
 

 

هاي رسمي بر اعتماد  بررسي تأثير نحوة عملكرد سازمان). 1393. (آرمانحيدري، 
فصلنامه جامعه شناسي نهادهاي ،  )مورد مطالعه جوانان شهر ياسوج(نهادي شهروندان 

 .77ـ106 ،)1( 2  اجتماعي
  

  بر اعتماد نهادي شهروندان رسمي هاي سازمانبررسي تأثير نحوة عملكرد 
 ) انان شهر ياسوججو مورد مطالعه(

  
 1آرمان حيدري

  
  26/08/1393 :تاريخ پذيرش          16/04/1393 :تاريخ دريافت

 

  چكيده
يكي از مهمترين انواع اعتماد، . اعتماد اجتماعي از الزامات زندگي اجتماعي در دوران مدرن محسوب مي شود

انهايي است كه وظيفة تدوين، اجرا و اعتماد نهادي، بيانگر اعتماد مردم به نهادها و سازم. اعتماد نهادي است
در اين مقاله تأثير كيفيت . نظارت بر قانون، اطالع رساني و تأمين نيازهاي اساسي مردم را بر عهده دارند

روش بررسي، . عملكرد خود اين نهادها بر اعتماد نهادي جوانان شهر ياسوج مورد بررسي قرار گرفته است
بر اساس نتايج تحقيق، متغير عملكرد مناسب . ه ها پرسشنامه بوده استپيمايشي و ابزار جمع آوري داد

دادگاه ها باالترين همبستگي مثبت و مستقيم را با ميزان اعتماد به نهادهاي سياسي و غير سياسي داشته 
همبستگي متغيرهاي ميزان عدم پايبندي به قوانين، احساس افزايش جرايم اجتماعي، رواج پارتي بازي . است

بر اساس نتايج رگرسيون، متغيرهاي . رسانه هاي خارجي با هر دو نوع اعتماد، منفي و معني دار بوده استو 
درصد از واريانس اعتماد به نهادهاي سياسي، و متغيرهاي عملكرد مناسب دادگاه  42پيش گفته توانسته اند 

. نهادهاي غيرسياسي را تبيين كنند درصد از اعتماد به 21ها و ميزان عدم پايبندي به قوانين توانسته اند 
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه رعايت قواعد و قوانين داخلي توسط مسئولين و مردم، به ويژه، عملكرد 

  . مناسب دادگاه ها بيشترين تأثير را بر ميزان اعتماد نهادي پاسخگويان دارد
  ؛ پايبندي به قوانين؛ جوانان ياسوجاعتماد نهادي؛ عملكرد دادگاه ها؛ رسانه ها: هاي كليدي واژه

                                                            
  alheidari2011@yu.ac.ir  استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه ياسوج - 1
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  مقدمه
هستي شناختي و معرفت شناختي در جامعه شناسي   2از دو نوع تحول پارادايميك 1زتومكا

در سطح هستي : سخن مي گويد كه جهت گيري اين رشته را به شدت تحت تأثير قرار داده اند
ه اي، كل گرايانه يا نظام مند از ، انداموار"3سخت"شناختي نوعي چرخش از انگاره هاي به اصطالح 

، مربوط به بافت اجتماعي و كنش ها و تعامل هاي " 4نرم "جامعه به سمت انگاره هاي به اصطالح 
در سطح معرفت شناختي، چرخش مشابهي از تبيين هاي ساختاري مبتني بر . انساني ديده مي شود

يت اقتصادي، روندهاي جمعيتي، نظير موقعيت، طبقه، منزلت، وضع "سخت"متغيرهاي به اصطالح 
الگوهاي اسكان، تحوالت فن شناختي به سوي تبيين هاي فرهنگي مبتني بر عوامل ناپيداي به 

از جملة . چون معاني، نمادها، قواعد، ارزش ها، و هنجارها اتفاق افتاده است "نرم "اصطالح 
مندان رشته هاي مختلف، به اي كه به شدت مورد توجه انديشو فرهنگي "نرم "مهمترين متغيرهاي 

افزايشِ اهميت ). 10: 1386زتومكا، (است  "اعتماد  "ويژه، جامعه شناسان قرار گرفته است، متغير 
شرايطي مانند شكل هاي افراطي . اعتماد ناشي از ويژگي ها و شرايط جديد زندگي انسانها بوده است

ابل فزاينده افراد و نقش ها به تقسيم كار نهادي و تخصصي شدن نقش ها، وابستگي هاي متق
هاي ممكن كنش يكديگر،  فراگير شدن تهديدهاي زندگي اجتماعي ناشي از فعاليت انسانها، تنوع راه

هاي زندگي، پيچيدگي نهادها، سازمان ها و نظام هاي فن شناختي و افزايش حوزه و انتخاب
هزيستي زندگي ما وابسته به كنش عملياتي شان، و رشد فزاينده گمنامي و ناشناختگي كساني كه ب

ها و اعمال آنهاست همه و همه عواملي اند كه موجب اهميت و توجه روزافزون به اعتماد شده اند 
    ). 30: 1386زتومكا، (

و انديشمندان ) 1387 ( 8، سليگمن)1992( 7، الكساندر)1979( 6، لومان)1378( 5گيدنز
ماد و اهميت آن در جوامع مدرن امروزي در مقايسه با بسيار ديگري، به طور مبسوطي،  به بحث اعت

                                                            
1. Sztompka 
2. Paradigmatic 
3. Hard 
4. Soft 
5. Giddens 
6. Luhmann 
7. Alexander 
8. Sligmann 
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در جامعه سنتي و ايلي انسجام و تعهد حول محور خويشاوندي سازمان . جامعه سنتي پرداخته اند
مي يافت، تعامل افراد بيشتر با آشنايان و بستگان بود و در پرتو نفوذ دين، راهبري سنت و آيين 

همچنين،  تقسيم كار به . پيش تعيين شده بودند هاي گذشتگان مسيرهاي كنش مشخص و از
در اين جامعه . صورت پيشرفته نبود و وابستگي ما به تخصص و مهارت ديگران در حد ابتدايي بود

بحث اعتماد مطرح نبود، زيرا كنش هاي ديگران در سطوح بسيار بااليي از قابليت پيش بيني و در 
اما همة اين منابع تأمين كنندة اعتماد، در جهان . ودنتيجه سطوح بااليي از اطمينان برخوردار ب

اند كه مختص جوامع مدرن هستند و موجب شده اند اعتماد به مدرن، جايشان را به فرايندهايي داده
عنوان عنصر ذاتي زندگي اجتماعي در كانون توجه افراد عادي و انديشمندان جامعه شناسي قرار 

   ).120 -  122:  1378گيدنز، (بگيرد 
گسسته شدن پيوندهاي سرزميني و ابتدايي محلي بود كه با ورود اروپا به عصر مدرن همراه 
شد و همين نابودي قيود محلي و غالبا ابتدايي پيوستگي با خويشان و آشنايان و عادات سرزميني و 

،  1لمحلي بود كه برقراري معيارهاي جديد اعتماد عمومي را در اروپاي غربي الزم ساخت و ايده قو
را به ايده اي چنين محوري براي نظريه سياسي اوايل دوره مدرن و احياي نظريه مدرن قانون 
طبيعي از طريق كساني چون پوفندرف، گروسيوس و بعدها انديشه هاي الك، ديويد هيوم، و امانوئل 

قرابت و قول چه چيزي غير از ابزار ايجاد اعتماد بين كساني است كه پيوندهاي . كانت تبديل نمود
خويشائوندي يا حتي اعتقاد مشترك بين آنها وجود ندارد؟ قول عملي زباني است كه به وسيله آن 

). 11: 1387سليگمن، (فرد با به جان خريدن تعهدات جديد وضعيت اخالقي را دگرگون مي كند 
وجب از بين رفتن م "بيروني"در جامعة ما، نيز، ورود مدرنيته به مثابه يِ  ورود يك نيرو و پديده يِ 

تعادلي كه حداقل، موجب انسجام و يكپارچگي . تعادل و انسجامِ ديرين زندگي اجتماعي سنتي شد
توصيف و تبيين اين بي تعادلي و عدم انسجام، نيروهاي موجِد آن و چگونگي . جامعه ايران مي شد

اني در دوران اخير بوده مقابله با يا تعديل آن مهمترين مبحث و مسألة مورد توجه انديشمندان اير
؛ پيمان، 1379؛ آزاد ارمكي، 1377؛ آشوري، 1380؛ فكوهي، 1383؛ ميالني،1378علينقي، (است 
. ورود تجدد در ايران با مسائل زيادي همراه بوده است). 1387؛  اتابكي، 385؛ آل احمد، 1384

ي، فساد، پارتي بازي، عدم گسترش بي اندازه شهرنشيني، مهاجرت بي رويه، افزايش نابرابري اجتماع

                                                            
1. Promise 
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قانون گرايي، اقتدار گرايي، اعتياد، حاشيه نشيني و بي اعتماديِ گسترده بين دولت و مردم از  جمله 
در زمينة اعتماد، اكثر تحقيقات انجام شده . پيامدهاي نامطلوب اين پديده در جامعه ما بوده است
چلبي، ( يافته و نهادي در جامعه ما بوده اند داخلي بيانگر ميزان اعتماد كم يا بي اعتمادي تعميم 

در ). 1391؛ هزار جريبي و حامد، 1380؛ شارع پور، 1383؛ 1390؛ عباس زاده و ديگران، 1381
غيرماديِ زندگيِ جمعي محسوب مي شود كه  1صورتي كه اعتماد از جمله ارتزاق هاي همگانيِ

( مي شوند ) مانند هوا يا آب( معيِ مادي موجب آرامش و آسايش افراد و محافظت از ارتزاق هاي ج
اجتماع متجانس شهروندان متعهد و وفادار به اقتدار سياسي، بدون ). 14 -15: 1998، 2باتسن

، 3الكساندر(اعتماد افقي به يكديگر و نيز بدون اعتماد عمودي به نهادهاي عمومي امكان پذير نيست 
1992 :293.(  
طحي، نسبي، وابسته به زمينة زندگي اجتماعي و گذشتة اعتماد پديده اي چندوجهي، چند س 

