
 

 تأثیر (. بررسی139۸)زهرا  ،محمود و کریمی موغاری ،پورشارع ؛محمود ،باقری

 میان در اجتماعی اعتماد بر دولتی نهادهای عملکرد و کیفیت به نگرش

شناسی جامعه .(نهادمحور هاینظریه تجربی بررسی) شیراز شهر شهروندان
 .۲۸۷-31۵(، 1۴)۶ نهادهای اجتماعی،

عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد  کیفیت و بررسی تأثیر نگرش به

  اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز

 های نهادمحور()بررسی تجربی نظریه

  3و زهرا کریمی موغاری ۲، محمود شارع پور1محمود باقری 

 ۲/۱۱/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:                                                           ۱۸/۶/۱۳۹۸تاریخ دریافت: 

 چکیده
ی توجه به روابط اجتماعی دهندهنشاننظریه سرمایه اجتماعی و های مولفه ترینمهممفهوم اعتماد از 

 و است استوار محوریجامعه رهیافت بر ایران درشده انجام هایپژوهش اکثربا توجه به اینکه باشد. می

داشته است، لذا تحقیق حاضر بر پایه رهیافت نهاد محور  توجه نهاد محور رهیافت به پژوهشی اندک

نفر از  3۸۴ پژوهش حاضر را  حجم نمونهبوده که  یو مقطع یمایشیحاضر، پ یقِروش تحقباشد. می

 ساختهمحققافراد با ابزار پرسشنامه  یناز ا ات. اطالعاندساله شهر شیراز تشکیل داده 1۵ -۶۵شهروندان 

و  یهتجزو  باشدمی ۷0/0همه متغیرهای تحقیق باالی ضریب آلفای مربوط به  .است یدهگرد یآورجمع

حاضر . در نهایت نتایج پژوهش گرفته استصورت  اساسپیاس نرم افزاراستفاده از با ها داده یلتحل

درصد از تغییرات  ۵۴عملکرد نهادهای دولتی قادر به تبیین کیفیت و به  افراد حاکی از آن است که نگرش

 ویی،گاحساس امنیت، اعتماد نهادی، نگرش به حقیقت :اعتماد اجتماعی است. گفتنی است که متغیرهای

یر نگرش متغ .انصاف تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد اجتماعی داشتندنگرش به وفای به عهد و  نگرش به

تگی متغیر نگرش به همبس معناداری بر اعتماد اجتماعی دارد.به فساد اداری و تجربه تبعیض تأثیر منفی و 

 تأثیر معناداری بر اعتماد اجتماعی نداشته است.

 .اعتماد نهادی؛ اعتماد تعمیم یافته؛ اعتماد اجتماعی ؛سرمایه اجتماعی ؛نگرش ها:کلید واژه
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 و بیان مسئله مقدمه -۱

ی توجه به روابط دهندهنشانو  1نظریه سرمایه اجتماعیهای مولفه ترینمهممفهوم اعتماد از 

شناسی قرار این مفهوم تا چند دهه پیش در کانون نظریات جامعه اگرچهباشد. اجتماعی می

ست ا داشتهشناختی توان گفت همواره حضور ساکتی در بیشتر آثار اصلی جامعهنداشت اما می

کارکردهای بسیاری برای جوامع امروزی  ۲(. اعتماد اجتماعی۲۲۲: 13۸۸، پورو شارع زاده)غالم

که روابط، مناسبات، اعمال،  رود؛ نظمیدارد. اعتماد یکی از عناصر نظم اجتماعی به شمار می

 نی راد،حس یا و)ازک سازدمند میدار و قاعده پذیر، الگو بینیهای کنشگران را پیشرفتار و کنش

 آن و بدون شودمی فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کنش تداوم باعث اعتماد .(9: 13۸۸

 هایطرح در و همچنین باعث افزایش مشارکتگیرد، نمی شکل مطمئنی متقابل کنش هیچ

شود می جامعه اقتصادی سیاسی نظام کارایی و بالطبع موجب افزایش (13۸۸ ،همان)توسعه 

 اریبسی یهزینه باید پیچیده نسبتاً هایسیستم اغلب اعتماد، نبود در .(۲1۲: ۲00۵ ،3هالپرن)

 ازاتمج و دقیق نظارت ایجاد به و کرده صرف طلبیفرصت و سوءاستفاده برابر در محافظت جهت

 نوعی تواندنمی مؤثر گونه به که است نافذ غیر ابزار یک قانون حتی. بپردازند مؤثر هایجریمه و

 گرددمی ناشی جامعه یا و گروه یک در آمیز اعتماد روابط وجود از که کند ایجاد اجتماعی نظم از

 برای اضافی هایهزینه به نیازی دیگر اعتماد از پر فضای در کهدرصورتی(. ۷: ۲001 ،۴کوک)

 ،همکاران و شاطریان) یابدمی افزایش مبادالت سرعت و نیست مبادالت در طرفین اداعتم جلب

پیامدهای گوناگون  شناسان معتقدند کاهش اعتماد اجتماعی دارایگرچه همه جامعه. (۵1: 1391

توان زندگی بدون وجود اعتماد اجتماعی در های جهان معاصر نمیبه پیچیدگیاست و با توجه 

اما در مورد عواملی  .(۲00۵ ،۷روثستاین؛ 13۸۴، ۶؛ گیدنز۷13۸، ۵اشتومکابین افراد را متصور شد )

، 9، فوکویاما۸اوسلینرای مانند نظر وجود دارد؛ عدهکه موجد اعتماد اجتماعی هستند، اختالف
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 هایسازمان و هااند و معتقدند شبکه انجمنمحور را در پیش گرفتهرویکرد جامعه۲و پاتنام1بنفیلد

 .(19۵: 13۸۸ان و قدرتی، دهند، موجد اعتمادند )منصوریمی را تشکیل مدنی جامعه که واسطی

 تقویتو آورنده  وجوده آنچه ب پاتنام یکی از صاحب نظران رهیافت جامعه محور معتقد است

هایی برای مشارکت مدنی فرد است که وجود شبکه و کننده اعتماد است، هنجار معامله به مثل

به نقل از شارع پور،  13۸۲)صدیق سروستانی، شود. میاد ی یاجتماع یهاز آن تحت عنوان سرما

تعاون  و های همکاریهای داوطلبانه باعث یادگیری نگرشعضویت در انجمن همچنین (.۵: 13۸۸

ها سبب میعضویت در این انجمند. نمایاو را به انجام این نوع رفتارها تشویق میو در فرد شده 

یج اعتماد پدید آید. بتدرفضای بهتری برای توسعه  و شود که تعامل چهره به چهره افزایش یافته

اما نهادگرایان در  (.۶: 13۸۸)شارع پور،   دیاباین اعتماد بین فردی به کل جامعه تعمیم می

 موردعاملی مهم در ایجاد یا تخریب اعتماد  عنوانبهرهیافت دوم، نهادهای موجود در جامعه را 

(، ۲000)۴لوی، (1999)3اوفهتوان به دهند. از اندیشمندان این رهیافت میو تأکید قرار می توجه

 اشاره کرد. (199۶)۶تارو( و ۲00۸) ۵و استول روثستاین

سرمایه اجتماعی باید در ارتباط با نهادهای رسمی نظریه پردازان رهیافت نهادمحور معنقدند 

ها قابلیت شهروندان برای آید، به نظر آنبه وجود نمی هاآنو قانونی بررسی شود و مستقل از 

در این  .ها استهای آنتحت تأثیر نهادهای دولتی و سیاست به شدتتوسعه اعتماد اجتماعی 

رهیافت، تأکید اصلی بر نهادهای کارآمد است که به واسطه کارآمدی و عدالت خود، قراردادهای 

 نمایند. از این رو افراددادها را مجازات میکنند و خیانت کنندگان به قراربین افراد را تضمین می

رسند که سایر شهروندان به خاطر وجود نهادهای قانونی کارآمد، به اعتماد آنها به این نتیجه می

به عقیده روثستاین  .(13۸۸کنند و بنابراین قابل اعتماد هستند )منصوریان و قدرتی، خیانت نمی

 تر شهروندانکارآمد، عادل و منصف و این حقیقت که بیشهای افراد از نهادهای سیاسی برداشت

افراد مؤثر است. نهادهای دولتی، منشأ ایجاد اعتماد  ۷یافتهعقاید مشابه هم دارند، بر اعتماد تعمیم

ها را قابل اعتماد بدانند. بر طبق نظر وی مهم است که که شهروندان آنهستند، فقط درصورتی

د که در آن برای فراهم آوردن اطالعات، نظارت بر قوانین و اجرای دولت قراردادهایی منعقد ساز
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ها، تأکید شود. شکنان و حمایت از اقلیتها و اعمال حقوق و قوانین مربوط به مجازات قانونآن

بنابراین وظیفه نهادهای قانون و نظم، شناخت و مجازات افراد خائن است که دست به دزدی، 

کنند. اگر شهروندان دار میکارانه زده و بنابراین اعتماد را خدشههمجنایت و سایر اعمال غیر

توانند باور کنند که شانس فرار کنند، میطور منصفانه و کارآمد عمل میبدانند که این نهادها به

رسند نتیجه شهروندان به این نتیجه می افراد خائن و غیرقابل اعتماد از چنگال قانون کم است، در

گونه رفتارها دارند و بنابراین بیشتر مردم قابل اعتماد خوبی برای اجتناب ازاین که مردم دلیل

خواری و احساس ناامنی در طور خالصه فقدان اعتماد به نهادها و وجود فساد و رشوههستند. به

 (.1۷: ۲00۸ گذارد )روثستاین و استول:یافته افراد تأثیر میرابطه با دیگران، بر اعتماد تعمیم

 معتقد مردم از درصد ۶1دهد می نشان پور در ایران نیز رفیع توسط شده انجام لعهمطا

 است. یافته افزایش گذشته سال ۵ طی در دولتی سیستم در( دزدی و رشوه)فساد  که بودند

 (.13۸۸ پور، رفیع)بودند  بدبین( فساد شدن کمتر مورد در) آینده به نسبت نیز درصد ۵۸

 اجتماعی ماداعت پایین سطح بیانگر ایران در گوناگونی تحقیقات سویکاینکه از  به توجه با

 ؛13۸۴محمدی، ؛13۸۴روشنفکر، ؛13۸9، حضرتی ؛1390 زاده،غالم رازقی، شارع پور،)است 

، و از سوی (13۸3 کمالی، و ارمکی ؛ آزاد13۸۸ صفیری، و سرایی ؛13۸۷ نوابخش، و فدوی

 اندک و است استوار محوریجامعه رهیافت بر رانای درشده انجام هایپژوهش اکثر دیگر 

؛ 1391؛ شارع پور، فاضلی، اقراریان،13۸۸ شارع پور، ؛13۸۸ قدرتی، و منصوریان)پژوهشی 

ه کیناداشته است، و با توجه به  توجه نهادگرایان رهیافت ( بر139۲شارع پور، فاضلی، اقراریان، 

