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 چکیده

نیازهای اساسي توسعه و حرکت به سوی مدرنیته اعتماد اجتماعي از عناصر مهم سرمایه اجتماعي و از پیش
دهنده تواند جهتگرا و دموکراتیک و اعتمادساز ميمثابه نهاد توسعهدانشگاه بهاست. و از سوی دیگر نهاد 

های هر یک از ارکان آن به ویژه دانشجویان اهمیت ها و ارزشباشد. نگرش سیر پیشرفت و تحول جامعه
نهاد  رقابل توجهي دارند چرا که دانشجویان هم از لحاظ پویایي و هم از لحاظ تعداد نسبت به دو رکن دیگ

ل تر و پویاتر و به تعداد بیشترند. به همین دلیدانشگاه یعني اساتید و یاوران علمي )کارکنان( اغلب جوان
پراهمیتي دانشجویان، در تحقیق حاضر به سنجش اعتماد اجتماعي و آزمون رابطه آن با سرمایه جمعي و 

یم. ایان دانشگاه پیام نور پرداختهدسترسي و پاسخگویي نهادی بر اساس نظریه زتومکا در میان دانشجو
نفری )دانشگاه پیام تور مرکز  76333روش تحقیق کمي با تکنیک پیمایش است که در جامعه آماری 

های تحقیق رابطه بین متغیرهای عاملیتي است. یافتهنفر صورت پذیرفته 016غرب( و با حجم نمونه 
ویي نهادی( با اعتماد اجتماعي که منطبق با نظریه )سرمایه جمعي( و ساختاری )ارزیابي دسترسي و پاسخگ

 نهادها به ترسيدس میزان متغیر را اجتماعي اعتماد متغیر بر تاثیر کنند. بیشترینرتومکا است، را اثبات مي
 انمیز و نهاد پاسخگویي میزان از دانشجویان ارزیابي سالم، خانواده داشتن دینداری، متغیرهای و دارد

ل تأمل یافته قاب. کنندمي تبیین را اجتماعي اعتماد متغییر تغییرات از درصد 02 حدود ا،نهاده به دسترسي
 اجتماعي اعتماد دانشجویان درصد 7/71تحقیق سطح پائین اعتماد اجتماعي دانشجویان است به طوریکه 

رسد به نظر ميبرخوردارند و  باالیي اجتماعي اعتماد از دانشجویان درصد 7/6 تنها متوسط رو به پائین و
 و مفید پذیرد. این ترتیبات مانع از رواج نتایجاین مساله بیشتر از ترتیبات ساختاری موجود کشور تأثیر مي

 شوند.و اعتمادسازی نهاد آموزش عالي مي دانشگاهي آموزش زایتوسعه

   اعياعتماد اجتمدانشگاه، دانشجویان، سرمایه جمعي، دسترسي نهادی، پاسخگویي نهادی، واژگان کلیدی: 
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 مسئله  طرحمقدمه و 

ترین مشکالتي که جامعه معاصر ما با آن دست به گریبان است، مسئله کاهش یکي از بزرگ

های اساسي نهادینه شدن جامعه مدني است. اعتماد اجتماعي یکي از پیش زمینه« اعتماد اجتماعي»

نیاز داریم که به دیگران  و گروهي و استقرار مدرنیته است. همه ما برای ادامه زندگي اجتماعي

ای بدون اعتماد به انسجام و پایداری دست اعتماد کنیم و مورد اعتماد قرار بگیریم. هیچ جامعه

ای مشارکت اجتماعي است. ایجادکننده گیری پیوندها و از شروط پایهیابد. اعتماد الزمه شکلنمي

ان به ایجاد تشکل برای حل مشکالت و انجام توهمکاری و همیاری است و فقط با تکیه بر آن مي

های سنتي، اعتماد عمدتاً از تعهدات اجتماعي مبادرت کرد. در جوامع ما قبل مدرن و در بین گروه

شخصي است یعني فقط افرادی که با هم آشنایي یا نسبتي دارند به همدیگر اعتماد نوع سنتي و بین

ما در گیرد. ایده است و نه مورد پذیرش اجتماع قرار ميکنند و اعتماد به افراد غریبه نه پسندمي

ی اهای اجتماعي جدید، اعتماد به دیگران ناشناخته و نا آشنا شرط پایهجوامع مدرن و در بین گروه

برای برقراری روابط اجتماعي و ادامه زندگي است. این نوع اعتماد که اصطالحاً اعتماد تعمیم یافته 

تقسیم کار اجتماعي، همبستگي ارگانیکي و دوام و بقای فرد و جامعه را شود، و عام خوانده مي

های ساختاری و فرهنگي سنتي، کند. در جوامع در حال گذار ضمن پابرجایي ویژگيتضمین مي

ای را ندهکنهای سازنده و تعیینهای اجتماعي نویني نیز پدید آمده و به تدریج نقشنهادها و گروه

گیرند، ساختار نظام اعتماد اجتماعي نیز ضرورتاً تحول یافته و ه عهده ميدر زندگي اجتماعي ب

ند. کای از اعتماد سنتي به اعتماد تعمیم یافته بروز و ظهور ميجریان حرکت آشکار و تسلط یابنده

یر توانند در نوسازی جامعه و تغیمثابه یک نهاد نوین و کنشگران درون آن، نه فقط ميدانشگاه به

ای را ایفا کنند، بلکه در تغییر ساختار اعتماد در جامعه و ن از سنتي به مدرن نقش سازندهساخت آ

ه و کنشگران نهاد دانشگاتبدیل نوع غالب آن از سنتي به تعمیم یافته نیز بسیار مؤثرند. از این رو، 

یشه انده؛ های نهادینه شدآن از اهمیت استراتژیک برخوردارند. باید توجه داشت که در دموکراسي

ک حوزه فعالیت یهر یک  و دارند را خودسیاسي، امر سیاسي و عمل سیاسي هر یک جایگاه خاص 

ت مثابه نهاد مدني، اندیشه سیاسي را برساخعنوان مثال، دانشگاه بههستند. به و اجتماعي نهاد مدني

اب و احز دلیل ضعفسازی دارد. اما در ایران به کرده و نقش بسیار مهم و استراتژیک در گفتمان

نیز بعضاً  و است امر سیاسي کنندهتعیینسیاسي و هم اندیشه مصدور  ، دانشگاه همنهادهای مدني

شود. عالوه بر این رو نقش استراتژیک و راهبردی آن دوچندان ميایناست، ازسیاسي عامل 

لمي و های عدیشهدانشگاه در جهان در حال توسعه پیشگام نوسازی و مدرنیته است. بسیاری از ان

یابد و اندیشه نوسازی و همگامي با تحوالت فکری و امروزین از مجرای دانشگاه به جامعه راه مي

ه همین یابد. بفن شناختي جهاني از طریق دانشگاه به جامعه راه یافته و در زندگي روزمره رسوخ مي

ورد ی در حال توسعه به شمار آگرائي و نوسازی در کشورهاتوان پیشگام توسعهلحاظ دانشگاه را مي
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ر یافته دو از همین روست که خطوط کلي اعتماد و خاصه اعتماد نهادی و مشارکت فعال و سازمان

ای هبندی شده و از آنجا به دیگر عرصهفرایند نوسازی جامعه در این قبیل جوامع در دانشگاه صورت

هیان از اهمیت وافری برخوردار است یابد. لذا اعتماد اجتماعي دانشگازندگي اجتماعي راه مي

د. در شوبطوریکه کاهش اعتماد اجتماعي در میان آنان مسئله اجتماعي ساختارشکن محسوب مي

