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مقاله پژوهشی
زمینههای جمعیتشناختی اعتماد اجتماعی در ایران
یعقوب فروتن ، 1سمیه

تاریخ پذیرش1398/07/18 :

چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر این است تا برخی از مهمترین زمینههای جمعیتشناختی مرتبط با
اعتماد اجتماعی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد .در این تحقیق ،بهمنظور شناخت بهتر و فهم
دقیقتر موضوع اعتماد اجتماعی ،آن را در سه عرصه و الیهی عمده ،اعم از عرصهی خانواده یا
اعتماد به والدین و فرزندان ،عرصهی اجتماع یا اعتماد به بستگان و دوستان و عرصهی مدیریت و
سیاست یا اعتماد به مدیران و مسووالن موسوم به اعتماد نهادی مورد بررسی قرار دادهایم .در
مجموع ،یافتههای این تحقیق نشان داده است که میزان اعتماد اجتماعی در عرصهی خانواده حدود
 95درصد ،در عرصهی اجتماع در حدود دو سوم ،و در عرصهی سیاست یا اعتماد نهادی نیز در
حدود یک سوم میباشد .عالوه بر این ،یافتههای این تحقیق نشان داده است که اگرچه متغیرهای
جمعیتشناختی و اجتماعی فاقد تأثیرات تعیینکنندهای بر اعتماد اجتماعی در عرصهی خانواده
میباشند ،اما دو عرصهی دیگر اعتماد اجتماعی بهویژه اعتماد نهادی بهطور چشمگیری تحت تأثیر
سه دسته تعیینکنندههای اصلی مشتمل بر تعیینکنندههای جمعیتشناختی مانند سن ،محل
سکونت ،جنس و تحصیالت و همچنین متغیرهای مرتبط با مؤلفههای دینداری و نگرش جنسیتی
است.
واژههای کلیدی :اعتماد اجتماعی ،زمینههای جمعیتشناختی ،خانواده ،بستگان و دوستان ،اعتماد
نهادی.
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مقدمه و طرح مسأله
بهطور کلی ،موضوع اعتماد اجتماعی 1نهتنها توجه طیف بسیار وسیع و متنوع صاحبنظران و
پژوهشگران حوزههای متعدد علوم انسانی و اجتماعی را جلب و جذب کرده است ،بلکه تأیید و
تأکید بر اهمیت فراوان اعتماد اجتماعی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بهعنوان یکی از
بهنظر میرسد که علت آن نیز ریشه در این واقعیت دارد که اعتماد اجتماعی دارای تأثیرات تعیین-
کنندهای در حوزههای مختلف حیات فردی ،اجتماعی اقتصادی و سیاسی است .بهطوریکه نقش
بسیار مفید و مثبتی در افزایش و تقویت یکپارچگی اجتماعی ،همکاری و هماهنگی ،احساس
رضایتمندی و شادمانی از زندگی شخصی و شغلی ،پایداری توسعه و دموکراسی ،سالمت و طول
عمر ،رشد اقتصادی و رونق بهرهوری تولید دارد .بهعنوان مثال ،جورج زیمل )1950( 2معتقد بود
که اعتماد یکی از مهمترین و قدرتمندترین نیروهای اجتماعی محسوب میشود .از دیدگاه
فوکویاما ،)1995( 3سطح باالی اعتماد اجتماعی و سرمایهی اجتماعی نقش بسیار مثبت و مفیدی
در موفقیت اقتصادی و توسعهی جوامع ایفا میکند .پاتنام )2000 ،1993( 4نیز تأکید کرده است که
سطح باالی اعتماد اجتماعی و سرمایهی اجتماعی نهتنها نقش مهمی در توسعهی اقتصادی دارد
بلکه بهعنوان پیششرط یک حکومت موفق و حکمرانی مؤثر نیز میباشد .برخی دیگر از صاحب-
نظران مانند وینتر ،)2000( 5عدم وجود اعتماد اجتماعی را بهعنوان مهمترین چالش جامعه و یکی
از مهمترین اجزای بخش تیره و تاریک سرمایهی اجتماعی میدانند.
مهمتر آنکه ،اعتماد اجتماعی بهعنوان بهترین و مهمترین رکن تشکیلدهندهی سرمایهی

اجتماعی 6

است و حتی برخی پژوهشگران مانند دلهی و نیوتن( )2002بر این باورند که اعتماد اجتماعی را
باید بهعنوان تنها شاخص اصلی سرمایهی اجتماعی محسوب کرد .درواقع ،خاستگاه تاریخی
پیدایش مفهوم سرمایهی اجتماعی و توجهات آغازین به این مفهوم ناشی از این نگرانی بوده است
که اندیشمندان نشانههایی از افول روحیهی مدنی را مشاهده کردند که کاهش اعتماد به افراد و
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نهادها و کاهش مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه از برجستهترین شاخصها و مؤلفههای این افول
روحیهی مدنی و مشارکت اجتماعی تلقی میشوند .لشتاگه و سورکین )2004( 1نیز استدالل کرده-
اند تغییرات اجتماعی که گذار جمعیتشناختی دوم 2را پدید آوردهاند ،عدم مشارکت در شبکههای
مدنی و تضعیف انسجام اجتماعی را نیز باعث شدهاند" :تمامی عناصر همنوایی (مانند فرمان-
اجزای مرتبط با سوگیری اجتماعی(مانند وفاداری ،انسجام ،مراعاتکردن دیگران) بهتدریج رو به
افول نهادهاند و جای خود را به عناصر و خصوصیاتی دادهاند که اساساً مبتنی بر اشخاص و
ویژگیهای شخصیتی و منافع فردی آنهاست"(به نقل از :روالند .)139 :1396
مطابق تعریف اجالسهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ( 3)OECDدر لندن و بوداپست،
سه بعد اصلی سرمایهی اجتماعی عبارتند از :بعد اول مربوط به مشارکت اجتماعی است(مانند
حضور در سازمانها و ارائهی خدمات داوطلبانه از طریق سازمانها)؛ بعد دوم سرمایهی اجتماعی
نیز مربوط به شبکهها و حمایتهاست(مثالً اینکه آیا فرد در یک ماه گذشته ،به فرد یا افرادی
خارج از خانواده و خانوار خویش کمک کرده است یا از چنین فرد یا افرادی کمک دریافت کرده
است یا نه؟ تعداد دفعات ارتباط و تماس با دوستان و خویشان)؛ بعد سوم سرمایهی اجتماعی
مربوط به مشارکت مدنی است(که شامل مشارکت در انتخابات و رأیگیری ملی ،تماس و ارتباط
با سازمانهای حکومتی و دولتی ،حمایت از ستمدیدگان سیاسی ،کمک مالی به گروههای سیاسی)،
و درنهایت بعد چهارم سرمایهی اجتماعی نیز مربوط به اعتماد اجتماعی است .از دیدگاه

هیلی4

( ،)2002اعتماد اجتماعی بهمعنای تمایل برای اعتمادکردن به افراد بهطور کلی یا به خانواده،
همکاران ،همسایگان ،یا به گروههایی از افراد و سازمانها و مشاغل در نظر میگیرد.
بدین ترتیب ،باتوجه به اهمیت فراوان موضوع اعتماد اجتماعی بر جنبههای متعدد حیات فردی
و اجتماعی ،هدف اصلی تحقیق حاضر این است تا در حد توان خود شواهد پژوهشی و یافتههای
علمی بهمنظور پاسخگویی به این پرسشهای کلیدی تحقیق ارائه نماید :مهمترین الگوهای مرتبط با
اعتماد اجتماعی در جامعهی معاصر ما کدامند؟ چه تفاوتها یا شباهتهایی بین سطوح و الیههای
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متعدد اعتماد اجتماعی اعم از اعتماد به اعضای خانواده ،بستگان و دوستان و اعتماد نهادی یعنی
اعتماد به مدیران و مسووالن جامعه وجود دارد؟ مهمترین عناصر تعیینکنندهی میزان اعتماد
اجتماعی در الیهها و سطوح متعدد آن کدامند؟ بهطور مشخص ،میزان اعتماد اجتماعی تا چه حدی
تابعی از متغیرهای جمعیتشناختی و ویژگیهای فردی مانند سن ،جنس ،تحصیالت و محل