تعاريف متعددي از آن وجود دارد و به . تاريخي هر جامعه يا اجتماع خاص و داراي انواع متعدد است
همة ويژگي هاي فوق پيچيدگي هاي . صورت هاي گوناگوني مفهوم پردازي و سنجيده شده است

اما اكثر . انديشمندان علوم اجتماعي سخت تر مي كند ارزيابي و شناسايي وضعيت اعتماد را براي
نظريات مربوطه باورها، فرهنگ، ميزان جرايم و امنيت عمومي و نوع تعامالت بين مردم با يكديگر و 
با دستگاههاي سياسي و حاكم را به عنوان عوامل اصلي مرتبط با ميزان اعتماد در هر جامعه اي 

ابعاد و انواع اعتماد، اعتماد نهادي است كه به چگونگي عملكرد يكي از مهمترين . عنوان كرده اند
به ويژه در . مجريان نهادهاي رسمي و سازماني و نحوة برخورد آنها با مردم مربوط مي شود

كشورهاي در حال توسعه كه نهادها و سازمانها نتوانسته اند به خوبي نيازهاي مردم در محيطهاي 
در  "هاي نوسازيشكست"پديده اي كه تحت عنوان . رده كنندسياسي جديد را برآو –اجتماعي 

البته بايد توجه داشت عملكرد اين . 4)190: 1377آيزنشتات، (جهان سوم از آن ياد شده است 

                                                            
1. Commons 
2. Bateson  
3. Alexander 

جمعيتي گوناگونِ  ـهاي ساختاري و اجتماعي  به زعم آيزنشتات كشورهاي جهان سوم عليرغم توسعة شاخص - 4
جمعيتي و  ـنوسازي، موفق به ايجاد ساختار نهادي پايدار نشدند كه بتواند مشكالت ناشي از تغييرات اجتماعي 

  ).براي بحث تفصيلي تر به اصل مقاله نگاه شود( .ا حل كنندساختاري كشورهايشان ر
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بر اساس تحقيقات انجام شده استان . نهادها در همه جا، و در طول دوره هاي تاريخي يكسان نيست
سرمايه اجتماعي، در بين استان هاي كشور، رتبه ماقبل آخر را كهگيلويه و بويراحمد از نظر ميزان 

عشايري بودن، ارتباطات عاطفي "بعالوه،  شهر ياسوج شهري است كه ). 188: 1385سعادت، (دارد 
موجب آداب و مقررات  "و روابط اجتماعي دست نخورده مردم و وابستگي به سنت اصيل و مذهب

؛ ويژگي هايي كه همه با هم مي )1386گرجي زاده، (ست اجتماعي خاصي در آن شده ا –فرهنگي 
توانند كيفيت عملكرد نهادهاي تخصصي و در نتيجه ميزان اعتماد نهادي شهروندان را تحت تأثير 

اين شهر از نظر شاخص هاي توسعه يافتگي، در جايگاه نوزدهم مراكز استان هاي كشور . قرار دهند
همچنين اگر استان هاي كشور را بر اساس جمعيت، ).  121: 1378امير احمديان، (قرار دارد  

ميزان توسعه يافتگي و همچنين جرم خيزي شان به سه دسته تقسيم كنيم، استان كهگيلويه و بوير 
مهمتر از همه مي ). 175: 1382سازمان ملي جوانان، (محسوب مي شود  3احمد جزء استان درجه 

ساخته شده است  "داليل سياسي و امنيتي"و به  است "شهري تأسيسي"توان گفت شهر ياسوج ، 
از اين رو ). 177 -175: 1381مجيدي كرائي، ( و سابقه تأسيس آن تقريباً به نيم قرن مي رسد 

به عنوان شهري تازه تأسيس و برخوردار (بررسي تأثيرِ عملكرد نهادهايِ رسمي موجود در اين شهر 
روندان از عملكرد آنان بر اعتماد نهادي پاسخگويان مي و يا تصور شه) از ساختار قومي و طايفه اي

سوال اساسي اين است عملكرد نهادهاي رسمي چه تأثيري بر ميزان اعتماد جوانان . تواند مهم باشد
  ساكن شهر ياسوج به آنان دارد؟ 

  
  پيشينه تحقيق

جايگاه  تحقيقات زيادي پيرامون اعتماد اجتماعي در ايران صورت گرفته است، اما بر اساس
اعتماد خاص، تعميم يافته ( متغير اعتماد به عنوان متغير مستقل يا وابسته، نوع اعتماد مورد توجه 

تنها . با هم متفاوتند) يمايشي، تحليل مفهومي، فرهنگي يا تاريخي(، روش بررسي اعتماد )يا نهادي
اشاره كرده اند، اذعان همة  هاي باال، به آنواقعيت واحدي كه همة اين تحقيقات، فارغ از همة تفاوت

بنابراين يكي از مهمترين مشكالت مربوط به . آنها به پايين بودن سطح اعتماد در جامعه ايران است
بررسي پيشينة تحقيقات مربوط به اعتماد، ابهام در تعريف، سنجش و اندازه گيري آن در تحقيقات 

ه تحقيقات مختلف را مشكل كرده چيزي كه تا حد زيادي امكان ارزيابي و مقايس. مختلف است
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با اين وجود چند تحقيق در مورد نگرش سنجي در جامعه ايران انجام گرفته است كه تا حد . است
گويه هايي كه مي توانند بيانگر ارزيابي نوع عملكرد . زيادي از گويه هاي يكساني استفاده كرده اند

بر . باشند) به عنوان متغير وابسته( نهادي  و اعتماد) به عنوان متغير مستقل مقاله حاضر(مسئولين 
، استان كهگلويه و بوير احمد از نظر پايين بودن ميزان سرمايه )1386(اساس تحقيق سعادت 

رفيع پور، در .  1اجتماعي در بين استان هاي كشور، بعد از سيستان و بلوچستان، رتبة دوم را دارد
وص موارد مختلفي همزمان در سه زمان مختلف ، عالقه و نگرش مردم تهران را  در خص1371سال

بر اساس اين تحقيق عالقه مردم به . ارزيابي كرده است) 1356(و قبل از انقالب  1371، 1365
به  56و براي سال ) درصد 3/32(كم  71، در سال )درصد 7/86(بسيار زياد  65روحانيت در سال 

 65پاسخگويان معتقد بودند كه در سال  درصد از 6/81همچنين، . بوده است) درصد 8/31(ميزان 
درصد مي  3/28به  71براي مردم دين و خدا مهمتر از پول بودند، در حاليكه اين رقم براي سال 

 1365در مورد اين سوال كه آيا در سال . درصد بوده است 6/18كمتر از   56رسد و براي سال 
كم و  65ن عموماً رشوه گيري را در سال ، پاسخگويا)1371(بيشتر رشوه وجود  داشته است يا حاال 

 65درصد از پاسخگويان معتقد بودند كه در سال  84. خيلي زياد ارزيابي مي كردند 71در سال 
درصد  7/40فقط  71اما براي سال . محسوب مي شد "عيب"رشوه گيري در ايران از نظر عامه يك 

درصد از  2/63در خصوص احقاقِ حق، در پاسخ به سوال ديگري . از مردم اين طور فكر مي كردند
  6/33اين تعداد به  1371اما براي سال . را زياد مي دانستند 65پاسخگويان احقاق حق در سال 

رفيع پور، (اعتبار دستگاه دادخواهي جامعه ] تضعيف[ كاهش مي يابد و اين معياري است براي
در ادبيات "مي گويد ) 1386(اقي نر] عدم تمكين از قانون[در اين خصوص ). 300و  288:  1379

حق و "رسمي كشور، در مجاري اداري كشور، وقتي صحبت از رشوه و ارتشاء مي كنند مي نويسند 
و  "حساب"است و هم  "حق"، يعني ضمير ناخودآگاه اجتماعي مان پذيرفته  كه اين هم "حساب

  . هم مقدار و اندازه دارد
تهران در مورد نگرش ها و ارزش هاي مردم  در شهر) 1374(در تحقيق ديگري كه محسني 

بگوييم بدون پارتي نمي توان كار  "درصد از پاسخگويان موافق اين گويه بودند كه  8/65انجام داد، 

                                                            
ها، اعتماد، سطح آگاهي عمومي،  هاي مورد استفاده در اين مقاله براي ارزيابي سرمايه اجتماعي استان شاخص - 1

  .اند صداقت، مشاركت جمعي، مشاركت در انتخابات و ميزان ارتكاب جرم بوده
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به نظر وي اين آمار . درصد مي رسيد 82درصد اين افراد به همراه افراد تا حدي موافق، به . "كرد
تا چه حد موافقيد "در پاسخ به اين سؤال كه . عه استنشان دهندة حداقل وجود اين تفكر در جام
به . درصد از افراد موافق و تاحدي موافق بودند 1/73، "اگر بگوييم كه از هر قانوني نبايد اطاعت كرد

محسني، (  "زمينة قانون ستيزي در جامعه قدرتمند است "نظر محسنيان، اين نشان مي دهد
، در پاسخ به اين سوال كه )1379(رش هاي ايرانيان بر اساس پيمايش ارزش ها و نگ). 1379

درصد از پاسخگويان ساكن  2/82، "مسأله پارتي بازي تا چه اندازه در جامعه جدي و مهم است؟"
درصد ظلم و تبعيض را  4/49شهر ياسوج، آن را به ميزا ن زياد تا كامال جدي و مهم مي دانستند؛ 

هر كس پول و "در پاسخ اين سؤال كه .  هبرداري رادرصد دزدي و كال 3/72جدي دانسته اند، 
درصد از پاسخگويان ياسوج موافق و كامال موافق  8/76، "پارتي نداشته باشد، حقش پايمال مي شود

اگر حقي از كسي ضايع شود از طريق قانوني مي تواند به حق  "در پاسخ اين سؤال كه . بوده اند
اما با اين وجود . ن شهر موافق و كامال موافق بوده انددرصد از پاسخگويان اي 8/61، "خود برسد

