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چكیده

در اين پژوهش به بررسي مفهوم و نظريههاي شکلگيري اعتماد اجتماعي پرداخته شده و با روش فراتحليل ،تعدادي از
پژوهشهاي انجام شده در مورد اعتماد اجتماعي در ايران بررسي ميشود .در اين پژوهش ،براي انجام فراتحليل ابتدا به
طبقهبندي مباني نظري تحقيقات پرداخته شده و سهم هر يک از تئوريهاي سطح خرد (اعتماد در روابط شخصي و
خصوصي) ،سطح مياني (اعتماد عام و تعميم يافته به عموم مردم و اعتماد به گروههاي واسطه و سازمانها و موسسات
کوچک) و سطح کالن (اعتماد به دولت و نهادها و سازمانهاي دولتي) در تحقيقات مشخص شده است .عالوه بر آن
پژوهشها به لحاظ روششناختي طبقهبندي شده و در اين بخش هر تحقيقي را به لحاظ نوع روش تحقيق ،تعداد فرضيات،
جامعه آماري ،حجم نمونه ،روش نمونهگيري و تکنيک گردآوري دادهها ،توصيف نموده و سهم هر يک از اين مقولهها در
روششناسي محاسبه شده است .جامعه آماري اين پژوهش کليه تحقيقات و پيمايشهاي داخل کشور است که از سال
 1370به بعد توسط دانشگاهها ،سازمانها و موسسات دولتي در خصوص اعتماد اجتماعي مردم انجام گرفته و مجري آن
داراي تحصيالت کارشناسي ارشد و باالتر بوده است .در اين پژوهش با تأکيد بر رويکردي تلفيقي و چند عاملي ،عوامل مؤثر
بر اعتماد اجتماعي به عوامل زمينهاي و اجتماعي تقسيم شده و مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهادهايي براي افزايش اعتماد
اجتماعي در جامعه ارائه شده است.
واژههاي کليدي :اعتماد اجتماعي ،فراتحليل ،عوامل زمينهاي ،عوامل اجتماعي.

 -1استاديار گروه جامعه شناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران مرکزي؛ تهران ،ايرانmehrdadjavaheri@yahoo.com.
 -2دانشجوي دکتري جامعه شناسي واحد تهران مرکزي ،مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخال ،نويسنده اصلي.
 -3کارشناس ارشد جامعه شناسي.
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 .9مقدمه
اعتماد اجتماعي 1يکي از مقوالت و عناصر بنيادين در برقراري تعامل اجتماعي و يکي از عناصر اساسي نظم در جامعه است.
در اثر افزايش اعتماد اجتماعي ،نهادهاي مدني شکل مي گيرند و روابط اجتماعي در افراد نهادينه مي شود .در چند دهه
اخير مفهوم اعتماد اجتماعي با چشم اندازهاي متفاوتي در نظريات اجتماعي مطرح گرديده و به عنوان يکي از مهم ترين
مؤلفه هاي توسعه اجتماعي ـ اقتصادي در جهان مدرن مطرح است .امروزه در همه جوامع اعم از توسعه يافته و يا در حال
توسعه شاهد گسترش ارتباطات هستيم و با توجه به فواصل زماني و مکاني و اينکه توسعه ارتباطات اين فواصل را در نور
ديده و به افراد ،گروه ها و سازمان هاي مختلف ،امکان برقراي روابط متقابل را مي دهد ،لزوم وجود اعتماد ،بيش از پيش
احساس مي شود.
اعتماد از پيش شرط هاي اساسي براي توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي هر جامعه اي محسوب مي شود .با بسط
و گسترش فرهنگ اعتماد مي توان به جاي ارزش هاي منفي مانند دروغ ،کالهبرداري ،چاپلوسي ،نفاق و غيره ،ارزش هاي
اخالقي مثبت مانند صداقت ،راستگويي ،انصاف ،امانتداري ،تعهد و شهامت را در جامعه پروراند .پژوهش هاي انجام گرفته
حاکي از آن است که در جوامعي که اعتماد بااليي وجود دارد ،مسئوليت پذيري بيشتري در سطوح پايين جامعه ديده
مي شود و در جوامعي که اعتماد کمتري وجود دارد ،به نوعي فرار از مسئوليت مشهود است ( Erden and Erden, 2009:

 .)2180عالوه بر اين اعتماد از شاخص هاي مهم در جامعه تلقي مي شود و کاهش آن مي تواند زمينه را براي رشد
نابساماني ها و بي نظمي ها و رشد جرايم و انحرافات در جامعه فراهم سازد .با توجه به اهميت بحث اعتماد در تعامالت
اجتماعي ،اين پژوهش به بررسي فراتحليلي اعتماد اجتماعي با توجه به پيمايش هاي صورت گرفته در ايران از سال 1370
تاکنون مي پردازد .پيمايش هاي انجام شده حاکي از آن است که اعتماد اجتماعي نسبت به گروه ها و اقشار مختلف داراي
تفاوت معني داري است ،ميزان اعتماد به اقشار و گروه ها در شرايط اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي مختلف و حتي
در زمان هاي مختلف نيز تغييرات معني داري را نشان مي دهد .انديشمندان علوم اجتماعي تفسيرهاي متفاوتي را از اين
تغييرات ارائه داده اند ،اما اينکه اعتماد اجتماعي چيست؟ عمده ترين عوامل شکل گيري اعتماد اجتماعي به لحاظ رويکرد
نظري کدامند؟ و تأثير عوامل مؤثر در شکل گيري اعتماد اجتماعي و يا عناصر مفهومي آن ،از طريق فراتحليل تحقيقات
انجام شده در ايران به چه صورت است؟ از عمده ترين مباحثي است که در اين نوشتار به آن ها پرداخته مي شود.
اعتماد اجتماعي يکي از مهم ترين مؤلفه هاي توسعه اجتماعي و گسترش مدرنيته است .همچنان که از شواهد کتابها و
مقاالت بسياري که اخيراً در مورد مفهوم اعتماد و نظريههاي مربوط به آن نوشته شده بر ميآيد ،اعتماد را به آساني
نميتوان تعريف کرد .به عالوه ،آنچه موضوع را بيشتر پيچيده ميکند ،مترادفهاي بسياري است که براي آن وجود دارد
از جمله اشتراک ،همدلي ،تحمل و برادري ،وابستگي ،اطمينان ،اعتقاد ،وثوق ،باور ،ايمان ،به ديگري تکيه کردن و غيره.
"اعتماد در زبان فارسي مترادف با تکيه کردن ،واگذاشتن کار به کسي ،اطمينان ،وثوق ،باور و اعتقاد به کار گرفته مي شود"
(عميد .) 201:1369،در فرهنگ لغت آکسفورد اعتماد به معني اطمينان به بعضي از صفات يا ويژگي يک شخص و يا حتي
درستي و حقانيت يک نظريه تعريف شده است .با وجود اينکه تاکنون انديشمندان اجتماعي تعاريف مفهومي بسياري از
اعتماد مطرح کرده اند که داراي تفاوت هاي زيادي است و همگي آن ها در مورد تعريف اين مفهوم وفاق ندارند .در زير
به برخي از اين تعاريف اشاره مي شود:

1.social trust
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اميل دورکيم" ،)1964( 1اعتماد را آرامشي مي داند که حاصل زندگي مسالمت آميز بشر در کنار همنوعانش در حالت
صلح و به دور از هر گونه دشمني و خصومت است .گئورگ زيمل ،)1971( 2اعتماد را معادل کلمه ايمان 3به کار مي برد و
به اعتقاد وي نوعي ايمان و اعتقاد به افراد جامعه است (گالبي .)23:1333،در کارهاي فرديناند تونيس" )1944( 4در
جوامع سنتي يا گمينشافت 5اعتماد مانند احترام و حس تعلق شخصي ،فضيلتي براي افراد است ،در حالي که در جوامع
مدرن يا گزلشافت 6اعتماد غير شخصي و رسمي است" (ازکيا و ديگري.)156:1334 ،
تالکوت پارسنز )1955( 7عامل ايجاد اتحاد و انسجام اجتماعي و ثبات و نظم را اعتماد مي داند .به عقيده وي "اعتماد ،اين
باور را در افراد ايجاد مي کند که ديگران به منظور دستيابي به يک موقعيت گروهي از منافع شخصي دست مي کشند .وي
نظام منسجم را نظامي مي داند که بتوان به عامالن آن در انجام وظايفشان اعتماد کرد که اين امر خود به پايداري و نظم
سيستم اجتماعي کمک مي کند" (انعام.)25:1330،
آنتوني گيدنز )1933( 3در تعريف اعتماد به فرهنگ آکسفورد استناد مي کند و "اعتماد را به عنوان اطمينان يا اتکا به
نوعي کيفيت ،يا صفت و يا اطمينان به حقيقت عبارت يا گفته اي توصيف مي کند .به اعتقاد وي اعتماد نوع خاصي از
اطمينان است و چيزي يکسره متفاوت از آن نيست" (گيدنز.)37:1334،
رونالد اينگلهارت )1990( 9در تعريف خود از اعتماد به جنبه قابليت پيشبيني رفتار توجه داشته و عقيده دارد "اعتماد يا
عدم اعتماد به تشکيل انتظارات در شرايط اطالعاتي ناقص کمک ميکند و اعتماد اين انتظارات را در بر ميگيرد که رفتار
ديگري به طرز قابل پيشبيني دوستانه خواهد بود و در جهت مخالفت رفتار موذيانه يا غيرقابل اعتماد افراد ،عدم اعتماد
تلقي ميشود" (اينگلهارت.)1332،
نيکالس لوهمان )1979( 10اعتماد را به معني مطمئن بودن درباره کنش هاي احتمالي ديگران در آينده تعريف مي کند و
عنوان مي کند که اعتماد با مفهوم مخاطره و ريسک در ارتباط است .به اعتقاد لوهمان کارکرد اعتماد در نظام اجتماعي اين
است که عدم تعين اجتماعي را کاهش مي دهد.
مارتون دويچ )1963( 11نيز معتقد است که اعتماد عبارت است از انتظار وقوع رويداد ،به طوري که اين انتظارات منجر به
رفتاري گردد که در صورت برآورده شدن انتظارات فرد ،پيامدهاي انگيزشي مثبتي در وي ايجاد کند و در غير اين صورت
پيامدهاي منفي در پي داشته باشد.
پيوتر زتومکا )1990( 12اعتماد و اعتماد کردن را نوعي استراتژي مهم در مواجهه با شرايط نامعين و کنترل آينده ميداند
(زتومکا .)29 :1336 ،جيمز کلمن )1960( 13اعتماد را وارد کردن عنصر خطر در کنش با ديگران دانسته و اعتماد را با
مخاطره در ارتباط مي داند.