کاهش بر به نهادهای اجتماعی  1مسئله نگرشدر تحقیقات داخلی انجام گرفته کمتر محققی به 

در مورد اعتماد  ۲نهاد محوربررسی رویکرد  لذا گاه نهادگرایانه توجه داشته است،اعتماد با ن

ه ب یم با استفاده از نظریات رهیافت نهاد محوربر آنیابد. در تحقیق حاضر اجتماعی ضرورت می

 تی بر اعتماد اجتماعی بپردازیم. عملکرد نهادهای دولکیفیت و نگرش افراد به  تأثیربررسی 

نگرش قابل تقسیم به سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری است. عنصر  با توجه به اینکه 

شناختی؛ شامل اعتقادات و باورهای شخص درباره یک شی یا اندیشه است. افراد نسبت به 

 هایآنچه پیرامون آنها است، دارای آگاهی ها و اطالعات متفاوتی بوده اند و به شیوهپدیده ها و 

 یابند و لذا،های متفاوتی از آن دست میپردازند و به ادراکات و شناختمختلف به پردازش می

های متفاوتی نسبت به جهان پیرامون خود دارند. عنصر دوم افراد در مقایسه با یکدیگر نگرش

 

1- attitude 
2- institution-centered 
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ها بر اساس باورها و اعتقادات خود نسبت به نصر احساسی یا عاطفی آن است. انسان، عشنگر

های مختلف در جهان پیرامون خود، دارای احساسات و عواطف گوناگونی هستند. سومین پدیده

ای عنصر نگرش، عنصر رفتاری آن است. تمایل به عمل و آمادگی برای پاسخگویی به شیوه

( 300: 139۴، رستمیان و خاکزاد، شود )علیوردی نیامحسوب میخاص، عنصر رفتاری نگرش 

ست و اعتقادات، باورها و ادراک شخص در ن ادر این تحقیق منظور از نگرش بعد شناختی آ

 نظر است.بطه با کیفیت و عملکرد نهادها مدرا

 پژوهشپیشینه  -۲

 های تجربیپژوهش -۲-۱

بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی به نیروهای انتظامی )مطالعه موردی: »، با(13۸۸) شارع پور

صورت  1محوربر اساس تفکیک بین دو رویکرد اصلی: نهادمحور و جامعهکه « استان مازندران(

 رد مشارکت و فردی متغیرهای از بیش پلیس به مردم اعتماد تبیین در که داد نشان گرفت

 کارآمد و عادالنه حکومت به مربوط عوامل خصوصبه و اجتماعی متغیرهای داوطلبانه، هایانجمن

 دولتی هایسازمان عملکرد نحوه و دولتی کنشگران به مردم نگرش نوع اساس، این بر است. مؤثر

 (13۸۸) یقدرت و منصوریان تحقیق .دارد فراوانی تأثیر پلیس به اعتماد قابلیت از آنان ارزیابی بر

 محور؟جامعه رهیافت یا محور نهاد رهیافت آن هایکنندهتعیین و اجتماعی اعتماد» عنوان با

 گرایانهخاص یا غلیظ اعتماد و یافتهتعمیم یا رقیق اعتماد بعد: دو با که «سبزوار( شهر )موردمطالعه

 امنیت احساس ،3فساد ،۲تبعیض تجربه مستقل، متغیرهای بین که داد نشان است شده سنجیده

 برای رابطه جهت دارد. وجود داریمعنی رابطه رقیق اعتماد با سن، و ۴نهادی اعتماد اجتماعی،

 ویتعض میزان متغیرهای رابطه اما باشدمی مستقیم متغیرها، سایر برای و معکوس اول، متغیر دو

 تحصیالت، غیررسمی، هایگروه در عضویت میزان ها،رسانه از استفاده زانمی رسمی، گروهای در

پیرامون ( 139۲) انیاقرار ،یشارع پور، فاضل تحقیق در نیست. دارمعنی شغلی مرتبه و درآمد

 نآ روش پژوهش که «یرسم یاعتماد به نهادها یریگعوامل مؤثر بر شکل یکشور نیب یبررس»

 ،یمرس یاعتماد به نهادها زانیمختلف از لحاظ م یابتدا کشورها، بوده است هیثانو لیاز نوع تحل

 نیانگیشش گروه از کشورها، تفاوت م نیا نیها نشان داد که بافتهیشدند.  میبه شش گروه تقس

 

1- society-centered 

2- experiences of  discrimination 

3- corruption 

4- institutional trust 

http://www.ensani.ir/fa/content/34199/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/34199/default.aspx
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 یحکومت و اعتماد به نهادها یقانون، کارآمد تیکنترل فساد، حاکم یرهایاز لحاظ متغ یمعنادار

 ،یاتانتخاب یاز لحاظ دموکراس یمعنادار نیانگیشش گروه، تفاوت م نیا نیوجود دارد؛ اما ب یرسم

 .اردوجود ند یرسم یبه نهادها اعتمادبا  یمشارکت اجتماع ،یمدن یو آزاد یاسیحقوق س

بارزی از فساد اداری  اثر« تأثیر فساد بر اعتماد اجتماعی» در خصوص( ۲009) 1ریچیمطالعه 

تماد دهد که زندگی در کشورهای با فساد اداری زیاد اعیافته را نشان میبر اعتماد تعمیم

 و همچنین این تحقیق دانش ما از چگونگی تأثیر کیفیت نهادی بر دهدیافته را کاهش میتعمیم

 شادی، اد،فس»( تحت عنوان ۲010روثستاین )دهد. تحقیق اعتماد اجتماعی را گسترش می

 سطوح با کشورهای کهنشان داد «  عّلی مکانیسم به رویکردی: رفاه دولت و اجتماعی اعتماد

 تجربه را رفاه دولت هایبرنامه اجرای و اجتماعی اعتماد شادی، از پایینی سطوح فساد، باالی

 اشاره دخو عَلی مکانیسم تشریح در روثستاین. دارند یکدیگر با زیادی کنند، و همبستگیمی

 یاجتماع اعتماد سطح بردن باال و فساد سطح آوردن پایین با رفاه دولت هایبرنامه کند کهمی

 پیرامون( ۲01۲) ۲رابینزتحقیق  کنند.می کمک شادی ازجمله بهزیستی هایشاخص بهبود به

ک بان توسط جهانیهای از پیمایش ارزش آن هایدادهکه « یافتهکیفیت نهادی و اعتماد تعمیم»

ه یافته و کیفیت نهادی یک رابطدهد که بین اعتماد تعمیمنتایج نشان می شده است، جهانی تهیه

و  3تامیلینا .تر استکیفیت نهادی قویبا رابطه اعتماد عمومی از مثبت متقابل وجود دارد که 

: اجتماعی اعتماد گیری شکل در رسمی نهادهای تاثیر» در پژوهشی با عنوان( ۲01۴تامیلینا )

 ریقط از خودمختاری و مشروعیت مجازات،  مکانیزم سه که پی بردند« شناختی اجتماعی رویکرد

. اشندب گذار تاثیر اجتماعی اعتماد بر غیرمستقیم یا مستقیم طور به توانندمی رسمی نهادهای

 می ارائه را اعتماد بر نهادی تأثیرات در ناهمگونی از شواهدی هاآن تجربی تحلیلی این، بر عالوه

های دیگر مهمتر از مؤلفه اعتماد تشکیل برای نهادی خودمختاری ابعادِ دهدمی نشان که دهد

آیا اعتماد به دولت، به معنای اعتماد به »عنوان  با (۲01۶) ۵و دِنیسن  ۴وساندِرسکامطالعه  است.

شواهد محکمی از تأثیر اعتماد  نشان داد،« د بر اعتماد اجتماعییکدیگر است؟ اثر نهادی اعتما

نهادی بر اعتماد اجتماعی وجود دارد در حالی که تأثیر اعتماد اجتماعی بر اعتماد نهادی اندک 

 است.

محققان چه در داخل کشور و چه در خارج کشور شناسایی بسیاری از چالش اساسی برای 

 

1- Richey  

2- Robbins  

3- Tamilina 

4- Sønderskov 

5- Dinesen  
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ه تحقیقاتی کدهد در ان میمطالعه پیشینه پژوهش نشباشد. عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی می

أثیر ت اجتماعیآنچه که بیشتر بر اعتماد اند پرداختهمحور و نهادمحور به مقایسه دو رویکرد جامعه

 نکته آخری که ازری دارد متغیر اعتماد نهادی است و کنندگی بیشتیینتبگذارد و قدرت می

رکز زیادی بر رهیافت توان دریافت این است که در این تحقیقات تممقاالت می محتوای

کند خأل مطالعات صورت گرفته محوری بوده است و نکته مهمی که اینجا خودنمایی میجامعه

 کثراباشد که تنها مطالعات اندکی با این رویکرد صورت گرفته و در داخل با رهیافت نهادمحور می

 اند. محور پرداختهها به مقایسه رهیافت نهادمحور و جامعهآن

 چهارچوب نظری -۲-۲

در چهارچوب نظری تحقیق حاضر با توجه به غنای نظریِ موجود در نظریات مختلف در زمینه 

 استول و اوفه استفاده شده است.  ماعی، از نظریه ترکیبیِ روثستاین واعتماد اجت
در رهیافت نهادمحور، نهادهای موجود در جامعه عامل اصلی ایجاد و تخریب اعتماد محسوب 

در این رهیافت، تأکید اصلی بر نهادهای کارآمد است که به واسطه کارآمدی و عدالت  شوند.می

کنند و خیانت کنندگان به قراردادها را مجازات خود، قراردادهای بین افراد را تضمین می

رسند که سایر شهروندان به خاطر وجود نهادهای نمایند. از این رو افراد به این نتیجه میمی

کنند و بنابراین قابل اعتماد هستند )منصوریان و خیانت نمیآنها مد، به اعتماد قانونی کارآ

ها سوءاستفاده شود، جایی یا کسی دانند که اگر اعتماد آنها می(. وقتی انسان13۸۸قدرتی، 

وجود ندارد که بتوانند به آن پناه ببرند در چنین شرایطی، طبیعی است که سوءظن داشته و 

ها در خصوص آن (. بنابراین در نظریه نهادی، نهادها و عملکرد13۸9ارع پور، بدبین باشند )ش

ها در جهت ایجاد اعتماد و آنتضمین اعتماد و حمایتگری در برابر خیانت به اعتماد و کارایی 

 (.۷0: 1391گیرد )شارع پور، فاضلی، اقراریان، گیری از فرسایش اعتماد مورد توجه قرار میجلو

توان انتظار داشت است که اگر اعتماد اجتماعی یک امر جمعی باشد پس میلوی معتقد 

که نهادها و ساختارهای اجتماعی بخصوص حکومت بر آن تأثیرگذار باشد. هم در سطح نخبگان 

توان انتظار داشت که حکومت بر اعتماد مؤثر باشد. )لوی و می مو هم در سطح توده مرد

تر (. به همین سان لوی بر این باور است که مهم۵: 13۸۸به نقل از شارع پور،  1۲00، 1استوکر

رو لوی معتقد است که ینازااز اعتماد بین افراد جامعه، اعتماد به کنشگران دولتی است. 