مي توانند از طريق "درصد افراد موافق و كامال موافقِ متعلق به شهر ياسوج كه فكر مي كردند 
، باالتر از "قانون در مورد مسئولين و مردم به يكسان اجرا مي شود "، يا "قانوني به حق خود برسند

كه (بر اساس نتايج همين تحقيق . در دو گزينه مذكور بوده است درصدهاي كلي پاسخگويان كشور
، پاسخگويان بيشترين اعتماد را به ترتيب به معلمان، )البته به صورت استاني تفكيك نشده است

اساتيد دانشگاه و پزشكان؛ و كمترين اعتماد را به ترتيب به، بنگاه دارها، تجار و بازاريان و رانندگان 
  .تاكسي داشته اند

ي در شهر تهران انجام داد، در مورد پتانسيل آنوم 1373 تحقيق ديگري رفيع پور در سال
ميانگين . هاي مهمي پيرامون وضعيت پايبندي به قانون و اعتماد نهادي به دست آمده است يافته

آن  ، بيانگر"اگر كار آدم در شهرداري گير كند، با پول كار آدم راه مي افتد "پاسخ به اين سؤال كه 
بود كه اكثر پاسخگويان بر اين اعتقاد بودند كه در شهرداري موانع قانوني با دادن پول برداشته مي 

همچنين اين احساس در بين مردم . بر اساس اين تحقيق اعتماد به قانون كم به نظر مي رسد. شود
ابل قانون در ثروتمندان در مق. وجود دارد كه قانون در مورد همه مردم به يكسان اجرا نمي شود

همچنين ميانگين گويه هاي . پذيرتر است شرايط بهتري قرار دارند و قانون نسبت به آنها انعطاف
 "دهد كه از نظر پاسخگويان، پديدة فساد در حدي حتي بيش از  نشان مي "پارتي بازي"مربوط به 
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ب كاهش يافته و به محقق مي گويد اعتماد به مسئولين نسبت به سالهاي قبل از انقال. است "زياد 
درصد از پاسخگويان به ميزان كم و خيلي كمي به مسئولين  6/65يعني . رسيده است 1356سال 

 "در مورد ) 1389(در تحقيق ديگري كه فتحي و ديگران ). 116: 1376رفيع پور، (اعتماد داشتند 
اند، بيشترين  در شهر خلخال انجام داده "بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر اعتماد نهادي

اعتماد مردم به ترتيب، به بيمارستان ها، نيروي انتظامي و آموزش و پرورش؛ و كمترين اعتماد به 
همچنين دبيران و اساتيد دانشگاه از . شوراي شهر، شهرداري و راهنمايي و رانندگي بوده است

سردارنيا و . رخوردار بوده اندباالترين اعتماد، و رانندگان تاكسي و بازاريان از كمترين ميزان اعتماد ب
در شهرهاي  "تأثير حكمراني خوب و سرمايه اجتماعي بر اعتماد سياسي"در مورد ) 1388(ديگران 

در اين تحقيق اعتماد نهادي، بر اساس آزمون تحليل عامل، به سه . مشهد و سبزوار انجام داده اند
با زندگي روزمره و اعتماد به نهادهاي  دسته اعتماد به نهادهاي سياسي، اعتماد به نهادهاي مرتبط

بر اساس نتايج تحقيق، متغيرهاي امنيت، تبعيض و فساد بيشترين تأثير . كنترلي تقسيم شده است
را بر اعتماد به نهادهاي مرتبط با زندگي روزمره، متغيرهاي فساد، امنيت و جنسيت بيشترين تأثير 

تغيرهاي فساد، امنيت و عضويت در بسيج بيشترين را بر متغيرهاي اعتماد به نهادهاي كنترلي و م
در مجموع تحقيقات ديگري رابطة تجربة تبعيض و . تأثير را بر اعتماد سياسي پاسخگويان داشته اند

؛ عملكرد دولت ، )210 - 212: 1388منصوريان و قدرتي، (فساد مسئولين و امنيت با اعتماد نهادي 
؛ رابطة عدالت )115: 1389كتابي و ديگران، ( اعتماد  قانون گرايي، دينداري، احساس امنيت با

بر . را نشان داده اند) 1385رجبلو، ( اجتماعي، عملكرد نهادها، عملكرد رسانه ها با اعتماد نهادي 
در لهستان، نقش هايي چون پزشك، وكيل، تاجر موفق، استاد ) 1386(اساس تحقيق زتومكا 

ه مراتب اعتماد قرار دارند، در حاليكه سياستمداران پايين دانشگاه و سرباز با تجربه در رأس سلسل
به زعم وي در لهستان به موجب تاريخ طوالني . ترين موقعيت را در سلسله مراتب اعتماد دارند

سلطه و ستم نيروهاي خارجي، ارتش و كليساي كاتوليك به عنوان مظاهر و حافظان مبارزه ملي و 
اما بعد از تغييرات . ر رأس نهادهاي مورد اعتماد قرار داشته اندحفظ هويت ديده شده اند و هميشه د

نهادهاي دموكراتيك چون دادگاه قانون اساسي  و حق تفحص موقعيت هاي بااليي در  1989انقالبي 
سلسله مراتب اعتماد به دولت به دست آورده اند و شاهد نوعي سقوط نسبي كليساي كاتوليك 

منظري ديگر و از طريق شاخص هاي سلبي مانند انحرافات، طالق،  كه از) 1385(فوكوياما . هستيم
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به بررسي سرمايه اجتماعي مي پردازد، روند افزايش پديده هاي زوال خانواده ... فساد، تبعيض و 
هسته اي، طالق، فرزندان نامشروع، جرم و جنايت، زشتكاري با كودكان، مصرف الكل و مواد مخدر 

در جامعه آمريكا و بسياري از كشورهاي صنعتي ديگر بررسي كرده  را به صورت سري هاي زماني
ياد مي كند كه زمينه تضعيف بيش  "فروپاشي بزرگ"وي ازدياد همة اين مسائل را با عنوان . است

بر اساس . از حد سرمايه اجتماعي در جامعه آمريكا و ديگر كشورهاي صنعتي را فراهم كرده اند
ن عملكرد سازماني در خصوص رعايت قواعد و اعتماد به سازمانها رابطه ، بي1تحقيق كليني و ساالمان

  ).74: 2008كالني و ساالمان، ( وجود دارد 
بر اساس نتايج تحقيقا ت پيشين مي توان گفت تضعيف يا تقويت اعتماد نهادي، وابسته به 

شرايط ، عملكرد مناسب و بدون تبعيض نهادهاي رسمي و )نسبي بودن( شرايط زمان و مكان
اجتماعي حاكم بر زندگي شهروندان است كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم تحت تأثير عملكرد 

همچنين،  ...).  مانند احساس امنيت، كالهبرداري، افزايش جرايم و (نهادهاي حاكم بر جامعه است 
بود جرم مثل ن(تعريف سرمايه اجتماعي و شاخص هاي اندازه گيري آن مي تواند به دو شكل سلبي 

همچنين . صورت گيرد) مثل پايبندي به قانون و افزايش اعتماد(و ايجابي ) و جنايت و نبود تبعيض
  .توجه نشده است) تجربه غيرمستقيم(به نقش مهم رسانه ها در ايجاد اعتماد يا بي اعتمادي نهادي 

  
  نظري بچارچو

نظام هاي انتزاعي به ويژه ماهيت نهادهاي مدرن عميقاً وابسته به مكانيسم هاي اعتماد به 
در شرايط مدرنيت، آينده هميشه باز است، نه تنها به اقتضاي احتمال . هاي تخصصي است نظام

عادي امور بلكه بر وفق بازانديشيِ دانش كه در ارتباط با آن، عملكردهاي اجتماعي سازمان داده مي 
يق اعتماد به نظامهاي انتزاعي اين خصلت ضد واقعي و آينده نگرانة مدرنيت بيشتر از طر. شوند

. شكل مي گيرد، نظامهايي كه ماهيتاً با قابليت اعتماد به مهارت تخصصيِ تثبيت شده كار مي كنند
اهميت اين اعتماد نهادي با تخصصي شدن نظام هاي تخصصي و غير ممكن بودن دوري گزيدن از 

به ). 100 -99: 1380گيدنز، (نظام هاي تخصصي دخيل در نهادهاي مدرن دو چندان گرديده است 

                                                            
1. Celani& Salaman 
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. ، بدون اعتماد كلي كه مردم نسبت به يكديگر دارند، جامعه مي بايستي از هم مي پاشيد1زيملنظر 
در درون جامعه در نظر مي گيرد، كه در  2او اعتماد را به عنوان يكي از مهمترين عناصرِ تصنعي

را واسطه نسبتاً خاص مبادله  او اعتماد. سطح بين شخصي و به ويژه سطح نهادي اهميت دارد
، 3در بين انديشمندان معاصر، كساني مانند گيدنز، لومان، پوتنام). 348: 1950(اجتماعي مي داند 

فوكاياما، جيمز كلمن، زتومكا، تونكيس و سليگمن به نظريه پردازي پيرامون مفهوم اعتماد اجتماعي 
  . تصار ذكر مي گردددر اينجا نظريه چند نفر از آنها به اخ. پرداخته اند

جوامع سنتي كه حول قيودات خويشاوندي سازمان يافته بودند جوامعي  4به نظر تونكيس
برخوردار از سطوح بسيار بااليي از قابليت پيش بيني و در نتيجه سطوح بااليي از اطمينان مبتني بر 

جوامعي برخوردار از  بنابراين، اين گفته كه جوامع سنتي،. تركيبي از آشنايي و مجازات ها بودند
. مدرنيته دقيقاً مخالف وضعيت فوق است. سطوح باالي اعتماد هستند، نوعي سوء تعبير است

مدرنيته يعني زندگي كردن بين غريبه ها، زندگي بين كساني كه نمي شناسيد و آنها نيز شما را 
افراد در چنين . نمي شناسند، زندگي بين كساني كه اگرچه ناشناسند ضرورتاً خطرناك نيستند