1.Emile Durkheim
2.George Simmel
3.faith
4.Ferdinand Tonneis
5.gemeinschaft
6.geselschaft
7.Talcott Parsons
8.Anthony Giddens
9.Ronald Inglehart
10.Nikolas Luhman
11.Marton Dutsch
12.Pioter Sztompka
13.Jamess Coleman
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فرانسيس فوکوياما )1995( 1اعتماد را به عنوان انتظاري که در يک جامعه از رفتار مقرراتي ،مسئوالنه و هميارانه بخشي از
اعضاي ديگر جامعه که بر هنجارهاي مشترک عام مبتني است ،تعريف ميکند (مسائل اجتماعي ايران.)306:1333،
از نظر کالوس افه )1995( 2اعتماد به معناي باور به عملي است که از ديگران انتظار ميرود .وي همچنين "اعتماد را
فرضي شناختي مي داند که کنشگران فردي يا جمعي /گروهي در تعامل با ديگران به کار مي بندند" (به نقل از
تاجبخش.)203:1334،
اريک اريکسون )1963( 3روانشناس مشهور در بعد روان شناختي ،اعتماد بنيادي را مورد توجه قرار داده و به اعتقاد وي
"اعتماد بنيادي ،نگرشي است نسبت به خود و دنياي پيرامون که حاصل تجربيات شخصي در اوايل زندگي است"
(گيدنز.)64:1373،
ديويد جانسون )1993( 4معتقد است اعتماد يک ويژگي شخصي ثابت و بالتغيير نيست ،بلکه جنبه اي از روابط است که
پيوسته در حال تغيير بوده و براي ايجاد ارتباط ،فرد بايد بتواند فضايي آکنده از اعتماد را ايجاد کند که ترس از طرد شدن
را کاهش و اميد به پذيرش و حمايت و تأييد را افزايش دهد.
در يک جمع بندي کلي اشتراکات تعاريف فوق را مي توان اينچنين برشمرد -1 :اعتماد در فرآيند روابط اجتماعي بين
افراد و سازمان هاي اجتماعي با همديگر تبلور مي يابد -2 .اعتماد متضمننوعي انتظار است -3 .اعتماد در شرايط و
وضعيت مخاطره آميز وجود دارد .مفهوم عدم تعين اجتماعي ،5يعني عدم پيش بيني رفتارها و امور نيز با مفهوم اعتماد
توأم مي باشد -4 .حسن ظن فرد نسبت به ساير اعضاي جامعه نيز عنصر کليدي اعتماد محسوب مي شود؛ چرا که با وجود
عدم قطعيت ها و وجود خطر در روابط ،افراد به خاطر حسن ظن و احساس مثبتي که به يکديگر دارند به هم اعتماد
مي کنند -5 .اعتماد واقعيتياجتماعي و فرهنگي است -6 .اعتماد خصلت نسبي و متغير دارد يعني اينکه در يک جامعه در
دورههاي مختلف تاريخي تغيير ميکند.
چارچوب نظری شکلگيری اعتماد اجتماعي
در بررسي پيشينه مطالعاتي پيرامون اعتماد اجتماعي ،ضعف عمده در کمبود مطالعه نظري و تجربي عوامل مؤثر بر
شکل گيري اعتماد اجتماعي است .با مروري بر نظريه پردازي هاي صورت گرفته ،اعتماد و نظريه هاي مربوط به آن را
مي توانيم در سه سطح خرد ،6مياني 7و کالن 3مورد توجه قرار دهيم .در هر يک از اين سطوح ،مي توان تئوري هاي
متفاوتي را قرار داد که هر يک از منظر و ديدگاه خاصي به اعتماد مي نگرند.
در سطح خرد ،اعتماد به عنوان ويژگي فردي مطرح مي شود و بر احساسات ،عواطف و ارزش هاي فردي تأکيد مي گردد
و در بررسي اعتماد تئوري هاي شخصيت و متغيرهاي فردي مورد توجه قرار مي گيرد .بر اساس اين ديدگاه اعتماد با
مفاهيمي چون همکاري ،9صداقت ،10وفاداري ،11صميميت ،12اميد