های افراد از نهادهای سیاسی کارآمد، عادل و منصف و نیز این حقیقت که بیشتر برداشت

 

1- Stoker 
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ی افراد مؤثر است. نهادهای دولتی، یافتهم دارند، بر اعتماد تعمیمشهروندان عقاید مشابه ه

ها را قابل اعتماد بدانند. از نظر که شهروندان آنمنشأ ایجاد اعتماد هستند، فقط درصورتی

یافته مهم است، کارآمدی و عدالت این نهادها روثستاین و استول آنچه برای اعتماد تعمیم

ویژه نظام قضایی و پلیس ندان به کارآمدی و عدالت نهادها بهباشد. درمجموع اگر شهرومی

عالوه ارزیابی شهروندان از عملکرد کنند. بهتر به دیگران اعتماد میاعتقاد داشته باشند، راحت

طور خالصه ها تأثیرگذار است. بهها تعامل دارند نیز بر عملکرد آننهادهای دولتی که با آن

و احساس ناامنی در رابطه با دیگران، بر  خواریوجود فساد و رشوه فقدان اعتماد به نهادها،

به نقل از منصوریان و  ۲00۸یافته افراد تأثیرگذار است )روثستاین و استول، اعتماد تعمیم

بنابراین برخی نهادها تأثیرات بیشتری بر دیدگاه شهروندان نسبت به  .(19۸: 13۸۸قدرتی، 

هایی هستند که الف( دائمی هستند و با مردم تماس ادها آنگذارند. این نهدیگر افراد می

گذارند. ج( طرفی و عدالت را به نمایش میمستقیم دارند. ب( هنجارهای مهم جامعه مانند بی

 (.۲۲3: 1393با یک کاالی عمومی ارزشمند یعنی امنیت شخص سروکار دارند. )روثستاین، 

نهادها و تأثیر آن بر اعتماد اجتماعی، تأکید ی نهادی روثستاین و استول، بر عامل نظریه

 ویژه نهادهایکند که اگر شهروندان بدانند نهادهای مختلف و بهکند. این نظریه بیان میمی

توانند باور کنند که شانس فرار کنند، میطور منصفانه و کارآمد عمل میحقوقی و انتظامی، به

قانون کم است. درنتیجه شهروندان به این نتیجه  اعتماد از چنگالشکن و غیرقابلافراد قانون

ز رو قابل اعتماد نیگونه رفتارها دارند و ازاینمردم دلیل خوبی برای اجتناب ازاین»رسند که می

ویژه نهادهای ی نهادها بهخواری، خودرأیی و سوگیریِ غیرعادالنهوجود فساد، رشوه«. هستند

ذارد. گها، تأثیر میبت به کارآمدی نهادها و عدالت آنقضایی و پلیس، بر اعتماد شهروندان نس

به ا یافته رهای نهادی و اعتماد تعمیمروثستاین و استول چهار مکانیسم عّلی تبیین ویژگی

 کنند:زیر مشخص می صورت

یگر دعبارتگذارد. بهالف( عدالت و کارآمدی نهادی بر احساس امنیت اجتماعی فرد تأثیر می

 شود.ها میاعتمادی به آنموجب بی ترس از دیگران

ی برداشت فرد نسبت به حافظان منافع عمومی کنندهب( عدالت و کارآمدی نهادها، تعیین

 است. اگر نهادها مورد اعتماد نباشند، مردم نیز مورد اعتمادِ فرد نخواهند بود.

دهد. اگر فرد میج( عدالت و کارآمدی نهادها، نگرش نسبت به رفتار شهروندان را شکل 

خواری و فساد در بین شهروندان باشد خودش نیز برای برآوردن نیازهایش ممکن شاهد رشوه

 یابد.است دست به چنین کاری بزند. از این طریق اعتماد او به دیگران و نظام، کاهش می
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در شهروندان به هنگام تماسِ  1عدالتیی تبعیض و بید( نهادها ممکن است موجب تجربه

ی تبعیض و عادل، موجب تجربه مثال نهادهای فاسد و ناعنوانها شوند. بهستقیم با آنم

افراد دارد )روثستاین  یافتهمنفی بر اعتماد تعمیم ی خود تأثیرنوبهشوند که این بهعدالتی میبی

 (.1۶-1۸: ۲00۸و استول، 

رد نهادی، در مدل مفهوم اصلی این نظریه عملکرد نهادها است. بنابراین مفهوم عملک

های عّلی یاد شده در ی نهادی اعتماد اخذ شده است. با توجه به مکانیسممفهومی، از نظریه

این  گذارد.توان گفت عملکرد نهادی، در قالب چهار متغیر، بر اعتماد اجتماعی تأثیر میباال می

وندان در جامعه، اند از: احساس امنیت اجتماعی فرد در رابطه با سایر شهرمتغیرها عبارت

ی تبعیضِ واقعی توسط شهروندان در رابطه با نهادها در طول زندگی، میزان اعتماد تجربه

شهروندان به نهادهای مرتبط به دولت )اعتماد نهادی یا سیاسی(، و نگرش شهروندان در مورد 

 وجود فساد در بین سایر شهروندان در رابطه با نهادها.  

وانند تنهادها معتقد است که اگر نهادها به خوب طراحی شوند، میاوفه با تأکید بر کیفیت 

(. ۲۴۶: 13۸۴ایم )تاجبخش، ها تماس نداشتههرگز با آن ساز اعتماد به افرادی باشند کهزمینه

ها به دلیل کنند. نخست آنها ایجاد میاز نظر اوفه نهادها به دو صورت اعتماد را بین غریبه

که کنند. دوم اینها را به اطاعت، ترغیب میی خود بر دیگران، آنسازندهاعتبار اخالقی و تأثیر 

توانند خطرات ناشی از اعتماد به سازند، میحمایتی که فراهم می -به دلیل حقوق اجتماعی

ها ها را محدود کنند. اما ارزیابی و آگاهی از کدام کیفیتِ نهادها است که اعتماد به غریبهغریبه

کنند؟ پاسخ اوفه این است که دهد و نهادها چگونه به تعمیِم اعتماد، کمک میرا افزایش می

کنند نه هر اندرکاران خود تحمیل میها را بر دستای از ارزشی ویژهنهادها فقط مجموعه

 (۲۵1داند )همان: هادها را شامل موارد زیر میهای اعتمادآفرین نارزشی را. وی ارزش

 ییگو یلتدهند، چون اعضای خود را به فضعتماد را تعمیم مینهادها ا. ۲گوییحقیقت -

 یا غیرعمدی همچون اشتباه ،ییگوعمدی چون دروغ) این هنجارها را سازند و نقصپایبند می

کنیم اگر در چارچوب درستکاری و ها اعتماد میدهند. به غریبهمی تشخیص یخوببه (کردن

 (.۲۵۲)همان:  شویم ها مواجهاعتبار نهادی با آن

ویژه فضیلت محترم شمردن قراردادها، چیزی نیست مگر وفای به عهد به .3ـ وفای به عهد

جهان نیست، بلکه فعاالنه  «بدیهیات»گویی دربارة جدی. این حقیقت طورحقیقت را بهگفتن 

 

1- injustice 

2- truth-telling 

3- promise-keeping 
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مییل ها را به حقیقت تبدکند و بدین ترتیب آناقدامات آتی من را اثبات می فرضیات مربوط به

کند که کارگزاران مجدداً نهادها و الگوهای نهادی متعددی به ذهن خطور می کند. در اینجا نیز

 (.۲۵3د )همان: سازنپایبند می را به وفای عهد

طرفانه دارند نیز به تعمیم اعتماد کمک مینهادهایی که عملکردی منصفانه و بی. 1انصافـ 

عنوان های استاندارد انصاف بهدر مشارکت سیاسی نمونه برابری در مقابل قانون و مساوات کنند،

 (.۲۴۵)همان:  هستند ییزدایتطرفی شناختی و شخصبی انتزاع

کند ای برقرار میها ارتباط فعاالنهدرنهایت رژیم نهادی است که با این تفاوت. ۲همبستگیـ 

ی انتخاب آزادانه افراد یطههایی را که خارج از حکم تفاوتدست)دهد ها را میآن و نوید جبران

های گریزناپذیری که به ها و محدودیتساختار موجود، با برخورداری نابرابر از موهبت هستند و

تواند به افزایش نیز می (انجامد، بر افراد تحمیل کرده استزندگی می یهانابرابر فرصت توزیع

 (.۲۵۴)همان:  نجامدبی اعتماد

کیفیت نهادی است. بنابراین مفهوم کیفیت نهادی، در مدل ی اوفه مفهوم اصلی نظریه

توان گفت کیفیت نهادی در با توجه به این نظریه می لذا اخذ شده است. مفهومی، از این نظریه

یی، گواند از: حقیقتگذارد. این متغیرها عبارتقالب چهار متغیر بر اعتماد اجتماعی تأثیر می

 وفای به عهد، انصاف و همبستگی.

در اینجا باید یادآور شد که اعتماد بین شخصی و اعتماد به نهادهای اجتماعی به سایر 

(. پاتنام ۴۸1: ۲000شناسیم دو چیز کامالً متفاوت است )روثستاین، ها را نمیکه آنشهروندان

 ااعتماد به افراد دیگر به لحاظ منطقی، کامالً متفاوت از اعتماد به نهاده»کند که نیز تأکید می

تواند با هم های سیاسی است... به لحاظ تجربی، اعتماد سیاسی و اعتماد اجتماعی میو قدرت

شد.  ها تمایز قائلمرتبط باشد یا هیچ ارتباطی نداشته باشد. اما به لحاظ نظری باید بین آن

« تتواند علت یا پیامد اعتماد اجتماعی باشد اما همان اعتماد اجتماعی نیساعتماد به دولت می

 (.13۶: ۲001)پاتنام، 

 ودوج به نگرشهایی از سه متغیر اعتماد نهادی، بینیم، پیکانکه میدر مدل نظری چنان

و تجربه تبعیض، به متغیر احساس امنیت اجتماعی رسم شده است. به لحاظ نظری  فساد

ها اعتماد ندارد؛ و معتقد است که توان استدالل کرد که وقتی فرد به نهادها و عملکرد آنمی

زنند و خود نیز سایر شهروندان برای انجام کارهای خود در رابطه با نهادها دست به فساد می

 

1- fairness 

2- solidarity 
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کند و درنتیجه شوند، دیگر چندان احساس امنیت نمیدها دچار تبعیض میدر رابطه با نها

تواند درست باشد. به این یابد. عکس این حالت نیز میاعتماد او به سایر شهروندان کاهش می

د و کنداند و فساد را در جامعه زیاد تلقی نمیمعنی که وقتی فرد، عملکرد نهادها را عادالنه می

رود، بیشتر احساس امنیت کرده و اعتماد او به سایر ها تبعیضی بر او روا نمیدر رابطه با نهاد