جوامعي قادر به كسب آشنايي و شناخت نسبت به يكديگر نيستند؛ اما در تعامالت فراوان با ديگران 
در فقدان اعتماد، قاعدتاً ابهام و پيش بيني ناپذيري و . بر اساس چيزي شبيه اعتماد وارد مي شوند

سائل زندگي مدرن، دشواري بنابراين، يكي از م. تعين ناپذيري امور غير  غيرقابل تحمل مي شود
فزاينده ايجاد بنيان هاي آشنايي و شناخت و اطمينان به نقش اجتماعي و اجراي نقش از سوي 

  ).93 -95: 1387(ديگران است 
به نظر او، در جهان . نيز به بحث و بررسي رابطة اعتماد و مخاطره پرداخته است5 )1979(لومان 

اعتماد يكي از چهار رسانة ارتباطي تعميم يافتة . گي استپر از مخاطره، اعتماد عنصر اساسي زند
اعتماد در نظم اجتماعي مدرن . جهان مدرن است كه پيچيدگي جهان اجتماعي را تقليل مي دهد

 به تكنولوژي) خدا( 6متفاوت از اعتماد در جوامع سنتي كوچك و بيانگر حركت از كيهان شناسي

                                                            
1. Simmel 
2. Synthetic 
3. Putnamm 
4. Tonkiss 
5. Luhman 
6. Cosmology 
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يرا آن با شرايط خاصي پيوند مي يابد كه در آن افراد آگاهانه اعتماد بازانديشانه است ز. است) انسان(
اول، ما : سه امكان براي تقليل پيچيدگي وجود دارد. دربارة مسيرهاي كنش جايگزين تأمل مي كنند

در مواقعي كه ابژة اعتماد (تهديد كنندة اعتماد امتناع كنيم  1مي توانيم از در نظر گرفتن تأثرات
در اختيار داريم روابط  2ما مي توانيم در وضعيت هايي كه ما امكان هاييدوم، ). الزامي است

سوم، ما مي توانيم ياد بگيريم كه به چه چيزي يا چه كسي . اعتمادي را متمايز و مشخص كنيم
تصميم به اعتماد كردن به . اعتماد كنيم، اين شامل اشخاص و نظام هاي اجتماعي هر دو مي شود

  . مبتني است كه به رفتار ديگري اسناد داده مي شود "انگيزشي"ديگري، بر 
زيرا معتقد . آن اشاره دارد مثبت يا منفي سرمايه اجتماعي به نمودهاي براي ارزيابي 3فوكوياما

بلكه در پرتوي افزايش طالق، . است سرمايه اجتماعي را نمي توان به صورت مستقيم اندازه گرفت
به  .ي اجتماعي ميزان سرمايه اجتماعي كاهش مي يابدجرم و جنايت، دزدي، و ساير آسيب ها

سرمايه اجتماعي شكل و نمونه ملموسي از يك هنجار غيررسمي است كه باعث ترويج "عبارتي
هنجارهاي تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي مي تواند از هنجار  .همكاري بين دو يا چند نفر مي شود

با اين تعريف، اعتماد، شبكه ها، جامعه . "ا در برگيردروابط متقابل دو دوست تا آموزه هاي پيچيده ر
كه به سرمايه اجتماعي مربوطند، محصول جانبي اين پديده اند كه در نتيجه سرمايه ...  مدني و

سرمايه " ازاينرو. اجتماعي به وجود مي آيد، ولي خود سرمايه اجتماعي را تشكيل نمي دهد
جموعه بعضي از هنجارها يا ارزش هاي غيررسمي تعريف اجتماعي را به سادگي مي توان به عنوان م

، سجاياي صداقت، اداي تعهدات و اساساً شامل هنجارهايي كه توليد سرمايه اجتماعي مي كنند. كرد
  . )45 -40: 1385( "هستندو ارتباطات دوجانبه  نبود جرم و جرايم

او آنها را به عنوان . دبينزتومكا بين اعتماد شخصي و اعتماد اجتماعي تفاوت بنيادي نمي
ي مي داند كه به تدريج  "شعاع هاي اعتماد"يا به تعبير فوكوياما  "دواير متحدالمركزي از اعتماد"

از عيني ترين روابط بين شخصي به سمت روابط انتزاعي تر كه معطوف به موضوعات اجتماعي 
نقش هاي قابل اعتماد و يا  به نظر زتومكا، تعيين برخي نقش به عنوان. هستند، بسط پيدا مي كند

. غير قابل اعتماد در ميان جوامع مختلف و در دوره هاي تاريخي مختلف ممكن است متفاوت باشد

                                                            
1. Impressions 
2. Options 
3. Fukuyama 
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براي مثال، اگر فساد . برخي از وقايع اجتماعي مي توانند موجب بي اعتمادي به بعضي نقش ها شوند
فسران پليس، سياستمداران ممكن و رشوه خواري گسترده اي وجود  داشته باشد، مقامات عمومي، ا

جوهر اعتماد، به تمايز بين انتظارات حاصل شده . است درون طبقه غير معتمد اوليه قرار بگيرند
بواسطة عمل اعتماد و تفويض و انتظاراتي كه پيش از عمل اعتماد و تفويض وجود دارند، مربوط مي 

اولين طبقه از انتظارات . ي مختلفي جاي دادانواع رفتارهاي مورد انتظار را مي توان در رده ها. شود
ويژگي هايي . كه از كنش هاي ديگران انتظار داريم محدود مي شوند ابزاريبه برخي ويژگي هاي 

مانند انتظار كارايي و صالحيت . مانند انضباط، مستدل بودن، كارايي به اين سطح مربوط هستند
ت اين است كه از ديگران انتظار داشته باشيم بر دومين دسته انتظارا. داشتن از برگزيدگان سياسي
ويژگي هايي مانند مسئول بودن از نظر اخالقي، : عمل كنند اخالقياساس برخي ويژگي هاي 

در . مهربان و دل رحم بودن، راستگو و موثق بودن، عادل و منصف بودن در اين دسته جاي دارند
نوان وظايف در موقعيت هايي معين كه منافع قرار دارد كه به ع 1اعتباريباالترين سطح، رفتار 

ويژگي هايي مانند بي عالقگي به . ديگران مقدم بر منافع خودمان قرار دارند، شناخته مي شوند
منافع خود در مقايسه با منافع ديگران، كنشهاي وكالتي و خير خواهي و سخاوت در اين دسته جاي 

نقش ها و نهادهاي خاصي هستند كه بايد متناسب البته اين انتظارات همگي محدود به . مي گيرند
بعالوه، قابليت اعتماد مي تواند تحت تأثير . با قواعد هنجاريِ راهنمايِ رفتاري افراد و نهادها باشند

  ).127 -79: 1386زتومكا، (سه فاكتور شهرت، عملكرد و ظاهر افراد و نهادها نيز قرار بگيرد 
اعتماد نوع اول . ايپ اعتمادي را از هم متمايز مي كندسه نوع ايده آل ت) 2011( 2مولرينگ

. است كه به عنوان يك انتخاب عاقالنه بر قابليت اعتماد بودنِ متصور از معتمد مبتني است 3عقالني
بر اساس اين تئوري اعتماد در حالتي به وجود . است "بازي اعتماد مطرح"در انتخاب عقالني بحث 

در . از احتمال سوء استفاده كردن او از اعتماد قوي تر باشد Bادبودنِ مي آيد كه احتمال قابل اعتم
. كل اعتماد عقالني فايده گرا است، بدين معني كه اعتماد توسط پاداش ها برانگيخته مي شود

اعتماد نهادي بر  فرايندي تأكيد دارد كه به موجب آن . است 4اعتماد نهاديدومين نوع ايده آل، 

                                                            
1. Fiduciary 
2. Mollering  
3  . Rational Trust 
4. Institutional Trust 
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در اين بينش، اعتماد مجموعه . ماعي بازي اعتماد را ساخته و حفظ مي كنندكنشگران به طور اجت
قواعد "اين انتظارات هر دوي . اي از انتظارات مطرح شده از سوي كنشگران درگير يك مبادله است

تحقق و حفظ انتظارات متقابل از . را شامل مي شود "فرايندهاي فعال مشروع"و  "اجتماعي گسترده
همچنين بر اهميت مقيد كنندگي و توانايي بخشي قواعد . ر به اعتماد مي انجامدسوي طرفين درگي

تأكيد مي شود؛ زيرا آنها كنشگران را ملزم و درعين حال  1، نقش ها و رهواره ها)رسمي و نانونشته(
به هر حال درجة . توانا مي كنند تا داراي انتظاراتي باشند و به زندگي اجتماعي شان معنا دهند

است كه  2اعتماد فعالسوم، . نهادينه شدن موجب پايين آمدن ميزان مخاطرة متصور مي شود باالي
مستلزم يك شكل آزمايشي و بازانديشانه تر از اعتماد است و بيانگر مجادالت اعتمادي است كه 

 . ويژگيِ خاصِ روابط اجتماعيِ كم دوام و به سرعت متغيرِ مدرنيتة متأخر است

از . ديگر نظريه پردازاني است كه به تفصيل به بحث اعتماد پرداخته استاز ) 1378( 3گيدنز
امتيازات گيدنز تمايزي است كه وي بين پايه هاي اعتماد در جوامع سنتي و مدرن از يك طرف و ، 

در جوامع سنتي چهار زمينة . بين اعتماد اجتماعي و اعتماد نهادي، از طرف ديگر، قايل مي شود
چهار بنيادي كه . دين و سنت، اجتماع محلي، نظام خويشاوندي: تيب عبارتند ازمحلي اعتماد به تر

در دوران مدرن  تحت تأثير سه نيروي بزرگ و پوياي مدرنيت جدايي زمان و مكان، مكانيسم هاي 
البته در اين جا ما . از جاكندگي و بازانديشي نهادي نيروهاي تأثير گذاريشان را از دست داده اند