13

و دگرخواهي 1ارتباط نزديکي دارد .نظريه پردازاني
1.Francis Fukuyama
2.Claus Offe
3.Erik Erikson
4.David Johnson
5.social indetermination
6.micro
7.middel
8.macro
9.cooperation
10.honesty
11.loyalty
12.sincerity
13.hope
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همچون کلمن ( ،)1960اريکسون ( ،)1963بالو ( )2003و جانسون ( )1993و  ...از منظر نظريه هاي خرد به بررسي و
تحليل مفهوم اعتماد پرداخته اند .نظريه پردازان خردنگر به منظور تحليل معنا و مفهوم اعتماد سطح تحليل خرد و سطح
مطالعه کنش را برگزيده اند .همه اين نظريه پردازان اعتماد را به عنوان يک ويژگي فردي و متأثر از کنش هاي افراد در
نظر مي گيرند.
در سطح کالن اعتماد به عنوان ويژگي روابط اجتماعي و يا ويژگي نظام اجتماعي و به طور کلي به عنوان يک ويژگي جمعي
مفهوم سازي مي شود .نظريه پردازاني مانند دورکيم ( ،)1964تونيس ( ،)1944زيمل ( ،)1971پارسنز ( ،)1955اينگلهارت
( ،)1990پاتنام ( ،)1993فوکوياما ( ،)1995لوهمان ( )1979و غيره سعي کرده اند با تاکيد بر ساخت اجتماعي جامعه ،به
مطالعه اعتماد اجتماعي بپردازند .همه اين نظريه پردازان سطح تحليل کالن را براي بررسي خود درباره اعتماد برگزيده اند.
همين طور در بررسي و تحليل مفهوم اعتماد ،سطح مطالعه خود را بر روي ساخت اجتماعي متمرکز ساخته اند.
در بينابين نظريه هاي خرد و کالن اعتماد ،نظريه پردازاني چون گيدنز ( )1933با طرح تئوري ساختار بندي 2هر گونه
تقليل گرايي 3را در بررسي مفهوم اعتماد رد کرده و با تلفيق سطح تحليل خرد و کالن و سطح مطالعه ساخت و کنش به
بررسي و تحليل مفهوم اعتماد پرداخته اند .به عقيده گيدنز "در جوامع پيش از مدرن اعتماد از نوعي پايبندي چهره دار و
مبتني بر هم حضوري بوده است .در حالي که در عصر مدرنيته و جهان مدرن امروزي وضعيت اين چنين نيست .اعتماد
غير شخصي به ديگران ناشناس ناشي از ماهيت رشد يابنده نظام هاي انتزاعي مي باشد .وجه عمده اعتماد در دوران
مدرنيه ،پايبندي بي چهره اي است که در نظام هاي تخصصي معنا پيدا مي کند" (ريتزر.)763:1336،
در اين نوشتار با توجه به هدف پژوهش از ارائه نظريات متعدد خودداري و تنها آراي جيمز کلمن ( ،)1994فرانسيس
فوکوياما ( )1995و آنتوني گيدنز ( )1995به عنوان نماينده اصلي اين سه سطح مورد بررسي قرار مي گيرد.
جيمز کلمن (سطح خرد)
نظريات جيمز کلمن ( )1994که در چارچوب نظريات سرمايه اجتماعي مطرح شده است ،اگرچه به ابعاد اعتماد شخصي و
انتزاعي توجه دارد ،اما به طور کلي شيوه روانشناختي مبادله را مبناي تحليل هاي خود قرار داده و به خصوص "در تحليل
روابط گروه هاي با تعداد نسبتا زياد ،تنها همان قواعد گروه هاي دو و سه نفره را به کار مي برد .حال آن که در تئوري
مبادله 4به خوبي نشان داده شده شده است که قواعد حاکم بر گروه هاي بزرگ به صورتي ماهوي با قواعد جاري در
گروه هاي کوچک متفاوت است" (به نقل از آزاد ارمکي.)110-111:1333،
از نظر کلمن (" )1990در هر رابطه مبتني بر اعتماد حداقل دو جزء وجود دارد ،اعتماد کننده 5و اعتماد شونده 6و فرض
بر اين است که در کنش هر دو جزء هدفمند بوده و به دنبال ارضاي نيازهاي خود هستند .طرف اعتماد کننده بايد تصميم
بگيرد که با ديگري وارد معامله شود يا نه (يعني خطر را بپذيرد يا نه) و طرف اعتماد شونده نيز بايد بين حفظ اعتماد و يا
شکستن آن دست به انتخاب بزند .بنابراين يک رابطه مبتني بر اعتماد ،يک رابطه دوجانبه است و بر مبناي اصل به
حداکثر رساندن فايده تحت شرايط مخاطره قرار دارد" (کلمن.)271:1377،
به عقيده کلمن ( )1990اصوال در يک رابطه مبتني بر اعتماد ما با کنشگراني عقالني مواجه هستيم ،در اين رابطه اگر براي
کنشگر شانس پيروزي در مقايسه با شانس شکست بيشتر باشد اعتماد خواهد کرد ،زيرا او موجودي عقالني است و بايد
1.altruism
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اعتماد کند .اين بيان ساده مبتني بر اصل به حداکثر رساندن سودمندي تحت شرايط ريسک است" .اعتماد کننده بالقوه
بايد بين اعتماد نکردن (که در اين صورت هيچ تغييري در سودمندي او حاصل نمي شود) و اعتماد کردن (که در اين
صورت به کنش طرف مقابل بستگي دارد) تصميم گيري کند" ( .)Colemn31990:91بنابر آنچه ذکر گرديد ،طبق نظر
کلمن چون انسان موجودي عقالني است که کنش هاي او مبتني بر گزينش معقوالنه 1است ،لذا هميشه در فکر اين است
که در روابط خود حداکثر سود ممکن را کسب کند .او براي اين کار ابتدا مقداري از منابع را از طرف خود هزينه مي کند
که به عنوان هزينه اعتماد در نظر گرفته مي شود تا بتواند در جريان اعتماد به سودي متناسب با آن هزينه دست يابد .لذا
اگر جريان و رابطه اعتمادي سودآور باشد ،اعتماد و روابط اعتمادي بيشتر خواهد شد ولي اگر اين رابطه اعتماد سودآور
نباشد و يا اينکه باعث ريسک باال و عدم کسب سود متناسب باشد آنگاه اعتماد و رابطه اعتمادي کاهش مي يابد.
فرانسيس فوکوياما (سطح کالن)
فوکوياما ( )1995با نوعي رويکرد اقتصادي به تبيين مسأله اعتماد مي پردازد و مبناي نظري و کانون تمرکز وي بر حفظ
سرمايه اجتماعي 2به عنوان مجموعه معيني از هنجارها و ارزش هاي غير رسمي 3است و اعضاي گروهي که با يکديگر
همکاري و همياري دارند ،در آن سهيم هستند .از ديد فوکوياما "اين ارزش ها و هنجارها بايد شامل سجايايي از قبيل
صداقت ،اداي تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد" (فوکوياما ،)10:1379 ،به طوري که مشارکت در اين ارزش ها و
هنجارهاي غير رسمي با چنين ويژگي هايي ،توسط گروهي از افراد که با يکديگر همکاري دارند اعتماد را به وجود مي آورد.
البته به عقيده فوکوياما اين همکاري و همياري به منطور افزايش بهره وري اقتصادي صورت مي گيرد و بنابراين وي اعتماد
را بر مبناي سرمايه اجتماعي و در عرصه اقتصادي مطرح مي سازد.
فوکوياما ( )1997يکي از مفاهيم مهم در تبيين سرمايه اجتماعي را «شبکه اعتماد »4مي داند ،شبکه اعتماد عبارت است از
گروهي که بر اساس اعتماد متقابل به يکديگر ،از اطالعات ،هنجارها و ارزشهاي يکساني در تبادالت فيمابين خود استفاده
ميکنند .از اينرو ،اعتماد فيمابين نقش زيادي در تسهيل فرآيندها و کاهش هزينههاي مربوط به اينگونه تبادالت دارد.
شبکه اعتماد ميتواند بين افراد يک گروه و يا بين گروهها و سازمانهاي مختلف به وجود آيد .فوکوياما معتقد است که
" قبل از ورود به هر سيستم تجاري يا اجتماعي ،بايد اطالعات کافي درباره شبکههاي اعتماد موجود در آن سيستم و
ويژگيهاي آن به دست آورد .زيرا اعتماد را پايه هر گونه مبادالت اقتصادي و اجتماعي ميداند" (به نقل از رجبلو:1335 ،
35؛ الواني و شيرواني.)156 :1335 ،
فوکوياما ( )1995عنوان مي کند ،بين سطح اعتماد با پيشرفت جوامع ارتباط معني داري وجود دارد .به عقيده وي جوامع
توسعه يافته در مقايسه با جوامع ديگر از سطح اعتماد باالتري برخوردارند .وي در اين باره مي نويسد" :خوشبختي يک
ملت و همين طور تواناييش براي رقابت منوط است به داشتن يک ويژگي فرهنگي واحد فراگير که آن سطح اعتماد در
جامعه است" (.)Fukuyama31995:24
آنتوني گيدنز (سطح مياني)
ديدگاه جامعه شناس بريتانيايي آنتوني گيدنز ( )1934به دليل اينکه هر دو وجه جامعه شناسي و روانشناسي را به صورت
توأمان در تبيين اعتماد اجتماعي به کار گرفته ،توجه بسياري از محققين داخلي و خارجي را به خود جلب نموده و بسياري
از آن ها با محوريت اين تئوري به بررسي اين پديده اجتماعي پرداخته اند .مهم ترين خصلت آراي گيدنز تلفيق سطوح
1.rational choice
2.social capital
3.informal values & norms
4.trust network

39

شكل گیري اعتماد اجتماعی و فراتحلیل عوامل مؤثر در آن

خرد و کالن و نيز ويژگي تحليل الگوهاي اعتماد در دوران ماقبل مدرن و مابعد مدرنتيه و چگونگي ساز و کار تغيير آن
مي باشد .به عقيده وي " پويايي مدرنيت سه سرچشمه مهم دارد" :جدايي زمان و مکان"" ،1تحول مکانيسم هاي از
جا کندگي" 2و "تخصيص بازانديشانه" .3در ديد وي نشانه هاي نمادين و نظام هاي تخصصي ،نظام هاي انجام دادن کار
فني يا مهارت تخصصي است که حوزه هاي وسيعي از محيط هاي مادي و اجتماعي زندگي کنوني ما را سازمان مي دهند"
(گيدنز.)33:1334،
از نظر گيدنز (" )1933اعتماد در جوامع ماقبل نوين از اهميت کمتري در مقايسه با جوامع جوامع نوين برخوردار است.
چرا که افراد هر چه فاصله زماني -مکاني بيشتري از هم داشته باشند ،به اعتماد بيشتري نياز خواهند داشت .در جوامع
ماقبل نوين که خصلتي محلي و بومي دارند و کنش هاي متقابل بيشتر در سطح محلي و رو در رو رخ مي دهند ،در روابط
اجتماعي افراد چنان صراحت و شفافيتي به چشم مي خورد که نيازي به اعتماد ندارند ،زيرا اين اعتماد به طور طبيعي وجود
دارد اما در جوامع بزرگ و گسترده که روابط اجتماعي در فاصله زماني و مکاني بسيار دوري انجام مي گيرد و افراد درگير
اين روابط کمتر با يکديگر آشنايي چهره به چهره دارند ،به اعتماد از طريق نظام هاي پولي و حقوقي بسيار نيازمند هستند"
(به نقل از ريتزر.)767:1336،
گيدنز ( )1990در مباحث خويش بين دو نوع اعتماد تمايز قائل مي شود :اعتماد به افراد خاص و اعتماد به افراد يا
نظام هاي انتزاعي .اعتماد انتزاعي در برگيرنده آگاهي از مخاطره و فرد مورد اعتماد است .لذا در حالي که کنشگر مي تواند
به راحتي در مورد ميزان ارزش اعتماد به افراد خاص قضاوت کند ،مي تواند درباره ميزان ارزش اعتماد نسبت به ديگران
تعميم يافته نيز داراي ايده ها و باورهايي باشد .افراد همچنين مي توانند درباره ميزان ارزش اعتماد نسبت به نظام هاي
انتزاعي نظير نهادها نيز داراي باورهايي باشند .از اين فرآيند مي توان تحت عنوان سطح نهادي اعتماد نام برد .اين همان
چيزي است که گيدنز آن را ايده اعتماد به نظامهاي تخصصي 4مينامد" .يعني ممکن است کنشگر از فردي که اتومبيل يا
خانه او را ساخته ،شناختي نداشته باشد ولي نسبت به نظام استاندارد ،تنظيم قواعد و قوانين ،نظارت و کنترل کيفيت ،داراي
ميزاني از اعتماد باشد" (شارع پور .)104:1330،گيدنز همچنين براي نشان دادن نقطه مقابل اعتماد از مفهوم و اصطالح
بي اعتمادي 5استفاده مي کند که شامل اعتماد نسبت به اشخاص و نظام هاي انتزاعي است (گيدنز.)119:1334 ،
در مجموع کند و کاو در مباحث نظري گيدنز پيرامون اعتماد حاکي از آن است که تئوري ساختيابي وي که در جهت فائق
آمدن بر جدل هاي بين نظريه پردازان سطح خرد و کالن طراحي گرديده است مي تواند به عنوان چارچوب نظري مناسب
براي تحليل مسأله بسيار مهم اعتماد اجتماعي باشد و پژوهشگراني که هم قصد انجام مطالعه در اين حوزه را دارند
مي توانند با استفاده از تئوري هايي از اين قبيل و با تلفيقي از هر دو سطح تحليل خرد و کالن و سطح مطالعه ساخت/
کنش به بررسي دقيق اين پديده اجتماعي در جامعه آماري مورد بررسي بپردازند.

