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 چکیده
تحقیق حاضر درصدد مطالعه عوامل تأثیرگذار بر اعتماد نهادی زنان کشورهای ایران و ترکیه اما با تأکید بر    

ه و نقش و حضور زنان نیز جامعه ایران تاکنون شاهد فرازوفرودهای زیادی بوداعتماد نهادی زنان ایران است. 
شود که آن را  اهمیت اعتماد زمانی آشکار میعنوان یک بخش از این جامعه متأثر از همین نوسانات بوده است.  به

از الزامات روابط انسانی بدانیم. زنان برای حضور در جامعه به سطحی از اعتماد ازجمله نوع نهادی آن نیازمندند که 
وامل مؤثر بر این اعتماد در میان زنان ایران و ترکیه موردمطالعه قرار گیرد. روش در این تحقیق تالش شده ع

های مورداستفاده برای آزمون فرضیات تحقیق  مطالعه در این کار از نوع تحلیل ثانویه هست. در تحقیق حاضر داده
 شده است. بهره گرفته 2008تا  2005های  ( موج پیمایش سالwvsها ) های پیمایش جهانی ارزش از مجموعه داده

دهد که از بین شش  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره اعتماد نهادی زنان در ترکیه نشان می   
متغیر واردشده در مدل رگرسیونی، اثرات سه متغیر اعتقاد به برابری جنسیتی، تحصیالت و احساس رضایت از 

بین ، متغیر تحصیالت با ضریب تأثیری معادل  دراینوده است. بر اعتماد نهادی به لحاظ آماری معنادار ب زندگی
یافته است. همچنین  دهد که با افزایش تحصیالت زنان ، میزان اعتماد نهادی نیز در آنان افزایش نشان می 13/0

دهد که از بین شش متغیر  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره اعتماد نهادی زنان در ایران نشان می
ردشده در مدل رگرسیونی، اثرات چهار متغیر اعتقاد به برابری جنسیتی، تحصیالت، سن و احساس رضایت از وا

زندگی بر اعتماد نهادی به لحاظ آماری معنادار بوده است. با مقایسه ضرایب رگرسیونی استاندارد بتا، متغیر 
تحصیالت زنان، میزان اعتماد نهادی نیز حاکی از آن است که با افزایش  31/0تحصیالت با ضریب تأثیری معادل 

دهنده وجود اشتراکات فرهنگی فراوان در میزان اعتماد  آمده نشان دست یافته است. شباهت در نتایج به افزایش
 نهادی میان زنان در دو کشور ایران و ترکیه است.
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 مقدمه و بیان مسئله تحقیق

کننده ارتباطات انسانی است. اعتماد  اعتماد در روابط اجتماعی نقش کلیدی دارد و تسهیل

های جامعه  کنش روابط اجتماعی نیز هست و همچنین با بسیاری از مؤلفه نتیجه برهم

بندی کرد.  و اعتماد نهادی دستهتوان به اقسام اعتماد میان فردی  همبستگی دارد. اعتماد را می

های اصلی سرمایه اجتماعی است که در توسعه جامعه نقش شایانی دارد. و حتی  اعتماد از مؤلفه

کننده  (. اعتماد تسهیل78: 2006به باور اینگلهارت سرمایه اجتماعی همان اعتماد است )رز،

دهد. و نیز مقوم حیات  میها را در تعامالت کاهش  تعامالت در فضای اجتماعی است و هزینه

 بشری است.

ای در  العاده صورت خارق منزله یک مسئله اساسی به گرایش به بررسی اعتماد اجتماعی به  

های چون  های دنیا، در رشته حال افزایش تدریجی است و بخصوص در اکثر دانشگاه

سازمانی و  شناسی، سیاست، اقتصاد، روانشناسی، تاریخ، فلسفه، مدیریت، مطالعات جامعه

پرداز حوزه  (. نیکالس لومان نظریه3:2003مشاهده است )دالهی، شناسی، این روند قابل انسان

ویژه در  بینی کنش اجتماعی نگاه کارکردی به اعتماد دارد به اعتماد از زاویه کنترل و پیش

اد شرایط جامعه مدرن که توأم با پیچیدگی و ریسک یا خطرپذیری است، در این شرایط اعتم

شود  ( گفته می73: 1996کند )میسزتال، نقش مهمی در تعیین و حفظ نظم اجتماعی بازی می

که اعتماد اجتماعی حتی بر روی رشد شتابان اقتصادی، افزایش بازده رونق اقتصادی، فراهم 

کردن سود عمومی، ایجاد همبستگی اجتماعی و همکاری، هماهنگی، رضایت از زندگی، ثبات 

 (.3: 2002)نیوتن، حتی تندرستی و افزایش امید به زندگی اثرگذار است و عهتوس دموکراسی و

طورکلی در دو  ها را به رویکردهای مختلفی به اعتماد وجود دارد که نیوتن و دالهی آن   

هایی است که  اند. رویکرد فردی شامل تمام نظریه بندی کرده گروه فردی و اجتماعی طبقه

دهند. در این رویکرد  ی و روانشناسی اجتماعی موردتوجه قرار میاعتماد را از بعد روانشناس

