــف نشــان می دهــد كــه عوامــل گوناگونــی بــر اعتمــاد اجتماعــی 
ــردان  ــان بیشــتر از م ــه زن ــات نشــان داده ك ــال تحقیق ــوان مث ــراد اثر گــذار اســت. به عن اف
ــد  ــرا می كن ــه اج ــهایی ك ــگ و نقش ــوذ فرهن ــر نف ــه زن زی ــد، چ ــن و بی اعتمادن نامطمئ



83      83      

تعیین کننده های اجتماعی-اقتصادی اعتماد عام در بین کودکان کار ...

آموختــه اســت كــه خــودش را بپوشــاند و نســبت بــه بیــرون بــا ســوء ظن برخــورد كنــد. 
در گــروه زنــان نیــز زنــان مجــرد و متأهــل بــا زنــان تحصیلكــرده و غیرتحصیــل كــرده بــا 
پایگاههــای متفــاوت درجــه اعتمادشــان فــرق می كنــد )محســنی، 1380(. عــاوه بــر ایــن، 

ســن افــراد نیــز بــر روی اعتمــاد اثــر می گــذارد. بــه طوریكــه تحقیقــات تجربــی حاكــی از 
آن هســتند كــه ســطح اعتمــاد عــام بــا ســن افزایــش می یابــد )توســلی، 1379(. بــه نظــر 
افــه، افــراد دارای منابــع بیشــتر بــه خاطــر ایــن كــه دیگــران بــا آنهــا صادقانه تــر برخــورد 
می كننــد و توانایــی تحمــل هزینــه خیانــت بــه اعتمادشــان و نیــز قــدرت ریســك پذیری 
باالتــری دارنــد دارای اعتمــاد بیشــتری هســتند. همچنیــن فوكویامــا )1999( معتقــد اســت 
ــودكان  ــم ك ــذارد. دســت ك ــر می گ ــاد اث ــر اعتم ــی ب ــط مبتن ــر رواب ــواده ب فروپاشــی خان
ــدر و  ــه پ ــی ب ــده اند از دسترس ــدا ش ــم ج ــان از ه ــه والدینش ــا ك ــا آنه ــی ی ــك والدین ت
ــه یــك شــخصیت  شــبكه ارتباطــات پــدر در جامعــه وســیع تر و نیــز از اعتمــاد بنیانــی ب
مقتــدر كــه بــا ارزش تریــن مــدل ایفــای نقــش بــه شــمار مــی رود و روابــط كــودك را بــا 
ــی  ــور كل ــلی، 1379(. به ط ــد )توس ــروم می مانن ــد، مح ــكل می ده ــاالن ش ــر بزرگس دیگ
ایــن گونــه به نظــر می رســد كــه مجموعــه ای از عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی در اعتمــاد 
اجتماعــی افــراد نقــش دارنــد كــه در مطالعــه حاضــر برخــی از آنهــا ماننــد ســن، جنــس، 
درآمــد، وضعیــت ســكونت، ملیــت، بعــد خانــوار، وضعیــت اشــتغال و ســطح تحصیــات 

ــم.  ــی می كنی را بررس
ــر  ــتند و ه ــه هس ــردای جامع ــروز و ف ــرمایه های ام ــودكان س ــر، ك ــرف دیگ از ط
جامعــه ای كــه بــه درســتی از ایــن ســرمایه ها حفاظــت كنــد و آنهــا را در زمــان و شــرایط 
ــفانه  ــی متأس ــود ول ــد ب ــار آن خواه ــن تر در انتظ ــده ای روش ــرد آین ــه كار گی ــب ب مناس
كشــور مــا بــه دالیلــی ماننــد شــرایط گــذار و مهاجــرت از پدیــده كــودكان كار بی نصیــب 
نمانــده اســت. بــدون شــك ســازماندهی و مهــار ایــن پدیــده صرف نظــر از صرفــه جویــی 
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ــری  ــادی جلوگی ــا حــد زی ــروز و شــیوع آســیبهای اجتماعــی ت اقتصــادی در كشــور از ب
ــا اشــخاص مختلفــی ســر و كار  ــوان افــرادی كــه در جامعــه ب می كنــد كــودكان كار به عن
دارنــد و كیفیــت روابــط موجــود بیــن آنهــا تــوأم بــا حــس اعتمــاد و یــا بالعكــس می توانــد 

ــا در  ــن آنه ــره انداخت ــه مخاط ــا ب ــی و ی ــامت اجتماع ــداری س ــظ و پای ــاد، حف در ایج
ــن پژوهــش انتخــاب شــدند.  ــوان گــروه هــدف در ای ــر باشــد به عن جامعــه مؤث

ــه كــردن نامایمــات و خطــرات متعــدد در زندگــی  ــا تجرب ــان ب كــودكان كار و خیاب
شــخصی خویــش، به صــورت بالقــوه می تواننــد هــم قربانــی و هــم عامــل انتقــال 
ــار  ــدم مه ــا ع ــه ب ــانگر آن اســت ك ــن نش ــند و ای ــایرین باش ــه س ــی ب ــیبهای اجتماع آس
ایــن پدیــده در آینــده دچــار مشــكات عدیــده ای ماننــد ناامنــی، فقــر، بیــكاری، افزایــش 
آســیبهای اجتماعــی و... خواهیــم بــود. همچنیــن بــا پیوســتن ایــران بــه كنوانســیون حقــوق 
كــودك در ســال 1372 اهمیــت و ضــرورت شــناخت هــر چــه بیشــتر پدیــده كــودكان كار 
ــه نقــض كنوانســیون حقــوق  دو چنــدان می شــود كــه چشم پوشــی از ایــن مهــم بــه منزل