بررسی ادبیات و پیشینهی پژوهش
طیف متعددی از مطالعات و تحقیقات توسط محققان و پژوهشگران همچون اورن،)1997( 1
نیوتن ،)1999( 2وایتیلی )1999( 3و پاتنام( )2000با استفاده از دادههای "بررسیهای جهانی
ارزشها "4به این جمعبندی و نتیجهگیری رسیده است که معموالً بیشترین و باالترین سطح
اعتماد اجتماعی متعلق به کسانی است که بهلحاظ معیارهای متعدد مانند درآمد و ثروت ،منزلت،
رضایتمندی از زندگی و شغل و شادمانی ،در شرایط بهتری هستند و در جامعه بهعنوان
"دارندگان" و "برندگان "5محسوب میشوند .برعکس ،کمترین و پایینترین سطوح اعتماد
اجتماعی را باید در بین "نداران" و بازندگان "6جستوجو کرد؛ یعنی کسانی که نهتنها از سواد و
درآمد و منزلت بسیار پایین برخوردارند ،بلکه رضایتمندی بسیار اندکی از شغل و زندگی
خودشان نیز دارند .پاتنام( )2000در تبیین این سطوح متفاوت اعتماد اجتماعی بر این باور است که
سطح باالتر اعتماد اجتماعی "دارندگان" و "برندگان" به این سبب است که با آنان با صداقت و
احترام بیشتری در جامعه رفتار میشود .مطابق تحقیق هووس و وولف ،)1978( 7در اجتماعات و
شهرهای کوچکتر این احتمال بهمراتب بیشتر است که از اعتماد اجتماعی باالتری بهرهمند باشند.
مطالعات پاتنام( )2000نیز نشان داده است که ساکنان نقاط روستایی و شهرهای کوچک دارای
اعتماد و صداقت و روحیهی دگرخواهی قویتر و بیشتری هستند .وی تأکید میکند که حتی در
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حومههای شهری نیز هرچه واحدهای آن کوچکتر باشد ،دارای شرایط بهتری به لحاظ اعتماد و
سرمایهی اجتماعی است .نتایج تحقیقات انجامشده در ایران مانند پژوهش قدیمی( )1386و
تحقیق نعیمی و ابراهیم زاده( )1396نشان داده است که اعتماد اجتماعی بهطور معنیداری تابعی از
محل سک ونت است بدین معنا که میزان اعتماد اجتماعی در اجتماعات روستایی بیشتر از نقاط
در یک مقیاس بینالمللی ،مطالعات گستردهی اینگلهارت )1999 ،2005( 1نشان داده است که
باالترین سطح اعتماد اجتماعی در بین کشورها و ملتهایی مشاهده میشود که هم ثروتمندترین و
هم دموکراتیکترین جوامع جهان هستند .برعکس ،پایینترین سطح اعتماد اجتماعی متعلق به
کشورهایی است که هم فقیرتر هستند و هم از سطح پایینتر دموکراسی بهرهمند میباشند .برهمین
اساس ،اینگلهارت ( )1999نشان داده است که باالترین سطح اعتماد اجتماعی در کشورهایی مانند
نروژ ،سوئد ،هلند ،کانادا ،فنالند ،ایرلند و ایسلند مشاهده میشود ،درحالیکه کشورهایی همچون
برزیل ،پرو ،فیلیپین ،ترکیه ،ونزوئال از کمترین میزان اعتماد اجتماعی بهرهمند هستند .نتایج تحقیق
پاترسون )1999( 2نشان داده است که طبقهی اجتماعی و نژاد ،دو عامل اصلی سطح اعتماد
اجتماعی در ایاالت متحده هستند .بدین معنا که میزان اعتماد اجتماعی فقیران بهمراتب کمتر و
پایینتر از ثروتمندان است .بااین همه ،مطابق نتایج تحقیق وی ،سیاهپوستان صرفنظر از این که
میزان درآمدشان چقدر است ،از کمترین و پایینترین سطوح اعتماد اجتماعی برخوردارند .برهمین
اساس ،وی نتیجه میگیرد که هراس و ناامنی را باید بهعنوان قدرتمندترین عناصر تعیینکنندهی
عدم اعتماد اجتماعی تلقی کرد .تحقیق اوسالنر )1999( 3در زمینهی اعتماد اجتماعی در ایاالت
متحده آمریکا نشان داد که در سال  1964سطح اعتماد اجتماعی نسبتاً باال بود بهطوریکه نیمی از
پاسخگویان اعالم کردند که به هموطنان خویش اعتماد دارند و این سطح باالی اعتماد عمدتاً ناشی
از این واقعیت بود که فضای عمومی جامعه یک فضای مثبت و قابل اطمینان بود .بهطوریکه افراد
نیز صرفنظر از اینکه بهلحاظ شخصیتی تمایل به اعتماد داشتند یا نه ،عمدتاً به هموطنان خویش
اعتماد میکردند .درحالیکه در سال  1992این فضای عمومی به مرور فروکش کرد و در نتیجه
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میزان اعتماد اجتماعی نیز به کمتر از  40درصد تقلیل یافت .مطابق نتایج تحقیقات رووز،1994( 1
 ،)2001چون منابع حمایتی رسمی و سیستم خدمات دولتی در کشورهای کمونیستی سابق در
جنوب اروپا بسیار اندک و محدود بود ،به همین سبب افرادی که همدیگر را میشناختند ،یک
شبکه ی غیررسمی و خصوصی از روابط بین همدیگر ایجاد می کردند تا از این طریق بتوانند برای
دلهی و نیوتن)2002( 2با استناد به تحقیقات انجامشده در برخی کشورهای پیشرفتهی جهان
نشان دادهاند که سطح اعتماد اجتماعی آنها بسیار متغیر و متفاوت است .بهطوریکه درصد کسانی
که معتقدند "اغلب مردم قابل اعتماد هستند" ،در کره جنوبی( 60درصد) ،سوئیس( 43درصد)،
آلمان( 33درصد) ،اسپانیا( 28درصد) ،مجارستان( 18درصد) ،اسلوانی( 14درصد) بود .نتایج
مطالعات و تحقیقات موسسهی پژوهشی "پیو" ( )2007در خصوص میزان اعتماد اجتماعی در بین
شهروندان ایاالت متحده نشان داده است که کمتر از نیمی از آنان یعنی  45درصد معتقد بودند که
اغلب افراد قابل اعتماد هستند و بیش از نیمی دیگر یعنی  57درصد نیز معتقد بودند که افراد اغلب
اوقات سودمند هستند و به هم کمک میکنند .نتایج تحقیق روملیوتوس و رونتوس )2009( 3در
یونان نشان داد که سطح تحصیالت و میزان درآمد ،مهمترین تعیینکنندههای اعتماد اجتماعی
هستند .بدین معناکه افراد با تحصیالت باالتر و درآمد بیشتر بهطور معنیداری از سطح بهمراتب
باالتر اعتماد اجتماعی برخوردار هستند .نتایج تحقیق ایکیدا )2012( 4در شرق و جنوب شرقی
آسیا نشان داد که نهتنها سطح اعتماد اجتماعی تحت تأثیر فضای عمومی و ساختار سیاسی جامعه
است؛ بلکه هرچه میزان تعهد و پایبندی به ارزشهای اجتماعی و سنتهای فرهنگی قویتر باشد،
سطح اعتماد اجتماعی نیز بیشتر است .در ایران نیز نتایج تحقیقات پناهی و شایگان(،)1386
بختیاری( ،)1389حسینی و احمدی( ،)1390قاسمی و همکاران( ،)1392عباس زاده و
همکاران( ،)1394موالیی و همکاران( )1395نشان داده است که سنتهای فرهنگی بهویژه
باورهای دینی و مذهبی دارای تأثیرات مثبت و معنیداری بر روی اعتماد اجتماعی هستند.
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حل و فصل نیازمندیها و مشکالت روزمرهشان به همدیگر کمک کنند.
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باریوس )2017( 1به بررسی وضعیت اعتماد اجتماعی در  6شهر بزرگ در کشورهای آمریکای
التین پرداخت و تالش کرد تا روابط بین نحوهی نگرش افراد نسبت به اعتماد اجتماعی و
مشارکت اجتماعی بهویژه مشارکت در سازمانهای داوطلبانه یا مشارکت مدنی را شناسایی کند .در
مجموع ،نتایج تحقیق وی نشاندهندهی فقدان رابطه معنیداری بین اعتماد اجتماعی و مشارکت در
تأثیرات بحران اقتصادی یونان بر روی وضعیت اعتماد اجتماعی در این کشور و مقایسه آن با 17
کشور اروپایی دیگر به این نتیجه رسیدند که اگرچه بحران اقتصادی اخیر در یونان سبب شده
است تا سطح اعتماد نهادی یعنی اعتماد مردم به نهادهای دولتی و سیاسی کاهش یابد ،اما اعتماد
اجتماعی غیرررسمی بین افراد نه تنها فروکش نکرد ،بلکه تاحدودی افزایش یافت و تقویت شد.