های دانشجویان یکي از کنشگران دانشگاهي در همه جوامع در حال گذار، جزو گروهاین میان 

های فرهنگي ویژگيها و شوند و از طرف دیگر به دلیل دوام ساختارنخبه و مدرن محسوب مي

-ي، محاسبهشناسنوجویي، فردگرایي، آزاداندیشي، وقتسنتي، هنوز منابع جدید اعتماد اجتماعي نظیر 

به  های انتزاعيای اعتماد به ویژه اعتماد به نظامهای شالودهو مؤلفهها گری و پیوند دایمي با رسانه

بنابراین، نوعي حالت عدم تعادل و بحران  ها نهادینه و دروني نشده است.شکل کامل در بین آن

آید که ناشي از تعارض پایگاهي آنان میان سنت و مدرنیته است. اعتماد در بین دانشجویان بوجود مي

لبته از گزینند که این ااینان در عمل بخشي از منابع سنتي اعتماد و بخشي از منابع مدرن آن را برمي

 است. ذار ناپذیر دوران گجمله شرایط اجتناب

ر های وسیع ارتباطات اجتماعي از اعتباباید توجه داشت که دانشجویان به علت دارا بودن شبکه

 ها و رویکردهای آنان به مسائلبیشتری برای اثرگذاری فرهنگي و سیاسي برخوردارند و نگرش

 همکاران، و اردکانيخلیلي)تواند به جریان عمومي تبدیل شود. نتایج تحقیقات مختلف مختلف مي

در ایران نشان (؛ 7033 ؛ سردارنیا و همکاران،7077 یوسفي،حاجي و زوارهامامي مرتضوی ؛7072

عتمادی ادهد دانشجویان ایراني از اعتماد اجتماعي پائیني برخوردارند. با توجه به اینکه این بيمي

پي  اجتماعي بیشتری درهای تواند به اقشار دیگر جامعه تسری پیدا کرده و آسیبدانشجویان مي

داشته باشد؛ الزم است با سنجش اعتماد اجتماعي آنان و شناسائي ارتباط آنها با هر یک از عوامل 

گذاران ای برای بسترسازی در جهت ایجاد این عوامل از سوی سیاستاجتماعي، تالش مجددانه

با توجه به ر های مختلف سیاسي، اجتماعي و اقتصادی صورت پذیرد. در تحقیق حاضحوزه

 نیا هو این واقعیت ک نور در سراسر کشور امیتحث پوشش دانشگاه پ یمراکز و واحدها يگستردگ

توجهي تعداد قابلو  کشور است هایدانشگاه نتریعیو وس نیتراز بزرگ يکیدانشگاه 

های شهری و روستایي تعداد زیادی از خانوادهو  دهدرا پوشش مي آموزش عالي ورود به داوطلبان از

در سراسر کشور تحت تأثیر فکری و نگرشي فرزندان دانشجوی خود قرار دارند، به عنوان جامعه 

 توان بازنمایي مناسبيزان اعتماد اجتماعي این دانشجویان را ميآماری انتخاب شدند. سنجش می

از وضعیت اعتماد اجتماعي دانشجویان و حتي کل جامعه تلقي کرد. سوال اصلي تحقیق این است 

که آیا سرمایه جمعي به مثابه متغیر عاملیتي و ارزیابي دانشجویان از دسترسي و پاسخگویي نهادی 

  ر اعتماد اجتماعي دانشجویان مؤثرند؟به مثابه متغیر ساختاری ب

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 پیشینه تجربی تحقیق

تحقیقات مختلف داخلي و خارجي در خصوص اعتماد اجتماعي در نهاد دانشگاه و کنشگران آن 
 کنیم. صورت گرفته که در این مرور کوتاه به یافته کلیدی برخي از آنها اشاره مي

اعتماد اجتماعي و تأثیر آن بر مشارکت »( در تحقیقي با عنوان 7070نیا و همکاران )ظهیر
که میزان مشارکت اجتماعي دانشجویان  دهد، نشان مي«اجتماعي دانشجویان دانشگاه هرمزگان

 آن با اعتماد اجتماعي، مثبت و مستقیم است.  ۀدر حد متوسط بوده و رابط

 مطالعه) آن با مرتبط عوامل و اجتماعي اعتماد( »7072) ردکاني و همکاراناخلیلينتایج تحقیق 
داللت بر وجود رابطه متغیرهای گستردگي روابط اجتماعي، احساس  «(مشهد شهر جوانان پیمایشي

 د. عدالت، و فردگرایي خودخواهانه با اعتماد اجتماعي دار

 یرانيا دانشجویان مقایسۀ: دانشگاهي اجتماعي سرمایۀ»( در تحقیقي با عنوان 7077مرجائي )
 نمیا در دانشگاهي اجتماعي دهد که وضعیت سرمایۀنشان مي« هند و ایران در تحصیل حال در

 است. پایین به متوسط حد در ایراني دانشجویان

 میزان بین رابطه بررسي»( در تحقیق خود با عنوان 7077یوسفي )زواره و حاجيمرتضوی امامي
 تحصیالت دانشجویان مطالعه مورد) ملي و اجتماعي مدارای میزان با اجتماعي سرمایه در اعتماد
 اجتماعي ایمدار میزان با اعتماد اجتماعي بر مبتني رفتار نشان دادند که بین« (تهران دانشگاه عالي

 دارد.  وجود معنادار و مستقیم رابطه دانشجویان

 اعتماد و اجتماعي هایشبکه بین رابطه»عنوان ( در تحقیقي با 7033سردارنیا و همکاران )
 شبکه به داعتما اند که، بدین نتیجه کلي رسیده«شیراز دانشگاه دانشجویان: موردی مطالعه نهادی؛

 خانواده، همچون اجتماعي اعتماد عوامل بر( غیره و تویتر بوک، فیس) سایبری اجتماعي های
 معناداری تاثیر مدني نهادهای و حاکمیتي نهادهای از اعم نهادی اعتماد و مذهبي و ملي هویت

  .گذاردمي

: اجتماعي اعتماد و عالي آموزش»( در تحقیقي با عنوان 6370) 7تریچکووا-ایلیوا بویاجیوا و
 وجهيت قابل طور به اعتماد و عالي آموزش بین رابطه که دهدمي نشان« اروپایي تطبیقي دیدگاه

 وزشآم التحصیالنفارغ میان در نهادی و غیرشخصي است. اعتماد متفاوت اروپایي کشورهای در
 است. معیوب دموکراسي دارای کشورهای از بیشتر کامل دموکراسي دارای کشورهای در عالي

                                                           
7. Boyadjieva, and Ilieva-Trichkova 

http://rdch.ir/article-1-95-fa.pdf
http://rdch.ir/article-1-95-fa.pdf
http://rdch.ir/article-1-95-fa.pdf
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، «اليع آموزش موسسات دانشجویان بین در اجتماعي اعتماد بررسي»بر طبق نتایج تحقیق 
 سطوح افزایش با دیگر، سخن به وجود دارد. معناداری منفي همبستگي اعتماد و خودتنظیمي بین

 (. 6372 ،7)الشکو و ولیچکو یابدمي کاهش افراد به سایر اعتماد سطح فرد، خودتنظیمي

 ادیاعتمبي مهم منابع از ، یکي«بي اعتمادی در آموزش»( در تحقیقي با موضوع 6377) 6شولتز
 هنگامي .تاس پایین به باال از گیری تصمیم شیوع متحده، ایاالت مدارس هایسیستم در گسترده