ــه اســت.  ــود در جامع ــی موج ــای دین ــودك و آموزه ه ك
باتوجــه بــه اهمیــت اعتمــاد اجتماعــی به عنــوان یكــی از داراییهــای محــدود كــودكان 
ــات و...،  ــروت، تحصی ــد ث ــدرت مانن ــع ق ــایر مناب ــه س ــی ب ــدم دسترس ــل ع كار به دلی
ــال بررســی تعییــن كننده هــای اقتصادی-اجتماعــی اعتمــاد در بیــن  تحقیــق حاضــر به دنب

ــد.  ــران می باش ــهر ته ــودكان كار ش ك

چارچوب نظری 

1- مفهوم اعتماد و عوامل مؤثر بر آن
ــر در  ــالمت آمیز بش ــی مس ــل زندگ ــه حاص ــد ك ــی می دان ــاد را آرامش ــم اعتم دوركی
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كنــار همنوعانــش در حالــت صلــح و بــه دور از هــر گونــه دشــمنی و خصومــت اســت 
)كافــی، 1374(. اریكســون اعتمــاد را نگرشــی نســبت بــه خــود و دنیــای پیرامــون می دانــد 
كــه حاصــل تجربیــات شــخص در ســال اول زندگــی اســت. اعتمــاد عبارتســت از انتظــار 

بــرآورده شــدن نیازهــای شــخصی و اینكــه می شــود روی دنیــا یــا منابــع بــرآورده كننــده 
ــاركت در  ــاد را مش ــز اعتم ــا نی ــكاری، 1376(. فوكویام ــرد )پوراف ــاب ك ــی حس خارج
ــاون  ــكاری و تع ــه هم ــی ك ــان اعضــای گروه ــر رســمی درمی ــای غی ــها و هنجاره ارزش
ــار  ــاد را انتظ ــن اعتم ــس، 1387(. كوه ــد )تونكی ــف می كن ــت، تعری ــاز اس ــان مج میانش
ــد. از ایــن رو در اعتمــاد امــكان  دریافــت حســن نیــت مســتمر از ســوی دیگــران می دان
ــه ای عمــل  ــه گون ــان ب ــه آن ــن انتظــار ك ــا ای ــه دیگــران وجــود دارد ب ــع ب واگــذاری مناب
ــج میســر شــود  ــه نتای ــل برســد و دســتیابی ب ــه حداق ــی ب ــج منف ــه نتای ــرد ك ــد ك خواهن

ــن1، 1996(.  )كوه
گیدنــز )1992( ضمــن موافقــت بــا زیمــل برداشــت خــود را بــا ایــن تعریــف آغــاز 
ــا  ــا خاصیــت شــخصی ی ــر ماهیــت ی ــكاء ب ــا ات ــان ی ــوان اطمین می كنــد كــه اعتمــاد به عن
چیــزی یــا صحــت گفتــه ای توصیــف می شــود. گیدنــز معتقــد اســت كــه اعتمــاد نــه تنهــا 
بــا ریســك بلكــه بــا احتمــال وقــوع در ارتبــاط اســت، اعتمــاد همیشــه مفهــوم ضمنــی و 
مجــازی قابلیــت اتــكاء و اطمینــان بــه شــكل پیامدهــای احتمالــی دارد، خــواه ایــن پیامدهــا 

مربــوط بــه اعمــال فــرد باشــند و خــواه مربــوط بــه عملكــرد سیســتمها. 

2- اعتماد در حوزه علوم اجتماعی
از مجمــوع تعاریــف اعتمــاد از دیــدگاه اندیشــمندان حوزه هــای مختلــف علــوم اجتماعــی 
می تــوان ایــن مفهــوم را در ســه حــوزه روان شناســی، روان شناســی اجتماعــی و جامعه شناســی 

1. Koehn 
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مــورد تعریــف و تفســیر قــرار داد كــه در زیــر بــه هــر یــك از ایــن ســه حــوزه می پردازیــم:
الــف- در حــوزه روان شناســی اعتمــاد یــك خصوصیــت فــردی اســت و به صــورت 
یــك خصلــت مركــزی یــا شــخصیتی بــا ویژگیهــای فــرد از قبیــل طبقــه، درآمــد، ســن و 

ــد  ــرح می كن ــردی مط ــی ف ــوان ویژگ ــاد را به عن ــن حــوزه اعتم ــط اســت. ای ــس مرتب جن
ــاد  ــی اعتم ــد و در بررس ــد می كنن ــردی تأكی ــهای ف ــف و ارزش ــات، عواط ــر احساس و ب
تئوریهــای شــخصیت و متغیرهــای فــردی را مــورد توجــه قــرار می دهنــد. بــر اســاس ایــن 
دیــدگاه اعتمــاد بــا مفاهیمــی چــون همــكاری، صداقــت، وفــاداری، صمیمیــت و امیــد و 

ــی و نیوتــن1، 2004(.  ــد )دیل ــرار می كن ــك برق ــاط نزدی دگرخواهــی ارتب
ب- در مباحــث روان شناســی اجتماعــی اعتمــاد یــك نگــرش مثبــت در فــرد یــا امــر 
خارجــی در نظــر گرفتــه می شــود و در مناســبات فــرد و جامعــه اعتمــاد در ســطح افــراد 
نســبت بــه افــراد دیگــر یــا پدیده هــای بیرونــی ســنجیده می شــود. در ایــن دیــدگاه چــون 
اعتمــاد فراینــدی اســت كــه در جریــان جامعه پذیــری آموختــه می شــود، لــذا بــه دو بعــد 
فــردی و اجتماعــی كــه در یــك طــرف اعتمــاد شــونده و در طــرف دیگــر اعتمــاد كننــده 

