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  چکیده

در این مقاله رابطه انواع اعتماد شامل اعتماد بنیادین یا امنیت وجودي، اعتماد بین شخصی و اعتماد نهادي را با اعتماد اجتماعی 
روش بررسی . اي با اعتماد اجتماعی دارند ایم به این سؤال پاسخ دهیم که انواع اعتماد چه رابطه مورد بررسی قرار داده و سعی کرده

به عنوان جامعه  87- 86سال تحصیلی سال دوم  نیمدانشجویان دانشگاه مازندران در در این پژوهش . ایش استپیمدراین پژوهش 
ها  یافته .ها توزیع شد ها بین آن نامه و پرسششدند عنوان نمونه انتخاب ه ب نفر از بین ایشان 457آماري در نظر گرفته شدند و تعداد 

پس از آن و در سطح متوسط و کمتر از . گویان زیاد بود عتماد بنیادین یا امنیت وجودي پاسخنشان داد میزان اعتماد به خانواده و ا
در این میان، . گرفتند متوسط، به ترتیب نزولی، اعتماد به دوستان، اعتماد به اقوام و خویشان، اعتماد نهادي و اعتماد اجتماعی قرار 

هاي این تحقیق، انواع مختلف اعتماد با اعتماد اجتماعی رابطه  براساس یافته .کمترین میزان اعتماد متعلق به اعتماد اجتماعی بود
اما میزان هردو اعتماد نهادي و اجتماعی در سطح پایینی . داري با اعتماد اجتماعی داشت اعتماد نهادي رابطه قوي و معنی. داشتند

  . شود عتماد نهادي مربوط میبودن میزان اعتماد اجتماعی احتماالً تا حدود زیادي به نقش ا کم. بود
  

  .اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادي، اعتماد بین شخصی، اعتماد بنیادي :واژگان کلیدي

  
  

  مقدمه
رود رفتـار   کـه انتظـار مـی    هـا چنـان   منظور از اعتماد اجتماعی پذیرش خطر مواجهه و ارتباط با دیگراناست، با این تصور که آن

). 2004نیـوتن،  (کهعمـداً در پـی آزار و اذیـت مـا نخواهنـد بـود        ، یا این)2007؛ والر و همکاران، 1385پور،  شارع(خواهند کرد 
. امع انسانی نقش ایفا کرده است، اما در دوران کنونی بر نقش و اهمیت آن افـزوده شـده اسـت   هاي دور در جو اعتماد از گذشته

در آن جوامـع احتمـاًال   . گفتنی است در جوامع گذشته یا سنتی، اعتماد بین شخصی بیشتري در بین مردم وجود داشـته اسـت  
. انـد  هـا آشـنا بـوده    ارتباط داشتند کـه بـه نـوعی بـا آن     تر اعتماد نبوده است، زیرا مردم بیشتر با کسانی نیازي به ابعاد گسترده

هایی که خیـر و خـوبی    یعنی دید مثبتی به همه مردم وجود دارد، نه آن(اي که از نعمت اعتماد اجتماعی برخوردار است  جامعه
نیس، به نقـل از  دورکیم و تو(، نظم، هماهنگی و همبستگی بیشتري وجود خواهد داشت )خواهند را فقط براي آشنایان خود می

، دموکراسی بهتر جریـان خواهـد داشـت    )2001؛ فوکویاما، 1384پاتنام، (؛ از نظر اقتصادي کارآمدتر خواهد بود )1384چلبی، 
و افـراد آن جامعـه از سـالمت بیشـتري برخـوردار      ) ،2007؛ آسالنر، پاکستون، پاتنام، به نقل از پاکسـتون،  2007امانی جمال،(

  : توان به نکات زیر اشاره کرد از دالیل افزایش اهمیت اعتماد اجتماعی در جوامع امروزي می). 2007 فرالندر،(خواهند بود 
شـوند کـه    رو مـی  چنین گسترش فزاینده ارتباطات، با افراد بیشتري روبـه  نخست، مردم با گسترش زندگی شهرنشینی و هم

و ) شـافت  گـزل (و جامعه ) شافت گمین(تونیس در مورد اجتماع  این تغییر وضعیت یادآور نظر. ها ندارند هیچ آشنایی قبلی با آن
هـاي   در جوامـع امـروزي کـه بیشـتر خاصـیت     . چنین نظر دورکیم در مورد همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیکی است هم

ه انواع دیگري جز اعتماد بین شخصی، ب ها بیشتر از نوع همبستگی ارگانیکی است، به شافت را دارند و همبستگی آن جوامع گزل
هرچند تـونیس معتقـد بـود فضـیلت اعتمـاد فقـط از آن جوامـع        . از اعتماد نیز نیاز است که فراتر از اعتماد بین شخصی باشند
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  .شافت است گمین
موجب این ) شدن تقسیم کار گسترده و بیش از حد تخصصی(دهی اجتماعی  بدین ترتیب تغییرات گسترده در شیوه سامان

یعنـی ایـن نیـاز بـه وجـود آمـده اسـت کـه بـه قشـرها و           . هایی بیش از افراد انسانی اعتمـاد شـود   به پدیدهنیاز شده است که 
  .نیز اعتماد شود... ها، ادارات مختلف و هایی مانندمعلمان، نیروي انتظامی، پزشکان، خلبانان، بیمارستان سازمان

اعتمـاد  : توان نام بـرد  طور خالصه، چهار نوع اعتماد را میبه . ادبیات موجود حاکی از آن است که اعتماد انواع مختلفی دارد
شـناختی و فـردي دارد، نـوع     روان  ها نوع اول ویژگـی  از میان آن. بنیادین، اعتماد بین شخصی، اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادي
  . و غیرشخصی دارندهاي سوم و چهارم خصلتی انتزاعی  دوم با افراد معدودي که آشنا هستند در ارتباط است، اما نوع

پاتنـام،  (دهنـد   شـدن میـزان آن گـزارش مـی     خصوص اعتماد اجتماعی و این مسئله که محققان از کم با توجه به اهمیت به
ایـن مقالـه در پـی بررسـی     ) 1385پور و بشیریه، به نقل از دینی ترکمـانی،   ؛ رفیع2001؛ اینگلهارت، به نقل از میستال، 1384

نـوعی از اعتمـاد کـه بـه     (که چگونه ممکن است اعتماد بین شخصی  خصوصاً این. باشد اعتماد اجتماعی میرابطه انواع اعتماد با 
ویـژه   در این خصوص بـه . تر دارد تبدیل شود به اعتماد اجتماعی که حالتی انتزاعی) شود احتمال زیاد در بیشتر جوامع یافت می

  . اد بین شخصی به اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادي چه نقشی داردشود که در انتقال اعتم به بررسی این موضوع پرداخته می
  

  مالحظات مفهومی درباره مفهوم اعتماد
اعتماد بنیادین، اعتماد بـین شخصـی، اعتمـاد    : متفکران براي اعتماد ابعاد. شود هاي مختلفی نمایان می مفهوم اعتماد در صورت

ها با یکدیگر مورد بررسـی قـرار    دامه، مفهوم هر کدام از انواع اعتماد و رابطه آندر ا.اند اجتماعی و اعتماد نهادي را در نظر گرفته
  . گیرد می
  

  یا امنیت وجودي اعتماد بنیادین. 1.1
کند کـه   گذارد و این فکر را تقویت می اعتماد بنیادین نگرشی نسبت به خود و دنیاي اطراف است که بر رفتار و اعمال ما اثر می