گویی، حقیقتنگرش به وفای به عهد، نگرش به همچنین متغیرهای  شود.شهروندان بیشتر می

ده است نیز در مدل گنجان ی اوفه اخذ شدههمبستگی که از نظریهنگرش به انصاف و نگرش به 

 اند.شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل نظری تحقیق  :۱نمودار 

 های تحقیقفرضیه -۲-۳

 دارد. یمعنادار تاثیر اجتماعی اعتماد برنگرش شهروندان به فساد اداری  -1

 دارد. یمعنادار تاثیر اجتماعی اعتماد براعتماد نهادی شهروندان  -۲

 دارد. یمعنادار تاثیراجتماعی  اعتماد براحساس امنیت اجتماعی شهروندان  -3

 ارد.د یمعنادار تاثیراجتماعی  اعتماد برنگرش شهروندان به تجربه تبعیض در ادارات  -۴

 دارد. تاثیر معناداری اجتماعی نهادها و اعتماد وفای به عهدِنگرش شهروندان به -۵

 دارد. یمعنادار تاثیر اجتماعی اعتماد برنهادها  گوییِنگرش شهروندان به حقیقت -۶

 دارد. یمعنادار تاثیر اجتماعی اعتماد برنهادها  نگرش شهروندان به انصافِ -۷

 دارد. یمعنادار تاثیر اجتماعی اعتماد برنهادها  نگرش شهروندان به همبستگیِ -۸

اجتماعیاعتماد   

ی تبعیضتجربه  

 نگرش به فساد

 

 اعتماد نهادی

نگرش به  

 همبستگی

 نگرش به انصاف

نگرش به 

گوییحقیقت  

وفای نگرش به 

 به عهد

 احساس امنیت 
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 تحقیقروش   -۳

 باشد، برایروش مورد استفاده در این پژوهش روش کمی است و تکنیک مورد نظر پیمایش می

 از گردید که برای سنجش گویه ها استفاده  محقق ساخته ها از ابزار پرسشنامهگردآوری داده

های خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و ای لیکرت استفاده شده است که شامل گزینهگزینه ۵طیف 

( به گزینه خیلی ۵و بیشترین نمره ) ( به گزینه خیلی کم1مترین نمره )خیلی زیاد است که ک

ان مشورت اساتید و متخصص از طریقاعتبار پرسشنامه، اعتبار صوری است که  زیاد داده شده است.

الزم به ذکر است این تحقیق دارای اعتبار سازه  .شناسی به عنوان داور تأمین شده استجامعه

ها نیز از پایایی گویه اند.نظری نیز بوده است، چرا که متغیرها از چارچوب نظری استخراج شده

طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد که بر اساس نتایج این آزمون ضریب آلفای مربوط به 

 . نشان داده شده است 1که در جدول  بوده است ۷0/0مه متغیرهای تحقیق باالی ه

 های تحقیق:  ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس۱جدول 

 میزان آلفای کرونباخ تعداد گویه مقیاس

۸۶0/0 ۲۷ اعتماد اجتماعی  

9۵0/0 ۲1 اعتماد نهادی  

۷3۵/0 ۸ نگرش به فساد اداری  

۸09/0 ۵ احساس امنیت  

تبعیض تجربه  ۵ ۷۸۴/0  

۸۵۲/0 ۶ نگرش به وفای به عهد  

گویینگرش به حقیقت  ۵ 913/0  

90۸/0 ۵ نگرش به انصاف  

نگرش به همبستگی   ۶ ۸۴3/0  

 

باشد که ی ساکن شهر شیراز میساله ۶۵تا  1۵آماری تحقیق حاضر شهروندان  یجامعه

این شهر  ۶۵تا  1۵جمعیت ، 139۵های مرکز آمار ایران بر اساس سرشماری مطابق داده

ی ساکن شهر شیراز ساله ۶۵-1۵نفر بوده است. در این پژوهش هر یک از افراد  1۲۷33۸۲

. برای محاسبه حجم نمونه در این تحقیق از فرمول شدندنظر گرفته  عنوان واحد تحلیل دربه

شیوه نمونهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نفر به 3۸۴کوکران استفاده شده است که تعداد 

به  9۵ شهر شیراز بر اساس سرشماری سال .ای استهچند مرحل ایدر این پژوهش خوشه گیری

ها متناسب با جمعیت هر یک از این مناطق توزیع نامهکه پرسشمنطقه تقسیم شده است  11
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تحلیل  1اساسپیاس افزارو با استفاده از نرم یها، اطالعات کدگذارپس از گردآوری داده .گردید

 .گرفت داده ها صورت

متغیر مستقل این تحقیق متغیرهای عملکرد نهادی از نظریه روثستاین و استول و متغیر 

چهار بعدِ احساس امنیت  عملکرد نهادی شاملمتغیر  کیفیت نهادی از نظریه اوفه بوده است.

ی شامل نهاد کیفیتو متغیر فساد اداری، اعتماد نهادی و تجربه تبعیض است نگرش به ، اجتماعی

نگرش به حقیقت گویی، نگرش به انصاف و نگرش به همبستگی نگرش به وفای به عهد،  ابعاد

 .ها به قرار زیر استکه تعریف هر یک از آن نهادها می باشد

 هاییسازمان به اعتماد چراکه اعتمادهاست ترینانتزاعی از اعتماد از نوع این :اعتماد نهادی

 متقابل کنش و کنش ساختار آن اساس بر و هستند خاص ساختاری دارای که شودمی شامل را

نهادهای مورد نظر شامل نهادهایی است که واجد اهمیت  (.13۸۴ گیدنز،) کنندمی دهیسازمان را

یی در افتد؛ و یا تأثیر به سزاها میبیشتری هستند؛ بیشتر افراد در زندگی خود سروکارشان به آن

اند دارند. این نهادها عبارت اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی مردم شئونات مختلف زندگی

ی آب، ی مخابرات، ادارهی آب، ادارهی برق، ادارهها، ادارهاز: مدارس، نیروی انتظامی، دادگاه

ی پست، مجلس شورای اسالمی، مجلس خبرگان رهبری، رادیو و ها، ادارهها، بیمارستاندانشگاه

ها، شورای شهر، شهرداری، روزنامه، شورای نگهبان، پلیس انداری و فرمانداری، بانکتلویزیون، است

 راهنمایی و رانندگی و کالنتری.

فساد رفتاری است که از وظایف رسمیِ یک نقش اجتماعی به خاطر مالحظات شخصی،  :فساد

از نفوذ در جهت شود و یا به خاطر اِعمال انواع خاصی دستاوردهای مادی یا منزلتی، منحرف می

ی بازدهی و پارتیکند. این امر شامل رفتارهایی همچون رشوهمنافع شخصی، از قانون تخطی می

میل منابع عمومی در جهت  و ساالری( و اختالس و حیفی انتصابی و نه شایسته)به خاطر رابطه

رش افراد در (. در این پژوهش، نگ۲1۲: ۲001شود)اسملسر و بالتس، اهداف و منافع شخصی می

 .مورد میزان فسادِ موجود در بین سایر شهروندان در رابطه با نهادها، مدنظر است

پذیرد: نخست تبعیضی است که بر اساس تبعیض به دو صورت تحقق می :ی تبعیضتجربه

شود. به این معنا که گروهی با تکیه بر قوانینِ موجود از امتیازاتی ویژه اعمال می قوانین موضوعه

گیرد. ی مبتنی بر آپارتاید صورت میی خاص این نوع تبعیض، در جامعهشوند. نمونهوردار میبرخ

ه گیرد. به این معنا کدوم تبعیض اجتماعی است که نه بر اساس قوانین بلکه در عمل صورت می

های به ظاهر همه در برابر قانون یکسان هستند اما اساس زندگی مردم چنان است که گروه

 

1 - SPSS 



 ۹۸/ پاییز و زمستان  ۱۴شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره ششم / شماره جامعه .......................... ۳00

 

برند. کنند و حیات خود را به پایان میشوند، زندگی میی جامعه متولد میدر حاشیهمحروم، 

ها برخوردار گردند اما در عمل، امکانات صرفًا ی فرصتهرچند همه طبق قانون حق دارند از همه

گردد نه برای همه. تبعیض نوع اول رسمی است و تبعیض نوع دوم برای تعدادی حاصل می

(. در این تحقیق تبعیض عملی و غیررسمی ۲01: 13۷0است )ساروخانی،  غیررسمی و عملی

مدنظر است. به این معنا که آیا فرد در طول زندگی خود در مواجهه با اموری که به نهادهای 

 اجتماعی مربوط است دچار تبعیض شده اند.

اشاره دارد. اصطالح  ی بین جامعه و اعضایشبه کیفیت رابطه :احساس امنیت اجتماعی

آید. ناامنیمی امنیت اجتماعی توسط جامعه یا اجتماع به وجود بیانگر این است که "اجتماعی"

، 1یننهاماال) گیرند که ناشی از مسائل اجتماعی هستندمی قرار "اجتماعی "هایی زیر عنوان 

تماعی یعنی عدم اج در کل، امنیت ،(۸: 1391به نقل از عنایت، موحد و حیدری،  ۲00۴/ ۲00۵

 .اعم از حقوق فردی و اجتماعی تهدید نسبت به حقوق افراد،

های دولتی در قبال لیت مقامات سازمانئو، احساس مسوفای به عهدمنظور از  :وفای به عهد

در این تحقیق نگرش یا ادراک افراد به وفای به  (.13۸۸باشد )منوریان و همکاران، شهروندان می

 های دولتی مد نظر است.عهد مقامات در سازمان
درجه باور مردم به صداقت و درست کاری و انجام صحیح امور محول شده به  :گوییحقیقت

 و همچنین( ۲۵۸: 13۸۸،  همکاران )منوریان و دهدنشان می مقامات دولتی را وسیله دولت و

 .باشدمی کاری مسئوالن نسبت به مردمو عدم مخفی رسانی صادقانهاطالع
 هاآنمورد احترام قرار گرفتن رعایت مساوات و به  شهروندان نگرش داللت بر انصاف :انصاف

  .دارد دولتی هایدر مواجهه با مسئوالن و سازمان
لف های مختقوانین و بخشمیزان هماهنگیِ کارکنان، نگرش شهروندان به  منظور :همبستگی

  باشد.ها میها و نهادها و میزان کنترل و نظارت بر اینسازمان

متغیر وابسته تحقیق اعتماد  اجتماعی می باشد در مورد اعتماد اجتماعی آن را در حیطه 

وطنان، توانند همشهریان، همها میدهیم. این غریبهها مورد سنجش قرار میاعتماد به غریبه

های مختلف در جامعه باشند که با پاسخگو کنندگان نقشمشاغل و اصناف و اشغال صاحبان

های طورکلی نقشرو اعتماد به صاحبان مشاغل، اصناف و بهی آشنایی ندارند. از اینسابقه

های ها سروکار دارند، مورد سنجش قرار گرفت. عالوه بر این گویهاجتماعی که اغلب مردم با آن