1.distanciation of time and space
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جدول  .1مقايسه ديدگاههاي نظري اعتماد در ميان نظريه پردازان

نظريهپرداز

سطح
تحليل

رويکرد

پارادايم
نظري

سطح مطالعه

گيدنز

خرد/کالن

شناسي

فوکوياما

کالن

اقتصادي

نظم

کلمن

خرد

جامعه
شناسي

نظم

مبناي نظري

مبناي اعتماد

شناخت الگوي اعتماد

فاصله زماني و مکاني،

بنيادي

در دوران ماقبل مدرن

دانش و مهارت اندک،

شخصي

و ما بعد مدرنيته

مخاطره

انتزاعي

اعتماد

جامعه
نظم

نوع

ساختار /کنش

ساخت

سرمايه اجتماعي

اجتماعي
کنش

مخاطره ،شرايط
اقتصادي ،همکاري،
پيوند بين گروه ها

شخصي
انتزاعي

سرمايه اجتماعي،

به حداکثر رساندن فايده

شخصي

گزينش معقوالنه

تحت شرايط مخاطره

انتزاعي

 .6روش
روش اين تحقيق ،فراتحليل از نوع کيفي است .در مطالعات کيفي برخالف تحقيقات کمي ،تحليل به کمک اعداد يا
همبستگيهاي عددي صورت نمي گيرد ،بلکه اهداف تحقيق به کمک طبقه بندي ها توصيف و مورد تحليل قرار ميگيرد .بر
اين اساس ،مطالعۀ حاضر به روش فراتحليل انجام مي پذيرد که در آن بازنگري در پيشينه پژوهش در حوزه اعتماد اجتماعي
انجام مي پذيرد .نوع بازنگري هم بازنگري تلفيقي 1خواهد بود.
اصل اساسي و عملي در فراتحليل عبارت است از ترکيب نتايج تحقيقات مختلف و متعدد و استخراج نتيجه هاي جديد و
منسجم و حذف آنچه موجب سوگيري در نتايج نهايي مي شود (دالور .)1374،بنابراين ،واحد تحليل در فراتحليل مطالعات
انفرادي پژوهشگران مختلف در حوزه مورد بررسي است .در واقع در فراتحليل ،اطالعات اوليه از منابع موجود جمعآوري و
در نهايت ترکيب ميشود و نتيجهاي حاصل ميآيد که تحقيقات به صورت پراکنده به آن نرسيدهاند (علي بابايي و ديگري،
 .)21:1333در اين مطالعه ،مقاالت و پايان نامه هاي تدوين شده در ايران درباره موضوع اعتماد اجتماعي که در مجالت و
فصلنامه هاي علمي کشور به ثبت رسيده است ،بررسي و اطالعات مورد نياز برحسب نوع روش تحقيق ،جامعه آماري،
حجم نمونه ،تکنيک نمونه گيري ،تکنيک جمع آوري داده ها و تعداد فرضيات دسته بندي شده و مورد تحليل و فراتحليل
قرار مي گيرد.
جامعه آماري اين پژوهش کليه تحقيقات و پيمايش هاي داخل کشور است ( 36مورد) که از سال  1370به بعد توسط
دانشگاه ها ،سازمان ها و موسسات دولتي درخصوص اعتماد اجتماعي مردم صورت گرفته است .اين حوزه برخالف برخي
ديگر از حوزه هاي مطالعاتي نظير آسيب شناسي اجتماعي که در جامعه ما سابقه طوالني دارد و شايد بتوان صدها عنوان
مقاله را در اين جستار مورد تحليل قرار داد ،اما اعتماد اجتماعي ،موضوعي است که دو سه دهه بيش نيست که اذهان
پژوهشگران اجتماعي را به خود معطوف داشته است .از اين رو تعداد مقاالتي که مرتبط با موضوع نگاشته شده اند ،بسيار
اندک اند ولي فراتحليل آن ها مي تواند پژوهشگران ،نظام آموزشي و جامعه دانشگاهي را در درجه نخست با روش
1.integrative reviews
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فراتحليل به عنوان روشي با اهميت در حوزه مطالعاتي دنياي امروز آشنا سازد و از سوي ديگر مي توان با فراتحليل همين
تعداد اندک مطالعات به نتايج سودمندي رسيد تا دانشجويان و پژوهشگران بتوانند با ديدي باز به بررسي اين پديده
اجتماعي بپردازند.
جدول  .2طبقه بندي روششناسانه پژوهشهاي انجام گرفته در حوزه اعتماد اجتماعي از ديد پژوهشها

رديف

1

پژوهشگر

عظيمي
هاشمي

موضوع

گستره

سازمان

پژوهش

پژوهشي

عام گرايي و
عوامل موثر بر

تهران

آن

2
اميرکافي

بهشتي

1373

مطالعه

فرضيه

نمونه

گيري

پيمايش

3

-

خوشه اي چند
مرحلهاي

آوري
اطالعات
پرسشنامه

خوشه اي با

اعتماد اجتماعي و
عوامل موثر

دانشگاه شهيد

زمان

شيوه

تعداد

حجم

شيوه نمونه

ابزار جمع

تهران

برآن

دانشگاه شهيد
بهشتي

1374

پيمايش

6

210

احتمال
متناسب با

مصاحبه

حجم نمونه

اعتماد به

3
پورمحمدي

تلويزيون و
عوامل مؤثر بر

تهران

دانشگاه شهيد
بهشتي

1377

پيمايش

3

600

خوشه اي

پرسشنامه

آن
بررسي انسجام

4
عبدي

اجتماعي و اعتماد

رودبار

اجتماعي
عوامل مؤثر بر

5
عباسزاده

شکل گيري

تبريز

اعتماد اجتماعي
6

اوجاقلو و
ديگري

7

ابراهيمي
لويه

اعتماد اجتماعي و
عوامل مؤثر بر

زنجان

آن
اعتماد اجتماعي و
عوامل مؤثر بر

گرمسار

آن
مطالعه اعتماد به

3
پورجبلي

نهادها و سازمان
هاي اداري و

دانشگاه آزاد
رودهن
فصلنامه رفاه
اجتماعي
مجله جامعه
شناسي ايران
فصلنامه پيک
نور

1332

پيمايش

2

45

تصادفي ساده

پرسشنامه

3
1333

1334

1335

پيمايش

پيمايش

پيمايش

243

3

3

330

200

تصادفي ساده

خوشه اي چند
مرحله اي
خوشه اي چند
مرحله اي

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

اداره فرهنگ و
تبريز

هنجاري

ارشاد اسالمي
آذربايجان

1335

پيمايش

5

394

خوشه اي چند
مرحله اي

پرسشنامه

شرقي

بررسي ميزان

9
رجبلو

اعتماداجتماعي
بر حسب پايگاه
اجتماعي،

تهران

دانشگاه آزاد
تهران شمال

1335

پيمايش

3

400

سهميه اي

پرسشنامه
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اقتصادي
اعتماد اجتماعي و