وجــود دارد توجــه می شــود )محســنی تبریــزی، 1380(. 
ــه بیشــتر در حــوزه جامعه شناســی مطــرح اســت، اعتمــاد را  ج- رهیافــت دیگــری ك
ــد  ــط اجتماعــی مفهوم ســازی می كنن ــا ویژگــی رواب ــط اجتماعــی ی ــوان ویژگــی رواب به عن
و دیــدگاه اخیــر بــر خــاف دیــدگاه اول بــه زمینه هــای اجتماعــی تأكیــد می كننــد. در ایــن 
ــن  ــرد، بنابرای ــرار می گی ــورد توجــه ق ــوان ویژگــی جمعــی م ــدگاه اعتمــاد بیشــتر به عن دی
بــرای محصــوالت نهــادی جامعــه قابــل كاربــرد اســت. در ایــن شــیوه بــرای مثال سیســتمها 

به عنــوان سیســتم بــا اعتمــاد بــاال یــا پائیــن ارزیابــی می شــوند )میســتال2، 1996(. 

1. Dellhy and Newton
2. Misztal  
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3-اشکال مختلف اعتماد اجتماعی
ــكای  ــا ات ــه ب ــی در مقایس ــدگاه تركیب ــك دی ــاذ ی ــاد، اتخ ــوم اعتم ــی مفه در بررس
ــا اعتمــاد  ــوان ویژگــی شــخصیتی ی ــا )اعتمــاد به عن ــك از دیدگاهه ــر هــر ی انحصــاری ب
ــی  ــدگاه تركیب ــد. دی ــر باش ــر بخش ت ــد ثم ــی( می توان ــام اجتماع ــی نظ ــوان ویژگ به عن
ــن ســطح  ــز بی ــر تمای ــرای چیرگــی ب ــی ارزشــمند ب ــوان مفهوم ــد اعتمــاد را به عن می توان
ــورد  ــوان بعــدی از ســاخت اجتمــاع م ــی اعتمــاد را به عن ــد. یعن كان و خــرد مطــرح كن
ــه شــكل كامــل و منحصــر در ســطح روان شناســی  ــه فقــط ب ــم كــه ن ــرار دهی بررســی ق
یــا در ســطح نهــادی مطالعــه شــود، بلكــه بــرای درك آن ویژگــی روان شــناختی و ســطح 
ــاط دو  ــن ارتب ــا در نظــر گرفت ــم. ب ــرار دهی ــورد توجــه ق ــان م ــه طــور همزم نهــادی را ب
ــكل  ــه ش ــی س ــون جامعه شناس ــمندان در مت ــی آراء اندیش ــام و بررس ــرد و نظ ــطح ف س

ــل تشــخیص اســت: ــی اعتمــاد قاب اصل

الف- اعتماد بنیادی
ــار و  ــه رفت ــون، ك ــای پیرام ــه خــود و دنی ــادی1 نگرشــی اســت نســبت ب ــاد بنی اعتم
ــور  ــراد و ام ــه اف ــردد ك ــت تفكــری می گ ــازد و موجــب تقوی ــر می س ــا را متأث ــال م اعم
ــذارد. اریكســون  ــات3 آن صحــه می گ ــه اســتمرار2 و ثب ــاد هســتند و ب ــل اعتم ــان قاب جه
معتقــد اســت كــه اعتمــاد بنیــادی در مراحــل اولیــه زندگــی )شــیرخوارگی( انســان شــكل 
ــز از  ــی گیدن ــه آنتون ــازد ك ــون می س ــی رهنم ــه مفهوم ــا را ب ــادی م ــاد بنی ــرد. اعتم می گی
ــناختی  ــت هستی ش ــور از امنی ــد. منظ ــت هستی شناســی«4یاد می كن ــوان »امنی آن تحــت عن
ــت خــود  ــب موجــودات انســانی از پیوســتگی و اســتمرار هوی ــه اغل ــی اســت ك اطمینان
و محیط هــای اجتماعــی و مــادی اطــراف خــود دارنــد. بــه اعتقــاد گیدنــز امنیــت 
1. Basic trust  2. Continuity 
3. Consistency   4. Ontological security
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ــدة احساســی اســت و در  ــك پدی ــدة شــناختی نیســت بلكــه ی ــك پدی هستی شــناختی ی
ــل  ــن قبی ــهایی از ای ــه پرسش ــخگوئی ب ــت پاس ــلم اس ــه مس ــه دارد. آنچ ــودآگاه ریش ناخ
اســت؛ آیــا مــن واقعــًا وجــود دارم؟ آیــا مــن امــروزی همــان كســی هســتم كــه دیــروز 

ــث  ــق بح ــوان از طری ــها را نمی ت ــن پرسش ــد؟ ای ــود دارن ــًا وج ــردم واقع ــا م ــودم؟ آی ب
ــز، 1377(.  ــی چــون و چــرا پاســخ گفــت )گیدن ــه شــكل ب ــی و ب عقل

ــل و  ــه مراح ــن زمین ــد در ای ــه بای ــت ك ــد اس ــوع، معتق ــن موض ــن ای ــز در تبیی گیدن
عوامــل جامعه پذیــری مــورد بررســی قــرار گیرنــد. بــه اعتقــاد او منشــاء امنیــت در افــراد 
ــزان  ــی می ــراد طبیع ــه اســت. اف ــی نهفت ــات دوران كودك ــا در تجربی ــه زمانه ــغ، در هم بال

ــز، 1377(.  ــد )گیدن ــت می كنن ــی دریاف ــل زندگ ــاد را در اوای ــی از اعتم باالی