عاد گر ابها که بیانیافته طراحی شده است. این گویهی سنجش اعتماد تعمیمدیگری نیز برا

 

1- Hamalainen 
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 و صراحت و باز بودن است.  وفاداری به قول، احتیاط، صداقت

عبارت است از تمایل فرد به قبول ریسک در یک موقعیت اجتماعی که این  :اعتماد اجتماعی

مل عدارد ای که انتظار اطمینان بر این نکته مبتنی است که دیگران به گونه تمایل بر حس

  (.10: 1391ای در پیش خواهند گرفت )پناهی و دهقانی، ی حمایت کنندهاند و شیوهکرده

 های پژوهشیافته  -۴

 های توصیفییافته -۴-۱

درصد  9/۵3را مردان و  درصد 1/۴۶نفر پاسخگو  3۸۴دهد از های توصیفی تحقیق نشان مییافته

درصد  ۷/۵درصد متأهل و  ۸/۵0درصد مجرد،  ۵/۴3اند که از پاسخگویان را زنان تشکیل داده

سال سن  0۸/33طور میانگین که به اند. پاسخگویانبدون همسر )به دلیل فوت یا طالق( بوده

دانستند. محل یدرصد( م 1/۶۴اجتماعی متوسط ) -را عضو طبقه اقتصادی خوداند اکثراً داشته

اند. میزان درصد( فارس زبان بوده ۶/۸۴درصد از افراد شهر بوده و اکثر پاسخگویان ) ۲/۸۷تولد 

درصد( لیسانس بوده است. بیشتر افراد دارای شغل آزاد و تنها  ۴/۴0تحصیالت اکثر پاسخگویان )

 اند.درصد افراد بیکار بوده ۸/1

 های استنباطییافته-۴-۲

 همبستگیآزمون  -۴-۲-۱

 دهد. همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق را نشان می 1نتایج جدول 

 آزمون همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق  :۱جدول 

 متغیر متغیر وابسته مقدار همبستگی پیرسون سطح معنی داری

 اعتماد نهادی اعتماد اجتماعی ۶۴/0** 000/0

 فساد ادارینگرش به  اجتماعیاعتماد  -۴9/0** 000/0

 احساس امنیت اعتماد اجتماعی ۴0/0** 000/0

 تجربه تبعیض اعتماد اجتماعی -۲9/0** 000/0

 وفای به عهدنگرش به  اعتماد اجتماعی ۴۴/0** 000/0

 گوییحقیقتنگرش به  اعتماد اجتماعی ۴۶/0** 000/0

 انصافنگرش به  اعتماد اجتماعی 39/0** 000/0

 همبستگینگرش به  اعتماد اجتماعی ۴9/0** 000/0
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های جدول حاکی از آن است که بین متغیرهای احساس امنیت، اعتماد نهادی، نگرش داده

به وفای به عهد، نگرش به حقیقت گویی، نگرش به انصاف و نگرش به همبستگی با متغیر وابسته 

چه میزان نگرش به متغیرهای ذکر  تحقیق رابطه مثبت و معناداری وجود دارد به این معنا که هر

یابد همچنین بین متغیرهای نگرش به فساد و شده باالتر باشد اعتماد اجتماعی نیز افزایش می

تجربه تبعیض با متغیر وابسته اعتماد اجتماعی رابطه معکوس و منفی وجود دارد به این معنا که 

اد اجتماعی افزایش می یابد. هر چه میزان نگرش به فساد و تجربه تبعیض کاهش یابد اعتم

توان گفت شرایط حاصل از عملکرد نهادی و کیفیت نهادی زمینه را برای اعتماد بنابراین می

 .یابداجتماعی در جامعه افزایش می

 تحلیل رگرسیون -۴-۲-۲

طور دهد. همانزمان را نشان میبا روش ورود هم اعتماد اجتماعی رگرسیون چند متغیره ۲جدول 

 ۵۴اند، شود، نتایج حاکی از آن است که متغیرهای تحقیق توانستهکه در جدول مشاهده می

نی کند. بیمتغیر اعتماد اجتماعی که در این تحقیق متغیر وابسته است را پیشواریانس درصد از 

گونه که از در این تحقیق همان شد.مراجعه  1واآنبرای ارزیابی معناداری این نتیجه به جدول 

توان معنادار است و می 01/0( در سطح خطای کمتر از ۴۶/۵۶) Fها نمایان است مقدار خروجی

برای حال شود. چندگانه در جامعه برابر با صفر است رد می Rگفت فرض صفرِ مبنی بر اینکه 

. بر ردکنگاه  t ضرایب به معناداری مقدارتک متغیرها باید در جدول مشخص شدن معناداری تک

گویی دارای تأثیر معناداری نیست. در مرحله آخر دهد متغیر حقیقتاین اساس نتایج نشان می

مینگاه  ۲بتا ترین متغیرهای مؤثر بر اعتماد اجتماعی به ضرایب استانداردشدهبرای شناسایی مهم

در ازای هر واحد اضافه شدن انحراف استاندارد متغیر که دهد نشان می این بخش نتایج شود.

انحراف استاندارد افزوده خواهد شد و  ۴۵۵/0اعتماد نهادی، به متغیر اعتماد اجتماعی به میزان 

ترین متغیر مؤثر بر اعتماد اجتماعی بوده است. متغیر احساس بنابراین متغیر اعتماد نهادی مهم

نگرش به  ، 1۷0/0همبستگی با نگرش به ، -۲1۴/0اری با فساد ادنگرش به ، ۲۴۴/0امنیت با 

ضریب رگرسیونی   -113/0، تجربه تبعیض با 1۲۷/0انصاف نگرش به ، 1۶۶/0وفای به عهد با 

 .های بعد قرار دارنداستانداردشده در رده

 

1 - ANOVA 

2 - Beta 
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  ۱نتایج رگرسیون چند متغیره اعتماد اجتماعی با روش ورود همزمان  :۲ جدول

 متغیر
رگرسیونیضرایب   آزمون هم خطی Tآزمون  

B Beta T Sig Tolerance VIF 

۸0۵/۲0 مقدار ثابت   ۸10/۸  000/0    

3۶9/0 اعتماد نهادی  ۴۵۵/0  3۴۵/10  000/0  ۶۲۵/0  ۶01/1  

فساد ادارینگرش به   ۵۶1/0-  ۲1۴/0-  03۸/۵-  000/0  ۶۷۲/0  ۴۸۸/1  

-3۶۵/0 تجربه تبعیض  113/0-  ۸۴3/۲-  00۵/0  ۷۷1/0  ۲9۷/1  

۷۶۴/0 احساس امنیت  ۲۴۴/0  ۴۷۴/۶  000/0  ۸۵0/0  1۷۷/1  

وفای به عهدنگرش به   19۵/0  1۶۶/0  0۸0/۲  0۴1/0  3۲۴/0  090/3  

گوییحقیقتنگرش به   03۶/0  011/0  1۶۲/0  ۸۷1/0  ۲۵3/0  9۵۴/3  

انصافنگرش به   39۲/0  1۲۷/0  1۶1/۲  031/0  3۴9/0  ۸۶۷/۲  

همبستگینگرش به   1۸9/0  1۷0/0  11۸/۲  0/00۸ 3۵۴/0  ۸۲۵/۲  

 خالصه مدل
R Rمجذور 

 R مجذور

  شدهلیتعد

۷39/0  ۵۴۶/0  ۵3۷/0  

ANOVA 
F Sig دوربین واتسون 

 
۵۶/۴۶ 000/0  ۷0/1  

های آزمون شده بر اساس نظریات نهادی روثستاین و استول و در پژوهش حاضر فرضیه

 اکنون با توجه به نتایج .باشده مییی اوفه تدوین شده است که شامل هشت فرضی نهادنظریه

هر یک از فرضیات فرعی در این تحقیق . پردازیمها میحاصل از تحلیل رگرسیون به تحلیل آن

 بیانگر تأثیر یکی از ابعاد متغیرهای کیفیت و عملکرد نهادی بر اعتماد اجتماعی است.

در این تحقیق مدعی است که نگرش به فساد اداری بر اعتماد اجتماعی افراد مؤثر  اولفرضیه 

دار است و این معنی 9۶/1باالتر از  t( و همچنین -۲1۴/0است که این متغیر با ضریب تأثیر  )

فرض مورد تأیید قرار گرفته است. نتیجه پژوهش حاضر در مورد این فرضیه با تحقیق منصوریان 

(، 139۲(، شارع پور، فاضلی و اقراریان )1391(، شارع پور، فاضلی و اقراریان )13۸۸و قدرتی )

(، رابینز ۲010(، روثستاین )۲009(، ریچی )۲00۸(،  و استول )۲00۴روثستاین و اوسلینر )

رفتار فاسد،  ( همسویی دارد.۲01۶(، ساندرسکا و دنیسن )۲01۴(، نانستاد و همکاران )۲01۲)

ای یعنی نهاده کندیدراک فساد، سطح پایین اعتماد و استمرار فساد ایجاد ما یندور باطلی را ب

 

1 - Enter 
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ازدارندگی در ارتکاب دهند اما نهادهای کارآمد نقش بهای فاسد را کاهش میتوافق هفاسد، هزین

ثستاین است که اگر نهادهای عمومی فاسد سبب وم رالد. برآیند چنین وضعی، جان کفساد دارن

کنند، امکان رشد اعتماد اجتماعی در جامعه وجود  فبرحساب فساد تعری شوند مردم زندگی را

 شت.نخواهد دا

 .دارد که اعتماد نهادی بر اعتماد اجتماعی شهروندان مؤثر استپژوهش بیان می دومفرضیه 

شده است که نتیجه رگرسیون چند متغیره در مورد این  حاضر تأیید این فرضیه در پژوهش

انتظارات نظری بوده است. نتیجه پژوهش حاضر در مورد این فرضیه همسو با فرضیه مطابق 

(، 13۸9زاده )(، شارع پور، رازقی و غالم13۸۸(، منصوریان و قدرتی )13۸۸تحقیقات شارع پور )

( ۲00۸(، روثستاین و استول )۲00۴(، روثستاین و اوسلینر )1391شارع پور، فاضلی و اقراریان )

 الااعتماد اجتماعی از به است ک تاینثسور تداللدرواقع آزمون تجربی این اسه این فرضی باشد.می

ن و ثستایوزنظر را دند.اعتمانده کن نهادهای حکومتی، تولیدی از یعنی نوع خاص شودمیتولید 

اعتمادی به عبارتی، بی .شودتول اگر نهادها اعتمادکردنی نباشند، به مردم نیز اعتماد نمیسا

ثستاین نهادها امکان محاسبه را برای افراد فراهم وافقی تأثیرگذار است. در نظر ر عمودی در سطح

م سال لوح/ خواهند و قادر نیستند تنها در نقش کنشگر سادهرشوه، نمی هکنند. افراد با مشاهدمی