 ای اختیارات با فردی سوی از جامعه اعضای یا فردی معلمان مدارس، مناطق، بر تصمیمات که
 پذیرفته اعتمادیبي با اغلب گیرندهتصمیم و تصمیم شود،مي تحمیل اندک، مشورت با بیشتر، قدرت

 ریسک، از آگاهي و آموزش گذار، حال در چین در که دادند نشان اخیراً( 6363) 0شي و شوند. وومي
 میان در ماداعت بر ریسک از آگاهي منفي تأثیر برهمکنش مثبتي دارند و اعتماد به دادنشکل برای
  .است ترقوی کردگانتحصیل افراد

 به را افراد دهد که آموزشنشان مي« جهاني دیدگاه از اجتماعي اعتماد و آموزش»تحقیق 
 ض،تعار کم و باثبات جوامع کند. درتر هدایت ميبینانهخوش و وطنيجهان هایبینيجهان سمت
 تخطرا که گذار حال در جوامع در ارتباط است و در مقابل این مثبت اعتماد و آموزش بین ارتباط

 (.6367 است )وو، منفي تر است،گسترده سیاسي در آنها و اجتماعي

لقي اعتمادی قشر دانشجو به مثابه مسئله تدریافت که بيتوان با توجه به پیشینه تحقیق مي
شده و ریشه در عوامل متعدد ساختاری و عاملیتي دارد. وجه تمایز تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین 

ها بر اساس شرایط ساختاری و پرداخت به عاملیت و نگرش به عملکرد ساختار و تحلیل یافته
 تحقیقات است.   ها با نتایج برخي مقایسه تطبیقي آن

 تحقیق نظری چارچوب

 وجود يتوافق محققان بین آن گیریشکل هایمکانیسم و اصلي هایویژگي اعتماد، معنای مورد در
را باور (. الیان اعتماد 6:6377 ،0دارد )الریسا از آن وجود زیادی تحلیل نظری ادبیات در و ندارد

مطمئن و اتکاء به ادعا یا اظهار نظر دیگران بدون قومي به اعتبار، صداقت و توان افراد، انتظاری 
، اعتماد اطمینان به دیگران به رغم احتمال و 2(. از دید میزتال6336 ،0داند )الیانآزمون آن مي
(. اعتماد 79:7772 طلبي، عدم قطعیت و مخاطره آمیز بودن آنان است )میزتال،امکان فرصت

                                                           
7. Lashko & Velychko 
6. Schultz 

0. Wu and Shi 

0. Larysa 
0. Lyon 

2. Misztal 
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ع ای اجتماعي مبتني بر مشارکت و مشوق توجه به منافتسهیل کننده رفتار جمعي، ایجاد کننده فض
بیني آینده است. نشان دادن اعتماد، نوعي پیش» (.7:6339 ،7و عالیق جمعي است )زمرلي و نیوتن

به نظر آلموند  (.73:7717 ،6)لومان «کنیم که گویي، آینده تعیین شده استیعني به نوعي رفتار مي
 ،(. به تعبیر کلمن60:7010)اینگلهارت،است کیل روابط ثانوی اعتماد به یکدیگر شرط تش 0و وربا

های حیاتي ( پاتنام اعتماد را یکي از مؤلفه7799، )کلمن کندقدرت عمل کردن را تسهیل مياعتماد 
ه هر کند کتئوری سرمایه اجتماعي فرض مي، . از منظر پاتنامداندو اساسي سرمایه اجتماعي مي

، کس )پاتنامع هکنیم و ببیشتر به آنها اعتماد مي، ارتباط داشته باشیمچه بیشتر با افراد دیگر 
، های احتمالي آتي دیگرانبندی بر روی کنشنوعي شرط( اعتماد را 7777. زتومکا )(20:7770

وجه مشترک همۀ تعاریف و رویکردها وجود دو عنصر ، با وجود این تنوع و تفاوتکند. تعریف مي
ت که تقریباً اس« اتکا به صداقت طرف متقابل»و « ابي به نتایج مورد انتظارامید به دستی»ای پایه

 اند. در همۀ تعریف ها به طور صریح یا ضمني لحاظ شده

ت و الزاما، شناختي دربارة اعتمادصاحبنظران بسیاری در چند دهۀ اخیر به بحث جامعه، در واقع
اند اما در این میان نظریه اعتماد اجتماعي زتومکا محل رجوع بیشتری بوده های آن پرداختهپیامد

با ارائه رهیافتي تلفیقي )تلفیق عاملیت و ساختار( به بررسي اعتماد در سطوح  (7090) زتومکااست. 
، يثبات نظام اجتماع، یمختلف پرداخته است. او منشأ ساختاری اعتماد را پنج متغیر وحدت هنجار

آشنائي با محیط اجتماعي و در نهایت پاسخگو بودن نهادها عنوان ، شفافیت سازمان اجتماعي
بیعي است ط، دارد. به دلیل اینکه تحقیق حاضر پیمایشي بوده و در سطح فردی انجام شده استمي

 ارزیابي که سنجش شرایط ساختاری بدین روش میسر نیست اما از میان شرایط ساختاری
تواند ما را به درک شرایط ساختاری از این دانشجویان از پاسخگویي و در دسترس بودن نهادها مي

در دسترس و پاسخگو و ، ای از نهادهای توانمندوقتي مجموعه، منظر هدایت کند. از نظر زتومکا
ای دن زمینه بربا تعیین معیارها و فراهم کر، به معنای واقعي کلمه در حال انجام وظیفه باشند

کنترل و نظارت بر رفتار افراد توسط نهاها از خطر سوءاستفاده کاسته شده و نظم و ترتیب روال 
در بحث جایگاه عاملیت آید. زتومکا گردد و نوعي احساس امنیت و اعتماد بوجود ميکار حفظ مي

اصل جمع منابع و او سرمایه اجتماعي را حبه سرمایه جمعي اشاره دارد. ، گیری اعتماددر شکل
داند که معموالً در اختیار همه افراد جامعه قرار دارد. مجموعه وسیعي از منابع و امکانات فردی مي

 رسد که برایتوانند جزو سرمایه جمعي قرار گیرند. ولي به نظر ميامکانات وجود دارند که مي
رمایه های سشاخص، د زتومکافقط بعضي از امکانات ضرورت دارد. به اعتقا، پیدایش فرهنگ اعتماد

: عبارتند از، سازدها را برای اعتماد آماده ميآن، ترین پشتوانه حمایتي از افرادجمعي که با قوی
انواده خ، های روابط اجتماعيشبکه، تحصیالت، قدرت، هاتعدد نقش، امنیت شغلي، ثروت و دارایي

                                                           
7. Zmerli & Newton 

6. Luman 

0. Almod & Verba  
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های جامعه آماری یعني دانشجویان خصصیهسالم و اعتقادات دیني. در تحقیق حاضر با توجه به 
خانواده سالم و شبکه روابط انتخاب و نظر زتومکا در مورد هریک از آنها بیان ، متغیرهای دینداری

شود. به اعتقاد زتومکا شبکه روابط عامل مهم در ایجاد اعتماد اجتماعي است که به دو روش مي
نها هایي که اعتماد بر آبل در درون شبکهکنش متقا، کنند. نخستبه گسترش اعتماد کمک مي

گي و یکپارچ، امنیت، دار بودن روابطها به احساس ریشهاین که سابقه آشنایي، حاکم است؛ و دوم
کند. البته الزم به یادآوری است که برخي حمایت در انواع مصایب و مشکالت زندگي کمک مي

 پیوندهای نشات گرفته از آشنایياین وجود گیرد. بنابرمشکالت خود از نبود اعتماد سرچشمه مي
ب شان ترغیتر اعتماد نسبت به مواردی خارج از شبکه روابط اجتماعيافراد را به گسترش راحت

کند؛ خانواده سالم و قوی منبع اجتماعي دیگری است که با اعتماد رابطه دارد. البته زندگي مي
 ها این است که خانواده کانوني براییکي از این راه خانوادگي به طرق مختلف با اعتماد ارتباط دارد.