ب- اعتماد بین شخصی 
اعتمــاد بین شــخصی1 شــكل دیگــری از اعتمــاد اســت كــه در روابــط چهــره بــه چهــره 
ــا  ــد و ب ــع ارتباطــی را مرتفــع می كن ــن شــكل از اعتمــاد موان خــود را نشــان می دهــد. ای
ــت دفاعــی، موجــب بســیاری از تعامــات می شــود. اعتمــاد بین شــخصی  كاســتن از حال
حــوزه ای از تعامــات میــان دوســتان، همــكاران و همچنیــن اعتمــاد میــان رئیــس و كارمند، 
ــده  ــار، رانن ــك و بیم ــتری، پزش ــنده و مش ــاگرد، فروش ــم و ش ــر، معل ــت و كارگ سرپرس
ــه  ــد ك ــان می ده ــف نش ــای مختل ــی دیدگاهه ــرد. بررس ــر می گی ــافر و... را در ب و مس
روابــط اجتماعــی در ایجــاد اعتمــاد بین شــخصی نقشــی اساســی را ایفــا می كنــد. اعتمــاد 
ــد و  ــعه می یاب ــد، توس ــدا می كن ــا پی ــی معن ــات اجتماع ــط و تعام ــخصی در رواب بین ش

ــی، 1380(.  ــود )امیركاف ــت می ش تقوی

1. Interpersonal trust
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ج-اعتماد عام یا اعتماد تعمیم یافته
ــه  ــبت ب ــن نس ــن ظ ــتن حس ــوان، داش ــه1 را می ت ــاد تعمیم یافت ــا اعتم ــام ی ــاد ع اعتم
افــراد جامعــه جــدای از تعلــق آنهــا بــه گروههــای قومــی و قبیلــه ای تعریــف نمــود. ایــن 
تعریــف نــه تنهــا روابــط چهــره بــه چهــره را در بــر می گیــرد بلكــه حــوزه ای از كســانی 
ــرد. در  ــر می گی ــز در ب ــند را نی ــته باش ــد داش ــا می توانن ــد و ی ــل دارن ــم تعام ــا ه ــه ب ك
ــی و... را  ــی و محل ــایگی، قوم ــی، همس ــای خانوادگ ــه حوزه ه ــاد تعمیم یافت ــع اعتم واق
ــز مطــرح  ــدرن نی ــای م ــا شــكل گیری دولته ــی و همــراه ب ــوردد و در ســطوح مل در می ن
ــه  ــت ك ــراد اس ــی اف ــكاری تمام ــاركت و هم ــتلزم مش ــاد مس ــوع اعتم ــن ن ــود. ای می ش
ــاد در  ــور از اعتم ــور، 1386(. منظ ــد )امیرپ ــكیل می دهن ــروزی را تش ــدرن ام ــه م جامع

ــه اســت.  ــا تعمیم یافت ــام ی ــاد ع ــه حاضــر اعتم مطالع

4- اعتماد اجتماعی و ابعاد آن
هــر چنــد كــه مفهــوم اعتمــاد پیچیــده و درك آن دشــوار اســت و بــه ســادگی نمی توان 
عناصــر و ابعــاد آن را مشــخص كــرد. جانســون اعتقــاد دارد كــه در یــك رابطــه مبتنــی بــر 
ــاز  ــد: صراحــت و ب اعتمــاد )اعتمــاد كننــده و اعتمــاد شــونده( عناصــر زیــر وجــود دارن
ــی  ــار مبتن ــه6، رفت ــات همكاری جویان ــودن2، ســهیم كــردن3، پذیــرش4، حمایــت5، تمای ب
بــر اعتمــاد كــردن7، رفتــار قابــل اعتمــاد8 و اعتمــاد كننــده بــودن و قابــل اعتمــاد بــودن9. 
ســطح اعتمــاد در محــدوده یــك رابطــه، بــر اســاس توانایــی و اشــتیاق افــراد بــرای اعتمــاد 
كــردن و قابــل اعتمــاد بــودن مــدام در حــال تغییــر اســت. وقتــی شــما بــا قــرار دادن خــود 
در معــرض ارتبــاط بــا دیگــران، مشــتاق یــك ارتبــاط بــا نتایــج نافــع یــا مضــر هســتید، 

1. Extended trust   2. Openness  3. Sharing  
4. Acceptance  5. Support  6. Cooperative intentions 
7. Trusting behavior 8. Trustworthy  9. Being trusting
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ــوده و  ــاء ب ــود افش ــما خ ــی ش ــاص، وقت ــی خ ــه بیان ــوید، ب ــی می ش ــده تلق ــاد كنن اعتم
خواهــان پذیــرش و حمایــت آشــكار از دیگــران هســتید، اعتمــاد كننــده می شــوید. صریــح 
بــودن، ســهیم كــردن دیگــران در اطاعــات، ایده هــا، افــكار، احساســات و عكس العملهــا 