10
ابراهيمي

عوامل موثر بر

گلپايگان

آن

11
قديمي

بررسي ميزان
اعتماد اجتماعي و

علوم انساني

عوامل موثر بر

زنجان

گروههاي قومي
به سياست هاي

13
نوپور

اعتماد اجتماعي

پيمايش

1336

پيمايش

11

450

دانشگاه آزاد
خراسان

واحد علوم و

1336

پيمايش

5

410

تحقيقات

اجتماعي دولت
عوامل مؤثر بر

دانشگاه شهيد

1336

اي و

3

-

-

پرسشنامه

تصادفي ساده

پرسشنامه

بهشتي

بررسي اعتماد

12

نور گلپايگان

پژوهشنامه

آن

امير پور

دانشگاه پيام

کتابخانه

تهران

دانشگاه آزاد
رودهن

1336

پيمايش

6

334

طبقه اي

پرسشنامه

تصادفي

و مصاحبه

-

پرسشنامه

بررسي جامعه

14
گليچ

شناختي سطوح
اعتماد اجتماعي

تهران

دانشگاه آزاد
تهران شمال

1336

پيمايش

1

-

-

پرسشنامه

زنان به پليس
گونهشناسي

15
خطيبي

اعتماد اجتماعي و
عوامل مؤثر بر

همدان

دانشگاه آزاد
تهران مرکزي

1337

پيمايش

6

199

تصادفي ساده

پرسشنامه
و مصاحبه

آن
16

زين
آبادي

17
سميعي

تئوري هاي
مربوط به اعتماد

فصلنامه
-

اجتماعي
اعتماد اجتماعي و
خانواده

تحقيقات

1337

اسنادي

اسنادي

-

استراتژيک
فصلنامه
-

تحقيقات

اسنادي
1337

اسنادي

-

-

ثانويه

استراتژيک

تأثير نيروي

13
جوشقاني

انساني مدارس
بر اعتماد

تهران

دانشگاه آزاد
تهران شمال

خوشه اي و
1337

پيمايش

4

394

19

بررسي ميزان
قاسمي و
ديگري

دانشجويان به

فصلنامه
ايالم

اساتيد دانشگاه
20

ازکيا و

بررسي نقش

ديگري

اعتماد اجتماعي

پژوهش
اجتماعي

نمونه گيري
1337

پيمايش

6

353

رودهن
تبريز

پژوهش نامه
علوم اجتماعي

طبقه بندي

پرسشنامه

متناسب

اجتماعي
اعتماد اجتماعي

-

تحليل

تصادفي طبقه
اي متناسب

پرسشنامه

با حجم
1333

پيمايش

3

336

تصادفي

پرسشنامه
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در امر برنامه

31

گرمسار

هاي توسعه
روستايي

21

ارزيابي سطح
آراسته فر

اعتماد اجتماعي

و ديگران

در ميان

پژوهش نامه
تهران

گرمسار

دانشجويان
اعتماد اجتماعي و

22
آرام

عوامل مؤثر بر

خلخال

آن
23

اعتماد اجتماعي:
افشاني و

تحليلي از سطوح

ديگران

و عوامل مؤثر بر

24

محسني
تبريزي و

يزد

ديگري

25

هزار
جريبي و
ديگري

26

پژوهش و
آلمان

23

خارج از کشور
بررسي عوامل

23

مؤثر بر اعتماد

شهر

علوم انساني

اجتماعي

مرکزي

دانشگاه

شهروندان

کشور

اصفهان

حيدر
آبادي

عوامل مؤثر بر

کامران و
ديگري

پليس و عوامل

ساري

مطالعات

مرحله اي

1333

توصيفي
تحليلي

10

200

منطقه اي چند

0

مرحله اي

1333

پيمايش

7

320

جوانان
فصلنامه
ايالم

پژوهش
اجتماعي

مرتبط با آن

رودهن

اعتماد اجتماعي و

فصلنامه علوم

تعيين کننده هاي

اسنادي

7

269

فصلنامه

بررسي ميزان
اعتماد مردم به

پيمايش

طبقه اي چند

پرسشنامه

عالي
مجله پژوهشي

اعتماد اجتماعي و

و ديگري

برنامه ريزي

1333

در آموزش

بررسي ميزان

منصوريان

اجتماعي

1333

پيمايش

5

233

تصادفي ساده

مصاحبه

فصلنامه

آن
27

تهران شمال

1333

پيمايش

7

260

طبقه اي

پرسشنامه

دانشگاه عالمه

عوامل مؤثر بر
دانشجويان ايراني

دانشگاه آزاد

خوشه اي

فصلنامه علوم

آن

اعتماد اجتماعي

علوم اجتماعي

1333

پيمايش

10

371

تصادفي ساده

پرسشنامه

سبزوار

آن

انساني دانشگاه

تصادفي ساده
و سهميه اي

پرسشنامه

پرسشنامه

نمونه گيري
1333

پيمايش

9

333

خوشه اي و

پرسشنامه

تصادفي ساده

1333

پيمايش

11

600

تصادفي ساده

مصاحبه

اصفهان

نقش عوامل
29

قريشي

فرهنگي-

راد و

اجتماعي بر شکل

ديگري

گيري اعتماد
اجتماعي

فصلنامه علوم
تبريز

انساني دانشگاه
اصفهان

1333

پيمايش

10

395

خوشه اي چند
مرحله داي

پرسشنامه

31

30
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کفاشي و
ديگري

31

نصيرپور
سردهايي

32

عوامل اجتماعي
مؤثر بر ميزان

پژهوش نامه
تهران

علوم اجتماعي

اعتماد اجتماعي

گرمسار

عوامل اجتماعي
مؤثر بر سطح

1333

پيمايش

3

130

سراب

دانشگاه آزاد
رودهن

تحمل اجتماعي

خوشه اي و
تصادفي ساده

پرسشنامه

کتابخانه
1333

پيمايش

6

331

تصادفي ساده

اي و
ميداني

بررسي عوامل
ادهمي و

اجتماعي مؤثر بر

شهرس

فصلنامه پيک

ديگري

ميزان اعتماد

تان نور

نور

1339

پيمايش

4

331

نمونه گيري
خوشه اي

پرسشنامه

اجتماعي
33

حضرتي
صومعه

اعتماد اجتماعي
در ميان مردم

تهران

تهران

فصلنامه

نمونه گيري

پرسشنامه

مطالعات

منطقه اي،

توام با

چند مرحله اي

مصاحبه و

و سهميه اي

مشاهده

جامعه شناختي

1339

پيمايش

2

400

ايران

رواسازي مقياس
سنجش اعتماد

34
کفاشي

اجتماعي به

تهران

دانشگاه آزاد
رودهن

دانشگاه آزاد

1339

پيمايش

-

100
0

خوشه اي چند
مرحله اي و

پرسشنامه

تصادفي ساده

اسالمي
35

سنجش اعتماد
کتابي و

اجتماعي و

ديگران

عوامل مؤثر بر
آن

36
امير راشد

بررسي ميزان
اعتماد اجتماعي

چهار
محال و

فصلنامه علوم

بختيار

انساني دانشگاه

ي

اصفهان

1339

پيمايش

7

512

مطبق متناسب

پرسشنامه

جهاد
ساري

دانشگاهي

1339

پيمايش

3

-

تصادفي ساده

پرسشنامه

مازندران

 .3یافته ها
توزيع جنسي تحقيقات اعتماد اجتماعي در ايران
توزيع جنسي تحقيقات اعتماد در ايران ،بيانگرآن است که  75درصد آنان مرد و  25درصد زن بوده اند .از بين  36تحقيق
انجام شده 27 ،تحقيق از سوي مردان و  9تحقيق توسط زنان انجام گرفته است (جدول .)3
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جدول  .3توزيع جنسي تحقيقات اعتماد اجتماعي در ايران
جنسيت

تعداد

درصد

مردان

27

75

زنان

9

25

جمع کل

36

100

توزيع مقطع تحصيلي تحقيقات اعتماد اجتماعي در ايران
داده هاي تحقيق درخصوص مقطع تحصيلي ،معرف آن است که  47درصد تحقيقات اعتماد اجتماعي در ايران ،مربوط به
مقطع کارشناسي ارشد بوده و  53درصد آن ها اختصاص به مقطع دکتري داشته است .يافته هاي مذکور به تفکيک در بين
محققان مرد و زن به طو ر مشابه دريافت مي شود (جدول .)4
جدول  .4توزيع فراواني مقطع تحصيلي تحقيقات اعتماد اجتماعي در ايران
مرد

جنسيت

جمع

زن

تحصيالت

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

کارشناسي ارشد

11

42

6

60

17

47

دکتري

15

53

4

40

19

53

جمع

26

100

10

100

36

100

توزيع تحقيقات اعتماد اجتماعي برحسب روش بررسي و واحد تحليل
از نظر روش بررسي ،روش پيمايش با  36درصد از بيشترين نسبت برخوردار است .روش کتابخانه  11درصد و تحليل
ثانويه نيز  3درصد روش بررسي را به خود اختصاص داده بودند .از نظر واحد تحليل به ترتيب ،فرد ( ،)%56شهرستان
( ،)%19استان ( ، ،)%11دهستان ( ،)%6خانوار( ،)%6و نامعلوم ( )%2از بيشترين نسبت برخوردارند (جدول .)5
جدول  .5توزيع تحقيقات اعتماد اجتماعي برحسب روش بررسي و واحد تحليل
روش بررسي
فراواني
تعداد
درصد

واحد تحليل
تحليل

پيمايش

کتابخانه اي

31

4

1

36

11

3

ثانويه

استان

شهرستان

دهستان

خانوار

فرد

نامعلوم

4

7

2

2

20

1

11

19

6

6

56

2

فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران

33

توزيع تحقيقات اعتماد اجتماعي برحسب تعداد فرضيات
يافته هاي پژوهش در زمينه تعداد فرضيات مورد استفاده در تحقيقات حاکي از آن است که  39درصد تحقيقات اعتماد
اجتماعي بين  1-5فرضيه 47 ،درصد تحقيقات بين  6-10فرضيه و  6درصد تحقيقات نيز بين  11-15فرضيه را در
تحقيقات خود مورد بررسي قرار داده اند (جدول .)6
جدول  .6توزيع تحقيقات اعتماد اجتماعي برحسب تعداد فرضيات
تعداد فرضيات