رود. واضح است که خانواده بشمار مي 7گیری حسن نیت اولیهپیدایش انگیزه اعتماد در افراد یا شکل
رسد که کند. به نظر ميای برای سنجش صمیمیت و اعتماد عمیق در افراد فراهم ميزمینه

ا های گسسته یهای متعلق به خانوادهدالیلي که بچه باورکردن این امر آسان است که یکي از
ز سطح باالتری ا، اندشان حفظ کردهوالدی یا کساني که پیوندهایشان را کامال با خانوادهتک
های دهند و این موضوع دقیقاً به علت فقدان حمایت اساسي یا پشتوانهاعتمادی را نشان ميبي

ره اعتقاد دیني را نیز باید یکي ار منابع مهم اعتماد دانست. خانواده است؛ و باالخ حمایتي از طرف
د کساني ها هماننکنند. آنشناختي احساس اعتماد و امنیت بیشتری ميافراد مذهبي به دالیل جامعه

ي در دارند. به سخن دیگر یکپارچگوابستگي هایشانهستند که به شبکه روابط اجتماعي و خانواده
های قوی و های قوی روابط اجتماعي و خانوادهمانند عضویت در شبکهدرون اجتماعات مذهبي 

 کند.انسجام و حمایت متقابل ایجاد مي، وحدت، دار بودنسالم در افراد  احساس ریشه

 شناسی تحقیقروش

سازی فضای مفهومي از روش مطالعه اسنادی و در بعد تجربي برای در این تحقیق به منظور فراهم
 ها از روش پیمایش استفاده شده است. ابزار گردآوریها و آزمون فرضیهتحلیل یافته، بررسي متغیرها

-ساخته است. اعتبار پرسشنامه با پایش مقدماتي از چند استاد جامعهپرسشنامه محقق، اطالعات

با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجش ها شناسي حاصل شد و انسجام دروني هریک از مقیاس
جمعیت آماری تحقیق کلیه شامل دانشجویان آمده است.  7زارش آن در جدول شماره شد که گ

نفر بودند. با استفاده از  76333شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب است که 
گیری ها به روش نمونهنفر برآورد شد. این تعداد نمونه 016فرمول کوکران حجم نمونه معادل 

تصادفي  افراد به طور، ه بر اساس رشته تحصیلي بود که در هر رشته بر حسب تعدادبندی شدطبقه

                                                           
7. Basic trustfulness 
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پردازش و تجزیه و تحلیل آماری اطالعات با استفاده از آمار  برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند.
 توصیفي و استنباطي انجام شده است.  

 ها. مقدار آلفای کرونباخ شاخص7جدول 
 آلفای کرونباخ شاخص 

 
 متغیرهای مستقل

 19/3 سرمایه جمعي

 17/3 دسترسي نهادی

 10/3 پاسخگویي نهادی

 11/3 اعتماد اجتماعي متغیر وابسته

 

 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

 پالدام ؛7770 فوکویاما) است اجتماعي سرمایه مؤلفه ترینمهم اجتماعي اعتماداعتماد اجتماعی: 
 (.6370 نیوتن ؛6333 7اسوندسن و

« لاتکا به صداقت طرف متقاب»و « امید به دستیابي به نتایج مورد انتظار»ای دو عنصر پایه
 اندی رویکردهای تعریفي به طور صریح یا ضمني در مورد اعتماد ملحوظ شدهتقریباً در همه

 کم سه شکل از اعتماد مشتمل بر اعتماد(. از دید نظری دست777:7099، پور و همکارن)علي
، پوریافته و اعتماد نهادی قابل تشخیص است )موسوی و علياعتماد تعمیم، شخصيبین

افته یتعمیم، فردی(. در این پژوهش نیز اعتماد اجتماعي در قالب سه سنجه اعتماد بین760:7077
 گیرد.و نهادی مورد سنجش قرار مي

ل و چهره به چهره شکشخصي: اعتماد بین شخصي براساس روابط مستقیم الف( اعتماد بین
گیرد و مبتني بر روابط بین فردی است. اعتماد بین شخصي در ارتباط با تعامل و روابط میان مي

(. در 70:7090، کند )غفاریهمکاران و دیگر موارد مشابه تجلي پیدا مي، دوستان، اعضای خانواده
همکاران  دوستان و، خویشان، هاعتماد بین شخصي به معنای اعتماد به افراد خانواد، تعریف عملیاتي

و مورد شخصي فرد پاسخگاست که اغلب با چند گویه در قالب طیف لیکرت و بر حسب روابط بین
 گیرد. سنجش قرار مي

)کارل و  دارد اشاره جامعه اعضای سایر به اعتماد به یافته تعمیم یافته: اعتمادب( اعتماد تعمیم
یافته عبارت است از اعتماد به بیگانگان یا افراد اعتماد تعمیمتعریف عملیاتي  .(7:6377، 6بیالری

( اکثر 7شود: گیری ميهای زیر در قالب طیف لیکرت اندازهکمتر آشنای اجتماع که از طریق گویه

                                                           
7. Paldam & Svendsen 

6. Carl and Billari 
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اند و ( خیلي از مردم فقط در فکر خویش6 اند؛پیله شیلهمردم در معامله با دیگران درستکار و بي
اند که ها فقط از آن رو با تو دوست( خیلي0دهند؛ به هیچ کس دیگر اهمیت نمي واقعاً به جز خود

توان اعتماد کرد؛ ( جز افراد خانواده به کس دیگری نمي0در مواقع نیاز بتوانند از تو کمک بگیرند؛ 
 کنید.ها اعتماد مي( شما تا چه اندازه به غریبه0

های اجتماعي و نهادها و گروه و شهروندان بین ارتباط ج( اعتماد نهادی: آنچه که موجب
(. تعریف عملیاتي اعتماد 7:6376، 7زاپریانوا ساپیرو، شود؛ اعتماد نهادی نام دارد )آرنولدمي سیاسي

های اجتماعي است. برای سنجش نهادی اعتماد و اطمینان افراد نسبت به عملکرد نهادها و گروه
های اجتماعي از طریق طیف لیکرت از نهادها و گروه این معرف میزان اعتماد افراد برای شماری

سنجیده شده و سپس با استفاده از جمع نمرات افراد شاخص اعتماد نهادی هر یک از پاسخگویان 
 شود. محاسبه مي

بر این اساس نمره اعتماد اجتماعي از جمع نمرات اعتماد بین فردی؛ اعتماد تعمیم یافته؛ و 
 زای اعتماد اجتماعي محاسبه شده است.اعتماد نهادی به عنوان اج

 از ایمجموعه اجرای برای پاسخگویي و گزارش ارائه به تعهد پاسخگویي :پاسخگوئی نهادی
 اختیارات از استفادهسوء هدف پاسخگو کردن نهادها کنترل (039:6370، 6است )لوئیس هامسئولیت

ست ا، عمومي مدیریت و حکمراني در مستمر بهبود و عمومي منابع از استفاده در اطمینان، عمومي
(. در تحقیق حاضر ارزیابي افراد تحت مطالعه از پاسخگوئي نهادی 6333، 0هاینتزمن و )اوکوین