ــه دیگــران  ــان ب ــر خودت ــه ذخای ــه شــما را می ســازد. ســهیم كــردن، ارائ ســطح اعتمــاد ب
اســت تــا آنهــا را در نیــل بــه اهدافشــان یــاری كنیــد. وقتــی شــما قابــل اعتمــاد هســتید 
كــه مایلیــد اقــدام تهورآمیــز شــخصی را، پاســخ گوییــد و ایــن تضمیــن ایجــاد شــود كــه 
ــه بیانــی دقیق تــر، شــما وقتــی قابــل  شــخص مقابــل شــاهد نتایــج نافــع خواهــد بــود. ب
اعتمــاد هســتید كــه نســبت بــه طــرف مقابــل، ابــراز اســتقبال، حمایــت و همــكاری كنیــد. 
ــل  ــخ و عكس العم ــاگری او پاس ــت و افش ــه صراح ــبت ب ــما نس ــه ش ــی ك ــد زمان همانن
ــل  ــرف مقاب ــرای ط ــرام و ارزش ب ــان احت ــرش، بی ــد. پذی ــان می دهی ــل نش ــاعد متقاب مس
ــه شــما  ــل اســت ك ــه طــرف مقاب ــن فكــر ب ــال ای ــت، انتق ــارات وی اســت. حمای و اظه
درك می كنیــد كــه او تواناییهــا و شایســتگیهای الزم بــرای حــل و فصــل مطلــوب مســائل 
ــه،  ــات همكاری جویان ــت حاضــر را داراســت )جانســون1، 1993(. تمای ــی و موقعی كنون
بیانگــر آن هســتند كــه شــما می خواهیــد، بــرای نیــل بــه یــك هــدف متقابــل، بــا همدیگــر 
همــكاری كنیــد. شــواهد قابــل توجهــی وجــود دارد كــه ابــراز گرمــی و محبــت، حســن 
ــه حتــی در مــواردی كــه تضادهــای الینحلــی  تفاهــم دقیــق و گرایشــهای همكاری جویان
ــر  ــود. ب ــانی می ش ــه انس ــك رابط ــاد در ی ــش اعتم ــث افزای ــود دارد، باع ــراد وج ــن اف بی
ــات  ــردن، تمای ــاد ك ــر اعتم ــی ب ــار مبتن ــر رفت ــه حاض ــون، در مطالع ــر جانس ــای نظ مبن
ــی در  ــاد اجتماع ــاد اعتم ــوان ابع ــان به عن ــت، اطمین ــه، صراحــت، صداق ــكاری جویان هم

ــوند.  ــه می ش ــر گرفت نظ

1. Johson
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روش 
مطالعــه حاضــر یــك مطالعــه همبســتگی اســت كــه بــه روش پیمایــش انجــام شــده 
ــا 18 ســاله مراجعــه كننــده  اســت. جامعــه آمــاری ایــن مطالعــه كلیــه كــودكان كار 13 ت

بــه ســازمانهای مــردم نهــاد حمایــت از حقــوق كــودكان تهــران در ســال 1393 می باشــد. 
جهــت محاســبه حجــم نمونــه، فرمــول زیــر كــه مربــوط بــه حجــم نمونــه در مطالعــات 

همبســتگی اســت، انتخــاب شــد. 
بــرای ایــن منظــور مقــدار ضریــب همبســتگی مطلــوب در ایــن پژوهــش در حــد 0/3، 
ــای 0/2  ــا بت z1−β ب ــدار  ــر 1/96 و مق ــان 95 درصــد براب ــه اطمین ــا فاصل ب

 
z
1
2
α ــدار  مق

برابــر بــا 0/84 بــه دســت آمــد. 

بــا توجــه بــه محاســبات انجــام گرفتــه حجــم نمونــه برابــر بــا 85 نفــر بــه دســت آمــد 
)رفیعــی و همــكاران، 1387(. 

در واقــع ضریــب همبســتگی 0/3 كــه مــورد انتظــار محقــق اســت بــا حداقــل حجــم 
نمونــه 85 نفــر بــرآورده شــد. امــا در نهایــت بــا توجــه بــه معیارهــای ورود و خــروج 105 
نفــر از افــراد جامعــه پژوهــش در ایــن مطالعــه وارد شــدند. نمونه هــای مطالعــه از 5 مركــز 
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حمایــت از حقــوق كــودكان )مؤسســه ایلیــا، خانــه كــودك شــوش، خانــه كــودك ناصــر 
خســرو، مركــز همــه كــودكان مولــوی و خانــه علــم( بــه روش نمونه گیــری در دســترس 
انتخــاب شــدند. كار كــردن كــودك و در فاصلــه ســنی 13 تــا 18 ســال بــودن )بــا اســتناد 

بــه پرونــده هــر فــرد در واحــد مــددكاری هــر مركــز(، پرســش از خــود كــودك در مــورد 
ســن و كار كــردن و شــناخت مربیــان هــر كاس از معیارهــای ورود بــه مطالعــه بودنــد. 

ــی  ــاد اجتماع ــده اعتم ــاح ش ــنامه اص ــی از پرسش ــاد اجتماع ــنجش اعتم ــرای س ب
ــت و  ــه اس ــامل 25 گوی ــنامه ش ــن پرسش ــد. ای ــتفاده ش ــریف )1389( اس ــا و ش صفاری نی
هــر 5 گویــه یــك مؤلفــه را می ســنجد. ایــن 5 مؤلفــه عبارتنــد از: رفتــار مبتنــی بــر اعتمــاد 
كــردن، تمایــات همــكاری جویانــه، صراحــت، صداقــت، اطمینــان. آزمودنیهــا بــه پرسشــها 
ــی صــوری پرسشــنامه  ــد داد. روای ــاس 5 درجهــای لیكــرت پاســخ خواهن ــای مقی ــر مبن ب
ــر روی 600 دانشــجو  ــزار، كــه ب ــور توســط متخصصــان تأییــد شــد و پایایــی ایــن اب مزب
اجــرا شــد، ضریــب آلفــای كرونبــاخ كل پرسشــنامه معــادل 0/954 را نشــان داد. ضریــب 
ــا 0/971، 0/971، 0/966، 0/969، 0/967  ــر ب ــه ترتیــب براب ــاخ هــر 5 بعــد ب آلفــای كرونب
گــزارش شــد. روایــی ســازه ایــن ابــزار نیــز كــه بــا تحلیــل مؤلفه هــای اصلــی انجــام گرفته، 
نشــان داد كــه تنهــا یــك عامــل وجــود دارد كه52/92درصــد واریانــس را تبییــن می كنــد و 