. شـناختی اسـت و در نظریـات اریکسـون ریشـه دارد      ایـن نـوع نگـرش روان   ). 1384اوجاقلو، (قابل اعتمادند افراد و امور جهان 
. اعتمـادي اسـت   اولین مرحله رشد در نظر او، مرحله اعتماد در برابر بی. اریکسون براي رشد انسان هشت مرحله قایل شده است

هـاي بعـدي    اعتمادي او را نسبت به محیط بـه وجـود آورد کـه در دوره    تواند اعتماد یا بی در این مرحله، نوع رابطه با کودك می
اولیه آن و ادامـه یـافتن     ً دوره هاي مختلف زندگی خصوصا نوع نگاه اریکسون به دوره). 1373مهرآرا، (کند  زندگی ادامه پیدا می

ز با استفاده از ایـن نظریـات بـه مبحـث     آنتونی گیدن. آن در طول دوران زندگی بر نظریات اندیشمندان بعدي اثرگذار بوده است
هاي مهم احساس امنیت بـه معنـاي وسـیع     در نظر گیدنز امنیت وجودي یکی از صورت. اعتماد و امنیت وجودي پرداخته است

هـاي   ها به تداوم تشخیص هویت خود و دوام محیط دهد که انسان او اصطالح امنیت وجودي را به اطمینانی ارجاع می. آن است
گیري نوعی احساس درونی قابلیـت اعتمـاد رشـد     اعتماد به دیگران همراه با شکل. ی و عادي کنش در اطراف خود دارنداجتماع

  بدین ترتیب، اعتماد از همان آغـاز بـر نـوعی تجربـه    . سازد خودشناسی در دوران بعدي زندگی را می  این احساس، پایه. یابد می
آمـوزد   کنندگان خود اتکا کند، ولی در ضمن این را نیز مـی  ه به تداوم توجه تأمینگیرد ک کودك یاد می. کند دوسویه داللت می

هـا از او انتظـار دارنـد قابلیـت اعتمـاد را در       آن. کنندگانش را خرسـند کنـد   اي برآورده سازد که تأمین که نیازهایش را به گونه
قاد به نوعی پایبندي است که اعتماد بنیادي و همۀ کننده در کودکی، جوهر اعت ایمان به عشق فرد مواظبت. رفتارش نشان دهد

اعتماد، امنیت وجودي و احساس تداوم چیزها و اشخاص، در بزرگسالی به هم وابسـته  . هاي بعدي اعتماد، به آن نیاز دارند گونه
تر به اعتمادپـذیري و   اییآید که اعتمادپذیري چیزهاي غیرانسانی، مبتنی بر اعتقاد ابتد از این تحلیل چنین برمی. مانند باقی می

اي براي دیگـر انـواع اعتمـاد فـراهم      بدین ترتیب اعتماد بنیادین یا امنیت وجودي، پایه). 1380گیدنز،(دلسوزي افراد بشر است 
 هـا  ، غریبـه )اعتماد بین شخصی(رود که به دیگر افراد اعم از آشنایان  سازد و اگر کسی فاقد این نوع اعتماد باشد، انتظار نمی می

  .  اعتماد کند) اعتماد نهادي(ها  یا اقشار و سازمان) اعتماد اجتماعی(
  



 اعتماد بین شخصی. 2.1
کننـدگان از   زیستی مستقیم بـین تعامـل   هم. شود اعتماد بین شخصی در روابط مستقیم و چهره به چهره بین اشخاص یافت می

تـوان در تعامـل و    اعتماد بین شخصی را مـی . کند جدا می هاي اعتماد هایی است که اعتماد بین شخصی را از دیگر شکل ویژگی
کارمند، و دیگر مـوارد مشـابه مشـاهده    / کارگر، رئیس/ فروشنده، سرکارگر/ ارتباط میان همسایگان، دوستان، همکاران، مشتري

بالعکس، و اعتمـاد  در اعتماد بین شخصی هر دو نوع اعتماد عمودي، یعنی اعتماد زیردست به باالدست و ). 1383غفاري، (کرد 
تـر   این نوع اعتماد با دیگر انواع اعتماد تفاوت چندانی ندارد، فقط موضوع آن عینـی . ردیفان وجود دارد افقی، یعنی اعتماد به هم

  .تر است و سطح آن خرد
آورد که  هاي منحصر به فردي را پدید می گران در یک مکان، ویژگی زمان کنش کند، حضور هم به طوري که زتومکا بیان می

  ).1386زتومکا، (کند  هاي اعتماد متمایز می اعتماد بین شخصی را از دیگر شکل
  

  ها اعتماد اجتماعی یا اعتماد به غریبه .3.1
هـاي موجـود در سـطح فـرا فـردي جریـان        گیرد و در شـبکه  اي فراتر از روابط چهره به چهره قرار می اعتماد اجتماعی در زمینه

دهـد کـه در سـطحی     تري مـی  تر و گسترده هاي اجتماعی انتزاعی تماد به اشخاص جاي خود را به مقولهبدین طریق، اع. یابد می
حوزه تعامل و ارتباط در اعتماد اجتماعی از سـطح روابـط و   . گیرند اي قرار می تر از مرزهاي خانوادگی، همسایگی، و طایفه وسیع

هـا و   به طور خالصه اعتماد اجتماعی، اعتمـاد بـه غریبـه   ). 1383فاري،غ(یابد  گروهی به تعامل بین گروهی ارتقا می تعامل درون
  .شناسیم ها را شخصاً نمی کسانی است که آن

تدریج از طریق تعامـل افـراد بـا     دهنده سرمایه اجتماعی است و در طول زمان و به ترین متغیر تشکیل اعتماد اجتماعی مهم
تر از اعتماد بـین   این نوع اعتماد در سطحی وسیع. شود ه خیر عامه تبدیل میآید و پس از به وجود آمدن، ب یکدیگر به وجود می

هـاي   هنجارهاي مؤثر بر ارتباط. شود هاي موجود در امور اجتماعی، مدنی و هنجارهاي روابط متقابل ناشی می شخصی، از شبکه
صورت  ویژه آن دسته از روابط اجتماعی که به آیند، به تنیده و متراکم مبادالت اجتماعی به وجود می هاي درهم متقابل، در شبکه

اعتمـاد اجتمـاعی سـطوح بـاالتري از پـذیرش کارهـاي       . هاي گوناگون اجتماعی سـازمان یافتـه اسـت    بندي افقی در پهنۀ گروه
  ).1380الوانی،(سازد  دهد و بدین طریق همکاري را روان می کند و هزینه مبادالت را کاهش می داوطلبانه را ترویج می

  
  اعتماد نهادي .4.1

هایی نظیر مدرسـه، ارتـش، دانشـگاه، دادگـاه،      نهادها و سازمان. ها است اعتماد نهادي، حالت انتزاعی اعتماد به نهادها و سازمان
میزان اعتمادي که مردم به نهادهاي گوناگون دارند، در بین جوامع متفـاوت اسـت و در طـی زمـان     . نیروي انتظامی و مانند آن

اعتمـادي کـه در   . شـود  اي نامیـده مـی   چنین نوعی از اعتماد به نهادها وجود دارد که اعتماد رویـه  هم. شود یر میدستخوش تغی
ها و اعمال پیروي شود، بهتـرین نتـایج حاصـل     شده بر مبناي این اعتقاد وجود دارد که اگر از این رویه هاي نهادي اعمال یا رویه