بدین معناکه در شرایط بحران اقتصادی که مراکز قدرت و نهادهای سیاسی و حکومتی ناکام و
ناتوان شدهاند ،اعتماد اجتماعی در بین مردم از بین نرفت بلکه سعی کردهاند تا با اعتماد و کمک به
همدیگر نیازهای خویش را در شرایط دشوار و بحرانی تأمین کنند .در ایران نیز نتایج تحقیق
محسنی تبریزی و همکاران()1390در بررسی تطبیقی میزان اعتماد اجتماعی در بین نسلهایی که
شرایط بحرانی و دشوار جنگ و انقالب را تجربه کردهاند با نسل بعدی که آن شرایط بحرانی و
دشوار را تجربه نکردهاند ،نشان داده است که تفاوت برجسته و معنیداری بین این نسلها از نقطه
نظر سطح اعتماد اجتماعی وجود دارد.
مبانی تئوریک پژوهش
برای تببین اعتماد اجتماعی دیدگاهها و تئوریهای متعدد ارائه شده است .در این بخش ،مهم-
ترین تئوریهای اعتماد اجتماعی را در دو دستهی عمده طبقهبندی کرده و سپس به اختصار تشریح
میکنیم:
تئوریهای اعتماد اجتماعی در سطح خرد یا فرد :بهعقیدهی این دسته از صاحبنظران و
نظریهپردازان ،اعتماد را باید همچون یک مایملک شخصی و ویژگی فردی تلقی کرد که یا بهعنوان
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بخشی از شخصیت فرد محسوب میشود و یا اینکه به مختصات جمعیتشناختی فرد مانند سن،
جنس ،سطح سواد و تحصیالت ،درآمد و طبقهی اجتماعی مرتبط میشود .دو تئوری عمدهی این
گروه عبارتند از تئوری شخصیت 1و تئوری موفقیت و خوشبختی 2که مهمترین متغیرهای مورد
بحث این تئوریها شامل خوشبینی ،کنترل و تسلط بر امور زندگی ،درآمد ،منزلت اجتماعی،
صاحبنظران این تئوری اریک اوسالنر( )2000معتقد است که اعتماد اجتماعی به مثابه یک فرآیند
جامعهپذیری است که آن را در همان دوران کودکی از طریق والدین فرا میگیریم و بخشی از ذات
و شخصیت ما میشود .بهعبارت دیگر ،اعتماد اجتماعی ریشه در تیپ شخصیتی و احساسات فرد
دارد و ارتباط چندانی با عوامل بیرونی مانند شرایط اقتصادی ندارد .سایر نظریهپردازان این دیدگاه
عبارتند از اورین( ،)1997وایتیلی( ،)1999پاترسون( .)1999اینگلهارت( )1999و پاتنام( )2000نیز
بر این نکته تأکید کردند که اعتماد اجتماعی بهطور تنگاتنگی با شادمانی شخصی و خوشبختی
فردی نیز درهم تنیده است.
تئوریهای اعتماد اجتماعی در سطح کالن جامعه :از سوی دیگر ،نظریهپردازان دستهی دوم
تئوریها بر این باورند که ریشه و خاستگاه اصلی اعتماد اجتماعی را باید در خارج از شخصیت
و ویژگیهای فرد جستوجو کرد چون از دیدگاه آنان ،اعتماد اجتماعی ریشه در سیستمها و
نظامهای اجتماعی دارند .بهعبارت دیگر ،باید یک ساختار و فرهنگ اعتماد و مجموعهای از
سازمانها و نهادهای قابل اعتماد در جامعه وجود داشته باشد تا افراد با مشارکت در آنها ،هم
نقش و سهم خود را ایفا کنند و هم اینکه متقابالً خودشان نیز منتفع شوند .بدین ترتیب ،رفتارها و
نگرشهای مبتنی بر اعتماد در سطح جامعه توسعه و گسترش مییابد .مهمترین تئوریهای این
گروه شامل تئوری سازمان داوطلبانه ،3تئوری شبکهی اجتماعی ،4تئوری اجتماع 5و تئوری جامعه
کالن 6میباشند که مهمترین متغیرهای این تئوریها نیز عضویت در نهادها و سازمانهای
داوطلبانه ،شبکههای دوستان ،اندازه و بعد شهر ،رضایتمندی از اجتماع ،امنیت اجتماع ،ستیزههای
1
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اجتماعی ،رضایتمندی از نهادهای دموکراتیک ،آزادی سیاسی و امنیت عمومی هستند .به عقیدهی
این دسته از نظریهپردازان مانند هاردین )1993( 1و پاتنام( ،)2000اعتماد محصول تجربیات ما
انسانهاست که میتواند در جوامع و زمانهای متفاوت دستخوش تغییرات قابل مالحظهای شود.
بهعنوان مثال ،میزان اعتماد اجتماعی در کشور آلمان غربی از  9درصد در سال  1948به  45درصد
بدین ترتیب ،در جمعبندی این تئوریهای تحقیق باید گفت که هر یک از این تئوریها از یک
منظر و زاویهی خاصی به موضوع اعتماد اجتماعی میپردازند و از همان چشمانداز ،برخی از
جنبههای مرتبط با اعتماد اجتماعی را تبیین میکنند .بهعنوان مثال ،برخی از این تئوریها به
تفاوتها در درون افراد و شخصیت انسانها در زمینهی اعتماد اجتماعی توجه میکنند ،برخی
دیگر از آنها به تفاوتهای سطح اعتماد اجتماعی در جوامع و کشورهای مختلف میپردازند،
برخی از آنها ممکن است تبیین بهتر و دقیقتری دربارهی وضعیت اعتماد اجتماعی در یک زمان و
مقطع تاریخی مشخص ارائه دهند ،برخی دیگر از این تئوریها نیز ظرفیت و قابلیت بهتر و بیش-
تری برای تبیین تغییرات در سطح اعتماد اجتماعی در طول زمان و در بین نسلهای مختلف دارند.
عالوه بر این ،باید در نظر داشت که این تئوریهای متفاوت دارای نقاط اشتراک و همپوشانی
با یکدیگر نیز هستند .بهعنوان مثال ،میتوانیم مواردی از قبیل خوشبینی و اضطراب و اعتماد را به
مثابه جنبههای یک سندروم شخصیتی واحد و یکسان تلقی کنیم و تنها تفاوت بین تئوریها این
است که تئوریهای در سطح خرد اعتماد اجتماعی ،این موارد را همچون نتایج و محصوالت
ماندگار و ذاتی فرآیند جامعهپذیری دوران کودکی تلقی میکنند ،درحالیکه تئوریهای در سطح
کالن اعتماد اجتماعی آنها را محصول تجربیات دوران بزرگسالی محسوب میکنند .یکی از
نظریهپردازان برجستهی اعتماد اجتماعی ،اوسالنر ( ،)1999با استفاده از نتایج پژوهشی و شواهد
تجربی نشان داد که تئوریهای مختلف میتوانند برای شرایط و موقعیتهای متفاوت مناسب
باشند .وی به مطالعهی تأثیرپذیری اعتماد اجتماعی از شرایط اجتماعی و فضای عمومی جامعه در
جریان انتخابات سال  1964و سال  1992ایاالت متحده آمریکا پرداخت .در سال  1964نیمی از
پاسخگویان اعالم کرده بودند که به هموطنان خویش اعتماد دارند و این سطح باالی اعتماد عمدتاً
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ناشی از این واقعیت بود که فضای عمومی جامعه در آن مقطع زمانی یک فضای مثبت و قابل
اعتماد بود .بهطوریکه افراد نیز صرفنظر از این که به لحاظ شخصیتی تمایل به اعتماد داشتند یا
نه ،عمدتاً به هموطنان خویش اعتماد میکردند .درحالیکه در سال  1992این فضای عمومی به
مرور تغییر و فروکش کرد و در نتیجه میزان اعتماد اجتماعی نیز به کمتر از  40درصد تقلیل یافت.
نتایج تحقیقات رووز( )2001 ،1994نشان داده است که در این قبیل کشورهای جهان که منابع
حمایتی رسمی و سیستم خدمات دولتی بسیار اندک و محدود بود ،آن دسته از افراد که همدیگر را
میشناختند ،یک شبکه غیررسمی و خصوصی از روابط بین همدیگر ایجاد می کردند تا از این
طریق بتوانند برای حل و فصل نیازمندیها و مشکالت روزمرهشان به همدیگر کمک کنند .بدین
ترتیب ،این مثال نیز نشان می دهد که در این قبیل جوامع بهویژه در بین نسلهای قدیمیتر ،تئوری
شبکهی اجتماعی به نحو بهتری میتواند اعتماد اجتماعی را تبیین کند .بنابراین ،میتوان نتیجهگیری
کرد که برای ارزیابی تئوریهای گوناگون در زمینهی تبیین اعتماد اجتماعی باید به شرایط و فضای
عمومی جامعه در مقاطع تاریخی و زمانی مختلف نیز توجه کافی داشت.
جدول شمارهی یک -مهمترین تئوریهای اعتماد اجتماعی و متغیرهای مربوطه
متغیرهای اصلی