1-5

6-10

11-15

جمع

فراواني

14

17

2

33

درصد

39

47

6

92

شاخص

تحليل عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعي
الف) عوامل زمينه ای تأثيرگذار بر اعتماد اجتماعي
منظور از عوامل زمينه اي متغيرهايي چون سن ،جنس ،تحصيالت ،وضعيت تأهل ،پايگاه اقتصادي -اجتماعي و محل سکونت
است .در اينجا به بررسي تأثير هر يک از اين عوامل بر اعتماد اجتماعي مي پردازيم.
 سن؛ به عنوان يکي از متغيرهاي تأثيرگذار بر اعتماد اجتماعي و عناصر تشکيل دهنده آن در تحقيقات مختلف ،اثراتگوناگوني داشته است .به گونه اي که در برخي از اين پژوهش ها متغير سن با اعتماد اجتماعي (اوجاقلو و زاهدي،)1332،
اعتماد به منابع خبري رسانه هاي جمعي (ساروخاني و عبدالملکي ،)1339 ،رابطه معني داري نداشت ،در برخي ديگر از
تحقيقات متغير سن ،با اعتماد اجتماعي (محسني تبريزي و شيرعلي،1333،آرام ،)1333،اعتماد رقيق (منصوريان و
قدرتي ،)1333،تحمل اجتماعي (نصيرپور سردهايي ،)1333،مشارکت مردم (ازکيا و حسني راد،1330،قريشي راد و
کامران ،)1333،رابطه معني داري دارد .در برخي ديگر متغير سن با اعتماد مردم به پليس (کامران و احمديان،)1333،
رابطه معني دار منفي دارد.
 جنس؛ يکي از متغيرهاي کليدي که تقريباً در بيشتر تحقيقات مورد سنجش قرار مي گيرد جنسيت است .در مورد اعتماداجتماعي نيز متغير جنسيت مورد سنجش قرار گرفته است .جنسيت به عنوان يکي از متغيرهاي تأثيرگذار بر اعتماد
اجتماعي و عناصر تشکيل دهنده آن در تحقيقات مختلف ،اثرات گوناگوني داشته است .به گونه اي که در برخي از اين
پژوهش ها متغير جنسيت با اعتماد اجتماعي (اوجاقلو و زاهدي ،1332،محسني تبريزي و شيرعلي،1333،حضرتي
صومعه ،1339،عباس زاده،1333،آرام ،)1333،اعتماد مردم به پليس (کامران و احمديان ،)1333 ،اعتماد به منابع خبري
رسانه هاي جمعي (ساروخاني و عبدالملکي ،)1339،اعتماد به اساتيد دانشگاه (قاسمي و زماني ،)1337،رابطه معني داري
نداشت ،در برخي ديگر متغير جنسيت با اعتماد اجتماعي (اميرکافي،1374،خطيبي ،1337،افشاني و ديگري ،1333،قريشي
راد و کامران ،1333،اميرراشد ،)1339،اعتماد به نهادها (پورجبلي ،)1335،مشارکت مردم (ازکيا و حسني راد،)1330،
تحمل اجتماعي (نصيرپور سردهايي ،)1333،رابطه معني داري دارد .از اين رو مي توان نقش متغير جنسيت را در تبيين
اعتماد اجتماعي مهم قلمداد کرد.
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 تحصيالت؛ به عنوان يکي از متغيرهاي تأثيرگذار بر اعتماد اجتماعي و عناصر تشکيل دهنده آن در تحقيقات مختلف،اثرات گوناگوني داشته است .به گونه اي که در برخي از اين پژوهش ها متغير تحصيالت با اعتماد اجتماعي (اوجاقلو و
زاهدي ،1332،محسني تبريزي و شيرعلي ،1333،خطيبي ،1337،قريشي راد و کامران،1333،ابراهيمي،1336،کفاشي و
آزاده ،1333،اميرراشد ،)1339،اعتماد تعميم يافته (عظيمي هاشمي ،)1373 ،اعتماد به منابع خبري رسانه هاي جمعي
(ساروخاني و عبدالملکي ،)1339،مشارکت مردم (ازکيا و حسني راد ،)1330،اعتماد به نهادها (پورجبلي ،)1335،اعتماد به
اساتيد دانشگاه (قاسمي و زماني ،)1337،تحمل اجتماعي (نصيرپور سردهايي ،)1333،رابطه معني داري دارد و در برخي
ديگر از تحقيقات متغير تحصيالت ،با اعتماد اجتماعي (اميرکافي )1374،اعتماد مردم به پليس (کامران و احمديان،)1333،
رابطه معني دار منفي دارد ،و در تعداد اندکي از اين تحقيقات متغير تحصيالت ،با اعتماد اجتماعي (عباس زاده،)1333،
اعتماد رقيق (منصوريان و قدرتي ،)1333،رابطه معني دار ندارد .بنابراين يکي از عوامل مؤثر در باال بردن روحيۀ اعتماد
اجتماعي ارتقاي سطح دانش و معلومات افراد جامعه است.
 وضعيت تأهل؛ به عنوان يکي از متغيرهاي تأثيرگذار بر اعتماد اجتماعي و عناصر تشکيل دهنده آن در تحقيقات مختلف،اثرات گوناگوني داشته است .به گونه اي که در برخي از اين پژوهش ها متغير وضعيت تأهل با اعتماد اجتماعي (اوجاقلو و
زاهدي )1332،رابطه معني داري ندارد و در برخي از اين پژوهش ها متغير وضعيت تأهل با اعتماد اجتماعي (نوپور،1336،
افشاني و ديگري ،1333،قريشي راد و کامران ،)1333،تحمل اجتماعي (نصيرپور سردهايي ،)1333،رابطه معني داري دارد.
 پايگاه اقتصادي -اجتماعي؛ شايد مهم ترين و برجسته ترين متغير در تبيين اعتماد اجتماعي متغير "پايگاه اقتصادي-اجتماعي" باشد .پژوهش هايي که اين متغير در آنها مطرح و در تحليل ها وارد شده ،تأثير آن در ابعاد مختلف اعتماد
اجتماعي نمايان شده است .به گونه اي که در برخي از اين پژوهش ها متغير پايگاه اقتصادي -اجتماعي با اعتماد اجتماعي
(اوجاقلو و زاهدي،1332،حيدرآبادي،1333،آرام ،)1333،اعتماد تعميم يافته (عظيمي هاشمي ،)1373،اعتماد رقيق
(منصوريان و قدرتي ،)1333،اعتماد مردم به پليس (کامران و احمديان )1333،رابطه معني داري ندارد ،در برخي ديگر از
تحقيقات متغير پايگاه اقتصادي -اجتماعي ،با اعتماد اجتماعي (عباس زاده1333،رجبلو،1335،ابراهيمي،1336،
جوشقاني ،1337،هزار جريبي و صفري شالي ،1337،محسني تبريزي و شيرعلي،1333،افشاني و ديگري ،1333،قريشي راد
و کامران ،1333،کفاشي و آزاده ،)1333،اعتماد و انسجام اجتماعي (عبدي )1332 ،اعتماد زنان به پليس (گليچ،)1336،
اعتماد به اساتيد دانشگاه (قاسمي و زماني ،)1337،تحمل اجتماعي (نصيرپور سردهايي ،)1333 ،رابطه معني داري دارد.
بنابراين ميتوان گفت نابرابري ،توسعۀ ناموزون اقتصادي و گسترش شهرنشيني ،بيکاري و درآمد پايين و پايگاه اقتصادي-
اجتماعي پايين به عنوان عوامل اقتصادي ،تأثيرات منفي بر اعتماد اجتماعي افراد دارند.
 محل سکونت؛ به عنوان يکي از متغيرهاي تأثيرگذار بر اعتماد اجتماعي و عناصر تشکيل دهنده آن در تحقيقات مختلف،اثرات گوناگوني داشته است .به گونه اي که در برخي از اين پژوهش ها متغير محل سکونت با اعتماد اجتماعي (کامران و
احمديان ،)1333،اعتماد تعميم يافته (عظيمي هاشمي ،)1373،اعتماد بين فردي و اعتماد تعميم يافته (حضرتي
صومعه ،)1339،اعتماد به منابع خبري رسانه هاي جمعي (ساروخاني و عبدالملکي )1339،رابطه معني داري ندارد .در
برخي ديگر از تحقيقات متغير محل سکونت ،با اعتماد اجتماعي (محسني تبريزي و شيرعلي،1333،خطيبي،1337،
گليچ ،)1336،اعتماد تعميم يافته (عظيمي هاشمي ،)1373،مشارکت مردم (ازکيا و حسني راد )1330،رابطه معني داري
دارد.
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ب) عوامل اجتماعي تأثيرگذار بر اعتماد اجتماعي
با بررسي تحقيقات مختلف مشخص شد که عوامل اجتماعي مختلفي بر اعتماد اجتماعي تأثير دارند .رضايت از زندگي،
احساس امنيت ،استفاده از رسانه هاي جمعي ،دگرخواهي ،دينداري ،ريسک اعتماد ،ارزش هاي اخالقي ،احساس عدالت
اجتماعي از جمله عوامل اجتماعي مؤثر بر اعتماد اجتماعي هستند که در تحقيقات مختلف مورد بررسي قرار گرفته اند.
 رضايت از زندگي؛ يکي از عوامل مرتبط با اعتماد يا عدم اعتماد افراد ،سطح رضايت از زندگي است .در همهپژوهش هايي که تأثير اين متغير را بر اعتماد اجتماعي سنجيده اند نشان مي دهد که در بين افرادي که از زندگي خود
رضايت دارند اعتماد اجتماعي بيشتر است و باالعکس در ميان کساني که از زندگي خود ناراضي هستند بي اعتمادي رايج
است .اين امر عالوه بر اينکه تأييدي بر نظريه اينگلهارت است که معتقد است در بين کساني که از زندگي خود ابراز
نارضايتي ميکنند ،بياعتمادي رايجتر است ،مطابق با يافتههاي (ابراهيمي لويه،1335،آرام ،1333،هزار يبي )1333،نيز
ميباشد .بنابراين ،مي توان گفت با باال رفتن رضايت از زندگي ،ميزان اعتماد اجتماعي نيز در سطح بااليي افزايش مي يابد.
 احساس امنيت؛ يافته هاي بدست آمده از احساس امنيت نشان مي دهد که بين ميزان احساس امنيت و اعتماد اجتماعيدر پژوهش هاي مختلف رابطه معني داري برقرار است .اين امر بيانگر آن است که هر چه ميزان احساس امنيت افراد
جامعه پايين باشد ،ميزان اعتماد آنها نيز کمتر است و با افزايش ميزان احساس امنيت افراد در جامعه ،ميزان اعتماد
اجتماعي آنها نيز افزايش مي يابد .اين واقعيت با يافته هاي (اميرکافي ،1374،عباس زاده،1333،کامران و ديگري،1333،