به عنوان بهترین شـیوه بـراي تـأمین    ...) انتخابات، نمایندگی، اکثریت آرا و(ساالرانه  مهاي مرد خواهد شد؛ مانند اعتماد به شیوه
هـاي   ها در میان منافع متعارض، یـا اعتمـاد بـه درسـتی فرآینـد      ترین توافق ترین بخش از جمعیت و کسب مستدل منافع بزرگ

. هـایی شـود   عتمادي نیز ممکن است معطوف به چنین رویها البته بی. عنوان بهترین ابزار نیل به داوري موجه و عادالنه قانونی به
کنـد   اعتمادي است، زیـرا بـروز فسـاد مـالی را تسـهیل مـی       مانند واگذاري امتیازات دولتی به مؤسسات صنعتی که متضمن بی

  ).83: 1386زتومکا، (
ادامه به بررسی نظرات ایـن متفکـران    در. اند متفکران مختلفی مقوله اعتماد و رابطه انواع مختلف آن را مورد توجه قرار داده

  . شود پرداخته می
نوع دوم اعتماد که او از آن یـاد  . داند او اولین نوع را اعتماد میان افراد می: کند گیدنز اعتماد را به دو گونه تقسیم می:گیدنز

امـا او  . ها وجـود نـدارد   با مسئوالن نظامرویی  در اعتماد نهادي نیازي به روبه. است) هاي انتزاعی نظام(کند، اعتماد به نهادها  می
هـا   رویـی  او ایـن رویـا  . شوند رو می ها روبه گران غیرمتخصص با مسئوالن نظام گیرد که در خیلی از موارد کنش این را در نظر می



خورد کنشـگران  هاي انتزاعی زمینه بر نقاط دسترسی نظام. نامد را نقاط دسترسی می) ارتباط و برخورد مردم با فعاالن در نظام(
گران غیرمتخصص در نقاط دسترسی با متخصصـان آن   به عبارت دیگر، کنش. کنند نام و نشان دار و بی نام و نشان را فراهم می

  .شوند رو می نهاد روبه
هـاي   ویـژه نظـام   هاي انتزاعی به اش را درخصوص ماهیت نهادهاي مدرن، به سازوکارهاي اعتماد به نظام گیدنز اساس نظریه

و بازبودن آینده را به بازاندیشـی دانـش و   » شرایط نوسازي، آینده همیشه باز است«داند و معتقد است، در  صصی مرتبط میتخ
گرایانۀ نوسـازي بیشـتر از طریـق     او معتقد است خصلت آینده. داند دهنده وابسته می ارتباط آن با عملکردهاي اجتماعی سازمان

گیـدنز  . ورزنـد  هـاي تخصصـی اعتمـاد مـی     گران غیرمتخصـص بـه نظـام    یعنی کنش. گیرد هاي انتزاعی شکل می اعتماد به نظام
طـور   هـاي افـراد از نقـاط دسترسـی و همـین      هاي خاص را تحت تأثیر شـدید تجربـه   اعتمادي به نظام رویکردهاي اعتماد یا بی

یکـی دیگـر از   ). 1380گیدنز،(گیرند  می هاي ارتباطی و دیگر منابع در دسترس افراد قرار داند که از طریق رسانه هایی می دانش
 .پردازانی که به موضوع اعتماد نهادي پرداخته، زتومکا است نظریه

تواند وجود داشته باشد و ایـن امکـان در بـین     ها می زتومکا برخالف گیدنز معتقد است، اعتماد تنها در میان انسان:4زتومکا
هـاي انسـانی اعتمـاد     ن موضوعات نیز تعمیم بـدهیم، درحقیقـت بـه آفریـده    هاي طبیعی وجود ندارد و اگر اعتماد را به آ پدیده
در نظـر او،  . ایـم  ها مهارت دارند، اعتماد نموده ایم و به صورت غیرمستقیم به طراحان، سازندگان و افرادي که در این زمینه کرده

هـایی ماننـد مدرسـه، دانشـگاه، ارتـش،       ا و سـازمان اعتماد به نهاده. ترین اعتمادها است ها از انتزاعی اعتماد به نهادها و سازمان
هـا کـنش و واکـنش     ها و موارد دیگري از این قبیل که داراي ساختاري ویژه هستند و در آن ها، بانک کلیسا، اداره پلیس، دادگاه

سـپس، بـین   . انـد د او میزان اعتماد به نهادها را در جوامع گوناگون و در یک جامعه در طول زمان متفاوت مـی . گیرد صورت می
گـوییم، اعتمـاد بـه     او معتقد است هنگامی که از امنیت وجودي سخن می. کند امنیت وجودي و نظام اجتماعی رابطه برقرار می

دهندة قابلیت اجرایی نظام اجتماعی، قدرت و دوام جامعه، کارآمدي رژیم اقتصادي یا سیاسی و  نظام را در ذهن داریم که نشان
به نظر زتومکا ایـن نـوع اعتمـاد، یعنـی     . دهیم ین مورد، ما نسبت به یک نظام کلی، از خود اعتماد نشان میدر ا. نظایر آن است

او سپس براساس نظرات وبر، از مشـروعیت کاریزماتیـک و مشـروعیت    . اعتماد به نظامی کلی، به مفهوم مشروعیت نزدیک است
م اعتماد شخصی است، ولی مشروعیت قـانونی مسـتلزم اعتمـاد    کند و معتقد است مشروعیت کاریزماتیک مستلز قانونی یاد می

پردازانی است که موضوع اعتماد نهادي و ارتباط آن را با اعتماد اجتمـاعی بـه    افه از دیگر نظریه). 1386زتومکا،(باشد  نهادي می
  .تفصیل بررسی کرده است

او . کنـد  ردکـردن اندیشـه اعتمـاد نهـادي اسـتفاده مـی       داند و از این تمایزگذاري براي افه اعتماد را متضاد اطمینان می:افه
گران و نحوة عمل و ایفـاي نقـش    ، فقط دربارة کنش6داریم، ولی اعتماد "5اطمینان"معتقد است ما به ماندگاري و اعتبار نهادها 

داند و این دالیـل را بـراي نظـر     میپرستانه  انگارانه و شیء او اعتماد به نهادها را عمیقًا اشتباه، ساده. ها در نهادها مصداق دارد آن
  :کند خود ذکر می

انـد؛   زیرا اوالً، قوانین نهادي هرگز فراگیر نیستند، قراردادها و رقابت بازار، هـر دو نـاقص  . انگیزند نهادها، ناقص، مبهم و بحث
وجود دارد، قوانین ) د و قدیمکردن قوانین جدی جایگزین(سازي  و وارونه) شکنی قانون(هاي بسیاري براي تقلب  ویژه که فرصت به

که نهادها الگوهاي متزلزل همکاري هستند و امکان اخـتالف نظـر بـر     دوم این. اند جاودانی نیستند و به دست انسان نوشته شده
  . به طوري که همه نهادها در معرض جایگزینی با نهادهایی جدیدتر هستند. ها وجود دارد سر آن

گرانی که قـوانین نهـاد دربـارة     که اعتماد به نهادها تنها با اعتماد به اطاعت داوطلبانه کنش گیرد او از این مباحث نتیجه می
پذیر است و چون خطـر نقـض    گرانی که نظارت و اجراي آن قوانین را به عهده دارند، توجیه ها مصداق دارد و اعتماد به کنش آن