تئوریهای در سطح خرد و فرد
تئوری شخصیت

خوشبینی ،کنترل و نظارت بر زندگی

تئوری موفقیت و خوشبختی

درآمد ،منزلت اجتماعی ،رضایتمندی از زندگی،
رضایتمندی شغلی ،شادمانی ،اضطراب

تئوریهای در سطح کالن و جامعه
تئوری سازمان داوطلبانه

عضویت در نهادها و سازمانهای داوطلبانه

تئوری شبکهی اجتماعی

شبکههای دوستان

تئوری اجتماع

اندازه و بعد شهر ،رضایتمندی از اجتماع ،امنیت
اجتماع

تئوری جامعهی کالن

ستیزههای اجتماعی ،رضایتمندی از نهادهای
دموکراتیک ،آزادی سیاسی ،امنیت عمومی

منبع :دلهی و نیوتن(9 :)2002
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مبانی روششناسی پژوهش
به لحاظ روششناختی ،مباحث این مقاله مبتنی بر یک بررسی پیمایشی است .با توجه به تنوع
و گستردگی جغرافیایی کشور ما و متناسب با بودجه و امکانات محدود پژوهشگران ،مناطق،
کمابیش متعدد و گوناگون انتخاب شدهاند که تاحدود قابل مالحظهای در بردارندهی گستردگی
از کشور ما میباشند که میتوان بر اساس آنها برخی از مهمترین الگوهای مرتبط با موضوع
تحقیق را فراتر از یک شهرستان و در سطحی نسبتاً گستردهتر بررسی کرد .برهمین اساس ،جمعیت
نمونهی این پژوهش پیمایشی را مجموعاً تعداد  5200نفر مردان و زنان  15ساله و باالتر ساکن در
نقاط شهری و روستایی شهرستانهای اسفراین ،اهواز ،بابلسر ،بجنورد ،خرمآباد ،رشت ،سقز،
کامیاران ،گرگان ،گنبدکاووس ،محمودآباد و همدان تشکیل میدهند.حجم نمونهی تحقیق با
استفاده از روش کوکران تعیین شده و برای گزینش نمونههای تحقیق نیز از روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای استفاده شده است .ابزار گردآوری اطالعات و دادههای تحقیق نیز پرسش-
نامه ساختیافته بود .پس از گردآوری دادههای مورد نیاز این تحقیق با استفاده از تکنیک پرسش-
نامه ،از برنامهی نرمافزار  SPSSبرای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق استفاده شده است که نتایج
این تجزیه و تحلیلهای تحقیق در بخش بعدی مورد بحث و بررسی قرار میگیرند.
عالوه بر این ،اعتماد اجتماعی بهعنوان مهمترین متغیر تابع یا وابسته در این تحقیق محسوب
میگردد که در سه سطح شامل "اعتماد به اعضای خانواده"" ،اعتماد به بستگان و دوستان" ،و
"اعتماد نهادی 1یا اعتماد به مدیران و مسووالن جامعه"مورد سنجش قرار گرفته است .متغیرهای
مستقل این تحقیق نیز شامل سه دستهی اصلی می باشد .دستهی اول ،متغیرهای جمعیتشناختی که
مشتمل بر متغیرهایی همچون جنس (مردان و زنان) ،محل سکونت (نقاط شهری ،نقاط روستایی)،
وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت و سن میباشد .دستهی دوم متغیرهای مستقل در تحقیق حاضر نیز
مؤلفههای دینی مذهبی میباشند که در این تحقیق به سه روش زیر مورد سنجش و مطالعه قرار
گرفتهاند .ابتدا ،برای اندازهگیری سطوح دینداری از روش متداول در "برنامهی بینالمللی پیمایش
اجتماعی" ( 2)ISSPو از سوی محققین برجستهی معاصر (مانند ژاکوب و کالتر  ،)2013استفاده
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شده است که در این روش ،پاسخگویان ارزیابی شخصی خودشان را درخصوص سطح دینداری
خویش (بدین معناکه خودشان را بهطور کلی تا چه حد مذهبی و دیندار ارزیابی میکنند) در یک
طیف پنجگانه (خیلی زیاد ،زیاد ،کم ،خیلی کم ،اصالً) در پرسشنامهی تحقیق اظهار کردهاند .به-
منظور بررسی جامعتر و سنجش دقیقتر این متغیرهای مستقل تحقیق ،از دو روش تکمیلی نیز در
بدین معنا که ابتدا نگرش نسبت به نوع حجاب و پوشش زنان در اماکن عمومی (شامل چادر،
مقنعه ،روسری ،عدم موافقت با این انواع پوشش) و سپس ،نحوهی نگرش نسبت به تصمیمگیری
زنان درخصوص نوع حجاب و پوشش خودشان نیز در طیف چهارگانه(کامالَ موافق ،موافق،
مخالف ،کامالً مخالف) مورد سنجش قرار گرفته است و باالخره دستهی سوم متغیرهای مستقل این
تحقیق نیز مربوط به نحوهی نگرش جنسیتی است که در این تحقیق به دو شیوه یعنی بر پایهی
نحوهی نگرش نسبت به الگوی مرد نانآور خانواده و همچنین بر پایهی نحوهی نگرش نسبت به
اشتغال زنان در یک طیف چهارگانه(کامالً موافق ،موافق ،مخالف ،کامالً مخالف) مورد بررسی و
سنجش قرار گرفته است.
نتایج و یافتههای پژوهش
الگوهای کلی اعتماد اجتماعی
مطابق تجزیهوتحلیل های این تحقیق می توان الگوهای کلی زیر را در زمینهی سطوح و الیه-
های سهگانه اعتماد اجتماعی استنباط کرد.اول آنکه ،بیشترین و باالترین میزان اعتماد اجتماعی
مربوط به سطح خانواده است؛ بدین معنا که تقریباً تمامی افراد یعنی در حدود  95درصد جمعیت
مورد مطالعه به اعضای خانوادهی خود اعتماد دارند .دوم آنکه ،پس از سطح خانواده ،بیشترین و
باالترین میزان اعتماد اجتماعی را میتوان در سطح بستگان و دوستان مشاهده کرد :اکثریت افراد
یعنی در حدود دوسوم آنها به بستگان و دوستان خود اعتماد دارند و حدود یکسوم باقیمانده نیز
اساساً دارای عدم اعتماد به بستگان و دوستان هستند .سوم آنکه ،کمترین و پایینترین میزان اعتماد
اجتماعی مربوط به اعتماد نهادی یعنی اعتماد به مدیران و مسووالن جامعه است .بهطوریکه تنها
در حدود یکسوم به آنان اعتماد دارند .چهارم آنکه ،تجزیه و تحلیل این الگوهای کلی به تفکیک
جنس پاسخگویان تحقیق نشان میدهد که اگرچه زنان تاحدودی بیش از مردان به هریک از این
سطوح و الیه های سه گانه اعتماد اجتماعی (اعضای خانواده ،بستگان و دوستان ،مسوولین جامعه)