الب های ذیل در قاست. برای سنجش این متغیر نظرات پاسخگویان در این خصوص با طرح گویه
( من معتقدم که مسئوالن و کارگزاران از احساس مسولیت الزم 7پرسیده شد. ، طیف لیکرت

مسئوالن همواره در ( 0( در جامعه ما نهادها پاسخگوی نیازهای مردم نیستند؛ 6برخوردار هستند؛ 
 .مردم را در نظر دارند تیخود رضا یکارها

ها و دون مشکل با نهاددسترسي به نهادها نقاطي هستند که افراد بتوانند بدسترسی نهادی: 
کارگزاران آن ارتباط برقرار کنند. برای سنجش این معرف ارزیابي پاسخگویان از میزان دسترسي 

های دولتي ( سازمان7صورت گرفت: ، های ذیل در قالب طیف لیکرتبه نهادهای مختلف با گویه
 توانند به آنمي، وق خودکنند که افراد به راحتي برای احقاق حقای عمل ميدر جامعه ما به گونه

ها دسترسي داشت؛ توان به اطالعات سازمان( در جامعه ما به راحتي مي6ها مراجعه کنند؛ سازمان
 ها عملکرد خوب و شفافي ندارند.( در جامعه ما اکثر سازمان0

                                                           
7. Arnold, Sapir & Zapryanova 
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0. Aucoin and Heintzman 
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بنا به تعریف زتومکا سرمایه جمعي حاصل جمع منابع و امکانات فردی است که سرمایه جمعی: 
هایي را که همه افراد یک الً در اختیار همه افراد جامعه قرار دارد. زتومکا سطح معمول توانائيمعمو

(. در این پژوهش از فهرست 707:7090، داند )زتومکاجامعه در آن سهیم هستند سرمایه جمعي مي
ن میزا، ( سه متغیر روابط اجتماعي700-709: 7090ارائه شده از سرمایه جمعي توسط زتومکا )

دینداری و برخورداری از خانواده سالم بر حسب مختصات و مقتضیات جامعه آماری استفاده شده 
 است. 

راکم را ت آن دورکیم که شودمي اطالق افراد بین ارتباطات و تعامالت الف( روابط اجتماعي: به
، اعياجتم، میزان روابط و نوع اقتصادی، اخالقي خوانده است. برای سنجش شاخص روابط اجتماعي

هدی و )زا قرار گرفته است( در قالب طیف لیکرت مدنظر روابط افراد)عاطفي ، فرهنگي، سیاسي
  .(03:7070، همکاران

 ،حالت انسان بوده که دین متعلّق آن است. در واقع دینداری یا تدین :ب( میزان دینداری
م( و احکا اخالقیات، از عقایداعم )است که تمام یا بخشي از تعالیم و دستورات دیني  دینداری وقتي

ه کرد ک توان اظهاردر مقام تعریف مي، مورد پذیرش مردم یا گروهي از افراد قرار گیرد. بنابراین
ای از هدر مجموع دینداری یا تدین عبارت است از التزام فرد به دین مورد قبول خویش. این التزام

های ایماني با هقدسي( و رابط خداوند )امراعمال فردی و جمعي که پیرامون ، احساسات، اعتقادات
سلوک و ، احترام، عالقه دینداری یعني میزان، پذیرد. به طور خالصهسامان مي، متمرکزاند او

. تعریف عملیاتي میزان دینداری عبارت است (03-07 :7093، ( افراد به دین )طالبانپایبندی )التزام
به رفتارهای دیني و رعایت موازین دیني در اعمال  از میزان شرکت فرد در مراسم مذهبي و گرایش

( انجام 7اند: های ذیل در قالب طیف لیکرت سنجیده شدهزندگي روزانه که موارد یاد شده با گویه
( من به خواندن 0داری ندارم؛ ( من اعتقادی به روزه6مراسم و مناسک دیني برایم خیلي مهم است؛ 

 نمازهای روزانه مقید هستم.

اد تواند سرچشمه اعتمخورداری از خانواده سالم: یکي دیگر از منابع سرمایه جمعي که ميج( بر
« ت اولیهحسن نی»باشد خانواده سالم است. خانواده کانوني برای پیدایش انگیزه اعتماد در افراد یا 

ها یهوآید. برای سنجش خانواده سالم نگرش دانشجویان با این گای مهم به شمار ميو منبع سرمایه
کنم؛ در خانواده من احترام متقابل سنجیده شده است: من در کنار خانواده خود احساس آرامش مي

ها مشارکت دارند. نمره گیریبین اعضای خانواده حاکم است؛ در خانواده ما همه افراد در تصمیم
 باالی پاسخگویان در این سه گویه نشان از داشتن خانواده سالم است. 

 تحقیقهای یافته
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اند که نشان درصد زن 0/29درصد پاسخگویان مرد و  0/07، های به دست آمدهبا توجه به داده
راواني ترین فتر از مردان است. همچنین بیشدهد تعداد دانشجویان زن دانشگاه پیام نور بیشمي

ان سال تعلق دارد. جدول شماره یک فراواني پاسخگویان بر حسب میز 03تا  67به گروه سني 
دهد میزان سرمایه های جدول نشان ميدهد. همانگونه که دادهمتغیرهای مستقل را نشان مي

درصد  6/07جمعي دانشجویان از وضعیت مطلوبي برخوردار است. به طوریکه میزان سرمایه جمعي 
درصد در سطح باال است و فقط یک درصد دانشجویان از  9/01دانشجویان در  حد متوسط و 

ای سرمایه همثابه یکي از مؤلفهي پائیني برخوردارند. وضعیت دینداری دانشجویان بهسرمایه جمع
 0/07درصد دانسجویان از میزان دینداری باالیي برخوردارند.  1/02جمعي بدین صورت است که 

درصد از میزان دینداری پائیني برخوردارند. میزان روابط  0درصد از میزان دینداری متوسط و 
درصد در حد باال است و  1/66درصد دانشجویان تحت مطالعه در حد متوسط و  2/13اجتماعي 

از  یيدر سطح باال انیدرصد پاسخگو 0/17 ها روابط اجتماعي سطح پائیني دارند.درصد آن 1/2
ترین و باالترین مقدار در شاخص سرمایه جمعي به ترتیب پایینهمچنین  خانواده سالم برخوردارند.

نشان دهنده حداکثر سرمایه  00بیانگر حداقل سرمایه جمعي و نمره  77ه نمره است ک 00و  77
اند که در مجموع سرمایه دانشجو به همه سواالت این شاخص پاسخ داده 670جمعي است. تعداد 

تر است. ( بیش00است که از میانگین سرمایه جمعي مورد انتظار ) 93/07ها دارای میانگین جمعي آن
بیانگر دینداری  0است که نمره  70و  0ترین و باالترین مقدار به ترتیب پاییندر شاخص دینداری 

دانشجو به همه  007دینداری خیلي زیاد دانشجویان است. تعداد نشان دهنده  70خیلي کم و نمره 
است که از  30/77ها دارای میانگین اند که در مجموع دینداری آنسواالت این شاخص پاسخ داده

ین ترین و باالترپایین( بیشتر است. در شاخص روابط اجتماعي 7میانگین میزان دینداری مورد انتظار)
نشان دهنده  60بیانگر روابط اجتماعي خیلي کم و نمره  0است که نمره  60و  0مقدار به ترتیب 

اند که در اخص پاسخ دادهدانشجو به همه سواالت این ش 070روابط اجتماعي خیلي زیاد است. تعداد 
است که از میانگین روابط اجتماعي مورد انتظار  62/72ها دارای میانگین مجموع روابط اجتماعي آن