ها را بـه اعتمـاد بـه شـاغالن در نهادهـا       ن ترتیب، او اعتماد به نهادبدی. این قوانین وجود دارد، اعتماد به افراد نیز ضروري است
به نظر او، نهادها اگرچه ممکن است مستحکم و به علت قدمت خود محترم به نظر برسند، اعتبار خود را مـدیون  . دهد تقلیل می
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تر از  تر هستند و راحت ها فهمیدنیعالوه بر این، برخی نهاد. ها شرکت دارند هاي موافق و درك کسانی هستند که در آن گرایش
تواننـد وفـاداري و    ها تا چه حد می کند آن هاست که تعیین می این کیفیت نهادها و معنادار بودن آن. شوند حمایت برخوردار می

کـه   ایـن و اعتمـاد کـارگزاران را بـه    ) کارکنان نهادي(اعتماد کسانی را برانگیزند که قرار است به دست این نهادها کنترل شوند 
نهادهـا اگـر بـه خـوبی طراحـی شـوند،       . یابـد  جاست که کیفیت نهادهـا اهمیـت مـی    این. اند دیگران نیز در این پایبندي شریک

ایـم و هـیچ پیونـد اجتمـاعی      ها تماس نداشته یعنی اعتماد به افرادي که هرگز با آن. ساز اعتماد اجتماعی باشند توانند زمینه می
توان براي توجیه و معنادار  کنند که می هاي هنجارآفرینی را فراهم می هادها چون نقاط مرجع و ارزشن. ها نداریم مشترکی با آن

نهادهـا از    همـه . هـا اعتمـاد کنـیم    اندرکاران آن دهند به دست ها تکیه کرد، به ما اجازه می کردن مجموعه قوانین آن نهاد به آن
اعی برخوردار نیستند، بلکه فقط نهادهایی که براي دیگـران بـه انـدازه کـافی     ها و ایجاد اعتماد اجتم زدن میان غریبه کارکرد پل

اگر معانی نهادها غیرشفاف باشد، یا . گرا ایجاد کنند هاي هم ها و پایبندي توانند گرایش کننده هستند، می معنادار، معقول و قانع
ه باشند یـا تردیـدانگیز و غیرقابـل شناسـایی باشـند،      خوانی نداشت ها با نتایجی که دیده شده است، هم ادعاهاي هنجارآفرین آن

  .ها را جلب نخواهند کرد اعتماد غریبه
ها و شکل زندگی موجود در یک نهاد، و اسـتنتاج ایـن فـرض     معنادار بودن نهادها به معناي شناختن و معتبر دانستن ارزش

ها را به حمایت مستمر از آن نهاد و رعایت قـوانین   نقدر معنادار هست که آ است که این اندیشه براي تعدادي کافی از مردم آن
دهـد کـه    کننده، امکـان مـی   ، یعنی ناظر شرکت»من«کنند به  هایی که نهادها ایجاد می  آگاهی از معانی و توجیه. آن وادار کند

  .کنند میتوانم به افرادي اعتماد کنم که با وجود ناآشنایی، در یک رژیم نهادي زندگی  تعیین کنم تا چه حد می
در . دانـد  هاي رفتاري می دادن از گرایش ها و آگاهی بخشیدن به گرایش ها براي شکل افه کارکرد سازندة نهادها را توانایی آن

کنند، بـا   ها زندگی می یابد که مردمی که در این نهادها یا تحت کنترل آن نظر او، کارکرد سازندة یک نهاد در صورتی تحقق می
  .ها اشباع گردند ها تجسم یافته است، از نظر شناختی آشنا شوند و از آن فرینی که در آنهاي هنجارآ اندیشه

ها، تولید اعتماد از طریق روشـی اسـت    کارکرد اول آن. کنند ها براساس نظر افه، با دارابودن دو کارکرد اعتماد تولید می نهاد
بـه عبـارت دیگـر،    . کنـد  است که فرد اعتمادکننده را تهدید می کار کاستن از خطراتی کارکرد دوم، راه. کنند عمل می  که به آن

در . شـود  هـا، ناشـی مـی    شوند که از اعتماد، حتـی بـه غریبـه    هایی می نهادها باعث تسهیل اعتمادورزي از طریق کاهش دغدغه
دیدن فرد  در صورت صدمهتوانند  ها می هاي تأمین اجتماعی و دادگاه هاي بیمه، نظام راستاي کارکرد دوم، نهادهایی مثل شرکت

تر باشد،  هرچه حقوق اجتماعی فردي مستحکم. از اعتماد به دیگران، آن را جبران کنند، یا حداقل میزان صدمه را کاهش دهند
  .تر خواهد بود ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد آسان

و تـأثیر سـازندة   » اعتبـار اخالقـی  «دلیل  نخست، به. کنند ها ایجاد می در کل، نهادها به دو صورت اعتماد را در میان غریبه
تواننـد   سـازند مـی   دوم به دلیل حقوق اجتمـاعی حمـایتی کـه فـراهم مـی     . کنند ها را به اطاعت ترغیب می ها بر دیگران، آن آن

بـه   بدین ترتیب در نظر افه نهادها در تبدیل و گسترش اعتماد بین شخصی. ها را محدود کنند خطرات ناشی از اعتماد به غریبه
اي اسـت کـه دلیـل و انگیـزة      ها بـه گونـه   اي هستند و عملکرد آن هاي ویژه کنندة ارزش اند؛ چون نمایان اعتماد اجتماعی دخیل

کننـد، همـه یـا     اگر کارگزارانی که در یک نهاد و براي آن نهاد فعالیـت مـی  . آورند ها را فراهم می وفاداري و اطاعت از این ارزش
ها تجسم نیابد، یا از ضمانت اجرایی مناسب برخوردار نباشـد،   ها در عملکرد آن نادیده بگیرند، این ارزشها را  برخی از این ارزش

  .توانایی آن نهاد، به عنوان واسطه ایجاد اعتماد، به شدت تضعیف خواهد شد
شـمردن   محتـرم گـران بـه    گویی از جانب نهادهـا، نـاتوانی در مجبـورکردن کـنش     اي که دال بر مجازشمردن دروغ هر نشانه

کـم برخـی از    شـدن و امتیازهـاي ناعادالنـه بخشـیدن، و نـاتوانی در جبـران دسـت        هاي خـود، تبعـیض قایـل    قراردادها و وعده
  .شود اعتمادي و در نهایت بدبینی به نظام تبدیل می هاي عمدة اجتماعی باشد، به دلیلی مشروع براي بی نابرابري

اند که همه شایستۀ اعتماد نیستند، بلکه بـدین   کنند، این نیست که دیده یکس اعتماد نم که برخی به هیچ دلیل این
شان بر مبناي یـک یـا همـۀ معیارهـاي فـوق مشـاهده        دلیل است که ناتوانی نهادها را در اجراي نقش سازنده و نظارتی

: ادي بـر طبـق چهـار معیـار    هاي نهـ  اگر استنباط این باشد که رژیم. توانایی تعمیم نهادها تأثیري دوسویه دارد. اند کرده
هـا، معمـوالً    گویی، وفاي به عهد، عملکرد منصفانه و سعی در کاهش تبعـیض  پایبندکردن اعضاي خود به فضیلت حقیقت

در نتیجه، شهروندان همدیگر را به عنوان عناصـر  . تواند شکوفا شود کنند، روابط اعتماد افقی و عمودي می خوب عمل می



برعکس، مشـاهدة نهادهـاي ناکارآمـد    . شناسند و به یکدیگر اعتماد خواهند کرد اسی میدهندة یک جمهوري سی تشکیل
نظریات افه دربارة اعتماد نهادي، اعتماد به یک نهـاد خـاص را بـه    . تواند انسجام جوامع سیاسی مدرن را تضعیف کند می