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اعتماد دارند ،اما باید تأکید کرد که این تفاوت برحسب جنس ،چندان برجسته و چشمگیر نیست و
عمدتاً یک نوع همسویی و همگرایی جنسیتی 1نسبت به این سطوح سهگانهی اعتماد اجتماعی
مالحظه می گردد .بدین معناکه میزان اعتماد اجتماعی نسبت به این سطوح و الیههای سه-
گانه(اعضای خانواده ،بستگان و دوستان ،اعتماد نهادی)در بین مردان و زنان کمابیش مشابه و
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همانند یکدیگر است.
جدول شمارهی دو -سطوح و الیههای سهگانهی اعتماد اجتماعی به تفکیک جنس
سطوح سهگانهی اعتماد اجتماعی
جنس پاسخگویان

اعضای خانواده

بستگان و دوستان

اعتماد نهادی

جمعیت مردان
وجود اعتماد

92/8

64/5

35/5

فقدان اعتماد

7/2

35/5

64/5

جمع

100/0

100/0

100/0

فراوانی

2612

2612

2612

جمعیت زنان
وجود اعتماد

94/1

66/2

40/3

فقدان اعتماد

5/9

33/8

59/9

جمع

100/0

100/0

100/0

فراوانی

2588

2588

2588

جمعیت مردان و زنان
وجود اعتماد

93/5

65/3

37/8

فقدان اعتماد

6/5

34/7

62/2

فراوانی

5200

5200

5200

جمع

100/0

100/0

100/0

فراوانی

5200

5200

5200

Gender convergence

1
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برای سنجش هر یک از این سطوح سهگانه اعتماد اجتماعی در پرسشنامهی تحقیق نحوهی
نگرش و میزان اعتماد پاسخگویان به اعضای خانواده ،بستگان و دوستان و مدیران و مسووالن
پرسیده و سنجیده شده است.

در این بخش به بررسی تأثیرپذیری سطوح و الیههای سهگانهی اعتماد اجتماعی از متغیرها و
تعیینکنندههای جمعیتشناختی مانند محل سکونت ،سن و سطح تحصیالت میپردازیم .آیا متغیر
محل سکونت دارای تأثیرات تعیینکنندهای بر روی میزان اعتماد اجتماعی است؟ در پاسخ به این
پرسش کلیدی تحقیق ،تجزیه و تحلیلهای این تحقیق نشان میدهد که روستائیان تاحدودی بیش
از شهرنشینان به سطوح سهگانهی اعضای خانواده ،بستگان و دوستان ،مدیران و مسووالن جامعه
اعتماد دارند .به هر حال ،این تفاوت شهری –روستایی چندان برجسته نیست و در اینجا نیز یک
نوع همسویی و همگرایی بین روستائیان و شهرنشینان در زمینهی سطوح سهگانهی اعتماد اجتماعی
به چشم میخورد :روستائیان و شهرنشینان از میزان کمابیش یکسان و مثابه اعتماد اجتماعی نسبت
به این سطوح سهگانه (اعضای خانواده ،بستگان و دوستان ،اعتماد نهادی) برخوردار هستند.
عالوه بر این ،تجزیه و تحلیلهای این تحقیق درخصوص تأثیرپذیری سطوح و الیههای سه-
گانهی اعتماد اجتماعی از وضعیت سواد و تحصیالت نشاندهندهی دو الگوی مهم است .از یک
طرف ،میزان اعتماد اجتماعی در دو سطح اعضای خانواده ،بستگان و دوستان ،چندان تحت تأثیر
وضعیت سواد و تحصیالت نیست .بهطوری که افراد برخوردار از سطوح متفاوت تحصیالت،
تفاوت زیادی از نقطه نظر اعتماد به اعضای خانواده ،بستگان و دوستان با هم ندارند :در هریک از
سطوح تحصیالت ،کماکان اکثریت چشمگیر افراد یعنی بیش از  90درصد آنان به اعضای خانواده
و حدود دوسوم آنان نیز به بستگان و دوستان اعتماد دارند .از طرف دیگر ،تحصیالت دارای
تأثیرات تعیینکنندهای بر سطح سوم اعتماد اجتماعی یعنی اعتماد نهادی یا اعتماد به مدیران و
مسووالن جامعه است بدین معناکه باالترین و بیشترین میزان این سطح از اعتماد اجتماعی متعلق
به افراد کمسواد و بیسواد است .بهطوریکه بیش از نیمی از آنان به مدیران و مسووالن جامعه
اعتماد دارند .اما همزمان با باالرفتن سطح تحصیالت ،میزان این اعتماد نیز روند نزولی طی میکند
و نهایتاً در بین افراد دارای تحصیالت دانشگاهی لیسانس و باالتر به کمترین و پایینترین حد
یعنی حدود یکچهارم میرسد .بهعبارت دقیقتر ،میزان اعتماد نهادی یا اعتماد به مدیران و
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مسووالن جامعه در بین افراد کمسواد و بیسواد نزدیک به دو برابر بیشتر از میزان آن در بین افراد
دارای تحصیالت دانشگاهی لیسانس و باالتر است.
آیا میزان اعتماد اجتماعی افراد تابعی از سن آنهاست؟ در پاسخ به این پرسش کلیدی و
باتوجه به دادههای این تحقیق میتوان گفت که همان الگوهای دوگانهی فوق دربارهی نقش متغیر
تعیین دقیق تأثیرات سن باید سطوح و الیههای سهگانهی اعتماد اجتماعی را از همدیگر تفکیک
کرد .برای اینکه الگوهای کلی فوق در زمینهی سطوح اول و دوم اعتماد اجتماعی کمابیش بر افراد
همه سنین صدق می کنند :در هر گروه سنی ،بیش از  90درصد افراد به اعضای خانواده و حدود
دوسوم آنان نیز به بستگان و دوستان اعتماد دارند .اما سطح سوم اعتماد اجتماعی یعنی اعتماد
نهادی تاحدودی تحت تأثیر متغیر سن است .بهعنوان مثال ،نزدیک به نیمی از بزرگساالن  45ساله
و باالتر به مدیران و مسووالن جامعه اعتماد دارند ،درحالیکه این نسبت تنها کمتر از یک سوم
جوانان  29-20ساله را دربرمیگیرد .بنابراین ،میتوان گفت تفاوت و شکاف نسلی در سطوح اول
و دوم اعتماد اجتماعی(اعضای خانواده ،بستگان و دوستان) مشاهده نمیشود و تنها در سطح سوم
اعتماد اجتماعی یعنی اعتماد نهادی ،شکاف نسلی بالنسبه برجسته و چشمگیر میشود .بدین معناکه
نسلهای قدیمیتر و مسنتر بهمراتب بیش از نسلهای جدیدتر و جوانتر به مدیران و مسووالن
جامعه اعتماد دارند.
جدول شمارهی سه -وجود اعتماد در سطوح سهگانهی اعتماد اجتماعی به تفکیک متغیرهای جمعیتشناختی
سطوح سطوح سهگانهی اعتماد اجتماعی
متغیرهای مستقل