اميرپور ،1336،منصوريان و ديگري ،1333،ابراهيمي لويه،1335،آرام ،1333 ،رجبلو ،1335،نوپور،1336،
قديمي،1336،کتابي و ديگران ،1339،هزار يبي )1333 ،همخواني دارد.
 استفاده از رسانه هاي جمعي؛ پيام هاي ديداري و شنيداري رسانه هاي ارتباط جمعي نيز به اشکال گوناگون مانند ترويجقانون گرايي و رعايت هنجارها ،بيان فوايد کار گروهي ،تقويت فرهنگ ديني ،نهادينه کردن حس تعاون و  ...مي توانند بر
اعتماد اجتماعي افراد جامعه موثر باشند ،همچنين اين صنعت فرهنگي مي تواند موجبات بي اعتمادي را در جامعه بوجود
آورد .پژوهش ها و تحقيقات بررسي شده نيز در موارد متعدد تأثيرات عامل رسانه هاي جمعي را در اعتماد اجتماعي نشان
داده اند .براي مثال ،تحقيقي در اين زمينه نشان مي دهد که اعتماد به عملکرد رسانه هاي اجتماعي با سطح اعتماد اجتماعي
رابطه معني داري دارد (رجبلو .)1335،نتيجۀ يکي از تحقيقات تأثير استفاده از ماهواره و اينترنت را بر اعتماد به نهادها
نشان مي دهد ،به اين معنا که هر چه ساعات استفاده از ماهواره و اينترنت باالتر باشد اعتماد به نهادها نيز کمتر خواهد بود
و برعکس (پورجبلي.)1335،
تحقيقات ديگر نيز تأثير رسانه ها را در اعتماد اجتماعي افراد جامعه تأييد مي کنند (نصيرپور سردهايي .)1339 ،بنابراين
رسانه ها به عنوان يکي از عوامل تعيين کنندۀ جامعه پذيري افراد ،نقش بسزايي در جهت انتقال ارزش ها و هنجارهاي
اجتماعي به افراد دارند .اين تأثيرگذاري ممکن است هم در جهت مثبت و هم در جهت منفي باشد.
 دگرخواهي؛ دگرخواهي يا ترجيح منافع جمعي نسبت به منافع فردي بر اعتماد اجتماعي تأثير مثبت دارد .يعني هر چقدرافراد در جامعه به منافع عمومي و جمعي توجه کنند ،ميزان اعتماد افزايش مي يابد ،و هرچقدر افراد منافع فردي را بر
منافع جمعي ترجيح دهند ،اعتماد اجتماعي کاهش مي يابد .اين واقعيت با يافته هاي (اميرکافي،1374،نوپور،1336،کامران و
ديگري،1333،آراسته و ديگري ،1333،هزار جريبي )1333،مطابقت دارد .جامعه شناسان فرآيند تشکيل اعتماد را درون
"ما" يا "اجتماع" تبيين مي کنند .با شکل گيري "ما" بعد عاطفي عمده مي گردد ،افراد نسبت به هم نوعي دلبستگي عاطفي
پيدا مي کنند ،آنها ديگر همنوعان خويش را دشمن و رقيب نمي پندارند و اين خود اعتماد ميان آنها را تقويت مي کند.
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 دينداري؛ يکي از مؤثرترين متغيرهايي که توان تبييني بااليي در اعتماد اجتماعي افراد دارد ،متغير دينداري است .گيدنزاظهار مي دارد که باورهاي مذهبي مهم ترين کارشان اين است که معموالً به رويدادها و موقعيت هاي اجتماعي ،اعتماد
تزريق مي کنند و چارچوبي فراهم مي آورند که رويدادها و موقعيت هاي اجتماعي را مي توان تبيين کرد و در برابر آنها
واکنش نشان داد .اين متغير هر چند خود وابسته به ساير ويژگي هاي اجتماعي است و از عوامل مختلفي تأثير مي پذيرد ،اما
در جايگاه متغير مستقل ،نقش بسيار مهمي در تبيين اعتماد اجتماعي دارد .پايبندي هاي مذهبي باالترين تأثير را بر اعتماد
نشان مي دهند ،يعني افراد با پايبندي هاي مذهبي بيشتر ،اعتماد و مالحظات اجتماعي بيشتري دارند .اين واقعيت با
يافته هاي (ابراهيمي لويه ،1335،رجبلو ،1335،نوپور ،1336،حيدرآبادي ،1333،افشاني و ديگران ،1333،قريشي راد و
ديگران،1333،کتابي و ديگران )1339،مطابقت دارد.
 ريسک اعتماد؛ يافته هاي بدست آمده از ريسک اعتماد نشان مي دهد که بين ميزان ريسک اعتماد کردن و اعتماداجتماعي رابطه معکوس وجود دارد ،به گونه اي که هرچه ميزان ريسک اعتماد بيشتر باشد ،اعتماد کمتر خواهد شد و
هرچه ميزان ريسک اعتماد کردن کمتر باشد ،ميزان اعتماد اجتماعي افزايش پيدا خواهد کرد .اين واقعيت با يافته هاي
(قديمي،1336،ادهمي و ديگري )1337،همخواني دارد.
 ارزشهاي اخالقي؛ ارزشهاي اخالقي يکي ديگر از متغيرهاي تأثيرگذار بر اعتماد اجتماعي است .هر چقدر در جامعهارزشهاي اخالقي مثبتي چون :صداقت ،درستي ،راستي ،تالش و  ...بيشتر و ارزشهاي منفي چون :ريا ،حقه بازي ،فريبکاري،
کالهبرداري و  ...کمتر باشد ميزان اعتماد اجتماعي بيشتر مي شود .وجود ارزش هاي اخالقي مثبت در جامعه باعث
گسترش اعتماد اجتماعي مي شود (آرام،1333،کتابي.)1339 ،
 احساس عدالت اجتماعي؛ احساس عدالت اجتماعي نيز به عنوان يکي از متغيرهاي اجتماعي که بيانگر احساس و ارزيابيمردم از برخورد دولت و دستگاه هاي دولتي با مردم و استفاده يکسان مردم از امکانات و خدمات اجتماعي است رابطه
مثبت و معني داري را با اعتماد اجتماعي دارد (رجبلو،1335،کتابي .)1339 ،بنابراين مي توان گفت هرچه احساس عدالت
بيشتر شود ميزان اعتماد اجتماعي نيز بيشتر مي شود.
 .1بحث
همانگونه که گفته شد ،اين پژوهش به دنبال شناخت و بررسي چگونگي شکل گيري اعتماد اجتماعي و فراتحليل عوامل
مؤثر بر آن از منظر تحقيقات مختلف انجام شده در اين حوزه ها است .در اين پژوهش اعتماد در سه سطح روابط شخصي
فرد (سطح خرد) ،روابط عام و تعميم يافته فرد (سطح مياني) و سطح کالن مورد بررسي قرار گرفت .يافته هاي پژوهش
حاکي از آن است که اعتماد مردم در سطح خرد از وضعيت نسبتاً خوبي برخوردار است ،مردم اعتماد خوبي به اعضاي
خانواده ،دوستان و آشنايان خويش داشتند ،وضعيت اعتماد به نهادهاي دولتي متوسط رو به پايين است اما اعتماد در سطح
مياني وضعيت مطلوب و مناسبي ندارد.
در ارتباط با عوامل زمينه ساز اعتماد اجتماعي ،هر يک از محققين در بخش چارچوب نظري ،نظريه هاي مختلفي را ارائه
کرده اند که هر يک از آنها بر عواملي خاص تأکيد داشته اند .برخي از نظريه ها بر احساسات ،عواطف و ارزش هاي فردي
تأکيد دارند و در بررسي اعتماد تئوري هاي شخصيت و متغيرهاي فردي مورد توجه قرار مي گيرد .اين نظريه پردازان،
اعتماد را به عنوان يک ويژگي فردي و متأثر از کنش هاي افراد در نظر مي گيرند .به اين معنا که کم يا زياد بودن اعتماد
افراد ،به ويژگي هاي فردي آنان مربوط مي شود و اگر بخواهيم اعتماد اجتماعي افراد را تبيين کنيم بايد اين خصوصيات را
در نظر بگيريم.
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نظريه هاي ديگر عامل ساختاري را در ايجاد اعتماد اجتماعي مهم مي دانند .اين ديدگاه اعتماد اجتماعي را نه يک
خصوصيت فردي بلکه ويژگي نظام اجتماعي تلقي مي کند .طبق اين ديدگاه ،اعتماد فقط در حد کمي ،جزئي از ويژگي
شخصيتي افراد به شمار مي رود و اعتماد افراد به ديگران ،بيشتر به ارزيابي آنان از قابل اعتماد بودن محيط اطرافشان بر
مي گردد تا به شخصيت يا تمايالت فردي آنان .افرادي که در جامعه اي زندگي مي کنند که نظام اجتماعي آن از ثبات
بااليي برخوردار است و هنجارها و قواعد اجتماعي از سوي ديگران رعايت مي شوند از اعتماد اجتماعي بااليي برخوردارند.
در مجموع مي توان گفت که اکثر نظريه هاي مطرح در حوزه اعتماد اجتماعي يا بر ويژگي هاي فردي به عنوان علت
بي اعتمادي تأکيد دارند يا عوامل اجتماعي و ساختاري را در تحليل اعتماد اجتماعي مهم مي دانند .پژوهش هاي متعددي
با استفاده از هر کدام از دو رويکرد فوق انجام شده است که نشان مي دهد هر کدام از اين ديدگاه ها جنبه اي از واقعيت را
باز نمايي مي کنند.
به نظر مي رسد تحليل جامع از اعتماد اجتماعي زماني حاصل مي شود که بر هر دو جزء کنشگر و ساختار به طور همزمان
تأکيد کنيم .اين موضوعي است که نظريه پردازان تلفيقي همچون گيدنز بر آن تأکيد دارند .بر اين اساس با در نظر گرفتن
رويکردي تلفيقي و چند عاملي در تحليل اعتماد اجتماعي به کنکاش درباره عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعي در تحقيقات
مختلف پرداخته شد .از اين رو عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعي به عوامل مختلف زمينه اي و اجتماعي تقسيم شد و با توجه
به نتايج تحقيقات موجود (اسنادي و پيمايشي) به تحليل اين عوامل پرداخته شد .با توجه به بررسي هاي انجام شده ،عوامل
مؤثر بر اعتماد اجتماعي در جدول زير خالصه شده است.
جدول  .6طبقه بندي عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعي بر اساس تحقيقات مختلف
عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعي

متغيرهاي تأثيرگذار

عوامل زمينه اي

سن ،جنسيت ،تحصيالت ،وضعيت تأهل ،پايگاه اقتصادي -اجتماعي ،محل سکونت.

عوامل اجتماعي

رضايت از زندگي ،احساس امنيت ،استفاده از رسانه هاي جمعي ،دگرخواهي ،دينداري ،ريسک اعتماد،
ارزش هاي اخالقي ،احساس عدالت اجتماعي.

پيشنهادات پژوهش
با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر ،مواردي به عنوان راهکار براي افزايش ميزان اعتماد اجتماعي افراد به شرح زير
پيشنهاد مي شود:
 با توجه به يافته هاي پژوهش يکي از عوامل تأثيرگذار بر اعتماد اجتماعي ،تحصيالت افراد است .بطوريکه افرادي کهتحصيالت بااليي داشتند اعتماد اجتماعي بااليي هم داشتند .از اين رو به نظر مي رسد در صورتيکه شرايطي فراهم گردد که
افراد بتوانند به نحو مطلوبي به تحصيالت خود ادامه دهند ،سطح اعتماد اجتماعي هم به نحو متناسبي افزايش خواهد يافت.
 با توجه به يافته هاي پژوهش آنهايي که در پايگاه اقتصادي -اجتماعي پاييني قرار گرفته اند ،در آنها بي اعتمادي وبدبيني رايج است .داشتن شغل مناسب و با ثبات ،درآمد کافي و همچنين برخورداري از آموزش و تحصيالت که مهمترين
معرف هاي پايگاه اقتصادي -اجتماعي به شمار مي روند ،نقش مهمي در ايجاد و افزايش اعتماد اجتماعي در بين افراد
جامعه دارند ،لذا باستي شرايطي فراهم گردد تا افراد آسانتر بتوانند تحرک اجتماعي داشته باشند.
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 يکي از متغيرهاي تأثيرگذار بر اعتماد اجتماعي ،رضايت از زندگي است .نظريه پردازاني چون اينگلهارت و پاتنام نشانداده اند که در بين کساني که از زندگي خود ابراز نارضايتي ميکنند بياعتمادي رايجتر است ،براي همين مسئولين بايد
براي معضالتي چون کاهش فقر ،بيکاري ،تبعيض و محروميت اجتماعي چاره انديشي کنند.
 يکي از عوامل تأثير گذار بر اعتماد اجتماعي ،احساس امنيت است .براي اين منظور بايد شرايطي فراهم گردد تا افراد درکنار هم احساس امنيت کنند و از طرف ديگر نظم و ثبات بيشتري در هر چهار خرده نظام اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و
فرهنگي برقرار گردد و سعي شود تا تضادها در جامعه کاهش يابد.
 دگرخواهي ،يکي ديگر از عوامل تأثيرگذار بر اعتماد اجتماعي است .براي چنين منظوري جامعه بايد روحيه دگرخواهي واحساس تعلق جمعي را در اعضايش تقويت کند .لذا ،الزم است تا به مناسک ملي ،مردمي و انساني در وراي گروه هاي اوليه
بها داده شود؛ چرا که عوامل مذکور مي توانند در تقويت روحيۀ دگرخواهي و احساس تعلق جمعي بسيار مؤثر باشند.
 در مورد تأثيرگذاري رسانه هاي جمعي بر اعتماد اجتماعي بايد اظهار کرد که رسانه هاي جمعي بايد زبان گوياي مردمباشند و از واقعيت هاي اجتماعي بازتاب روشني را به منصه ظهور بگذارند .انتشار به موقع اخبار و عدم سانسور غير معقول
اطالعات و اخبار و شفاف سازي مي تواند دامنه اعتماد اجتماعي را در جامعه گسترش دهد و از اين طريق روابط اجتماعي
را در بين مردم تسهيل کند .از سوي ديگر از آنجايي که رفتار دولتمردان در رسانه ها بازتاب مي شود ،بايستي اين قشر در
گفتارها و رفتارهايشان طوري عمل کنند که اعتماد مردم را برانگيزانند .عدم صداقت دولتمردان زمينه هاي بي اعتمادي را
فراهم مي کند.
 يافته هاي پژوهش نشان دهنده اين است که بين اعتقادات ديني و اعتماد اجتماعي رابطه وجود دارد .با توجه به اينکهنظام رسمي در کشور ما به طور عمده مبتني بر دين و آموزه هاي ديني است ،در صورتي که آموزش هاي ديني (بعد
اعتقادي) بتواند به نحو مؤثري در باورهاي افراد جاي گرفته و در آنها نهادينه شود و سپس با واسطه هايي از قبيل انجام
فرايض ديني و شرکت در مناسک ديني و اجتماعي تقويت گرد ،از سويي موجب تحکيم پيوندهاي اجتماعي و از سوي ديگر
به افزايش احساس اعتماد اجتماعي مي انجامد.
 با توجه به تأثيرگذاري متغير گرايش به ارزشهاي اخالقي بر اعتماد اجتماعي ،اهتمام در افزايش و يا آموزش ارزشهاياخالقي و جامعه پذيري و نهادينه سازي آنها از کودکي (با توجه به ديدگاه گيدنز و اريکسون) و بخصوص در زمان شکل
گيري اعتماد بنيادي توصيه مي شود.
 در مورد ريسک اعتماد ،به عنوان يکي ديگر از تبيين کننده هاي اعتماد اجتماعي مي توان گفت ،بايستي شريطي را بوجودآورد تا افراد بدون هيچ اظطرابي به ديگران اعتماد کنند .در شرايطي که جامعه با انواع نابساماني هاي اقتصادي -اجتماعي
چون :فقر ،تورم ،گراني ،بيکاري ،اختالص هاي بانکي ،فقدان امنيت مالي و حقوقي و  ...مواجه است ،افراد در اعتماد به
نهادها و اعتماد به همديگر ريسک مي کنند .بنابراين بايد دولتمردان براي مسائل فوق چاره انديشي کنند تا جامعه از
وضعيت آنوميک خارج شود.
 پيشنهاد پاياني که در مورد عدالت اجتماعي مي توان داد اين است که اگر افراد جامعه ،توزيع منابع و امتيازات را عادالنهارزيابي کنند ،درک عدالت در ميان آنها باال خواهد بود و جامعه از نظم و ثبات بيشتري برخوردار خواهد گشت .برابر
دانستن افراد در مقابل قانون ،ايجاد فرصت هاي برابر براي همه در قالب توزيع امکانات و منابع به صورت يکسان مي تواند
زمينه مناسبي را براي تحقق عدالت در جامعه فراهم ساخته و در نتيجه به افزايش اعتماد اجتماعي منجر شود.
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