ــا، 1391(.  ــوند )صفاری نی ــذاری می ش ــل بارگ ــن عام ــا در ای ــه گویه ه هم
ــا 18 ســال( مطالعــه حاضــر  ــه اینكــه جامعــه آمــاری )كــودكان كار 13 ت ــا توجــه ب ب
ــی صــوری و  ــن مجــدد روای ــرای تعیی ــود، ب ــا و شــریف ب ــاوت از مطالعــه صفاری نی متف
محتوایــی ایــن پرسشــنامه اقداماتــی بــه شــرح زیــر انجــام شــد. بــه منظــور تعییــن روایــی 
ــار  ــرای اولیــن ب ــی كــه ایــن پرسشــنامه ب صــوری پرسشــنامه اعتمــاد اجتماعــی از آنجای
ــه  ــا و شــریف ب ــاد اجتماعــی صفاری نی ــودكان اجــرا می شــد، پرسشــنامه اعتم ــن ك در بی
ــار دوازده  ــه در اختی ــورد مطالع ــت م ــداف و جمعی ــاره اه ــی درب ــراه توضیحــات كتب هم
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نفــر از اســاتید دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توان بخشــی كــه دارای تخصصهــای پزشــكی 
ــا كــودكان  ــه كار ب ــد و در زمین اجتماعــی، مــددكاری، روان شناســی و جامعه شناســی بودن

ــود: ــر ب ــز شــامل مــوارد زی ــرار داده شــد. پرسشــها نی ــد ق ــی بوده ان دارای تجربیات

آیــا آنچــه مــورد نظــر پرسشــنامه بــوده )ســنجش ابعــاد اعتمــاد(، بدرســتی در هــر یــك 
از پرسشــها مــورد ســوال قــرار گرفتــه اســت؟

ــق  ــدف تحقی ــه ه ــوص جامع ــا و بخص ــه م ــرای جامع ــها ب ــدام از پرسش ــر ك ــا ه آی
ــت؟ ــتفاده اس ــل اس ــب و قاب ــودكان كار( مناس )ك

آیا هر كدام از سؤاالت برای مخاطبان، قابل فهم است؟ 
ــرات و اصاحــات  ــس از انجــام تغیی ــازده پرسشــنامه عــودت داده شــد و پ ــداد ی تع
ــنامه  ــی پرسش ــن پایای ــرای تعیی ــد. ب ــد گردی ــور تأیی ــنامه مذك ــی پرسش ــنهادی، روای پیش
مذكــور 30 نفــر از كــودكان كار بــه ایــن پرسشــها پاســخ دادنــد و پــس از كســب اطمینــان 
ــا، پرسشــنامه  ــرای گــروه هــدف و محاســبة ضریــب آلف ــودن پرسشــها ب ــل فهــم ب از قاب

نهایــی تدویــن و تكمیــل گردیــد. 
ــا  ــا ب ــش، داده ه ــای پژوه ــی فرضیه ه ــت بررس ــات جه ــع آوری اطاع ــس از جم پ
ــاوه  ــا ع ــل داده ه ــه و تحلی ــت تجزی ــد. جه ــردازش ش ــزار SPSS پ ــتفاده از نرم اف اس
ــس،  ــن، واریان ــی، درصــد، میانگی ــی شــامل جــداول فراوان ــار توصیف ــر شــاخصهای آم ب
كمینــه و بیشــینه از رگرســیون خطــی چندگانــه جهــت بررســی اثــر همزمــان چنــد متغیــر 

ــد.  ــتفاده ش ــز اس ــاك نی ــر م ــر متغی ــن ب پیش بی
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جدول )1( شاخصهای توصیفی متغیر اعتماد اجتماعی و ابعاد آن

minmaxMSDنام متغیر

439664/2410/082مقایس كل اعتماد اجتماعی

62113/303/184رفتار مبتنی بر اعتماد كردن

5218/924/914تمایات همكاری جویانه

61912/412/468 صداقت

92114/131/296 صراحت

92015/482/373اطمینان

یافته ها
ــركت كنندگان  ــه 13/2% از ش ــد ك ــان می ده ــس نش ــاس جن ــا براس ــف نمونه ه توصی
دختــر و 85/8% پســر بودنــد. درخصــوص ملیــت شــركت كنندگان، 26/7% شــركت كنندگان 
ــی  ــات ابتدای ــواد، 91/4% دارای تحصی ــا بی س ــد. 2/9% آنه ــی بودن ــی و73/3% افغان ایران
ــرك  ــل، 17/1% ت ــال تحصی ــد و 80% در ح ــی بوده ان ــات راهنمای و 5/7% دارای تحصی
ــی  ــم زندگ ــا ه ــن 77/1% از شــركت كنندگان ب ــد. والدی ــواد بوده ان ــل و 0/9% بی س تحصی
ــه  ــه توســط پــدر تــرك شــده، 1% خان ــد، 3/8% خان ــد، 6/7% طــاق گرفتــه بودن می كردن
ــورد  ــا در م ــود. یافته ه ــوت شــده ب ــود و 10/5% پدرشــان ف ــرك شــده ب ــادر ت توســط م
ــوام،  ــا اق ــواده، 26/7% ب ــا خان ــركت كنندگان ب ــان داد 66/7% از ش ــكان نش ــت اس وضعی
ــد. در  ــی می كردن ــل كار زندگ ــی و 1% در مح ــز حمایت ــتان، 1% در مراك ــا دوس 4/8% ب
ــا 6/85  ــن ب ــور میانگی ــه ط ــر ب ــش حاض ــركت كنندگان در پژوه ــوار، ش ــد خان ــورد بع م
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ــن  ــود. همچنی ــان ب ــن كــودكان 539000 توم ــد. میانگیــن درآمــد ای نفــر زندگــی می كردن
یافته هــا در مــورد شــغل ایــن كــودكان نشــان داد كــه 48% آنهــا به عنــوان شــاگرد مغــازه، 
23% دســتفروش، 21% كار در كارگاه و 5/7% به عنــوان چرخــكار )باربــر( مشــغول بــه كار 