اعضای خانواده

بستگان و دوستان

اعتماد نهادی

محل سکونت
نقاط شهری

93/4

64/1

36/3

نقاط روستایی

93/6

65/6

40/3

گروه سنی
15-19

93/2

66/5

38/0

20-24

92/5

63/2

33/2

25-29

96/1

63/1

30/7

30-34

94/1

64/9

36/3

35-39

92/9

64/1

40/8
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40-44

92/6

68/2

35/3

45-49

91/5

62/4

46/5

 50ساله به باال

92/9

69/9

46/7

سطح تحصیالت
ابتدایی

91/1

68/8

51/2

راهنمایی

92/1

62/3

46/4

دبیرستان

94/6

65/7

39/2

فوق دیپلم

90/7

61/2

34/9

لیسانس وباالتر

94/7

66/0

29/6

اعتماد اجتماعی برحسب نگرشهای دینی و جنسیتی
آیا سطوح و الیههای سهگانهی اعتماد اجتماعی افراد تحت تأثیر نحوهی نگرش آنها به نقش-
های جنسیتی است؟ مطابق دادههای این تحقیق میتوان دو الگوی مهم استخراج و استنباط کرد.
نخست ،نحوهی نگرش جنسیتی افراد ،تأثیر قابل مالحظهای بر دو سطح اول اعتماد اجتماعی ندارد
بدین معناکه میزان اعتماد به اعضای خانواده ،بستگان و دوستان در بین افراد برخوردار از نگرش-
های جنسیتی متفاوت ،کمابیش یکسان و شبیه همدیگر است .دوم ،سطح سوم اعتماد اجتماعی
یعنی اعتماد نهادی یا اعتماد به مدیران و مسووالن جامعه بیش از دو سطح دیگر اعتماد اجتماعی
تحت تأثیر نحوهی نگرش جنسیتی است :هرچه افراد دارای نگرش سنتیتر و محافظهکارانهتری
نسبت به نقشهای جنسیتی باشند ،این سطح از اعتماد اجتماعی بیشتر و باالتر است .برعکس،
هرچه صبغهی نگرش غیرسنتی و مدرن به نقشهای جنسیتی قوت و شدت میگیرد ،این سطح از
اعتماد اجتماعی فروکش میکند .بهعنوان مثال ،بیش از دوپنجم کسانی که موافق با الگوی سنتی
مرد نانآور خانوار و مخالف با اشتغال زنان در کار خارج از خانه هستند ،به مدیران و مسووالن
جامعه اعتماد دارند .درحالیکه این نسبت در بین کسانی که مخالف الگوی سنتی مرد نانآور
خانوار و موافق اشتغال زنان در کار خارج از خانه هستند ،به کمتر از یکسوم تنزل مییابد.
عالوه براین ،نتایج تجزیهوتحلیلهای این تحقیق نشان میدهد که سطوح و الیههای سهگانهی
اعتماد اجتماعی افراد تابعی از میزان دینداری آنهاست .بدین معنا که هرچه بر شدت و قوت
دینداری افزوده میشود ،میزان اعتماد اجتماعی رو به افزایش میگذارد .برعکس ،میزان اعتماد
اجتماعی در بین افراد دارای سطوح کمتر و پایینتر ،دینداری رو به کاهش میگذارد .بهعنوان
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بیسواد

93/7

70/2

51/0
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مثال ،در بین افراد با دینداری در "حد زیاد و خیلی زیاد" 95 ،درصد آنها به اعضای خانواده و
 70درصد آنها نیز به بستگان و دوستان اعتماد دارند .درحالیکه این میزانها در بین افراد با دین-
داری در "حد خیلی کم و اصالً" به  85درصد (برای اعتماد به اعضای خانواده) و  50درصد (برای
اعتماد به بستگان و دوستان) کاهش مییابد .نکتهی بهمراتب مهمتر این است که بیشترین تأثیر
با دینداری در حد "خیلی زیاد" و نزدیک به نیمی از افراد با دینداری در حد "زیاد" ،به مدیران و
مسووالن جامعه اعتماد دارند؛ درحالیکه این میزان در بین افراد با دینداری در حد "خیلی کم و
اصالً" ،به حدود یکپنجم فروکش میکند .مثال دیگر مربوط به نحوهی نگرش نسبت به نوع
پوشش و حجاب زنان است .باالترین و بیشترین میزان اعتماد نهادی متعلق به کسانی است که
معتقد به پوشیدهترین نوع حجاب یعنی چادر میباشند :نیمی از آنان به مدیران و مسووالن جامعه
اعتماد دارند (البته ،ناگفته نماند که کماکان نیم دیگر آنان فاقد این اعتماد هستند) .برعکس ،هرچه
نگرش افراد به سوی انواع مالیمتر حجاب و پوشش زنان مانند مقنعه و روسری سوق مییابد ،از
میزان این سطح سوم اعتماد اجتماعی یا اعتماد نهادی کاسته میشود .نهایتاً ،کمترین و پایینترین
میزان این سطح سوم اعتماد اجتماعی در بین کسانی مشاهده میشود که اساساً دارای نگرش عدم
موافقت با این انواع پوشش هستند :میزان اعتماد نهادی یا اعتماد به مدیران و مسووالن جامعه در
بین معتقدین به حجاب چادر بیش از سه برابر میزان آن در بین کسانی است که اساساً دارای
نگرش عدم موافقت با این انواع پوشش میباشند.
جدول شمارهی چهار -وجود اعتماد در سطوح سهگانهی اعتماد اجتماعی به تفکیک متغیرهای نگرش جنسیتی و
دینداری
سطوح سهگانهی اعتماد اجتماعی
متغیرهای نگرش جنسیتی و دینداری