گيدنز ماهيت . ا هدف مقاله فقط به اعتماد نهادي و عوامل تأثير گذار بر آن اشاره مي كنيممتناسب ب
نهادهاي مدرن را عميقا وابسته به مكانيسم هاي اعتماد به نظام هاي انتزاعي به ويژه نظام هاي 

اعتقاد  مانند(هر چند اعتماد به اصول انتزاعي فراتر از عملكرد اجرايي افراد است . تخصصي مي داند
. ، اما اين آدم هاي داراي گوشت و پوست اند كه نظام انتزاعي را به گردش در مي آورند)به دانش

بنابراين، طرز سلوك نمايندگان و مجريان نظام به سختي مي توانند اعتماد افراد به اين نهادها را 
اينرو اعتماد يا عدم  از...). وقار جدي قضات، حرفه اي گري متين پزشكان و (تحت تأثير قرار دهد 

اعتماد به نظام هاي انتزاعي خاص، در معرض تأثير شديد از تجارب ما در نقاط دسترسي و همچنين 
دانش هاي روزي قرار دارند كه از طريق رسانه هاي جمعي و منابع ديگر در دسترس آدم هاي عادي 

                                                            
1. Routines 
2  . Active Trust 
3. Giddens 
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ي و متخصصان، مكانيسم هاي عالوه بر روابط ميان افراد عاد. و نيز متخصصان فني قرار مي گيرند
ضوابط اخالق . نظامهاي انتزاعي جاي دارند "درون"اعتماد به فعاليت هاي كساني نيز وابسته اند كه 

حرفه اي در برخي موارد با مصوبات قانوني پشتيباني مي شوند و وسيله اي را مي سازند كه با آن 
اهميت اعتماد نهادي از اينروست كه . ودقابليت اعتماد همكاران يا وابستگان از داخل تنظيم مي ش

به . هيچ كسي نيست كه بتواند از نظام هاي تخصصي دخيل در نهادهاي مدرن كامالً دوري گزيند
اطمينان به "، "طرز رفتار مجريان نظام "طور خالصه، اعتماد به نظام هاي تخصصي تحت تأثيرِ

تجارب ما  "،  "سي مؤثري به آن ندارنددانش يا مهارت هايي كه افراد غير متخصص هيچ گونه دستر
قرار  "دانش هايي كه از طريق رسانه ها ي ارتباطي به ما مي رسند "، و همچنين"از نقاط دسترسي

با توجه به نظريات باال مي توان گفت، دستگاههاي اجرايي و كليه سازمانهاي شهري، كاركرد . دارد
اگر آنها در انجام وظايف خود سستي يا . ندمرتفع كردن نيازهاي جامعه شهري را بر عهده دار

  .كوتاهي كنند، طبيعي است كه از حمايت و اعتماد مردم برخوردار نخواهند بود
با توجه به مباحث نظري مطرح شده و در نظر گرفتن انديشه هاي همة نظريه پردازان مذكور، 

ورت خالصه مهمترين اين به ص. مي توان گفت اعتماد نهادي تحت تأثير عوامل متعددي قرار دارد
، عدم رواج فساد و رشوه )تونكيس( عوامل را مي توان شامل پايبندي به قواعد در بين افراد جامعه 

، عملكرد صحيح نهادهاي تخصصي و )فوكوياما(، عدم رواج جرم و فساد )زتومكا( خواري اداري 
د بررسي اين مقاله موارد زير بر اين اساس فرضيه هاي مور. دانست) گيدنز( انتشار رسانه اي جرم 

  :هستند
بين كيفيت عملكرد سازمانهاي رسمي و اعتماد نهادي پاسخگويان رابطه مستقيم و معني  -1

 .داري وجود دارد
بين ميزان استفاده از رسانه ها و اعتماد نهادي پاسخگويان رابطه مستقيم و معني داري  -2

 .وجود دارد
هاي اخير و اعتماد نهادي پاسخگويان رابطه معكوس بين تصور از افزايش ميزان جرم در سال -3

  . و معني داري وجود دارد
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  روش تحقيق 
هاي  زار پرسشنامه براي جمع آوري دادهروش تحقيق كمي از نوع پيمايشي مقطعي بوده و از اب

 1391ساله ساكن شهر ياسوج در سال  15 -29جامعه آماري تحقيق جوانان . مورد نياز استفاده شد
نفر از آنان، بر اساس جدول تعيين حجم نمونه لين، به عنوان نمونه تحقيق  350اند كه تعداد  بوده

ناحيه  20بدين ترتيب كه ابتدا . روش نمونه گيري، روش طبقه اي تصادفي بوده است. انتخاب شدند
شهر ياسوج كه توسط شهرداري ياسوج روي نقشه مشخص شده بود مبناي تصميم گيري براي 

پرسشنامه، به تناسب جنسي، تكميل  20سپس در هر منطقه، تعداد . رسشنامه قرار گرفتتوزيع پ
ها و تصور از سازمانهاي رسمي ، استفاده از رسانهمتغيرهاي مستقل تحقيق شامل عملكرد . گرديد

عملكرد سازمانهاي رسمي را مي توان به دو صورت مستقيم و غير مستقيم . افزايش جرم بوده اند
به صورت مستقيم ضابطه مند بودن تصميم گيري و عملكرد نهادهاي تخصصي و . كردارزيابي 

زيرا انتظار مي رود مجريان سازمان هاي . مسئوالن، به عنوان مجريان قانون رسمي، مهم است
يم، عملكرد نهادهاي به صورت غير مستق. رسمي بر اساس ضوابط قانوني و عدم تبعيض عمل نمايند

تخصصي در برخورد جدي، عادالنه، و سريع شان با مجرمان و متخلفان و مجازات آنان بدون در نظر 
در پرتو اين برخورد افراد عادي تصور . گرفتن مصلحت هاي خويشاوندي  و مالي تجلي پيدا مي كند

نند فضاي اجتماعي مي كنند با متخلفان به شدت برخورد مي شود و متخلفان هم احساس مي ك
نقطة مقابل عملكرد مناسب و ضابطه مند سازمان ها، . است "ناامن"براي انجام جرم و قانون شكني 
فساد، رفتاري است كه از وظايف رسمي يك نقش اجتماعي به داليل . فساد اداري محسوب مي شود

ل اعمال انواع شود و يا به دليمالحظة هاي شخصي، دستاوردهاي مادي يا منزلتي، منحرف مي 
در چنين مواقعي افراد با تجربة . خاصي از نفوذ در جهت منافع شخصي، از قانون تخطي مي كند

تجربه تبعيض، به اين معني است كه آيا افراد در طول زندگي . تبعيض و بي عدالتي مواجه مي شوند
انصافي، بي عدالتي و خود در مواجهه با اموري كه به نهادهاي اجتماعي مربوط است، عمال شامل بي 

  ). 155: 1388سردارنيا و ديگران، (تبعيض واقع شده اند يا خير 
در اين تحقيق متغير مربوط به عملكرد سازمانهاي رسمي از طريق گويه هايي با طيف ليكرت 

هاي رسمي در سه خرده مقياس يا شاخصِ عملكرد مناسب  عملكرد سازمان. اند هسنجيده شد
ميزان استفاده از رسانه ها، . ايبندي به قوانين و رواج پارتي بازي اداري ارزيابي شدها، ميزان پ دادگاه
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نيز از طريق ميزان استفاده از رسانه هايي مانند تلويزيون، ماهواره، راديو داخلي و خارجي، اينترنت و 
رسانه هاي  سپس براي ارزيابي تأثير آنها، آنها به دو دسته رسانه هاي داخلي و. موبايل سنجيده شد

يكي از متغيرهايي كه در نظريه ها، به ويژه نظريه گيدنز و فوكوياما، و . خارجي تقسيم شدند
تحقيقات پيشين به عنوان عامل كاهش دهندة اعتماد از آن ياد شده است، ميزان گسترش جرم و 

غير، از اين متدر اين تحقيق، براي سنجش . ناامني يا تصور پاسخگويان از ميزان آن بوده است
هايي با طيف ليكرت استفاده شد كه تصور پاسخگويان از وضعيت جرم در جامعه و كاهش يا  گويه

 .متغير وابسته تحقيق نيز اعتماد نهادي بوده است. افزايش آن در سالهاي اخير را ارزيابي كرده است
و اعتماد نهادي تمايز بين چهار نوع اعتماد بنيادين، اعتماد بين شخصي ، اعتماد تعميم يافته گيدنز 

از سه نوع ديگر نيز، اعتماد . از اين چهار نوع اعتماد نوع اول، بيشتر روانشناختي است. قايل مي شود
( بين شخصي  معموالً در جوامع سنتي كه الگوهاي سنتي بر آن حاكم است به چشم مي خورد 

در جوامع مدرن به چشم مي  بنابراين، تنها انواع سوم و چهارم هستند كه عموماً). اعتماد سنتي
حتي مي توان گفت، اعتماد نوع چهارم از همه مهمتر است، زيرا ماهيت نهادهاي مدرن . خورند

. عميقاً وابسته به مكانيسم هاي اعتماد به نظام هاي انتزاعي به ويژه نظام هاي تخصصي است
او  . مدرن دوري گزيندهمچنين هيچ كسي نيست كه بتواند از نظامهاي تخصصي دخيل در نهادهاي 

اعتماد را به عنوان اطمينان به اعتمادپذيري يك شخص يا نظام، با توجه به يك رشته پيامدها يا 
اعتماد نهادي به عنوان متغير ). 87: 1391عنايت و ديگران، ( رويدادهاي معين، تعريف مي كند 

وين، اجرا و نظارت بر اجراي يعني اعتماد به دستگاههاي اجرايي كه وظيفة تد، وابسته اين تحقيق
قوانين، همچنين وظيفة تأمين نيازهاي مختلف مورد نياز شهروندان در جامعة شهري را بر عهده 

سنجش ميزان اعتماد نهادي ). مانند كاركردهاي آموزشي، ديني، نظارتي، خدماتي و انتظامي( دارند 
هاي موجود در جامعه صورت گرفته از طريق ميزان اعتماد پاسخگويان به ده تا از مهمترين نهاد