ترین و داشتن خانواده سالم سومین مؤلفه متغیر سرمایه جمعي است. پایین( بیشتر است. 70)
انشجو به همه سواالت این د 000. تعداد است 70و  0باالترین مقدار در این شاخص به ترتیب 

است که از  00/76ها دارای میانگین اند که در مجموع داشتن خانواده سالم آنشاخص پاسخ داده
 تر است.( بیش7میانگین مورد انتظار )

 های آن . توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب فراواني سطح سرمایه جمعي و مؤلفه7جدول 

 باال متوسط پائین  متغیرها

 9/01 6/07 7 سرمایه جمعي

 1/02 0/07 0 دینداری
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 1/66 2/13 1/2 روابط اجتماعي

 0/17 9/71 9/6 داشتن خانواده سالم

توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب هر یک از متغیرهای ارزیابي پاسخگویي  6جدول شماره 
درصد  2/09آید های جدول برميگونه که از دادهدهد. همانو دسترسي نهادی را نشان مي

 1/77درصد در سطح متوسط و  1/07، پاسخگویان میزان پاسخگویي نهادها را در سطح پائین
از  اند. ارزیابي دانشجویاندرصد دانشجویان میزان پاسخگویي نهادها را در حد باالیي ارزیابي کرده

دانشجویان درصد  1/1دهد به طوریکه فقط میزان دسترسي نهادی وضعیت مطلوبي را نشان نمي
درصد معتقدند که  0/00تحت مطالعه معتقدند که میزان دسترسي به نهادها در سطح باالیي است. 

درصد نیز میزان دسترسي به نهادها را در  7/01میزان دسترسي به نهادها در حد پائین است و 
اسخگویي پترین مقدار در شاخص اند. از سوی دیگر باالترین و پائینسطح متوسطي ارزیابي کرده

بیانگر  70نشان دهنده پاسخگویي خیلي کم و نمره  0است که نمره  70و 0نهادی به ترتیب مقادیر 
پاسخگویي خیلي زیاد مسئولین و نهادها به نیازهای مردم است. میانگین نمره تخصیص یافته به 

  1مقدار اند برابر دانشجو که به همه سواالت این شاخص پاسخ داده 013این شاخص از مجموع 
مقدار در شاخص ترین تر است. همچنین باالترین و پائین( کم7است که از میانگین مورد انتظار )

دهنده دسترسي خیلي کم نمونه نشان 0است که نمره  70و 0دسترسي نهادی نیز به ترتیب مقادیر 
مره میانگین ن بیانگر دسترسي خیلي زیاد دانشجویان به نهادها است. 70آماری به نهادها و نمره 

دانشجو که به همه سواالت این شاخص پاسخ  020تخصیص یافته به این شاخص از مجموع 
 ( کمتر است.7است که از میانگین مورد انتظار)  79/2اند برابر مقدار داده

 ارزیابي پاسخگویي و دسترسي نهادی. توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب فراواني سطح 6جدول 

 باال متوسط پائین  متغیرها

 1/77 1/07 2/09 ارزیابي دانشجویان از پاسخگویي نهادی

 1/1 7/01 0/00 ارزیابي دانشجویان از دسترسي نهادی

 هایهمؤلف و اجتماعي اعتماد سطح فراواني برحسب پاسخگویان فراواني توزیع 0جدول شماره 
درصد پاسخگویان از اعتماد  9/3دهد های جدول نشان ميدهد همانگونه که دادهرا نشان مي آن

درصد پاسخگویان در حد متوسط است و  1/07فردی بین فردی پائیني برخوردارند. اعتماد بین
ص ترین و باالترین مقدار در این شاخپایینفردی باالیي دارند. درصد دانشجویان اعتماد بین 0/01

حداکثر نشان دهنده  70و نمره بیانگر حداقل اعتماد بین فردی  0است که نمره  70و  0به ترتیب 
گر از یافته بمثابه یکي دیوضعیت برخورداری دانشجویان در اعتماد تعمیماعتماد بین فردی است. 
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 ،شان در حد پائینیافتهدرصد اعتماد تعمیم 9/03های اعتماد اجتماعي بدین صورت است که مؤلفه
ترین و باالترین مقدار در این پاییندرصد در سطح باال است.  9/3درصد در سطح متوسط و  0/09

نشان دهنده  63بیانگر حداقل اعتماد تعمیم یافته و نمره  0است که نمره  63و  0شاخص به ترتیب 
اند که در دانشجو به همه سواالت این شاخص پاسخ داده 026حداکثر اعتماد تعمیم یافته است. تعداد 

است که از میانگین اعتماد تعمیم یافته مورد  37/7ین ها دارای میانگیافته آنمجموع اعتماد تعمیم
برخوردارند. درصد( دانشجویان از اعتماد نهادی پائیني 733. همچنین کلیه )تر است( پایین76انتظار )
بیانگر حداقل  7است که نمره  733و  7ترین و باالترین مقدار در این شاخص به ترتیب پایین

دانشجو به همه  000حداکثر اعتماد نهادی است. تعداد دهنده  نشان 733اعتماد نهادی و نمره 
است که  00/60ها دارای میانگین اند که در مجموع اعتماد نهادی آنسواالت این شاخص پاسخ داده

درصد دانشجویان  6/02. در مجموع تر است( خیلي پایین0/03از میانگین اعتماد نهادی مورد انتظار )
درصد دانشجویان از اعتماد اجتماعي  7/6درصد در حد متوسط و فقط  7/03 ،اعتماد اجتماعي پائین

باالیي برخوردارند. این اطالعات بازگوی سطح پائین اعتماد اجتماعي در میان دانشجویان است. 
بیانگر  71است که نمره  90و  71ترین و باالترین مقدار در مقیاس اعتماد اجتماعي به ترتیب پایین

دانشجویي  069حداکثر اعتماد اجتماعي است. تعداد نشان دهنده  90اجتماعیو نمره حداقل اعتماد 
اند که در مجموع اعتماد اجتماعي آنها دارای به همه سواالت شاخص اعتماد اجتماعي پاسخ داده

 تر است.( پایین07است که از میانگین اعتماد اجتماعي مورد انتظار ) 03/00میانگین 

 های آن حسب فراواني سطح اعتماد اجتماعي و مؤلفهاني پاسخگویان بر. توزیع فراو0جدول 

 باال متوسط پائین  متغیرها

 7/6 7/03 6/02 اعتماد اجتماعي

 0/01 1/07 9/3 فردیاعتماد بین

 9/3 0/09 9/03 یافتهاعتماد تعمیم

 3 3 733 اعتماد نهادی

اعتماد اجتماعي است. نتایج به دست آمده بازگوی ارتباط متغیرهای مستقل و  0جدول شماره 
، مداشتن خانواده سال، هایش )دینداریدهد که رابطه معناداری بین سرمایه جمعي و مؤلفهنشان مي

روابط اجتماعي( و اعتماد اجتماعي وجود دارد. هرچه میزان دینداری و روابط اجتماعي افراد باالتر 
ر ارتباط ها بیانگعتماد اجتماعي آنها بیشتر است. همچنین دادها، تر برخوردار باشندو از خانواده سالم

دار متغیرهای پاسخگویي و دردسترس بودن نهادها با اعتماد اجتماعي دارد هرچه نهادها معني
 شان بیشتر خواهد بود و اینتر باشند؛ اعتماد اجتماعيزعم دانشجویان پاسخگوتر و درسترسبه

برخورداری از خانواده سالم و روابط ، های دینداریبر رابطه مؤلفهیعني اثبات نظریه زتومکا که 
  اجتماعي و ارزیابي افراد از پاسخگویي و دسترسي نهادی با اعتماد تأکید دارد.
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 ای و اعتماد اجتماعي. نتایج آزمون ضریب همبستگي پیرسون بین متغیرهای مستقل فاصله0جدول 

 معناداری همبستگيضریب  انحراف معیار میانگین همبستگي

اعتماد اجتماعي
 

 333/3 019/3 396/2 93/07 سرمایه جمعي

 333/3 000/3 906/6 30/77 دینداری

 333/3 000/3 00/6 00/76 داشتن خانواده سالم

 333/3 670/3 777/0 61/72 روابط اجتماعي

ارزیابي دانشجویان از پاسخگویي 
 نهادی

33/1 022/6 007/3 333/3 

 333/3 079/3 006/6 77/2 ارزیابي دانشجویان از دسترسي نهادی

بیني تغییرات متغیر وابسته )اعتماد اجتماعي( از طریق متغیرهای مستقل و تعیین به منظور پیش
سهم هر یک از متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته از تکنیک رگرسیون چند متغیره استفاده 

 شده است. 