وه، الع شوند. بهکنند و وارد کنش فاسد میمینی محاسبه البلکه در نقش کنشگر عق ،باشند

گذارند می یفعی افراد تأثیر مناد اجتمالتی، بر اعتمداعیض و بیعناکارآمد با تبنهادهای 

 (.۲00۸ثستاین، و)ر

های روثستاین، بین متغیر اعتماد نهادی و اعتماد اجتماعی در تحقیق حاضر مطابق به یافته

ک ت . اما برخالف نتیجه پژوهش روثستاین این رابطه قوی است. در آزمونمشاهده گردیدرابطه 

و در آزمون رگرسیون چند متغیره عملکرد نهادی ضریب  ۶۴/0متغیره ضریب همبستگی پیرسون 

 است. ۴۷/0بتا برابر 

دارد اعتماد اجتماعی تابعی از احساس امنیت اجتماعی پژوهش بیان می سومفرضیه 

این فرضیه بوده است. موید شهروندان است. نتیجه مدل رگرسیون چند متغیره پژوهش حاضر 

کردند مورد پردازان نهادی بیان میطور که نظریهآمده در مورد این فرضیه هماندستنتیجه به

تأیید قرار گرفت که مطابق با انتظارات نظری است. نتیجه پژوهش حاضر در مورد این فرضیه 

یاری و هزارجریبی (، 13۸۸(، معیدفر و جهانگیری )13۸۸همسو با تحقیقات منصوریان و قدرتی )

( ۲01۲(، رابینز )۲00۸(، روثستاین و استول )1391(، شارع پور، فاضلی و اقراریان )1391)

 باشد. می
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هنجارها و  یطهآشنا ح یایدنکند. لوهمن امنیت را به دو حوزه آشنا و ناآشنا تقسیم می

در  یکنرسد، لیمبه نظر  یکاف یاجتماع یستمس یینحفظ انسجام و تع یاست که برا هاییعادت

 ینکند، ایم یبندناآشنا طبقه یایدن یلآن را در ذ یهاحوزه یشترجهان مدرن که لوهمن ب

فرد در این  ناامنیاحساس  سازسببامر  یند داشت و همننخواه یکارکرد یچه یگرهنجارها د

کند ینم ناامنیکند، احساس یم یکه فرد در حوزه آشنا زندگ یلوهمن تا زمان یدحوزه است. از د

یبه جود م یزمان ناامنیوجود ندارد(. احساس  ناامنیحوزه  ینکه در ا یستن یمعن ینبه ا ین)ا

وزه ناآشنا را حدر  ینتام اساحس یجادحل اتنها راه یگذارد. ویناآشنا م یایکه فرد پا به دن یدآ

 (.3: ۲003داند )جاالوا، یم یانتزاع یهایستماعتماد به س

دارد که نگرش به تجربه تبعیض بر اعتماد اجتماعی مؤثر است. پژوهش بیان می رمچهافرضیه 

 داشت مورد تأیید قرارطور که نظریه نهادی بیان میآمده در مورد این فرضیه هماندستنتیجه به

گذارد. نتیجه پژوهش حاضر در مورد این گرفت. این متغیر تأثیر منفی بر اعتماد اجتماعی می

(، 1391(، شارع پور، فاضلی و اقراریان )13۸۸ا تحقیقات منصوریان و قدرتی )فرض همسو ب

(، ۲010(، روثستاین )۲009(، ریچی )۲00۸(، روثستاین و استول )۲00۴روثستاین و اوسلینر )

باشد. به نظر اوسلینر وقتی نابرابری باالست، فقرا ( می۲01۴(، نانستاد و همکاران )۲01۲رابینز )

سیاسی انعکاسی ندارد و از حوزه ها در های آنکنند که دیدگاهی کرده و فکر میقدرتاحساس بی

عالوه اعتماد به دیگران بر مبنای برابری اقتصادی قرار کنند، بهگیری میمشارکت مدنی کناره

که منابع نابرابر توزیع شود، افراد باال و پایین هرم خود را دارای سرنوشت مشترکی دارد، هنگامی

های متفاوت از خود دارند. همچنین وقتی دانند و دلیل کمتری برای اعتماد با افراد با زمینهنمی

از این  یابد وبینی به آینده و احساس تسلط بر سرنوشت خود، کاهش مینابرابری باالست خوش

 (.۸۶9: ۲00۵ون، اسازد )اوسلینر و بردار میخدشه طریق اعتماد به دیگران را

دارد که نگرش به وفای به عهد در نهادها بر اعتماد اجتماعی پژوهش بیان می پنجمفرضیه 

گرفت. بنابراین هرچه  رآمده در مورد این فرضیه نیز مورد تأیید قرادستمؤثر است. نتیجه به

ز یابد. این فرض انگرش به وفای به عهد در نهادها بیشتر باشد اعتماد اجتماعی نیز افزایش می

توان گفت که نهادها موجد در اینجا می باشد.( می۲01۲های رابینز )یافتهپژوهش مطابق 

توان به کمک نظام قضایی، دارای کارگزارانِ پایبند به وفای به عهد هستند. بیشتر عهدها را می

 .ضمانت اجرایی کرد

 گویی در نهادها برپژوهش بیانگر این است که نگرش شهروندان به حقیقت ششمفرضیه 

های برخالف یافتهاین نتیجه اعتماد اجتماعی مؤثر است که این فرض مورد تأیید قرار نگرفت. 

بنابراین تا زمانی که احساس کنیم کنشگران در الگوهای نهادی که به  باشد.( می۲01۲رابینز )
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شوند، احتمال اعتماد به بینند و محدود میزند قرار دارند، آموزش میپرداتحمیل حقیقت می

 ها بیشتر است.آن

هش بیانگر این است که نگرش شهروندان به انصاف در نهادها بر اعتماد پژو هفتمفرضیه 

 داشتطور که نظریه اوفه بیان میآمده از این فرضیه هماندستاجتماعی مؤثر است. نتیجه به

قرار گرفت. بنابراین هرچه نگرش شهروندان به انصاف نهادی بیشتر باشد اعتماد مورد تأیید 

  یابد.اجتماعی نیز افزایش می

ری کنند. براببه تعمیم اعتماد، کمک می طرفانه دارنددی منصفانه و بینهادهایی که عملکر

ی انصاف است. نهادها نباید دارای ترجیحات در مقابل قانون و مساوات در مشارکتِ سیاسی نمونه

ی خود طرفهای افراد، بیداوری درونی نسبت به شهروندان باشند و باید نسبت به تفاوتو پیش

ی هایی که خارج از انتخاب آزادانهکم تفاوترا حفظ کنند. رژیم نهادی که با این تفاوت )دست

کند و نویدِ جبران ای برقرار میها تحمیل کرده است( ارتباط فعاالنهافراد است و ساختار بر آن

 تواند به افزایش اعتماد، منجر شود.دهد نیز میها را میآن

ها جتماعی آندارد که نگرش به همبستگی نهادها بر اعتماد اپژوهش بیان می هشتم فرضیه

آمده در مورد این فرضیه نیز مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین هرچه دستمؤثر است که نتیجه به

ه حقوق اجتماعی ک یابد.بیشتر باشد اعتماد اجتماعی افزایش مینگرش به همبستگی نهادی 

سازد، را از طریق توزیع مجدد و حمایت گزینشی میسر می های زندگیدسترسی یکسان به فرصت

 .سنگ بنای پتانسیل اعتمادآفرین همبستگی است

 تحلیل مسیر -۴-۲-۳

وابسته  مستقل بر متغیر هایبا استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره، تأثیرات مستقیم متغیر

مورد ارزیابی قرار گرفت، اما جهت سنجش میزان تأثیرات غیرمستقیم و همچنین مستقیم و 

ارزیابی مجدد میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر روی اعتماد اجتماعی، از تحلیل مسیر 

قابل  ۲ار متغیره بر روی نمود در رگرسیون چند شده محاسبهشود. ضرایب بتای استفاده می

 باشد.مشاهده می

ان نش جدولاین  نتایج ،دهدرا نشان میرگرسیون چند متغیره احساس امنیت  ضرایب 3جدول  

در ازای هر واحد اضافه شدن انحراف استاندارد متغیر اعتماد نهادی، به متغیر  که دهدمی

انحراف استاندارد افزوده خواهد شد و بنابراین متغیر اعتماد  ۲۲۲/0به میزان  احساس امنیت

و متیرهای نگرش به فساد اداری و  بوده است احساس امنیتترین متغیر مؤثر بر نهادی مهم

 های بعد قرار دارند.تجربه تبعیض در رده
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 چند متغیره احساس امنیت با روش ورود همزمان رگرسیون ضرایب: ۳ل جدو

 متغیر
رگرسیونیضرایب   Tآزمون  

B Beta T Sig 
۷1۴/9 مقدار ثابت   ۷۲۷/10  000/0  

0۵۷/0 اعتماد نهادی  ۲۲۲/0  ۲۲3/۴  000/0  

فساد ادارینگرش به   1۷۴/0-  ۲0۸/0-  ۷۷۶/3-  000/0  

جربه تبعیضت  1۷۴/0-  1۶۸/0-  ۲13/3-  001/0  
 

 

 

 :  مدل تحلیل مسیر متغیرهای پژوهش۲نمودار 

نهایی متغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته به نمایش  تأثیر مستقیم و غیرمستقیمِ ۲نمودار 

 پردازیم. گذارد. در زیر به بررسی و تفسیر این مدل میمی

: از اندهگذاشتالف( متغیرهایی که تنها به صورت مستقیم بر متغیر اعتماد اجتماعی تأثیر 

ش امنیت، نگر میان هفت متغیر: نگرش به فساد اداری، اعتماد نهادی، تجربه تبعیض، احساس

به همبستگی، نگرش به انصاف و نگرش به وفای به عهد در سنجش میزان اعتماد اجتماعی، 

 

اعتماد 

 اجتماعی

 

 

 

 

 فسادبه  نگرش

 اعتماد نهادی

تبعیضتجربه  

همبستگیبهنگرش  

نصافا نگرش به  

بهوفایبهنگرش

 عهد

احساس

 امنیت

۲1۴/0-  
۴۵۵/0  

۲0۸/0-  

۲۲۲/0  

1۶۸/0-  

113/0-  

170/0  

1۲۷/0  

1۶۶/0  

۲۴۴/0  
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دارد. پس از  ۴۵۵/0بیشترین تأثیر را به صورت مستقیم، متغیر اعتماد نهادی با ضریب مسیر 

، متغیر نگرش به فساد اداری با ضریب مسیر ۲۴۴/0آن متغیر احساس امنیت با ضریب مسیر 

، متغیر نگرش به وفای به عهد با ضریب مسیر 1۷0/0، متغیر همبستگی با ضریب مسیر -۲1۴/0

ترین تأثیر متغیر تجربه تبعیض با ، و کم1۲۷/0، متغیر نگرش به انصاف با ضریب مسیر 1۶۶/0

 باشد.می  -113/0ضریب مسیر 

ه اعتماد ابستب( متغیرهایی که هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم بر متغیر و