براسـاس نظـر او،   . دهـد  قـرار مـی  دهد و آن را در پیوند با انسـجام اجتمـاعی و مشـروعیت     مجموعه یک کشور پیوند می
وجود دارد و توانـایی آن جامعـه در عمـل براسـاس آن     ... هایی که در یک کشور در مورد نظام سیاسی، اقتصادي و هنجار
بـدین ترتیـب، براسـاس نظـر او دربـاره      . شود میزان اعتماد اجتماعی در آن جامعه کم یا زیـاد باشـد   ها، باعث می هنجار

اي متناسـب بـا هـدفش رفتـار کنـد و باعـث بـروز         دار باشد، سپس به شیوه ی، نهاد اوالً باید معناگسترش اعتماد اجتماع
 ). 1384افه، (شود ) بینی هستند رفتارهایی مطابق هنجارها که قابل پیش( 7شده رفتارهایی نهادینه

گسـترش آن الزم اسـت ابتـدا    گیـري و   ترین انـواع اعتمـاد اسـت و بـراي شـکل      به طور خالصه، اعتماد اجتماعی از انتزاعی
گران براساس تجربیات دوران کودکی خود داراي میزانی از اعتماد بنیادین یا امنیت وجودي باشـند، سـپس بـه والـدین و      کنش

طـور اقـوام و    گـاه احتمـاالً اعتمـاد بـه دوسـتان و همـان       ، آن)اعتماد به خانواده(پس از آن به دیگر نزدیکان خود اعتماد بورزند 
پـس از آن الزم اسـت اعتمـاد    . بود) اعتماد بین شخصی(تاکنون توانایی اعتمادکردن، براساس آشنایی . گیرد شکل میخویشان 

براساس نظر زتومکا، تفاوت محسوس و اساسی بین اعتماد بین شخصـی و اعتمـاد   . بین شخصی به اعتماد اجتماعی تبدیل شود
گیـرد و تفـاوت    هاي متحدالمرکز در نظر مـی  فوکویاما اعتماد را همانند دایرهدر واقع او با توجه به نظرات . اجتماعی وجود ندارد

براساس نظر او در مورد اعتماد، کمترین شعاع اعتمـاد،  . دهد اعتماد بین شخصی و اعتماد اجتماعی را به شعاع اعتماد نسبت می
گیـرد   تر از آن، افرادي را در بر می گسترده حلقۀ. متعلق به اعضاي خانواده است که آکنده از بیشترین صمیمیت و نزدیکی است

اهـالی شـهرمان، کارمنـدان    (ها به صورت غیرمستقیم یا مستقیم، به دلیل برخی نمودهاي فردي اسـت   که شناخت مردم از آن
ا وجـه  هـ  ترین حلقه شامل طبقه بزرگی از افراد اسـت کـه در برخـی چیزهـا بـا آن      گسترده...). مان و مان، استادان دانشگاه اداره

تنهـا بـه عنـوان یـک جمـع      . ها وجود ندارد اکثر این افراد، دیگران غایب هستند که ارتباط مستقیمی با آن. مشترك وجود دارد
هـاي صـنفی    وطنان، اعضاي گروه قومی، مـذهبی، نـژادي، جنسـی، گـروه سـنی و گـروه       واقعی در ذهن حضور دارند، مانند هم

براساس نظرات افـه، در تبـدیل   . شود تدریج به اعتماد اجتماعی تبدیل می اشخاص معین بهاز این رو اعتماد به ). 1386زتومکا، (
مقاله حاضر به دنبال بررسی تجربـی رابطـه بـین    .کند اعتماد بین شخصی به اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادي نقش مهمی ایفا می

بررسی، شناخت میزان تأثیر اعتمـاد نهـادي بـر اعتمـاد     در این . انواع اعتماد با اعتماد اجتماعی در محیط دانشگاهی ایران است
  .اي برخوردار است اجتماعی از اهمیت ویژه

  
  هاي تحقیق فرضیه

  .انواع اعتماد با یکدیگر رابطه مثبت دارند) 1فرضیه 
  . اعتماد بنیادین یا امنیت وجودي با اعتماد اجتماعی رابطهمثبت دارد) 2فرضیه 
  .ر اعتماد اجتماعی تأثیر مثبت دارداعتماد به خانواده ب) 3فرضیه 
  .اعتماد به دوستان بر اعتماد اجتماعی تأثیر مثبت دارد) 4فرضیه 
  .اعتماد به اقوام و خویشان بر اعتماد اجتماعی تأثیر مثبت دارد) 5فرضیه 
  .اعتماد نهادي بر اعتماد اجتماعی تأثیر مثبت دارد) 6فرضیه 

  
 روش پژوهش

بـدین منظـور بـا    . اعتماد با اعتماد اجتماعی در دانشگاه مازندران، از روش پیمایشی استفاده شده اسـت براي بررسی رابطه انواع 
 .آوري اطالعات انجام شد نامه مناسب تدوین شده و سپس تحقیق میدانی براي جمع استفاده از ادبیات موجود، ابتدا پرسش

اي به دست آمـد کـه پـس از طـی مراحـل مطالعـه        نامه سشاطالعات الزم براي این پژوهش با استفاده از پر:ابزار پژوهش
ها، اطالعات به دست آمـده   نامه آوري پرسش پس از جمع. آزمون تنظیم شد و با مراجعه حضوري تکمیل گردید مقدماتی و پیش

                                                             
7. Institutionalization  



  .اس تجزیه و تحلیل شد. اس. پی. افزاري اس با استفاده از بسته نرم
جویان مقـاطع کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد دانشـگاه مازنـدران در سـال        دانشرا این پژوهش یت جمع:جمعیت و نمونه

نفـر   9524 در سال مورد نظر تعداد دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشگاه. تشکیل دادند87-86تحصیلی 
کنـد   نامه مقدماتی استفاده می فرمول اپتیمم نیمن از اطالعات پرسش. گیري از فرمول اپتیمم نیمن استفاده شد براي نمونه. بود

توجـه دارد  » میزان تغییر در جمعیت برحسب خصوصیات اصلی جمعیت مورد مطالعه و درجه دقت مورد نظر براي نمونه«و به 
به دست آمد، امـا جهـت اطمینـان بیشـتر      450اي به حجم  نمونهبر این اساس و با استفاده از فرمول زیر، ). 78: 1385دواس، (

  .آوري گردید نامه قابل قبول جمع پرسش 457امه توزیع شد و از آن میان ن پرسش 500
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h = ،)ya(=n  ،a = (0.007)  :ضریب تغییرات مورد نظر براي صفت مورد بررسی است.  