 ضریب تأثیر استاندارد متغیرهای مستقل بر اعتماد اجتماعي. 2جدول شماره 

ضریب تأثیر  متغیرها
 (Bغیراستاندارد )

ضریب تأثیر استاندارد 
 (Betaشده )

سطح  T مقدار
 معناداری

 333/3 927/2  703/63 ضریب ثابت

 333/3 70/2 033/3 797/7 دینداری

 332/3 17/6 726/3 002/3 داشتن خانواده سالم

ارزیابي دانشجویان از 
 میزان پاسخگویي نهادها

302/7 002/3 20/0 333/3 

ارزیابي دانشجویان از 
 میزان دسترسي به نهادها

020/7 002/3 60/1 333/3 

 770/3 03/7 310/3 63/3 روابط اجتماعي 

متغیر روابط اجتماعي بر اعتماد  2داری بدست آمده در جدول شماره با توجه به سطح معني
اجتماعي تاثیرگذار نیست و میزان تاثیر متغیر دینداری بر میزان اعتماد اجتماعي تقریباً دو و نیم 
برابر داشتن خانواده سالم است. بیشترین تاثیر بر متغیر اعتماد اجتماعي را متغیر میزان دسترسي به 
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نشجویان از میزان ارزیابي دا، داشتن خانواده سالم، متغیرهای دینداری، نهادها دارد. در مجموع
درصد از تغییرات متغییر اعتماد اجتماعي را  02حدود ، پاسخگویي نهاد و میزان دسترسي به نهادها

 کنند. تبیین مي

 گیری بحث و نتیجه

 توضیح، (6336، 7کولیر و فراگیر )دالر جهاني اقتصاد یک ایجاد: فقر و رشد، شدن جهاني» مطالعه
تند کشورهایي هس، اندبرده جهاني اقتصاد با ادغام از را بهره بیشترین که کشورهایي که دهدمي

 ودوج ایفزاینده شواهد، این بر اند. عالوهکه توجه زیادی به آموزش عالي و کنشگران آن داشته
، اخليد هایحوزه توانمندسازی در که نقشي طریق و کنشگران آن از دانشگاه دهدمي نشان که دارد

 هایتالش برای، دارد حاکمیتي ساختارهای و مطلوب نظارتي هایچارچوب پرورش و نهادها ایجاد
 عامل دتواناست و مي حیاتي اجتماعي انسجام ارتقای و اجتماعي سرمایه افزایش برای کشور یک

، از سوی دیگر .(6366، الملليباشد )سایت مسیرهای آموزشي بین اقتصادی توسعه و رشد در مهمي
ناپذیر از جامعه مدرن و شیوه زندگي متناسب با ای جدایيکه اعتماد اجتماعي پدیده باید اذعان کرد

مثابه مهمترین چالش توسعه تلقي کرد. بدون توان بهآن است و به همین لحاظ مسئله اعتماد را مي
یابي تخصصي و فوق تخصصي در جامعه مدرن را نمایندگي های انتزاعي که سازماناعتماد نظام

و نوجویي  ریزیقابل دوام نیستند؛ بدون اعتماد اجتماعي فردگرایي و آزاداندیشي و برنامه، دکننمي
گری به نحو کامل و پایدار محقق نخواهد شد؛ و بدون اعتماد پیوند ارگانیک میان زندگي و محاسبه

شد. به برقرار نخواهد ، اندهای مهم مدرنیتههای اجتماعي و همگاني که از شاخصفردی و رسانه
توان گفت که بدون اعتماد اجتماعي توسعه و نوسازی و استقرار مدرنیته در ترین بیان ميخالصه

ها را آنزی، پذیر نیست. دانشجویان در ترویج کارآمد اعتماد اجتماعي تقش مهمي دارندجوامع امکان
دانست و  گرایيسعهترین گروه اجتماعي برای نمایندگي آرمان توتوان کارآمدترین و پیشگامرا مي

ترین حامالن توسعه از جمله مهم، ایتوان در کنار طبقه متوسط هر جامعهآنها را مي، عالوه بر این
بشمار آورد. این که دانشجویان تا چه اندازه به اعتماد اجتماعي باور و  تعهد داشته باشند و مسئوالنه 

 ،و گسترش یافتن آن کمک کنند شدننهادینه، شان به محقق شدنهای اجتماعيدر کنشگری
ای در همه جوامع در حال گذار است. خطوط کلي اعتماد و های توسعهترین چالشیکي از مهم

در جوامع در حال ، یافته در فرایند نوسازی جامعهخاصه اعتماد نهادی و مشارکت فعال و سازمان
های زندگي اجتماعي راه صهبندی شده و از آنجا به دیگر عراساساً در دانشگاه صورت، توسعه

یابد. از این رو اعتماد اجتماعي دانشگاهیان در این قبیل جوامع اهمیت وافری پیدا کرده و کاهش مي
ه شود. از سویي با توجه بتلقي مي ن آنان یک مسئله اجتماعي ضدتوسعهاعتماد اجتماعي در میا

و ارزیابي نهادی در پیدایش آن بدیل سرمایه جمعي اهمیت اعتماد اجتماعي و تأثیرگذاری بي

                                                           
7. Dollar & Collier 
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توان مي، های فکری جامعه( و از سوی دیگر تأثیرگذاری دانشجویان بر جریان7090، )زتومکا
پذیرفت که رابطه میان سرمایه جمعي دانشجویان و ارزیابي آنها از دسترسي و پاسخگویي نهادها 

یت از اهم، فرایند توسعه در کشوربرای به نتیجه رسیدن ، هاو میزان اعتماد اجتماعي در میان آن
 شناسانه زیادی برخوردار است. جامعه

درصد دانشجویان از میزان اعتماد  6/02دهد که های تحقیق در سطح توصیفي نشان ميیافته
اجتماعي پائیني برخوردارند که بیانگر سطح نازل اعتماد اجتماعي در میان آنان است. آنچه قابل 

درصد دانشجویان تحت مطالعه اعتماد نهادی پائیني دارند. همچنین  733تأمل است این است که 
اند. این ارقام درصد پاسخگویان میزان پاسخگویي نهادها را در حد باال ارزیابي کرده 1/77فقط 

درصد پاسخگویان معتقدند که میزان پاسخگویي نهادها در حد پایین یا  0/97بدان معناست که 
درصد دانشجویان تحت مطالعه معتقدند که  1/1از طرف دیگر فقط  متوسط رو به پائین است.