بر اساس تحليل عامل اكتشافي، نهادهاي ده گانه به دو دسته نهادهاي سياسي ). 1جدول ( است 
نهادهاي (و نهادهاي غير سياسي ) نهادهاي مجري قانون، قانون گذار، نهادهاي نظامي و ديني(

اي تحقيق از طريق اعتبار سازه اعتبار گويه ه. تقسيم شدند) خدماتي، نظارتي، حمايتي و آموزشي
پايايي  گويه ها نيز از طريق آزمون آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه بر اساس . اي و صوري بوده است
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/. 70نتايج اين آزمون ضريب آلفاي مربوط به همة متغيرها، به استثناي رسانه  هاي داخلي، باالي 
  ).3جدول ( بوده است 

  
  يافته ها ي پژوهش

درصد از آنان مجرد و  7/77. درصد مرد بوده اند 1/42درصد زن و  9/57آماري  از كل نمونه
 5/9درصد بيكار،  1/14درصد شاغل،  2/15از نظر فعاليت شغلي، . درصد متأهل بوده اند 3/22

از نظر تحصيلي ميزان . درصد دانشجو بوده اند 8/31درصد دانش آموز و  2/29درصد خانه دار، 
. درصد فوق ديپلم و باالتر بوده اند 7/48از پاسخگويان ديپلم و پايين تر و  درصد 51/ 3تحصيالت 

سال و  24-20درصد بين گروه سني  7/40سال؛  19 -15درصد بين گروه سني  4/32از نظر سني، 
  . سال قرار داشته اند 30– 25درصد بين  9/26

  
  : ترتيب نهادها بر اساس ميزان اعتماد به آنها

بيانگر ترتيب نهادهاي مورد بررسي از نظر ميزان اعتماد پاسخگويان به  1هاي جدول  داده
براي ارزيابي تفاوت ميانگين رتبة نهادها از نظر اعتماد به آنها، از آزمون ميانگين رتبه . آنهاست

همانطور كه نتايج جدول نشان مي دهد پاسخگويان بيشترين اعتماد را به . فريدمن استفاده شد
هاي نظامي و امنيتي، نهادهاي آموزشي و نهادهاي مجري قانون؛ و كمترين اعتماد را ترتيب، به نهاد

بر اساس مقدار كاي . به نهادهاي ناظر اجراي قانون، نهادهاي خدماتي و نهادهاي حمايتي داشته اند
مي توان گفت ترتيب نهادها بر اساس اعتماد ) 000/0(و سطح معني داري ) 39/242(اسكوئر 

الزم به ذكر است كه ميزان اعتماد پاسخگويان به نهادها بر روي . به آنها تصادفي نيستپاسخگويان 
توان  راساس ميانگين نمره پاسخگويان ميب. قسمتي از اصال تا خيلي زياد ارزيابي شده است 5طيفي 

براي  2/ 47( گفت در بهترين حالت اعتماد پاسخگويان به نهادهاي تخصصي، متوسط رو به باال 
  . بوده است) براي نهادهاي خدماتي و نظارتي(و در بدترين حالت كم ) دهاي نظامينها
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  آزمون معناداري تفاوت ميانگين رتبة  ميزان اعتماد به نهاد هاي مورد بررسي : 1جدول 
  انحراف معيار ميانگين نمره  ميانگين رتبه نام نهاد

  22/1  47/2  26/6 ..)سپاه ، نيروي انتظامي(نهادهاي نظامي و امنيتي
  10/1  41/2  04/6 )مدارس و دانشگاهها(نهادهاي آموزشي

  22/1  39/2  93/5 ..)نهاد رياست جمهوري(نهادهاي مجري قانون
  18/1  33/2  88/5 )حوزه علميه و روحانيون(نهادهاي مذهبي
  15/1  32/2  70/5 )سازمان نظارت بر قيمت كاالها و خدمات(نهادهاي نظارتي

  09/1  27/2  53/5 ..)مجلس، شوراي مصلحت(قانون گذارنهادهاي 
  14/1  19/2  42/5 )صدا و سيما ، رسانه ها(نهادهاي ارتباط جمعي

  05/1  17/2  46/5 )كميته امداد، تأمين اجتماعي(نهادهاي حمايتي
  09/1  03/2  08/5 )بيمارستان ها، شهرداري و بانك ها(نهادهاي خدماتي

  15/1  57/1  70/3 )قوه قضائيه ، شوراي نگهبان(جراي قانوننهادهاي نظارت بر ا
N= 350  , Chi- squire= 242.39  Sig= ./ 000   

  
براي دسته بندي نهادها از آزمون تحليل عاملي اكتشافي : دسته بندي نهادهاي تخصصي

ي توان نشان مي دهد نهادهاي مورد برررسي را م) 2جدول (همانطور كه نتايج آزمون . استفاده شد
نهادهاي مجري قانون، نهادهاي قانونگذار، نهادهاي نظامي و نهادهاي ( در دو دستة نهادهاي سياسي 

نهادهاي خدماتي، نهادهاي نظارتي، نهادهاي حمايتي، نهادهاي (و نهادهاي غير سياسي ) ديني
ها نهادهاي بييشترين بار عاملي بر نهادهاي سياسي بار شده است و در رأس آن. جاي داد) آموزشي

و رسانه هاي جمعي ) قضايي( الزم به ذكر است كه نهادهاي نظارت بر قانون . مجري قانون قرار دارد
زيرا قصد محقق از انجام آزمون تحليل عامل دسته بندي . وارد معادله تحليل عامل اكتشافي نشدند

ها و رسانه هاي جمعي جزو از آنجا كه عملكرد دادگاه. نهادها براي انجام آزمونهاي آماري بوده است
متغيرهاي مستقل بوده اند نگنجاندن آنها به دليل اجتناب از هم خطي بودن متغيرهاي مستقل و 

همچنين براي ارزيابي ميزان هم خطي بودن متغيرهاي مستقل از آزمون هم . وابسته بوده است
  .گزارش شده است 3استفاده شد كه نتايج آن در جدول  1خطي

  
                                                            

1. Colliniearity Test  
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  ه بندي نهادها بر اساس آزمون تحليل عامل اكتشافي و بار عاملي مربوطه دست: 2جدول 
  ضريب آلفاي كرونباخ  بار عاملي بار عاملي نوع  نهاد

  نهادهاي سياسي

 /.83 نهادهاي مجري قانون

    
85./  

 /.75 نهادهاي قانون گذار
 /.69 نهادهاي نظامي
 /.68 نهادهاي ديني

  نهادهاي غير سياسي

 هادهاي خدماتين
  

84./  

  /.72 نهادهاي نظارتي  /.74
  /.68 نهادهاي حمايتي
  /.52 /.43 نهادهاي آموزشي

  
هاي مرتبط با ارزيابي ميزان هم  ها، ضريب آلفا و شاخص بيانگر تعداد گويه 3هاي جدول  داده

لفاي ضريب آ دهند، ها نشان مي همانطور كه آماره. خطي بودن متغيرهاي مستقل تحقيق است
همچنين بر . اند و باالتر بوده/. 70هاي داخلي،  هاي همة متغيرها، به استثناي رسانه مربوط به گويه
بودن مقدار عامل تورم واريانس مي توان  2و زير ) فاصله داشتن با صفر(هاي تولرانس  اساس شاخص

انجام آزمون  رگرسيون گفت مقدار هم خطي بين متغيرهاي مستقل پايين است و تأثير زيادي بر 
  .چند متغيره و نتايج آن ندارد

  

هاي ارزيابي ميزان همخطي  ها و ضريب آلفاي متغيرهاي مستقل و شاخص تعداد گويه: 3جدول 
  ها بودن آن

  عامل تورم واريانس  تولرانس  ضريب آلفا  تعداد گويه  نام متغير
  34/1  /.74 /.77 7 مناسب دادگاههاعملكرد

  42/1  /.70 /.74 5 قانونپايبند نبودن به
  34/1  /.74 /.70 3 رواج پارتي بازي

  27/1  /.78 /.75 4  افزايش جرم
  42/1  /.86 /.68 4 رسانه هاي داخلي
  18/1  /.84 /.70 3 رسانه هاي خارجي

   /.81 4 نهادهاي سياسيبهاعتماد
   /.74 4 غير سياسينهادهايبهاعتماد
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ي ارزيابي رابطة بين متغيرهاي مستقل و وابسته از آزمون برا: آزمون ضريب همبستگي پيرسون
، در بين همة متغيرها، )4جدول (بر اساس نتايج آزمون . ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد

متغير عملكرد مناسب دادگاهها باالترين همبستگي مثبت و مستقيم را با اعتماد به نهادهاي 
به نظر مي رسد عملكرد دادگاهها به عنوان نهادي . تداشته اس/.) 39(و غير سياسي/.) 58(سياسي

كه همة مردم به صورت مستقيم يا غير مستقيم به نوعي با آن در ارتباط هستند تأثير به سزايي در 
به ويژه درشهرهايي مانند ياسوج كه با داشتن . اعتماد به نهادهاي سياسي و غير سياسي داشته باشد

هاي مبتني بر خون، خويشاوندي، و ايل و تبار  ستة آن همبستگيپيشينة ايلي ويژگي اجتماعي برج
، از طرف ديگر )محوري يا به عبارتي سرمايه اجتماعي درون گروه "جماعت "همبستگي (است 

، عملكرد مناسب دادگاه مي تواند نقش به 1پتانسيل و وقوع نزاع هاي دسته جمعي در آن باالست
به تعبير گيدنز، دادگاه مي تواند، به صورت مستقيم يا غير . سزايي در اعتماد نهادي داشته باشد

مردم تلقي شود كه عملكرد آنان تأثير مهمي بر تصور  "نقطة دسترسي پذيري "مستقيم، به عنوان 
همچنين بر اساس نتايج آزمون، .  هاي مدرن خواهد داشت مردم از كاركردهايِ نهادي سازمان