: در بین هفت متغیر مستقل تحقیق سه متغیر: نگرش به اندگذاشتهاجتماعی اجتماعی تأثیر 

ی عالوه بر تأثیر مستقیم به صورت غیرمستقیم و از اعتماد نهادفساد اداری، تجربه تبعیض و 

 اند.بر متغیر مستقل احساس امنیت بر اعتماد اجتماعی تأثیر گذاشته تأثیرگذاریطریق 

ة تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم و تأثیر کل متغیرهای الگوی تحلیلی دهندنشانکه  ۴جدول 

 های تغییرات متغیر اعتمادبینی کنندهترین پیشباشد، مبین این است که مهمتحقیق می

به  مستقیم دارندمستقیم و غیر به صورترا  تأثیرگذاریاجتماعی، که جمعاً بیشترین میزان 

(، احساس امنیت -۲۶۴/0فساد اداری )نگرش به (، ۵09/0ترتیب به متغیرهای اعتماد نهادی )

(، اختصاص دارد. درنهایت باید گفت که الگوی تحلیلی 1۷0/0همبستگی )نگرش به ( و ۲۴۴/0)

ن مانده آ یین کند و باقیدرصد از تغییرات میزان اعتماد اجتماعی را تب ۵۴تواند این تحقیق می

 کنند که خارج از حیطۀ بررسی این تحقیق است.های دیگری تبیین میرا متغیر

 متغیرهای مستقل بر اعتماد اجتماعی  میرمستقیغاثرات مستقیم و   :۴ جدول

 اثر کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم متغیر

 -۲۶۴/0 -0۵0/0 -۲1۴/0 فساد ادارینگرش به 

 ۵09/0 0۵۴/0 ۴۵۵/0 نهادیاعتماد 

 -1۵3/0 -0۴0/0 -113/0 تجربه تبعیض

 ۲۴۴/0 - ۲۴۴/0 احساس امنیت

 1۷0/0 - 1۷0/0 همبستگینگرش به 

 1۲۷/0 - 1۲۷/0 انصافنگرش به 

 1۶۶/0 - 1۶۶/0 وفای به عهدنگرش به 

 گیریبحث و نتیجه -5

ن جامعه آافراد  ینوجود اعتماد در ب ی،امهم انسجام در هر جامعه یهااز عوامل و مؤلفه یکی

ترین روابط و سطح اجتماعی از ابتدایی التتعاماعتماد در همه سطوح جامعه و انواع است. 

 ترین نوع اجتماعی مانند روابط خانوادگی بین پدر و مادر با فرزندان تا گسترده و پهن دامنه
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از ضروری ،ردم و یا افراد نوعی با یکدیگرای مانند تعامل حاکمان با مو روابط سطح جامعه مالتتعا

ین پژوهش بررسی هدف از ا شود.یترین پیش نیازهای زندگی مدرن محسوب مترین و بنیادی

 یور تعدادمنظ ین. بدباشدعملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی میکیفیت و تأثیر نگرش به 

 مورد ی،موضوع اعتماد اجتماع امرتبط ب یهایهو نظر یو خارج یداخل یشده انجاماز مطالعات 

تول اس روثستاین ونهادی  یهحاضر به آزمون دو نظر یقدر تحق یمکه گفتچنانمطالعه قرار گرفت. 

 . یممطالعه پرداخت مورددر جامعه ی نهادی اوفه و نظریه

جتماعی انتایج تحلیل رگرسیون حاکی از تاثیر نظریه عمکرد نهادی و کیفیت نهادی بر اعتماد 

(، منصوریان و قدرتی 13۸۸های شارع پور )های پژوهش حاضر مطابق با یافتهاست. یافته

(، روثستاین و استول ۲00۴(، روثستاین و اوسلینر )139۲(، شارع پور، فاضلی و اقراریان )13۸۸)

(، ۲01۲( ، رابینز )۲010(، روثستاین )۲009(، ریچی )۲00۸) ۲وریدو ک 1(،  هرِرس۲00۸)

باشد. در این تحقیقات نیز نگرش ( می۲01۶(، ساندرسکا و دنیسن )۲01۴نانستاد و همکاران )

 از دهدیمبود که بر اعتماد افراد تأثیرگذار بود. نتایج تحلیل مسیر نشان به عملکرد نهادها عاملی 

ش به نگر، یتاحساس امن ،یضتجربه تبع ی،اعتماد نهاد اداری،ساد فنگرش به  :متغیر هفت میان

شترین ، بیاجتماعیاعتماد  یزاندر سنجش م انصافنگرش به همبستگی و نگرش به وفای به عهد، 

اری، فساد ادنگرش به مستقیم، متغیر احساس امنیت دارد. پس از آن متغیر  به صورتتأثیر را 

رار دارد گویی  قحقیقتنگرش به متغیر  و انصافنگرش به  ،تبعیضمتغیر اعتماد نهادی، تجربه 

 ه صورتبباشند. متغیرهایی که هم یموفای به عهد نگرش به متغیر مربوط به ترین تأثیر و کم

: اندذاشتهگصورت غیرمستقیم بر متغیر وابسته اعتماد اجتماعی اجتماعی تأثیر  مستقیم و هم به

ی اعتماد نهادفساد اداری، تجربه تبعیض و  نگرش به متغیر  3متغیر مستقل تحقیق  ۸در بین 

غیرمستقیم و از طریق تأثیرگذاری متغیر مستقل احساس امنیت  به صورتعالوه بر تأثیر مستقیم 

 استخراج یرهایکه متغ دادنشان حاضر پژوهش  یهاافتهی .اندبر اعتماد اجتماعی تأثیر گذاشته

 تبیین را اعتماد اجتماعی یوابسته یرمتغ یانسدرصد( وار ۵۴خوبی )به ینهاد یافتاز ره شده

 کنند.یم

گر و فرساینده اعتماد )فساد، تبعیض، ناامنی، تأکید اصلی نظریه نهادی بر حذف عوامل تخریب

 است. گویی، همبستگی، و انصاف در نهادها(اعتمادی نهادی، نبودِ وفای به عهد، حقیقتبی

توماس هابز قرار دارد که در آن،  ینظریهدر  ی،نهاد یدگاهد یفلسف یانسان شناسانه هایریشه

 

1- Herreros  

2- Criado 
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است که  یشهروندان ینقراردادها، موجد نظم و اعتماد در ب یکننده تضمیندولت مقتدر و 

را همچون گرگ بدرند. به  یگر، همدیعیطب یتوضع یغلبه یطآن را دارند که در شرا یلپتانس

و  مشخص یاست که قدرت یدر زمان یانآدم یعیطب یالام یضرور یامدپ» یط،شرا یننظر هابز  ا

نگه دارد و به موجب ترس از مجازات،  یمرا در حال ترس و ب یشانمشهود وجود نداشته باشد تا ا

 یدین اعتماد یک رابطه. به نظر هارملزم و متعهد کند...« و  یشخو هاییمانپ ینسبت به اجرا

موضوع  .(3 :۲00۶سه قسمتی است: اعتماد کننده، اعتماد شونده و موضوع اعتماد )هاردین، 

تر از موضوع اعتماد در شرایط اعتماد در شرایطی که نظم نهادی کارآمد وجود ندارد بسیار حساس

شهروندانِ دیگر، بدون عنوان مثال در حالت اول، فرد نگران آن است که نسبتاً باثبات است. به

ترس از پیگیری قانون، زمین ملکی او را تصاحب کنند اما در حالت دوم دغدغه او این است که 

اگر در غیبت همکار خود از اداره، کارهای او را انجام ندهد، او نیز بعداً جبران خواهد کرد. اشتومکا 

به وجود آورد اما  هایاستس یقراز ط یممستق به صورتتوان یاعتماد را نم یت، قابلمعتقد است

 یشبه اعتماد را افزا یانتخ یهاینهمردم و نهادها را پاسخگو کرد و هز یدبا یرمستقیمطور غبه

آن  ملیکارکرد ع ینو تضم دموکراسی یجادا یاست،س ینبهتراشتومکا به اعتقاد  رواین ازداد. 

یش ها که موجب افزااعتماد شونده گذارد: از طرفیاز دو سو بر اعتماد اثر م یاست. دموکراس

، با هاکننده اعتمادو از طرف  گرددیم شدنواقعها به مورد اعتماد آن یها و عالقهآن ییپاسخگو

ها آن ییرخطرپذ یآمادگ یشافزا ینبه اعتمادشان و بنابرا یانتدر برابر خ ینیفراهم کردن تضم

 جهت اعتماد. 

با اعتماد ی در رابطه اآموزنده« یاثرات دوگانه» یکدموکرات ینهادها اشتومکااز نظر  ینبنابرا

نداشته وجود  یو کارآمد یکدموکرات یکه نظم نهاد یطیدر شرا (۲۴-۲۵: 199۸، اشتومکا) دارند

ه کتا وقتی»صورت است:  ینها به اآن یحیتلو یریگاند و جهتآگاه یتوضع ین، کنشگران از اباشد

ها که قرارداد یطیاما در شرا «کنمیها اعتماد نمنکنم، به آن یداپ یگراندال بر صداقت د یمدرک

افراد جامعه به  یرشهروندان نسبت به سا یریگشود، جهتیم ینکارآمد، تضم یتوسط نظم نهاد

ها اعتماد باشد، به آن یگراننکنم که نشانگر عدم صداقت د یداپ یمدرک یوقت ات»صورت است:  ینا

ن آ یجادای است که ساختن و اگونهآشنا( به )به افراد نا یافته یماعتماد تعم یت. ماه«کنمیم

 .عوامل مخرب آن را برطرف کرد یدبا یژگی،و ینآن است. به خاطر هم یبتر از تخرسخت یبس

شود )از طرفی تأیید یا تکذیب میاعتمادی به آسانی و با بینظام سیاسی که در آن بیبه نظر افه 

های مخالف( به دلیل اطمینانی ت آزاد، محاکمات علنی، مبارزات احزاب و جنبشطریق مطبوعا

کند، سزاوار اعتماد است. شکست نهادها در تأمین ابعاد که این شفافیت در شهروندان ایجاد می
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ای( ایجاد های جمعیِ )قومی، منطقهگرایانه چون بازگشت به شکلهای واپسفوق، به پدیده

 (.۲۵۷: 13۸۴تاجبش، ود )شاعتماد، منجر می

 های مبتنی بر یافتهپیشنهاد  -5-1

 تیاحساس امن یرعام، متغ یبر اعتماد اجتماع یرگذارتأث یرهایترین متغاز مهم یکیکه  آنجا از

 یشنهادپ ی،انتظام یرویازجمله ن یاجتماع یتامن یکنندهینتأم یبه نهادها ست،ا یاجتماع

 یجان یتمحقق سازند. فراهم کردن امن یشترمهم را هرچه ب ینا ی،علم یریتکه با مد شودیم

 یدرازاز دست یریجهت جلوگ یدجد یکارهاامن، استفاده از راه یزیکیف یطمح یجادشهروندان، ا