یعنـی در ابتـدا آمـار    . اي متناسـب اسـتفاده شـد    اي چندمرحله آوري اطالعات، از روش طبقه گیري، براي جمع نمونهپس از 
در . ها بـه طـور متناسـب تعیـین شـد      سپس سهم هرکدام از آن. دانشجویان براساس جنسیت، رشته و سال ورود گردآوري شد

  .هاي دانشجویی توزیع شد گروه ها به صورت تصادفی ساده بین هر کدام از نامه پایان پرسش
  

دانـم   کنم و تا حدودي می هاي به آیندة خود فکر می با گویه: اعتماد بنیادین یا امنیت وجودي:تعاریف عملیاتی
ها سروکار دارم چگونه رفتار خواهند کرد؛ بـا   دانم کسانی که با آن در آینده چه کارهایی انجام خواهم داد؛ تا حدودي می

   .توان براي زندگی برنامه داشت، سنجیده شد فیزیکی اطرافم آشنا هستم؛ و معتقدم می/ محیط اجتماعی
بـودن ظـاهر و    داري، یکـی  گو را به پایبندي به قول و قرار، امانت هایی که نگرش پاسخ با گویه: اعتماد بین شخصی

هاي خانواده، اقوام و  گفتنی است مقوله. گیري شد سنجید، اندازه باطن و اعتماد به خانواده، اقوام و خویشان و دوستان می
دانـد، پـس از    ها را از یـک مقولـه مـی    زیرا هرچند ادبیات نظري هر سه آن .خویشان و دوستان با یکدیگر ترکیب نشدند

هاي به دست آمده مشاهده شد که در ایران میان سه مؤلفه اعتماد بین شخصی، یعنی اعتمـاد بـه خـانواده،     بررسی داده
اي با عنـوان اعتمـاد بـین     هها را در مقول توان آن اعتماد به خویشان و اعتماد به دوستان تفاوت بسیاري وجود دارد و نمی

شود، میزان ضریب همبستگی پیرسون اعتماد به خانواده با اعتماد بـه   مشاهده می 4که در جدول  چنان. شخصی قرار داد
چنین میزان همبستگی بـین اعتمـاد بـه دوسـتان و      هم. و معنادار بود 29/0و با اعتماد به خویشان نزدیک /. 11دوستان 

بـه  . شود، همبستگی چندان باالیی با یکدیگر ندارنـد  که مشاهده می اما چنان. و معنادار بود 34/0 اعتماد به اقوام نزدیک
رسد که اعتماد به خـانواده و اعتمـاد بـه     عالوه در شرایط اجتماعی و فرهنگی خاص جامعه ایران، منطقی نیز به نظر نمی

  .ر سه اعتماد به افراد براساس آشنایی استدوستان و حتی اعتماد به خویشان از یک جنس دانسته شود، هرچند ه
اقشـار و  . ها اسـتفاده شـد   هاي اعتماد به اقشار و اعتماد به سازمان در سنجش اعتماد نهادي از گویه :اعتماد نهادي

قاضیان، پزشـکان، پلـیس راهنمـایی و راننـدگی، کارمنـدان دولـت، معلمـان،        : هاي مورد بررسی عبارت بودند از سازمان
روستا، و سازمان هاي / ، استادان دانشگاه، روحانیان، نمایندگان مجلس، سیاستمداران، نمایندگان شوراي شهر خبرنگاران

ها، دانشـگاه، ادارات دولتـی، رادیـو و تلویزیـون داخلـی، رادیـو و        ها، دادگاه آموزش و پرورش، نیروي انتظامی، بیمارستان
  . هنمایی رانندگیها، و اداره را تلویزیون خارجی، پاسگاه، روزنامه

گـو را بـه    هایی استفاده شـد کـه نگـرش پاسـخ     کردن مفهوم اعتماد اجتماعی، از گویه در عملیاتی: اعتماد اجتماعی
داري،  کـاري، امانـت   هایی در مورد درست اعتماد به همکاري عمومی، اعتماد به مردم، احتیاط در برخورد با مردم، و گویه

در جـدول زیـر   . در کل، براي سنجش این مقیـاس از دوازده گویـه اسـتفاده شـد    . جیدسن می... گویی دیگر مردم و راست
  . درصدهاي پاسخ به هر گویه آورده شده است



  هاي اعتماد اجتماعی گوها برحسب گویهتوزیع فراوانی پاسخ.1جدول 
  

  ها گویه
 کامالً
  موافق

  مخالف  بی نظر  موافق
 کامالً

  مخالف
میانگین 

  نمره 5از 

جویی عمومی در  صرفهاعتماد به 
  زمان کمبود

9/14  9/25  0/20  1/28  0/11  06/3  

  5/2  5/14  7/37  1/28  8/17  0/2  درستکاري عمومی
  5/2  2/12  9/41  4/30  6/14  9/0  پایبندي به قول و قرار عمومی

برطرف شدن مشکل با 
  جویی عمومی صرفه

3/11  4/36  3/25  0/22  1/5  27/3  

  2/2  1/25  4/42  9/18  6/11  0/2  رك و پوست کنده صحبت کردن

  9/1  7/34  8/48  7/10  5/4  1/1  گویی عمومی راست
  16/2  6/30  5/39  7/15  0/12  0/2  خودخواهی

  67/2  1/8  8/35  5/38  5/16  9/0  داري عمومی امانت

  0/2  3/27  5/48  4/20  4/3  2/0  یکی بودن ظاهر و باطن
  86/2  7/6  0/29  3/38  3/24  6/1  حفظ وسایل امانت گرفته شده

  4/2  1/16  2/42  9/26  1/14  7/0  اعتماد عمومی
  5/1  9/56  8/35  7/3  6/2  9/0  احتیاط در برخورد با مردم

  

از آلفاي کرونباخ  پایاییگیري از روش اعتبار صوري و براي سنجش میزان  میزان اعتبار ابزار اندازه :تحقیق پایاییاعتبار و 
.دهد ها را نشان می میزان آلفاي گویه 2جدول . استفاده شد  

 

  ها مقیاس پایایینتایج تحلیل  . 2جدول 
  

  پایاییضریب   ها تعداد گویه  گویان تعداد پاسخ  متغیر   ردیف
  58/0  4  441  بنیادین اعتماد  1
  75/0  4  454  به خانواده اعتماد  2
  84/0  4  457  به دوستان اعتماد  3
  86/0  4  457  به اقوام و خویشان اعتماد  4
  92/0  22  401  نهادي اعتماد  5
  84/0  12  410  اعتماد اجتماعی  6

 
ها یافته  

نفـر   287گو از دانشجویان دانشگاه مازنـدران شـامل    نفر پاسخ 457این تحقیق بر اساس اطالعات  :سیماي جامعه آماري
هـل  أمت) درصـد  8(نفـر   34مجـرد و  ) درصـد  92(نفـر   417ها  انجام شد که از آن) درصد 37(نفر مرد  170و ) درصد 63(زن 

درصـد   75سال بود که  23تا  20بیشترین توزیع سنی از . بوده است 39تا  19دامنه تغییرات سن در جامعه آماري بین . بودند
  .داد جمعیت را تشکیل می

 5هـا، از نمـره    دهـی بـه گویـه    دامنه نمره. انواع مختلف اعتماد با استفاده از طیف لیکرت سنجیده شدند: هاتوصیف متغیر
 20هـا بـه مقیاسـی     سازي، ایـن مقیـاس   در فرآیند همسان. کم در نوسان بود براي مقوله خیلی 1براي مقوله خیلی زیاد تا نمره 



  .  شدندامتیازي تبدیل 
  

  هاي گرایش به مرکز و پراکندگی براي متغیرهاي تحقیق آماره. 3جدول 
 

  درصد  انحراف معیار  نما  میانه  میانگین  مقیاس
  3/78  56/2  25/16  25/16  66/15  اعتماد بنیادین

  5/92  06/2  20  75/18  5/18  اعتماد به خانواده
  53  99/3  10  62/10  60/10  اعتماد به دوستان

  55/50  97/3  10  10  11/10  اعتماد به اقوام و خویشان
  95/45  12/3  10  09/9  19/9  اعتماد نهادي

  1/35  9/2  92/7  08/7  02/7  اعتماد اجتماعی

  
و اعتماد بنیادین یا امنیت وجـودي  ) درصد 5/92با (دهند، میزان اعتماد به خانواده  هاي جدول فوق نشان می که یافته چنان