، رواج پارتي بازي، پايبند نبودن به قوانين و رسانه هاي همبستگي متغيرهاي احساس افزايش جرم
بر اساس . خارجي با هر دو نوع اعتماد به نهادهاي سياسي و غير سياسي منفي و معني دار بوده است

هاي همبستگي مربوط به دو نوع اعتماد مي توان گفت شدت همبستگي متغيرهاي مورد  مقدار آماره
. ياسي باالتر از همبستگي آنان با اعتماد به نهادهاي غير سياسي استبررسي با اعتماد به نهادهاي س

از ديگر نكات جالب توجه همبستگي خيلي ضعيف و غير معني دار رسانه هاي داخلي با هر دو نوع 
اعتماد، و در مقابل همبستگي منفي و معني دار رسانه هاي  خارجي با هر دو نوع اعتماد، به ويژه، 

توان گفت انواع اعتماد تحت تأثير فاكتورهاي  بنابراين مي. سياسي بوده است اياعتماد به نهاده
 /.)59(اما از طرفي همبستگي نسبتاً باالي اعتماد سياسي با اعتماد غير سياسي . يكساني نيستند

دهد كه عملكرد نهادهاي غير سياسي و خدماتي كه مردم به طور روزانه با آنها سر و كار  نشان مي
هر چند نمي توان با . توانند در ميزا ن اعتماد آنان به نهادهاي سياسي تأثير گذار باشد دارند مي

دهد اعتماد به نهادهاي سياسي بيشتر  ها نشان مي قاطعيت سخن گفت، اما مقدار و جهت همبستگي

                                                            
در  استان كهگيلويه و بويراحمد باالتر از ميانگين نزاع دسته جمعي كشوري بوده  براي مثال، وقوع نزاع دسته جمعي - 1

  ).149: 1390ميرفردي و ديگران،( است 
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رسانه هاي غربي باشد، متأثر ازعملكرد  "سياه نمايي"از آنچه كه تحت تأثير تبليغات و به قولي 
بر اساس مقادير و جهات همبستگي متغيرهاي . نفيِ سازمان ها و نهادهاي داخلي بوده استم

عوامل اعتماد ساز يا اعتماد  - 1: مستقل با يكديگر و با متغير وابسته مي توان دو نكته را مطرح كرد
تقويت كنند كه به نوعي مي توانند همديگر را سوز به صورت شبكه اي از عوامل درهم تنيده كار مي

كنند و واقعا تشريح رابطة آنها به صورت تقدم و تأخر علي و منطقي به گونه اي كه در علوم پايه 
براي مثال، دادگاهها مي توانند با عملكرد مناسب شان، . وجود دارد، مشكل و شايد غيرممكن باشد

بت، زمينة كاهش موجب افزايش پايبند ي به قوانين و كاهش پارتي بازي شده، و هر سه با هم به نو
چرخه و تعامالت پيچيده اي كه نهايتاً به ارتقاي اعتماد . واقعي و احساسي جرم را فراهم كنند

گوياي آن /.) 53(همبستگي مثبت و نسبتا باالي دو نوع اعتماد نهادي  -2. نهادي كمك مي كند
رد كل نهادها يا است كه عملكرد ضعيف يا قوي يك نهاد به تنهايي مي تواند تصور مردم از عملك

  )."مشت نمونه خروار است"تصور كه  بر اساس اين( حتي وضعيت حكمراني را تحت تأثير قرار دهد 
  

  آزمون همبستگي پيرسون متغيرهاي مستقل با انواع اعتماد نهادي: 4جدول 
 1  2  3  4  5  6  7  8  

  احساس افزايش جرم -1
  

**37./ 
  

**43./ 
  

**34./- 
  

*10./  
  

08./  
  

**38./-  
  

**28./-  
  

  رواج پارتي بازي    -2  -/.33 **  -/.40**  /.12**  /.05 -/.50** /.52**  
 پايبند نبودن به قوانين - 3 

  

 **45./- ** 14./  **18./  56./ -  ** 39./-  
 عملكرد مناسب دادگاهها  -4

  

**16./ -  **23./-  **58./  ** 39./  
 اي داخليرسانه ه  -5

  

**34./  02./  08./  
 رسانه هاي خارجي  -6

  

**21./ -  ** 17./-  
اعتماد به نهادهاي  - 7 

  
**59./  

غيراعتماد به نهادهاي    -8
    سياسي

  
براي تبيين واريانس متغير اعتماد به نهادهاي سياسي از آزمون : رگرسيون چند متغيره

نشان مي دهد متغير ) 5جدول ( نتايج آزمون. متغيره به شيوه گام به گام استفاده شدرگرسيون چند
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عملكرد مناسب دادگاهها، بيشترين تأثير را بر ميزان اعتماد به نهادهاي سياسي پاسخگويان داشته 
درصد از واريانس متغير اعتماد نهادي پاسخگويان را 33اين متغير به تنهايي توانسته است . است
مي توان گفت با افزايش يك واحد انحراف /.) 46( بر اساس ضريب بتاي مربوطه . ين كندتبي

ميزان اعتماد پاسخگويان به نهادهاي ) براي مثال سرعت عمل( استاندارد عملكرد مناسب دادگاه ها 
به نوعي مي توان گفت حداقل يكي از . انحراف استاندارد افزايش مي يابد/. 46سياسي به اندازة 

مترين ساز وكارهاي رسمي و قانوني براي ناامن كردن فضايِ اجتماعيِ جرم، عملكرد دادگاهها مه
است كه مي توانند با رسيدن به موقع به پروندها، جديت برخورد با متخلفان، عملي نمودن احكام 

زمينة ترس مجرمان، كاهش وقوع ) گويه هاي مربوط به بررسي عملكرد دادگاهها... (صادر شده و 
دومين متغير تأثير گذار . 1جرم، امنيت خاطر شهر وندان و ارتقاي اعتماد نهادي آنان را فراهم كنند

 4در معادله،  احساس افزايش جرم و جنايت در سالهاي اخير بوده  كه توانسته است به ميزان 
ر رتبه نكته جالب توجه قرار گرفتن رسانه هاي جمعي داخلي د.  درصد ضريب تعيين را افزايش دهد

مي توان گفت اين /.) 18(بر حسب ضريب بتاي مربوط به رسانه ها . سوم متغيرهاي تأثير گذار است
بعد از رسانه ها، . متغير دومين متغير تأثير گذار بر افزايش اعتماد نهادي محسوب مي شود

رسيون متغيرهاي پايبند نبودن به قوانين و رسانه هاي خارجي متغيرهاي باقي مانده در مدل رگ
در مجموع پنج متغير  با هم . هستند كه هر دو تأثير منفي بر اعتماد به نهادهاي سياسي داشته اند

درصد از واريانس متغير اعتماد پاسخگويان به نهادهاي سياسي را تبيين كنند كه  42توانسته اند 
  .  مقدار قابل مالحظه اي است

  
شيوة  به با اعتماد به نهادهاي سياسي ستقلمتغيرهاي مآزمون رگرسيون چند متغيره : 5جدول 

  گام به گام
  R Adj.R2 B Beta  t Sig  متغيرهاي مستقل

  /.000  65/9  /.46  /.51  /.33  /.58  عملكرد مناسب دادگاهها

                                                            
البته نمي توان فراموش كرد كه دادگاه به عنوان يك خرده سيستم و قضات به عنوان افراد شاغل در اين سيستم  - 1

براي مثال پول (دارند و فضاي اجتماعي حاكم و هنجارهاي غالب آنتحت تأثير عملكرد سيستم جامعه اي بزرگتر قرار 
  .به عبارتي آنان در خأل عمل نمي كنند. عملكرد آنان را نيز تحت تأثير قرار مي دهد) پرستي
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 به با اعتماد به نهادهاي سياسي متغيرهاي مستقلآزمون رگرسيون چند متغيره : 5جدول ادامه 
  گام به گامشيوة 

  R Adj.R2 B Beta  t Sig  لمتغيرهاي مستق
  /.000  - 61/3  - /.16  - /.27  /.37  /.61  احساس افزايش جرايم
  /.000  09/4  /.18  /.21  /.39  /.62  رسانه هاي داخلي

  /.004  - 93/2  - /.14  - /.19  /.41  /.63  ميزان پايبندي به قوانين
  /.006  - 78/2  - /.12  - /.15  /.42  /.65  رسانه هاي خارجي

000=  ./ Sig        16  /50  = F      21  /10  =a    
  

بيانگر نتايج رگرسيون چندمتغيره به شيوه گام به گام بـراي تبيـين ميـزان     6هاي جدول  آماره
بر اساس نتايج جدول، از كل متغيرهاي وارد شـده  . اعتماد پاسخگويان به نهادهاي غير سياسي است

ميزان پايبندي به قوانين در معادله باقي مانـده  به معادله، تنها دو متغير عملكرد  مناسب دادگاهها و 
درصد از واريانس متغير اعتماد پاسخگويان به نهادهـاي غيـر    21اين دو متغير با هم توانسته اند . اند

با مقايسه تعداد و ميزان تأثير متغيرهاي مسـتقل مـورد مطالعـه بـر دو نـوع      . سياسي را تبيين كنند
سياسي مي توان گفـت، تـأثير متغيرهـاي مسـتقل بـر اعتمـاد بـه        اعتماد به نهادهاي سياسي و غير 

. نهادهاي سياسي به مراتب تعيين كننده تر از تأثير آنها بر اعتماد به نهادهاي غير سياسي بوده است
به ويژه نكته جالب اين است كه رسانه ها در معادلـه اعتمـاد بـه نهادهـاي غيـر سياسـي بـه عنـوان         

شايد اين بدين علت است كه تصور مردم از  عملكـرد نهادهـاي   . انده اندمتغيرهاي معني دار باقي نم
سياسي، بيشتر با واسطه و ازطريق رسانه هاي جمعي،  به ويژه رسانه هاي خارجي، باشد، امـا تصـور   