بودنــد. 
جدول )2( نتایج تحلیل رگرسیون جهت بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و متغیرهای زمینه ای

S. Eβtpمتغیرها

0/001<31/59--1/76عدد ثابت

0/001<1/780/4475/39ایرانی بودن

0/001<0/0010/3263/93<درآمد

R=0/547 ،R2
Adj= 0/286 ،F= 21/79 ،p>0/001

یافته هــا در مــورد ســنجش وضعیــت اعتمــاد اجتماعــی در بیــن كــودكان كار نشــان 
ــار  ــراف معی ــا انح ــركت كنندگان 64/24 ب ــی ش ــاد اجتماع ــن اعتم ــه میانگی ــد ك می ده
ــا  ــه ب ــود ك ــدار اعتمــاد اجتماعــی 43 و بیشــترین آن 96 ب ــن مق 10/08 می باشــد. كمتری
ــاد  ــن اعتم ــی )25 و 125(، میانگی ــاد اجتماع ــر اعتم ــل و حداكث ــدار حداق ــه مق توجــه ب
اجتماعــی كــودكان كار در ســطح متوســط بــوده و حداقــل و حداكثــر ابعــاد اعتمــاد نیــز 
ــط  ــطح متوس ــز در س ــی نی ــاد اجتماع ــاد اعتم ــره ابع ــن نم ــد، میانگی )5 و 25( می باش

ــدول 1(.  ــد )ج می باش
یافته هــا در خصــوص اثــر متغیرهــای زمینــه ای بــر اعتمــاد اجتماعــی نشــان می دهــد 
ــت  ــت، وضعی ــس، ملی ــدل )ســن، جن ــه م ــه ای وارد شــده ب ــای زمین ــن متغیره ــه از بی ك
اســكان، درآمــد، بعــد خانــوار و محــل تولــد( فقــط متغیرهــای ملیــت و درآمــد در مــدل 
ــی  ــور كل ــود. به ط ــت ب ــی مثب ــاد اجتماع ــر اعتم ــد ب ــت و درآم ــر ملی ــد: اث ــی ماندن باق
متغیرهــا باقــی مانــده در مــدل 28/6% از تغییــرات اعتمــاد اجتماعــی را تبییــن كردنــد. بــه 
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عبــارت دیگــر، ایرانــی بــودن )در مقایســه بــا كــودكان كار افغانــی( و درآمــد بــاال داشــتن 
ــودن  ــان ایرانی ب ــن می ــودكان كار شــده اســت. از ای ــان ك ــاد در می ــش اعتم موجــب افزای
نقــش بیشــتری نســبت بــه درآمــد در تبییــن اعتمــاد داشــت. مــدل رگرســیون بــه دســت 

آمــده از بــرازش مناســبی برخــوردار اســت )جــدول 2(. 

بحث 
ــه  ــد ك ــده، مشــخص ش ــرازش ش ــیون ب ــدل رگرس ــه م ــه ب ــا توج ــه، ب ــن مطالع در ای
28/6% از تغییــرات نمــره كل اعتمــاد اجتماعــی توســط متغیرهــای ملیــت و درآمــد تبییــن 
شــد. همانگونــه كــه ایــن مــدل نمایــان ســاخت هیــچ یــك از متغیرهــای ســن، جنــس، بعــد 
خانــوار و محــل تولــد از متغیرهــای زمینــه ای نقشــی در تبییــن اعتمــاد اجتماعــی نداشــتند 
ولــی متغیرهــای ملیــت و درآمــد نقــش تبییــن كننــده ای بــرای اعتمــاد اجتماعــی داشــتند. 
در مــورد نقــش تعیین كنندگــی متغیــر ملیــت كــه نتایــج نشــان داد اعتمــاد اجتماعــی 
كــودكان كار ایرانــی در مطالعــه مــا باالتــر از كــودكان كار افغانــی بــود. ایــن نتیجــه همســو 
بــا مطالعــات ســیلور و آلبــچ1 )2001( اســت كــه عواملــی چــون آشــفتگیهای اجتماعــی، 
از دســت دادن خویشــاوندان و فاصلــه جغرافیایــی از مبــدأ را به عنــوان عوامــل مرتبــط بــا 

اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی گــزارش كردنــد. 
ــاد  ــرای اعتم ــده ب ــش تبیین كنن ــا دارای نق ــاس یافته ه ــر اس ــه ب ــد ك ــورد درآم در م
ــا نظــرات اندیشــمندانی چــون همچــون زتومــكا  ــه همســو ب ــن یافت اجتماعــی اســت، ای
)1384(، پاتنــام )2000( و كلمــن )1377( و افــه )1384( می باشــد. بــرای مثــال بــه نظــر 
افــه، افــراد دارای منافــع بیشــتر بــه خاطــر ایــن كــه دیگــران بــا آنهــا صادقانه تــر برخــورد 
می كننــد و توانایــی تحمــل هزینــه خیانــت بــه اعتمادشــان و نیــز قــدرت ریســك پذیری 

1. Silver and Allbech 
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تعیین کننده های اجتماعی-اقتصادی اعتماد عام در بین کودکان کار ...