پس از آن به ترتیب نزولی اعتماد به دوستان، اعتماد به اقوام و خویشان، اعتمـاد نهـادي و   . گویان زیاد است پاسخ) درصد 78با (
درصد و میزان اعتمـاد نهـادي    50میزان اعتماد به دوستان و اعتماد به اقوام و خویشان بیش از . دگیرن اعتماد اجتماعی قرار می

کم بـودن میـزان   . باشد درصد می 35در این میان، کمترین میزان اعتماد متعلق به اعتماد اجتماعی با . درصد است 50کمتر از 
بـه عنـوان مثـال، میـزان     . شـود  ورت گرفته است بهتر روشن مـی اعتماد اجتماعی در مقایسه با تحقیقاتی که در دیگر جوامع ص

هـا   هرچند مقایسه یافتـه ). 2002وولبک و سله، (درصد بود  76گویان پیمایشی در نروژ در حدود  اعتماد اجتماعی در نزد پاسخ
گویـان ایـن    اعی پاسـخ دهد، میزان اعتماد اجتم که این مقایسه نشان می به این صورت چندان صحیح نیست، با وجود این، چنان

  . گویان مطالعه صورت گرفته در نروژ است مطالعه خیلی کمتر از پاسخ
گویان چندان از اعتماد به خانوادة خـود فراتـر    دهند شعاع اعتماد پاسخ ها نشان می ، این یافته)2001(براساس نظر فوکویاما 

ناکافی اعتماد بین شخصی، خصوصاً اعتماد به خانواده، به اعتمـاد  کند انتقال  جا جلب توجه می اي که در این مسئله. نرفته است
طـور کـه    همـان . شـود  اهمیت انتقال اعتماد بین شخصی به اعتماد اجتماعی با نظریات فوکویاما بهتر روشن مـی . اجتماعی است

ذهب نه بـه دلیـل سـفارش    کند، اهمیت این م داري از وبر نقل می ها در گسترش سرمایه فوکویاما درمورد نقش مذهب پیوریتن
کند با همـه   است، بلکه به این دلیل است که این مذهب سفارش می) اعتماد بین شخصی(آن به صداقت و درستی با گروه خود 

ها درخصـوص صـداقت و درسـتی بـا      که مذهب پیوریتن اگر چنان). 1385فوکویاما، ( 8به درستی رفتار کنید) اعتماد اجتماعی(
همه اعتقاد داشتند، درستی و صداقت با همه و نه فقط با گروه خودي صورت بگیـرد، اعتمـاد اجتمـاعی شـکل گرفتـه اسـت و       

  . هاي بسیاري براي جامعه داشته باشد تواند سودمندي می
  

  

  
  
  
  
  

                                                             
کرد، بلکه این بـود کـه بـراي     جویی تشویق می یاري و صرفه چه اصالحات مذهبی را در نظر وبر مهم جلوه داد، این نبود که مردم را به صداقت، هم آن .8

 ).1385فوکویاما، (شد  رده میاولین بار این خصایص به طور گسترده بیرون از خانواده به کار ب



  
  هاي دو متغیره آمار: ها ه بین متغیرها و بررسی رابط آزمون فرضیه

  ضریب همبستگی پیرسونرابطه ابعاد اعتماد با یکدیگر. 4جدول 
 

  اعتماد بنیادین  ها متغیر
اعتماد به 

  خانواده
اعتماد به 
  دوستان

اعتماد به اقوام و 
  خویشان

  اعتماد نهادي

    190/0**  اعتماد به خانواده
  

  

  

  111/0*  151/0  **  اعتماد به دوستان

  286/0**  148/0**  اعتماد به اقوام و خویشان
**

  338
/0  

  278/0**  اعتماد نهادي
**

  
232/0  

**
  218

/0  

**
  350/

0  

  293/0**  088/0  197/0**  اعتماد اجتماعی
**

  364/
0  

**526/0  

           05/0داري در سطح  معنی) *                           01/0داري در سطح  معنی) **

شـود،   که مشـاهده مـی   چنان. دهد که انواع اعتماد با یکدیگر رابطه مثبت دارند نتایج آزمون این فرض را نشان می 4جدول 
در ایـن میـان،   .رابطه مثبت و معناداري دارند 01/0با یکدیگر در سطح معناداري کمتر از ) جز اعتماد به خانواده به(ابعاد اعتماد 

متغیر اعتماد به خانواده با اعتمـاد بـه اقـوام و خویشـان و     . با دیگر ابعاد اعتماد رابطه متفاوت دارد تنها متغیر اعتماد به خانواده
مثبـت و    رابطـه  05/0رابطه مثبت و معنادار و با اعتمـاد بـه دوسـتان در سـطح کمتـر از       01/0اعتماد نهادي در سطح کمتر از 

  . ندارد معناداري  معنادار دارد، ولی با اعتماد اجتماعی رابطه
بررسی همبستگی بین ابعاد مختلف اعتماد گویاي این مطلب است که متغیر اعتماد نهادي بیشترین همبستگی مثبت را بـا  

پس از این متغیر، به ترتیب اعتماد به اقوام و خویشان، اعتماد به دوسـتان و اعتمـاد بنیـادین یـا امنیـت      . اعتماد اجتماعی دارد
جـز درمـورد اعتمـاد بـه      بدین ترتیب، فرضـیه اول بـه  . اند غیر اعتماد اجتماعی داشتهوجودي بیشترین همبستگی مثبت را با مت

  . شود خانواده تأیید می
هاي چند متغیره آمار  

  نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیري مربوط به تأثیر انواع اعتماد بر متغیر اعتماد اجتماعی. 5جدول
  

  ها متغیر
  4مدل   3مدل   2مدل   1مدل 

  بتا  بی  بتا  بی  بتا  بی  بتا  بی
  -  95/3  -  46/4  -  90/1  -  61/2  مقدار ثابت

  46/0  42/0  48/0  43/0  46/0  42/0  52/0  47/0  اعتماد نهادي
  16/0  11/0  19/0  14/0  16/0  12/0  -  -  اعتماد به اقوام و خویشان

  -11/0  -15/0  -11/0  -16/0  -  -  -  -  اعتماد به خانواده
  /10  07/0  -  -  -  -  -  -  اعتماد به دوستان

  559/0  551/0  540/0  518/0  آر
  313/0  303/0  292/0  268/0  مجذور آر

  305/0  297/0  288/0  266/0  ضریب تعیین تصحیح شده
  125/39  035/50  303/71  325/127 ضریباف



  
با توجه به ضریب اف، از مجموع پنج متغیر واردشده . دهد نتایج تحلیل رگرسیونی به روش گام به گام را نشان می 5جدول 

تنهـا  . به مدل، چهار متغیر، شامل اعتماد نهادي، اعتماد به اقوام و خویشان، اعتماد به خانواده و اعتماد به دوستان معنادار بودند
نشـان  ) 559/0(ضـریب همبسـتگی چندگانـه    . منیت وجودي واردشده در این مـدل، غیرمعنـادار بـود   متغیر اعتماد بنیادین یا ا

 30دهـد بـیش از    شـده نشـان مـی    ضریب تعیین تصـحیح . هاي موجود در مدل وجود دارد دهد همبستگی باالیی بین متغیر می
با توجه به بتاهاي به دسـت  . شود تبیین میدرصد تغییرات میزان اعتماد اجتماعی توسط  چهار متغیر واردشده در مدل چهارم 