اعضای خانواده

بستگان و دوستان

اعتماد نهادی

نگرش به اشتغال زنان
کامالً موافق

95/9

64/1

36/9

موافق

95/0

66/5

36/4

مخالف

87/0

64/8

40/7

کامالً مخالف

90/3

64/5

41/8

الگوی مرد نان آور خانوار
کامالً موافق

94/9

66/8

44/1
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موافق

92/7

66/2

40/1

مخالف

93/2

65/3

33/5

کامالً مخالف

93/5

59/7

30/6

میزان دینداری
زیاد

95/1

69/6

46/4

کم

94/1

61/4

28/2

خیلی کم

85/9

58/7

25/2

اصال

84/7

47/9

20/1

نوع پوشش زنان در اماکن عمومی
پوشش چادر

96/2

69/9

49/8

پوشش مقنعه

89/8

66/7

39/5

پوشش روسری

93/0

61/5

29/5

عدم موافقت

93/8

58/0

15/5

تصمیمگیری زنان دربارهی نوع پوشش
کامالً موافق

96/7

64/7

37/8

موافق

94/7

67/0

38/9

مخالف

87/7

61/8

37/0

کامال مخالفً

92/3

67/8

35/8

خالصه و نتیجهگیری
در این تحقیق تالش کردهایم تا در حد امکان ،یافتههای علمی و شواهد پژوهشی را بهمنظور
شناخت بهتر برخی از مهمترین الگوها و تعیینکنندههای جمعیت شناختی مرتبط با اعتماد
اجتماعی ارائه بدهیم .اولین و مهمترین نکتهای که از نتایج تجزیهوتحلیلهای این تحقیق میتوان
استخراج و استنباط کرد این است که برای شناخت بهتر و فهم دقیقتر ،موضوع اعتماد اجتماعی
ضرورت دارد تا آن را به چند عرصه و الیهی اصلی تفکیک نموده و سپس الگوها و تعیینکننده-
های هریک از این عرصهها و الیههای اعتماد اجتماعی را مورد توجه و مطالعه قرار داد .بر همین
اساس ،در تحقیق حاضر نیز اعتماد اجتماعی را در سه عرصه و الیهی عمده مورد بررسی قرار
دادهایم :عرصهی خانواده یا اعتماد به والدین و فرزندان ،عرصهی اجتماع یا اعتماد به بستگان و
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خیلی زیاد