باالتــری دارنــد دارای اعتمــاد بیشــتری هســتند. 
در مطالعــه حاضــر، برخــاف یافته هــای ســفیری )1393(، زتومــكا )1384( و محســنی 
)1380( رابطــه ای بیــن ســن و جنــس بــا اعتمــاد اجتماعــی مشــاهده نشــد. یكــی از دالیــل 
ــدك ســنین در  ــرات ان ــه تغیی ــا دامن ــن و ی ــه پایی ــد حجــم نمون ــن ناهمســویی می توان ای
نمونه هــای مــورد بررســی مطالعــه حاضــر باشــد و از طــرف دیگــر ایــن یافتــه همســو بــا 
مطالعــه نیوكویســت )2012( اســت كــه نشــان داد ســن تأثیــری بــر میــزان اعتمــاد نــدارد. 
بعــد خانــوار و محــل تولــد از متغیرهایــی بودنــد كــه نقشــی در تبییــن اعتمــاد اجتماعی 
و ابعــاد آن نداشــتند. عــدم تأثیرگــذاری ایــن مؤلفــه كــه محــل تولــد فــرد در شــهر بــوده یا 
روســتا و یــا ایــن كــه بــا چنــد نفــر زندگــی می كننــد بــر اعتمــاد اجتماعی شــان را شــاید 
ــای  ــا و جابجاییه ــل مهاجرته ــان به دلی ــت اسكان ش ــودن وضعی ــر ب ــت متغی ــه عل ــوان ب بت
)حتــی بیــن شــهری( ایــن كــودكان دانســت كــه باعــث می شــود متغیرهــای دیگــری در 

اعتمــاد اجتماعــی آنــان تأثیرگــذار باشــد. 
ــور  ــن و حض ــه پائی ــم نمون ــه حج ــوان ب ــه می ت ــن مطالع ــای ای ــه محدودیته از جمل
بیشــتر كــودكان افغانــی در مقایســه بــا كــودكان ایرانــی و همچنیــن تعــداد انــدك كــودكان 
دختــر نســبت بــه كــودكان پســر اشــاره كــرد. مطالعــه بــر روی یكــی از جمعیتهــای هــدف 
رفــاه و سیاســت اجتماعــی یعنــی كــودكان كار و بررســی ایــن جمعیــت از نظــر وضعیــت 
اعتمــاد اجتماعــی و عوامــل تبییــن كننــده آن كــه در مطالعــات پیشــین مــورد بررســی قــرار 

نگرفتــه بــود، از نقــاط قــوت ایــن مطالعــه محســوب می گــردد. 
بــا در نظــر گرفتــن ایــن نكتــه كــه زندگــی ســالم محصــول داشــتن تعامــل اجتماعــی 
اســت و اعتمــاد عامــل كلیــدی مهمــی در شــكل گیری تعامــل اســت، الزم اســت 
ــئوالن  ــه مس ــورد توج ــازی م ــاد و اعتمادس ــت اعتم ــظ و تقوی ــرای حف ــترهای الزم ب بس
ــی  ــد بســیاری از مســائل اجتماع ــی را همانن ــاد اجتماع ــرد. شــاید كاهــش اعتم ــرار گی ق



      98

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال شانزدهم، شماره 61

      98

نتــوان بــه صــورت واضــح یــا بــه شــكل یــك مشــكل اساســی نشــان داد یــا درك كــرد 
امــا بایــد ایــن واقعیــت را بپذیریــم كــه آثــار آن را در پیامدهایــی ماننــد افزایــش آســیبها و 
مشــكات، كاهــش ســامت اجتماعــی و... می تــوان احســاس كــرد و ایــن مســئله چنــان 

ــه  ــد ب ــر كســی آن را احســاس و درك می كن ــه كمت ــر می شــود ك آرام و بی صــدا دامن گی
همیــن دلیــل مســئوالن از آن غافــل و كمتــر بــه آن توجــه دارنــد. با مدنظــر قــرار دادن تأثیر 
اعتمــاد اجتماعــی در افزایــش ســامت اجتماعــی پیشــنهاد می شــود متخصصــان، برنامه هــا 
و كاســهایی در زمینــه ارتقــاء اعتمــاد اجتماعــی داشــته باشــند كــه زمینــه ای باشــد بــرای 
یادگیــری تعامــل اجتماعــی صحیــح بــرای برقــراری ارتبــاط درســت بــا محیــط و جامعــه. 
ــه  ــتند ك ــی هس ــودكان كار از گروههای ــه ك ــن ك ــه ای ــه ب ــا توج ــن، ب ــاوه برای ع
مشــكات اجتماعــی، اقتصــادی و خانوادگــی بیشــتری نســبت بــه همســاالن خــود دارنــد 
ــر آســیبهایی  ــد بالقــوه درگی ــن كــودكان می توانن ــه كــه ای ــن نكت ــن ای ــا در نظــر گرفت و ب
ــه برنامه هــای  ــد، ارائ ــل كن ــز تحمی ــه نی ــراد جامع ــه ســایر اف ــی را ب ــه هزینه های شــوند ك
مناســب بــرای افزایــش اعتمــاد اجتماعــی آنــان می توانــد هــم به عنــوان راهــكاری بــرای 
افزایــش ســامت اجتماعــی ایــن كــودكان و افزایــش ســامت جامعــه از طریــق كاســتن از 

آســیبهای اجتماعــی مــد نظــر قــرار گیــرد. 
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