 یتاحساس امن تواندیافراد، م یثیتالزم در حفظ آبرو و ح یاطاحت عایتبه اموال مردم و ر

تحقق  ید. البته نبایدر اعتماد شهروندان به هم، کمک نماب یقطر ینکند و از ا یترا تقو یاجتماع

و  یانتظام یرویکرد. ن یانتظام یرویذکرشده را فقط محدود به ن یدر معنا یتامن یمقوله

که  یینهادها یدرا بر عهده دارند. با یریپذجامعه یرونیکنترل ب هایها، فقط سازوکاردادگاه

 یرداشته باشند. متغ یافراد بر عهده دارند، کارکرد مناسبها را در کردن ارزش یدرون یتمسئول

حاصل  یقتحق یناست که در ا یبر اعتماد عام دارد، اعتماد نهاد یاکه تأثیر قابل مالحظه یگرید

 جامعه که عمدتاً  یهانهادها و سازمان یشود همهیم یشنهادنهاد است. پ ۲1سنجش اعتماد به 

 یینانهبواقع یابیو ارز یو تخصص دقیق یهستند، با مطالعه سییاو وابسته به نظام س یهم دولت

 یینهادها یامر برا ینعملکرد خود بپردازند. ا یشترخود از نگاه مردم، به بهبود هرچه ب یهایتفعال

 . رسدیتر به نظر میتر است، ضرورها کمکه اعتماد مردم به آن

هادها به ن جعهدر مرا یضتبع یبا اعتماد عام دارد، تجربه یقیکه ارتباط وث یگرید یرهایمتغ

اف انصنگرش به ی به عهد، وفا، نگرش به و نگرش به وجود فساد در شهروندان در رابطه با نهادها

که در جامعه، قانون، محور امور نباشد است. هنگامی همبستگی در رابطه با نهادهانگرش به و 

ببرد. فساد،  یشتواند پمی یحد فروپاش که جامعه را تا دگیریم یگرد یحاتآن را ترج یجا

د. اجتناب باش قابلشهروندان،  یحتکه صرف موعظه و نص یستن یاو رشوه، مسئله بازییپارت

 ینیهادها، پان بر عملکرد یباشد  نظارت قانون یافساد مه یبرا یساختار ینهاد یینهزم یوقت

لو فساد ج ی،با دعوت مردم به سالمت نفس توانیو ... نم د؛یرمنابع، عادالنه صورت نگ یعباشد؛ توز

 یانسان، مهار محکم یو وجه گرگ صفتانه یبر خودخواه یدبا ذکر شدگونه که را گرفت. همان

فراد ا یقسال انون،ق یاب. در غیستن یکدموکرات ییبر مبنا ییگراجز قانون یزیلگام چ ینزد و ا

به  یاعتمادیمقابله با ب یبرا یاما. فوکودهدیراحتی رخ مبه یضیو اعمال تبع یردگیآن را م یجا

 یبرقرار ی،عموم یراستراتژیکغ هایییکردن دارا ی: خصوصکندیدولت به سه اقدام، اشاره م
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 که یاما، در دولتیبه نظر فوکو .یاقتصاد به سمت بازار جهان یهاو گشودن دروازه ی،دموکراس

احزاب  یانم یاسیاست. وجود رقابت س یادز یزبروز فساد ن یاهها و فرصتینهبزرگ است، زم

. گشوده آوردیدهد و بروز فساد را تحت کنترل درمیمختلف، امکان قدرت مطلقه را کاهش م

 یرممکنرا غ هایها و ناکارآمدییاز نارسا یتحما یز،ن یاقتصاد به سمت بازار جهان یهاشدن دروازه

 .سازدیم

 های بعدیبرای پژوهش پیشنهاد  -5-2

از متغیرهایی که تأثیر معنی داری بر اعتماد اجتماعی داشت متغیر احساس امنیت اجتماعی  یکی

بوده  است که این متغیر با پنج گویه سنجیده شد پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده همه ابعاد 

 متغیر اعتماد اجتماعی متغیر احساس امنیت اعم از امنیت اقتصادی، عمومی، سیاسی و قضایی با

 د.سنجیده شو

 منابع

 تطبیقی اعتماد، اجتماع و جنسیت: بررسی (. 13۸3ی، تقی و کالی، افسانه )آزاد ارمک

 .100-13۲(، ۲)۵، شناسی ایرانمجله جامعه  .اعتماد متقابل بین دو جنس

 ،قش اعتماد اجتماعی در مشارکت مردم در. ن(13۸۸) کریم ،راد یحسن و مصطفی ازکیا 

 .۷-۲۸ (،1)3 ،اجتماعی علوم نامهپژوهش. توسعه روستایی یهاطرح

 بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان  (.1391دهقانی، حمید ) و پناهی، محمد حسین

 .1-1۸ (،۴۷)۲1، شناسی کاربردیجامعهبا تأکید بر مشارکت اجتماعی. 

 ،افشین ترجمه توسعه. و دموکراسی اعتماد،: اجتماعی سرمایه .(13۸۴) کیان تاجبخش 

 تهران: نشر شیرازه. پویان. حسن و خاکباز

 ( اعتماد اجتماعی در میان مردم تهران. 13۸9حضرتی صومعه، زهرا .) مطالعات
 .10۸-1۲۴(، 1)1. شناختی ایرانجامعه

 ( 13۸۸رفیع پور، فرامرز .)تهران: شرکت سهامی  (.چاپ دوم) سرطان اجتماعی فساد

 انتشار.

 ( 1393روثستاین، بو .)ی الدن رهبری، . ترجمهی اعتمادهای اجتماعی و مسئلهدام

)سال اصلی اثر چاپ  .محمود شارع پور، محمد فاضلی و سجاد فتاحی. تهران: نشر آگه

 (.۲00۵شده 
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 ( سرمایه اجتماعی، مدرنیت و عملکرد نهادی. 13۸۴روشنفکر، پیام .) رشد آموزش علوم
 .۴1-۴۶(، ۲)9، اجتماعی

 ،(.1999)سال اصلی اثر چاپ شده  .یشناختجامعه نظریه اعتماد. (13۸۷) پیوتر زتومکا 

 نشر شیرازه. : تهران .غفاری غالمرضا ترجمه

 ( 13۸۵ساروخانی، باقر .)چاپ یازدهم(. 1)جلد  های تحقیق در علوم اجتماعیروش( )

 ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پتهران: انتشارات 

 (. بررسی اعتماد سیاسی دانشجویان مطالعه 13۸۸) سرایی، حسن و صفیری، نسرین

 .۷1-9۶(، ۴)1، شناسی معاصرجامعهموردی: دانشگاه امیرکبیر. 

 ( (. بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به نیروهای انتظامی )مطالعه 13۸۸شارع پور، محمود

 .1-1۶ ،(۴)۲0،شناسی کاربردیجامعهموردی استان مازندران(. 

 با اعتماد انواع رابطه (. بررسی13۸9، خلیل )زادهغالم رازقی، نادر و شارع پور، محمود؛ 

(، 1)۵ ،مطالعات اجتماعی ایرانمازندران.  دانشگاه دانشجویان بین در اجتماعی اعتماد

۸۲-۶3. 

 ( مطالعه 1391شارع پور، محمود؛ فاضلی، محمد و اقراریان الهه .)ی اعتماد: کشور ینب

 .۶0-۸9(، ۴)13 ،شناسی ایرانجامعهمحوری در مقابل نهادمحوری. جامعه

 عوامل  یکشور نیب ی(. بررس139۲الهه ) ان،یاقرار و محمد ،یشارع پور، محمود؛ فاضل

 (،1)1 ،یاجتماع یشناسی نهادهاجامعه ی.رسم یاعتماد به نهادها یریگمؤثر بر شکل

۵۴-3۵. 

 ،نقش بر تحلیلی (.1391)محمود  پور، گنجی امیر و اشنویی، ؛محسن شاطریان 

 .۴3-۵۲ (،۸)۲ ،ایمنطقه یزیربرنامه کاشان. شهر توسعه در انسانی هایسرمایه

 نقش متغیرهای فشار در . (139۴خاکزاد، زینب )و  رستمیان، آفاق؛ علیوردی نیا، اکبر

 ،علوم اجتماعیمجله  .تبیین نگرش نسبت به مصرف الکل: مطالعه موردی دانشجویان

1۲(1 ،)۲99-۲۲3. 

 های (. امنیت و جنسیت: تفاوت1391حیدری، اله رحم ) و عنایت، حلیمه؛ موحد، مجید

  و مطالعات اجتماعی .ایهای اجتماعی و منطقهبین جنسی در مقابل نابرابری
 .۶-3۲(، ۲)10، زنان روانشناختی

 رابطه عضویت در انجمن های داوطلبانه با  (.13۸۸زاده، خلیل و محمود شارع پور )غالم

(، 3۸)10 ،رفاه اجتماعی. میزان اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران

۲۴3-۲۲1. 



 ۹۸/ پاییز و زمستان  ۱۴شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره ششم / شماره جامعه .......................... ۳۱۴

 

 ( بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و نقش آن در 13۸9فدوی، جمیله و نوابخش، مهرداد .)

 (،1)۲، نامه علوم اجتماعیپژوهششهر تهران.  ۵توسعه شهری: مطالعه موردی منطقه 

۴۸-۲۵. 

 ( 13۸۴گیدنز، آنتونی .).ترجمه محسن ثالثی. تهران: نشر مرکز. پیامدهای مدرنیت 

 ( 13۸۴محمدی، محمدعلی .)تهران: انتشارات دانشگاه آن سنجش و اجتماعی سرمایه .

  ی.بخشتوانعلوم بهزیستی و 

 ،عوامل و یافتهتعمیم اجتماعی اعتماد .(13۸۸) پرویز جهانگیری،سعید و  معیدفر 

-۶۷ (،1)1، اجتماعی علوم دانشنامۀ. (ارومیه شهر موردی مطالعه)بر آن  مؤثر اجتماعی

۴۷. 

 ( اعتماد اجتماعی و 13۸۸منصوریان، محمد کریم و قدرتی، حسین .)های کنندهیینتع

 .1۸9-۲1۵(، ۲)۲0 ،شناسی کاربردیجامعه. ؟محورآن: رهیافت نهاد محور یا جامعه

 بررسی رابطه (. 13۸۸) واثق، بهاره و فتاحی، مهدی ؛نرگسیان، عباس؛ نوریان، عباسم

گانه شهر  ۲۲دولتی مناطق  هایسازمانو اعتماد عمومی در  بین پاسخگویی عمومی

 .۲۵1-۲۷۴ (،3)1۴ ،ایران در مدیریت هایپژوهش. تهران

 یو اعتماد اجتماع تیرابطه احساس امن یبررس .(1391) جعفر ،یبیحامد و هزارجر ،یاری 

 تیامن یراهبرد یهاپژوهش .(ساکنان شهر کرمانشاه یمطالعه مورد)شهروندان  انیدر م
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