به ويژه نهادها و سازمانهايي مانند . آنان از نهادهاي غير سياسي به صورت مستقيم و بالفصل تر باشد
امداد، داروخانه ها كه مردم به طور پيوسته و روزانه با آنها سرو كار دارند و سـازمانهايي   بانك، كميته

كه عملكرد شان، در مقايسه با نهادهاي سياسي،  بيشتر مي توانند بر اساس معيارهاي خويشاوندي و 
  . غير قانوني عمل كنند
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 به به نهادهاي غير سياسيبا اعتماد  متغيرهاي مستقلآزمون رگرسيون چند متغيره : 6جدول 
  گام به گامشيوة 

  R Adj.R2 B Beta  t  Sig  متغيرهاي مستقل
  /.000  05/5  /.27  /.18  /.15  /.39  عملكرد مناسب دادگاهها

  /.000 -99/4  - /.27 -/.21 /.21 /.45 ميزان پايبندي به قوانين 
000=  ./ Sig        27/46= F    05 /8  = a    

  
  ه گيريبحث و نتيج

در راستاي تغيير و تحوالت جامعه، جامعه شناسي به عنوان علم مطالعه جامعه، تغيير و 
از مهمترين اين تغييرات اخير، حركت و توجه از متغيرهاي تأثير گذار . تحوالتي را پذيرا مي شود

و  مانند فرهنگ، باور "نرم"به سمت متغيرهاي جديد و مهمِ ... ، مانند طبقه، ساختار "سخت"
سرمايه اجتماعي يكي از مفاهيمي است كه به گسترده ترين و متنوع . سرمايه اجتماعي بوده است

عليرغم همة اين تنوعات، در مورد نقش بي بديل . ترين وجه مورد استفاده و تحقيق قرار گرفته است
ه بحث و جاي هيچ گون... آن در افزايش ثبات، كارايي و انسجام جامعه و امنيت افراد و گروهها 

انديشمندان سرمايه اجتماعي را به گونه هاي متفاوتي . 1اختالف نظري بين انديشمندان وجود ندارد
تعريف مي كنند و بر اساس تعريف متفاوت شان، شاخص هاي متفاوتي را براي سنجش آن مورد 

ظر اگر بخواهيم شاخص هاي ايجابي و سلبي سرمايه اجتماعي را در ن. استفاده قرار مي دهند
اعتماد . بياوريم، شايد، مهمترين آنها، به ترتيب، افزايش جرايم اجتماعي و اعتماد اجتماعي باشند

ابعادي مانند عيني و ذهني، احساسي و شناختي؛ و . اجتماعي داراي سطوح و ابعاد متفاوتي است
را ) اعتماد شعا ع هاي(سطوحي كه از اعتماد بين خانوادگي تا اعتماد نهادي و حتي اعتماد جهاني 

در ضمن هر يك از ابعاد اعتماد مي توانند به عنوان متغير مستقل يا وابسته مفروض . شامل مي شود
                                                            

البته شايد تنها جايي كه سرمايه اجتماعي دردسر آفرين تلقي مي شود جايي است كه بعضي از سرمايه هاي  - 1
يانه موجب تعصب، خودبيني و تبعيض عليه ساير گروهها و افراد مي شوند و مانع پيوند و ارتباط و اجتماعي خاص گرا

زيرا قوم و خويش گرايي خود نوعي سرمايه  .پس نبايد به صورت مطلق به ان نگريست. وحدت جامعه اي مي شوند
  .اجتماعي خاص گرايانه است
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ها و  متغير وابسته، زمينه در فرض گرفتن اعتماد به عنوان. و مورد برسي و تحليل واقع شوند
البته در نظر گرفتن  هاي اعتماد ساز يا اعتماد سوز مورد توجه و بررسي قرار مي گيرند؛ كه بنيان

. اينكه كدام زمينه ها و بنيان ها مهم ترند، خود، تحت تأثير نوع اعتماد مورد بررسي قرار مي گيرد
نكته . براي مثال، بنيان هاي  شكل گيري اعتماد بنيادين، در دوران اوليه كودكي جستجو مي شود

براي مثال در . تجربي قرار نگرفته اندديگر اينكه همة انواع اعتماد به يكسان مورد بررسي و تحليل 
  .جامعه ما اعتماد نهادي كمتر از اعتماد تعميم يافته مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است

. ساكن شهر ياسوج مورد بررسي قرار گرفته است جواناندر اين مقاله وضعيت اعتماد نهادي 
ملكرد سازمان ها و نهادهاي اي كه فرض مي شد ميزان آن تحت تأثير كيفيت عاعتماد نهادي

بررسي عملكرد اعتماد نهادي از اين رو مهم است كه زندگي . تخصصي و رسانه ها قرار داشته باشد
مردم امروزي، به ويژه در مناطق شهري، در ابعاد مختلف، به عملكرد اين نهادهاي تخصصي وابسته 

ارزيابي كاركرد اين نهادهاي متنوع و  بعالوه، مردم توانايي اطالعاتي و مهارت هاي الزم براي. است
متكثر را ندارند، و اين نهادهاي مختلف نيز نمي توانند بدون اعتماد مردم به آنها، مردم را به پذيرش 

چسب "بنابراين مي توان گفت، اعتماد، آن . و جدي گرفتن دستورات و رهنمودهاي شان اقناع كنند
. و مسولين را از هر دو سو تحكيم و تقويت مي كند اي است كه پيوند و رابطة مردم "1اجتماعي

تأسيسي بودن، بافت (عملكرد چنين نهادهايي در شهر ياسوج كه داراي ويژگي هايي خاصي است
  . داراي اهميت ويژه اي است) جماعتي داشتن، زمينه ايلي و عشايري داشتن و نوپا بودن

  
  :هاي تحقيق به صورت خالصه موارد زير بوده اند يافته

پاسخگويان بيشترين اعتماد را، به ترتيب، به نهادهاي نظامي و امنيتي، نهادهاي آموزشي  .1
و نهادهاي مجري قانون؛ و كمترين اعتماد را، به ترتيب، به نهادهاي نظارت بر اجراي 

 .، نهادهاي خدماتي و نهادهاي حمايتي داشته اند)قضايي(قانون 
رد مناسب دادگاه ها باالترين همبستگي بر اساس آزمون همبستگي دو متغيره، عملك .2

. مثبت و مستقيم را با هر دو نوع اعتماد به نهادهاي سياسي و غير سياسي داشته است
همچنين همبستگي متغيرهاي ميزان پايبندي به قوانين،  احساس افزايش جرايم ، رواج 

                                                            
1. Social Glue 
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هاي سياسي و پارتي بازي و رسانه هاي جمعي خارجي با ميزان اعتماد پاسخگويان به نهاد
 . غير سياسي منفي و معني دار بوده است

بر اساس نتايج رگرسيون چندمتغيره، متغيرهاي عملكرد مناسب دادگاه ها، احساس  .3
افزايش جرايم اجتماعي، رسانه هاي داخلي، ميزان پايبندي به قوانين و رسانه هاي جمعي 

. دهاي سياسي را تبيين كننددرصد از واريانس اعتماد به نها42خارجي با هم توانسته اند 
اما در مدل رگرسيون چندمتغيره اعتماد به نهادهاي غير سياسي، تنها دو متغير عملكرد 
مناسب دادگاهها و ميزان پايبندي به قوانين به عنوان متغيرهاي معني دار باقي ماندند كه 

 . درصد از واريانس اين نوع اعتماد را تبيين كنند 21با هم توانستند 

  
  :اساس يافته هاي تحقيق ذكر چند نكته الزامي مي نمايد بر
در مورد رواج پارتي ) 1378؛ 1376(نتايج  تحقيق مؤيد يافته هاي تحقيقات رفيع پور  .1

. اعتمادي استبازي و ضعف ميزان پايبندي به قوانين در جامعه و رابطه آنها با بي
در اين جا رواج (تبعيض و فساد همچنين يافته هاي تحقيقات ديگر در مورد رابطة امنيت، 

؛ سردارنيا 1385رجبلو، (ها و عملكرد رسانه) عملكرد دادگاه ها(و بي عدالتي ) پارتي بازي
همچنين مؤيد . با بي اعتمادي نهادي است) 1388؛ منصوريان و قدرتي ، 1388و ديگران، 

وآموزش و پرورش و يافته هاي فتحي و ديگران در مورد باالترين اعتماد به نيروي انتظامي 
 .كمترين اعتماد به قوة قضاييه و شهرداري است

بر اساس داده ها مي توان گفت، با توجه به بافت عشيره اي و قومي جماعت محورِحاكم بر  .2
ها مي شهر ياسوج و، وقوع و پتانسيل باالي وقوع نزاع دسته جمعي در اين شهر، دادگاه

حلقه اي تلقي شوند كه زمينة احقاق حق افراد  توانند به عنوان آخرين و شايد مهم ترين
در . را فراهم كنند و تاثيري چشمگير بر اعتماد مردم به نهادهاي تخصصي داشته باشند

غير اينصورت، اعتماد به كارايي اين نهادها براي احقاق حق از بين مي رود و مردم از 
ان گروه هم خويشاوندان و كه آماده ترين و آسان ترين ش(طريق مكانيسم هاي جايگزيني 

در صدد احقاق حقوق شان بر مي آيند كه اين عمل به نوبه خود ) هم ايلي ها مي باشد
 . موجب تشديد نزاع هاي دسته جمعي زنجيره اي، ناامني و قوم و قبيله گرايي مي شود
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در اكثر گفته ها، رسانه ها و مجالس رسمي سخن از تبليغات منفي رسانه اي غرب به  .3
وضعيت  "سياه نمايي  "ن اولين و مهمترين عامل نااميدي مردم از وضعيت خود و عنوا

دهد تأثير عملكرد در صورتيكه يافته هاي اين تحقيق نشان مي. جامعه نام برده مي شود
سازمان ها و نهادهاي تخصصي بر بي اعتمادي، به مراتب تعيين كننده تر از تأثير رسانه 

اين تأثير نسبي است و نبايد از اهميت رسانه ها در ايجاد بي  البته. هاي خارجي بوده است
  . اعتمادي غافل شد
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