94/9

75/2

60/6
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دوستان ،عرصهی مدیریت و سیاست یا اعتماد به مدیران و مسووالن یا اعتماد نهادی .در مجموع،
یافتههای این تحقیق نشان داده است که تفاوتهای بسیار چشمگیر بین این سه عرصه و الیهی
اعتماد اجتماعی مشاهده میشود :میزان اعتماد اجتماعی در عرصهی خانواده حدود  95درصد ،در
عرصهی اجتماع حدود دو سوم و در عرصهی سیاست و اعتماد نهادی نیز یکسوم میباشد .دومین
کماکان بهعنوان مستحکمترین و معتبرترین رکن اعتماد است؛ بهطوریکه تقریباً تمامی افراد به آن
اعتماد دارند .نکتهی بهمراتب مهمتر این است که مطابق تجزیهوتحلیلهای تحقیق حاضر ،این
عرصه و الیهی اعتماد اجتماعی تحت تأثیر تعیینکنندههای جمعیتشناختی و اقتصادی اجتماعی
نیست :افراد صرف نظر از این که به لحاظ سن ،جنس ،تحصیالت ،محل سکونت ،نگرشهای
دینی و جنسیتی در چه وضعیتی(مرد یا زن ،جوان یا میانسال یا سالمند ،شهری یا روستایی ،بی-
سواد و کمسواد و تحصیالت عالی ،نگرشهای دینی جنسیتی سنتی یا مدرن) هستند ،کماکان
قاطبهی آنان یعنی بیش از  90درصد آنها به اعضای خانواده اعتماد دارند .این نتایج تحقیق حاضر
به خوبی منعکسکنندهی ارزش خانواده در فرهنگ جامعهی ایرانی است که حتی بسیاری
اندیشمندان خارجی مانند بیتلر و مارتینز ( )2010نیز معتقدند که در تاریخ ایران ،خانواده همواره
بهعنوان مهمترین عنصر تعیینکننده در مناسبات اجتماعی بوده است .1علیرغم چالشها و
دشواریهای فراوان که امروزه خانواده و جامعهی ما تجربه میکند ،اما نتایج این تحقیق نیز نشان
میدهد که نهاد خانواده و ارکان و اعضای آن همچنان مطمئنترین و معتبرترین منبع و ملجأ اعتماد
محسوب میشود.
عالوه بر این ،دو عرصه و الیهی دیگر اعتماد اجتماعی یعنی عرصهی اجتماع یا اعتماد به
بستگان و دوستان و همچنین عرصهی سیاست یا اعتماد به مدیران و مسووالن یا اعتماد نهادی به-
طور معنیداری تحت تأثیر سه دسته تعیینکنندههای اصلی هستند .این تأثیرگذاری بهویژه در
عرصهی اعتماد نهادی بهمراتب برجستهتر و چشمگیرتر است :دستهی اول ،متغیرها و تعیینکنندهی
جمعیتشناختی مانند سن ،محل سکونت ،جنس و سطح تحصیالت است؛ زیرا یافتههای تحقیق
حاضر نشان داده است که میزان اعتماد نهادی در بین بزرگساالن و سالمندان بیش از نوجوانان و
 1به عقیدهی آنان ،عالوه بر نهاد خانواده ،دو عنصر تعیینکنندهی دیگر در مناسبات اجتماعی در تاریخ ایران از گذشته
تا دوران معاصر شامل دین و سیاست میباشد(بیتلر و مارتینز .)2010
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جوانان ،در بین روستائیان بیش از شهرنشینان ،در بین زنان تا حدودی بیش از مردان ،در بین کم-
سوادان و بی سوادان بیش از افراد برخوردار از سطوح عالی تحصیالت است .بهعنوان مثال ،نزدیک
به نیمی از بزرگساالن  45ساله و باالتر به مدیران و مسووالن جامعه اعتماد دارند؛ درحالیکه این
نسبت تنها کمتر از یکسوم جوانان  29-20ساله را دربرمیگیرد .مثال دیگر این که ،میزان اعتماد
بیشتر از میزان آن در بین افراد دارای تحصیالت دانشگاهی لیسانس و باالتر است .دستهی دوم
تعیینکنندههای اعتماد اجتماعی نیز متغیرهای مرتبط با مؤلفههای دینداری میباشد و نتایج تحقیق
حاضر نشان داده است که باالترین میزان اعتماد نهادی در بین کسانی مشاهده میشود که از
باالترین سطوح دینداری برخوردارند و برعکس ،هرچه صبغهی نگرش دینی و دینداری کم-
رنگتر و ضعیفتر میشود ،در آن صورت میزان اعتماد نهادی رو به افول میگذارد .مثالً ،میزان
اعتماد نهادی یا اعتماد به مدیران و مسووالن جامعه در بین افراد با دینداری در حد "خیلی زیاد"
بیش از سه برابر میزان آن در بین افراد با دینداری در حد "خیلی کم و اصالً" است .مثال دیگر
این که ،باالترین و بیشترین میزان اعتماد نهادی متعلق به کسانی است که به پوشیدهترین نوع
حجاب یعنی چادر اعتقاد دارند .بهطوری که نیمی از آنان به مدیران و مسووالن جامعه اعتماد
دارند(هرچند ،کماکان نکتهی قابل تأمل در اینجا این است که حتی نیم دیگر آنان نیز فاقد این
اعتماد هستند) .برعکس ،هرچه نگرش افراد به سوی انواع مالیمتر حجاب و پوشش زنان مانند
مقنعه و روسری سوق مییابد ،از میزان این سطح سوم اعتماد اجتماعی یا اعتماد نهادی کاسته می-
شود؛ بهطوری که میزان اعتماد نهادی در بین معتقدین به حجاب چادر بیش از سه برابر میزان آن
در بین کسانی است که اساساً دارای نگرش عدم موافقت با این انواع پوشش میباشند .دستهی
سوم نیز متغیرهای معطوف به نگرش جنسیتی است :مطابق نتایج این تحقیق ،بیشترین و باالترین
میزان اعتماد نهادی در بین کسانی مشاهده میشود که صبغهی نگرش سنتی و محافظهکارانهی آنها
نسبت به نقشهای جنسیتی برجستهتر و قویتر است .برعکس ،هرچه غلبهی نگرش مدرن و
لیبرال نسبت به نقشهای جنسیتی برجستهتر و قویتر میشود ،از میزان اعتماد نهادی کاسته می-
شود .بهعنوان نمونه ،بیش از دوپنجم کسانی که موافق با الگوی سنتی مرد نانآور خانوار و مخالف
با اشتغال زنان در کار خارج از خانه هستند ،به مدیران و مسووالن جامعه اعتماد دارند .درحالیکه
این نسبت در بین کسانی که مخالف الگوی سنتی مرد نانآور خانوار و موافق اشتغال زنان در کار
خارج از خانه هستند ،به کمتر از یکسوم تنزل مییابد.
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بنابراین ،در جمعبندی یافتههای تحقیق حاضر میتوان گفت که اگرچه سطح بسیار باالی
اعتماد اجتماعی در عرصهی خانواده(یعنی اعتماد به اعضای خانواده به میزان  95درصد) تحت
تأثیر تعیینکنندههای جمعیتشناختی و اقتصادی اجتماعی نیست ،اما دو عرصه و الیهی دیگر
اعتماد اجتماعی بهویژه اعتماد نهادی یا اعتماد به مدیران و مسووالن جامعه قویاً متأثر از این
این گونه جمعبندی و تبیین کرد :آنگاه که کفهی "سنتگرایی" از قوت و سنگینی بیشتری
برخوردار میگردد و نگرشهای سنتی و محافظهکارانه برجستهتر میشود ،درنتیجه بر شدت و
قوت میزان اعتماد نهادی نیز افزوده میشود .برعکس ،آنگاه که نگرشهای غیرسنتی و نوگرایانه
جایگزین میشوند و بر قوت و سنگینی کفهی "نوگرایی" افزوده میگردد ،در آن صورت شدت و
قوت اعتماد نهادی رو به افول میگذارد .نکتهی قابل تأمل این است که این جمعبندی نهایی را
نهتنها میتوان در متغیرهای مربوط به گروه دوم و گروه سوم فوقالذکر(یعنی متغیرهای نقشهای
جنسیتی و مؤلفههای دینداری) با وضوح بیشتری مشاهده کرد ،بلکه در متغیرهای گروه اول یعنی
متغیرهای جمعیتشناختی نیز این الگوی نهایی کمابیش مشهود است :بدین معنا که متغیرهایی
همچون سن ،محل سکونت و سطح تحصیالت نیز بدین شکل بهعنوان عناصر تعیینکنندهی اعتماد
نهادی محسوب میشوند که نگرشهای نوگرایانه و لیبرالی و غیرسنتی معموالً و نه همیشه در بین
نوجوانان و جوانان بیش از بزرگساالن ،در بین شهرنشینان بیش از روستائیان و در بین افراد دارای
تحصیالت عالی بیش از بیسوادان یا کمسوادان برجسته و غالب است .بدین ترتیب ،یافتههای این
تحقیق را نیز میتوان شواهد تجربی و پژوهشی جدیدی در تأیید نظریههایی دانست که نشان
دادهاند پدیدههایی همچون نوگرایی(ویلیام گود  ،)1963تغییرات اجتماعی(گیدنز  ،)1373فردگرایی
(ون دکا  ،1987لستاق و سورکین  )2008و تغییرات در نظام ارزشهای جامعه(اینگلهارت ،1977
روالند  )2012بهعنوان خاستگاه اصلی تحوالت بنیادین در عرصههای گوناگون جوامع معاصر
محسوب میشوند .در پایان ،از منظر سیاستگذاری و برنامهریزی نیز میتوان ضرورت و اهمیت
این مباحث را مورد تأکید قرار داد؛ چون ویژگیهای جمعیتشناختی کشور ما نشان میدهد که
کماکان دارای ساختار سنی جمعیت جوان با میانهی سنی حدود  30سال (فروتن ،2019 ،2014
 )2020و روند فزایندهی تحصیالت و شهرنشینی هستیم ،بنابراین میتوان گفت که پتانسیل و
زمینههای الزم برای تداوم و تقویت روند افول برخی الیههای اعتماد اجتماعی فراهم خواهد بود و
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به همین سبب ضرورت و اهمیت برنامهریزیها و سیاستگذاریهای مناسب در راستای بهبود
اعتماد اجتماعی بهویژه در عرصهی اعتماد نهادی نیز بهمراتب بیشتر و برجسته تر است.
منابع
 .1بختیاری ،مهدی (« )1389اعتماد اجتماعی و رابطهی برخی عوامل اجتماعی با آن :مطالعهی
 .2پناهی ،محمد حسین و شایگان ،فریبا (« )1386اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی» ،فصل-
نامهی علوم اجتماعی.73-103 :37 ،
 .3روالند ،دونالد ( )1396سالخوردگی جمعیت :زمینهها ،پیامدها ،سیاستها ،ترجمهی
 .4یعقوب فروتن ،چاپ اول ،تهران :انتشارات موسسه ،مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی
جمعیت کشور.
 .5حسینی ،سید احمد و پژمان احمدی (« )1390میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در
بین جانبازان بنیاد شهید وامور ایثارگران شهر ری» برنامهریزی رفاه و توسعهی اجتماعی8(2 ،
.120-87):
 .6گیدنز ،آنتونی ( )1373جامعهشناسی ،ترجمهی منوچهر صبوری ،تهران :نشر نی.
 .7قدیمی ،مهدی (« )1386بررسی میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانش-
جویان دانشگاههای زنجان» ،پژوهشنامهی علوم انسانی(53 ،ویژهنامهی جامعهشناسی)-356 :
.325
 .8قاسمی ،وحید ،عدلی پور ،صمد و سید احمد میرمحمدتبار دیوکالیی (« )1392رابطهی
هویت دینی و اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران» ،دین و ارتباطات:)44( 20 ،
.99-73
 .9عباسزاده ،محمد ،علیزاده اقدم ،محمدباقر و آرزو موسوی (« )1394مطالعهی نقش میانجی-
گرایانهی اعتماد اجتماعی در تأثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی» ،پژوهشهای راهبردی
امنیت و نظم اجتماعی.69-86 :)2( 4 ،
 .10موالیی ،جابر ،رنجبریان ،علی ،سیدی ،سید علی و سید علیاکبر حسینی (« )1395بررسی
عوامل جامعهشناختی مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی :مورد مطالعه دانشجویان دختر دانشگاه پیام
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