 یراست که در تحلیل رگرسیوني متغیمیزان دسترسي به نهادها در سطح باالیي است. این در حالي
ابي در مجموع ارزی داشت. اجتماعي اعتماد متغیر بر را تأثیر بیشترین نهادها به دسترسي میزان

 ایشان در سطح نهادی که مقولهها و مطالباترآورده شدن خواستهدانشجویان تحت مطالعه از ب
شود ارزیابي مثبتي نیست و آنان معتقدند که نهادها در پاسخگویي و در ساختاری محسوب مي
های الزم وضعیت مطلوبي ندارند و این نکته بسیار هشداردهنده و رسانيدسترس بودن و خدمت

شود. چرا که به طور مستقیم داللت بر آن دارد که لقي ميبرای ساختار اجتماعي آسیبي جدی ت
نیروی حاکم بر جامعه نتوانسته انتظارات دانشجویان را بمثابه یک گروه اجتماعي مؤثر در فرایند 

های تحلیلي پژوهش انطباق نظریه زتومکا مبني بر ارتباط بین سرمایه تحول برآورده سازد. یافته
هاد و اعتماد اجتماعي با جامعه تحت مطالعه را نشان داد. هر چه جمعي و دسترسي و پاسخگویي ن

سرمایه جمعي افراد باالتر باشد میزان اعتماد اجتماعي آنها بدان نسبت نیز باال خواهد رفت و به 
همان سان هرچه ارزیابي افراد از دسترسي و پاسخگویي نهادی مثبت باشد میزان اعتماد اجتماعي 

 خواهد کرد. آنها نیز افزایش پیدا

عدم  ( مبني بر6367تحقیق وو )، سطح نازل اعتماد نهادی و اعتماد اجتماعي در جامعه هدف
 سیاسي در آنها و اجتماعي خطرات که گذار را حال در جوامع آموزش و اعتماد اجتماعي در ارتباط

ست از همسو نیهای مهم آن پژوهش کند. اما البته با برخي دیگر از یافتهتأئید مي، است گسترده
تر هدایت بینانهخوش و وطنيجهان هایبینيجهان سمت به را افراد جمله این موارد که آموزش

. یا پذیر خواهد کردامکان دیگران به را افراد اعتماد انتقال سطوح، مثبت هاینگرش این کند ومي
 همین به و شودمي شناختي توانایي از باالتری سطوح به منجر این که آموزش و تحصیالت باالتر

 کنترل و دبگیرن بهتری تصمیمات نامشخص هایموقعیت در دارند تمایل کردهتحصیل افراد، دلیل
 شودمي باعث دیگران با تعامل در شانانباشته مثبت تجارب، زمان مرور به و باشند داشته بهتری
 پیدا کنند. بیشتری اعتماد اجتماعي که آنها
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نتایج تحقیق حاضر در جامعه آماری مورد مطالعه و همچنین نتایج تحقیقات دیگر که مؤید  
، یوسفيحاجي و زوارهامامي مرتضوی، 7072، اردکاني و همکارانخلیلياند )نتایج این تحقیق

دهد که دانشجویان ایراني از میزان اعتماد اجتماعي ( نشان مي7033، و سردارنیا و همکاران7077
تری برخوردارند و این مسئله احتماالً به جو و فضای اجتماعي حاضر ایران که همان جامعه پائین

اعتماد ، (7037) 7روثستاینگردد. بر اساس استدالل بازمي ( است؛6367گذار مدنظر وو ) حال در
هستند  يشود. نوع خاصي از نهادهای سیاسشود بلکه از باال تولید مياجتماعي از پائین تولید نمي

اجتماعي  حقوقي و، هایي که برابری سیاسيمشيکنند. نهادهای حکومتي و خطکه اعتماد تولید مي
این امر . آورنداعتماد به بار مي، اندطرفي بنا شدهصداقت و بي ،کنند و بر اصول انصافتولید مي

اجتماعي را به مقوالت کیفیتِ حکومت و فساد در نهادهای عمومي  ۀاعتماد اجتماعي و سرمای
و  فساد، کردن بر فساد ضرورت داردسازد. در عین حال که اعتماد اجتماعي برای غلبهمتصل مي

کردن تواند مخربِ اعتماد اجتماعي باشد. غلبهنیز مي حکمرانيبودن های غیرعادالنهدیگر صورت
 با فساد اندک یکشورها، طور کليدِ سطح باالیي از اعتماد است. بهبر کردارهای فاسد نیازمن

 فیتشفا سازمان گزارش جدیدترین پایه . برهایي هستند که سطوح باالیي از اعتماد دارندهمان
است که متاسفانه نشان از وضعیت  62 امتیاز ایران، (6367) 6فساد ادراک شاخص درباره المللبین

ای زتوان گفت که نتایج مفید و توسعهارد. از این رو بر اساس استدالل وو ميبسیار نامساعد ایران د
 ای حاکم است.ای دارد که در هر جامعهآموزش دانشگاهي بستگي به زمینه اجتماعي و سیاسي

های اجتماعي گریبانگر جامعه ایراني از سویي و فساد اداری دهشتناک جاری در نظام بحران
گیری هر چه بیشتر از اعتمادی و فاصلهسازی بينهادینه تواند بهدرازمدت مياجتماعي ایران در 

و ضد  گریزیالزامات جهان نوین و نیل به توسعه کارآمد منجر شود و یا به سخن دیگر به توسعه
مدرنیته  ،ای که میان دانشگاهشده و تقویت کنندهگری خدمت کند. با توجه به رابطه تعریفتوسعه

 ،سرمایه جمعي و توسعه، نهادی وجود دارد و نیز با توجه به رابطه سه جانبه میان اعتمادو اعتماد 
نازل بودن سطح اعتماد به ویژه اعتماد اجتماعي و نهادی در بین دانشجویان را باید خطری عاجل 

یگر نکته دسازان تلقي کرد. دار برای سیاستگذاران و تصمیمبرای جامعه و هشداری مهم و معني
 اعتماد شافزای. اصل بنیادی است کننده است و این یک خودتقویت اجتماعي اعتماد»ین است که ا

 عتمادا که جایي در، مداوم طور به. کنند اعتماد یکدیگر به بیشتر افراد شودمي باعث اجتماعي
 شوارد جامعه در اعتماد بازسازی یا ایجاد، است بوده پاییني سطح در طوالني مدت برای اجتماعي

 مستمر طور هب باید اجتماعي اعتماد سطح که است این اینجا در ترکلیدی نکته یک، بنابراین. است

                                                           
7. Rothstein 

به کشورها است. در این بین کشوری که از امتیاز  733یک تا بندی کشورها از منظر فساد مالي بر اساس دادن امتیاز بین رده. 6
 03کشوری که کمتر از  .کنندکمتری برخوردار باشد، از منظر مالي فاسدتر از کشورهایي است که امتیازات بیشتری کسب مي

 .گیردالملل در شمار کشورهای فاسد قرار ميامتیاز کسب کند، بر اساس ارزیابي سازمان شفافیت بین
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 باطل یا - بافضیلت دایره یک در اجتماعي اعتماد که خصوص به، باشد سیاستگذاران توجه مورد
 برای هبلک اجتماعي منافع برای تنها نه اجتماعي اعتماد حفظ. کندمي عمل اقتصادی توسعه با -

 (.07:6377، )کوون« باشد ملي سیاست از مهمي زیربنای باید آن اقتصادی منافع

در  ياعتماد اجتماع یرگیمطالعه عوامل مؤثر بر شکل»مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشي 
است که با حمایت معاونت « (تهراننور امیدانشگاه پ انی)مورد مطالعه: دانشجو انیدانشجو انیم

 نور انجام گرفته است.دانشگاه پیام پژوهشي
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