اعتمـاد  . 3اعتماد به اقوام و خویشان . 2اعتماد نهادي . 1اند از  آمده، رابطه متغیرهاي مستقل با وابسته به ترتیب اهمیت عبارت
تغیري اسـت کـه تـأثیر    هاي موجود در این مدل، متغیر اعتماد به خانواده تنها م از میان متغیر. اعتماد به دوستان. 4به خانواده 

به طـوري کـه سـهم    . متغیر اعتماد نهادي بیشترین تأثیر مثبت را بر متغیر اعتماد اجتماعی دارد. منفی بر اعتماد اجتماعی دارد
  . درصد است 27آن در تبیین متغیر وابسته به تنهایی در حدود 

  :شرح زیر استبه  6تا  2هاي  ها، نتایج تحلیل رگرسیونی آزمون فرضیه بر اساس یافته
  .شود تأیید نمی: اعتماد بنیادین یا امنیت وجودي با اعتماد اجتماعی رابطه مثبت دارد: 2فرضیه 
به دلیل تأثیر منفی اعتماد به خانواده بر اعتماد اجتمـاعی،  : اعتماد به خانواده بر اعتماد اجتماعی تأثیر مثبت دارد: 3فرضیه 
  .شود تأیید نمی

  .شود تأیید می: دوستان بر اعتماد اجتماعی تأثیر مثبت دارداعتماد به : 4فرضیه 
  .شود تأیید می: اعتماد به اقوام و خویشان بر اعتماد اجتماعی تأثیر مثبت دارد: 5فرضیه 
  .شود تأیید می: اعتماد نهادي بر اعتماد اجتماعی تأثیر مثبت دارد: 6فرضیه 

  
گیري نتیجه  

شده بین ابعاد اعتماد، چهار متغیر اعتماد نهادي، اعتماد به اقوام و خویشـان، اعتمـاد بـه     محاسبهبا توجه به ماتریس همبستگی 
دار و مثبتـی بـا اعتمـاد اجتمـاعی      رابطـه معنـی   01/0داري کمتر از  دوستان و اعتماد بنیادین یا امنیت وجودي، در سطح معنی

اد نهادي، اعتماد به اقوام و خویشان، اعتماد به خانواده و اعتماد بـه  اما در تحلیل رگرسیونی به ترتیب متغیرهاي اعتم. اند داشته
شود، در تحلیل رگرسیونی، اعتماد بنیادین یـا امنیـت    که مشاهده می چنان. اند دوستان بر متغیر اعتماد اجتماعی تأثیرگذار بوده

در ضـمن  . شـود  ذاري منفـی وارد مـدل مـی   دهد و متغیر اعتماد به خانواده با قدرت تأثیرگ وجودي اهمیت خود را از دست می
تـرین متغیـر    شـود، مهـم   که مشاهده مـی  چنان. متغیر اعتماد به خانواده تنها متغیري است که بر متغیر وابسته تأثیر منفی دارد

در مـورد  ) 14: 1385(و نظر فوکویامـا  ) 1384(ها با  نظر افه  این یافته. تأثیرگذار بر اعتماد اجتماعی، متغیر اعتماد نهادي است
  .سو است توانایی نهادها براي گسترش اعتماد اجتماعی هم

احتماالً میـزان  . درصد و کمتر از نصف است 46گویان نزدیک به  هاي این تحقیق، میزان اعتماد نهادي پاسخ با توجه به یافته
تمـاد نهـادي بـر اعتمـاد اجتمـاعی،      طور قابلیت تأثیرگـذاري زیـاد اع   باالي همبستگی اعتماد نهادي و اعتماد اجتماعی و همین

گویـان چنـدان زیـاد نبـوده      به عبارت دیگر، چون اعتماد نهادي پاسخ. گویان است کننده میزان کم اعتماد اجتماعی پاسخ تبیین
که در بخش نظـري بیـان شـد،     چنان. است، اعتماد نهادي در انتقال و گسترش اعتماد اجتماعی چندان موفق عمل نکرده است

اند که همه شایسته اعتماد نیسـتند، بلکـه    کنند این نیست که دیده کس اعتماد نمی که برخی به هیچ ظر افه، دلیل اینبراساس ن
توانـایی تعمـیم نهادهـا تـأثیري     . انـد  بدین دلیل است که ناتوانی نهادها را در اجراي نقش سازنده و نظارتی خود مشاهده کرده

گویی،  پایبندکردن اعضاي خود به فضیلت حقیقت: هاي نهادي بر طبق چهار معیار رژیماگر استنباط این باشد که . دوسویه دارد
ها، معموالً خوب عمل کننـد، روابـط اعتمـاد افقـی و عمـودي شـکوفا        وفاي به عهد، عملکرد منصفانه و سعی در کاهش تبعیض

شناسند و به یکـدیگر اعتمـاد    سیاسی میدهنده یک جمهوري  در نتیجه، شهروندان همدیگر را به عنوان عناصر تشکیل. شود می
عـدم  ). 1384افـه،  (تواند انسجام جوامع سیاسـی مـدرن را تضـعیف کنـد      بر عکس مشاهده نهادهاي ناکارآمد می. خواهند کرد

  :توفیق اعتماد نهادي در افزایش خود و به تبع آن ضعف اعتماد اجتماعی، احتماالً ناشی از موارد زیر است
هاي خاص آن نهاد، طوري بـوده   ها و تدوین قوانین براساس ویژگی طور ایجاد ارزش عنادار بودن و همینتوجه کم به م) الف 



طـور بـه دنبـال آن ممکـن اسـت ادعاهـاي هنجـارآفرین         همین. است که رفتار کسانی که با آن نهاد رابطه دارند، نهادمند گردد
هـاي   آن نهادهـا بـه وعـده   (خوانی نداشته باشد  ها با واقعیت همنهادهاي مختلف جامعه مورد پذیرش نباشد یا ادعاهاي آن نهاد

  ).  آمیز داشته باشند خود عمل نکنند یا عملکردي تبعیض
انـد   هایی مانند بیمـه، نتوانسـته   ها، نیروي انتظامی و سازمان هاي حمایتی دارند، مانند دادگاه احتماالً نهادهایی که نقش) ب

  .جا را چندان کاهش دهند ناشی از اعتماد نابه هاي گویان و زیان احساس خطر پاسخ
در این میـان، اعتمـاد نهـادي    . هاي این تحقیق، انواع مختلف اعتماد با هم رابطه داشتند توان گفت براساس یافته در کل می

بـودن میـزان    ینپـای . اما میزان هردو اعتماد نهادي و اعتماد اجتماعی کـم بـود  . اي بر اعتماد اجتماعی داشت تأثیر قابل مالحظه
بدین دلیل و با توجه بـه نقـش فعـال دولـت در     . شود اعتماد اجتماعی احتماًال تا حدود زیادي به نقش اعتماد نهادي مربوط می

دوم، نحوه عمل نهادها . ها و نیازهاي مردم بیشتر توجه شود گیري نهادها به خواسته اوًال در شکل: شود جامعه ایران پیشنهاد می
تـر شـود و بـاالخره     سوم، نقش نهادهاي حمـایتی پررنـگ  . بینی باشد دهی شود که مورد پذیرش و قابل پیش ازماناي س به گونه

در این خصـوص نهادهـایی کـه بـا امنیـت مـردم       . گو باشند که نهادها داراي عملکردي شفاف باشند و در مقابل مردم پاسخ این
  .سروکار دارند از اهمیت بیشتري برخوردارند
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