های روحی و  شناختی چون تجارب دوران کودکی ویژگی اعتماد محصول عوامل فردی و روان

 شود. اما در رویکرد اجتماعی اعتماد محصول عواملی چون؛ تجارب زندگی روزمره محسوب می

حال  آید. بااین حساب می ی جامعه انسانی بهو میزان گستردگ مشارکت مدنی، محیط اجتماعی

پردازان این حوزه سعی دارند تا تلفیقی از این دو رویکرد را در بررسی اعتماد  امروزه اغلب نظریه

 کارگیرند. به
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جانبه جامعه  بدون شک شکوفایی علمی و اقتصادی عامل موثری در پویایی و توسعه همه

توانند نقش مؤثری در  دهند، لذا می امعه را تشکیل میاست و ازآنجاکه زنان نیمی از جمعیت ج

شکوفایی علمی و اقتصادی آن داشته باشند. جامعه ایران یک جامعه اسالمی در حال گذار است 

اعتماد شاخصی از کننده در این روند گذار داشته باشد.  تواند نقشی تعیین و حضور زنان می

تسهیل کرده و عنصری ضروری و حیاتی در  سرمایه اجتماعی است که تبادالت اجتماعی را

شود که آن را از الزامات روابط  آید. اهمیت اعتماد زمانی آشکار می زندگی روزمره به شمار می

انسانی بدانیم. زنان برای حضور در جامعه به سطحی از اعتماد ازجمله نوع نهادی آن نیازمندند 

تماد در میان زنان ایران و ترکیه موردمطالعه که در این تحقیق تالش شده عوامل مؤثر بر این اع

اعتماد را به سه نوع میان فردی، عام و نهادی  تحقیق حاضر با رویکرد اجتماعی، قرار گیرد.

تفکیک نموده و در اینجا نوع اعتماد نهادی مخصوصاً برای زنان موردتوجه قرار گرفته است. 

طورکلی ساختارهای  غیررسمی و به های رسمی یا اعتماد نهادی متوجه نهادها و سازمان

 غیرشخصی است.

عنوان متغیری وابسته در رابطه با عوامل متعدد  در تحقیق حاضر اعتماد نهادی زنان به   

شده است ازجمله متغیرهایی چون سن، طبقه  اجتماعی که در پیمایش جهانی اینگلهارت مطرح

برابری جنسیتی موردمطالعه قرار  اجتماعی، درآمد، تحصیالت، رضایت از زندگی، اعتقاد به

تواند در این زمینه مطرح باشد این است که میزان  گیرد. بنابراین سؤاالت اساسی که می می

توانند بیشترین  اعتماد نهادی زنان در ایران و ترکیه چقدر هست؟ کدام عوامل اجتماعی می

 تأثیر را بر میزان اعتماد نهادی زنان داشته باشند؟ 

 هشپیشینه پژو

های مختلف به  در حوزه اعتماد کارهای فراوانی صورت گرفته که خود مؤید توجه متفکران حوزه

عنوان نمونه  شده که به این مفهوم است. درزمینه اعتماد نهادی نیز در ایران کارهایی انجام

ها تأملی بر  توان به کار سید مهدی الوانی و سید صمد حسینی اشاره نمود. عنوان کار آن می

گونه که از نام آن  های اعتماد نهادی )سازمانی( است. و همان مبانی نظری، مفاهیم و مدل

شده است. در این کار نویسندگان ذکر  ها پرداخته پیداست به مطالعه نظری اعتماد در سازمان

که سرمایه  نمایند که، به فراخور موضوع، جهت ارتقای احساس اعتماد مخاطبان به سازمان می

ست بایستی به مقوله اعتمادسازی و ارتقای آن توجه کرد و این نیز جز با توجه به اساسی ا



  1399بهار / سی و چهارم شماره/ نهم سال/  ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه -علمی  فصلنامه 160
 

 

گیری از روش کیفی  بررسی جامع عوامل مرتبط با آن میسر نیست. بنابراین در این مقاله با بهره

ها و ابعاد اعتماد سازمانی با  شیوه مطالعه اسنادی و بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، مؤلفه

 امعه ایران تدوین و ارائه گردیده است.توجه به ج

اهلل مظفری و سمانه علیزاده است که با عنوان مطالعه  نمونه کار دیگر از مجید موحد، روح  

فرهنگی با اعتماد به نهادها و  ٔ  سرمایه فرهنگی با اعتماد نهادی به مطالعه ارتباط سرمایه

شده است. حجم  ک پیمایش استفادهاند. روش این تحقیق کمی و از تکنی ها پرداخته سازمان

سال شهر شیراز است که با روش  29تا  14نفر از جوانان  384نمونه در این پژوهش شامل 

ها در این کار به  اند. محققان با توجه به رسانه ای انتخاب شده ای چندمرحله گیری خوشه نمونه

 به اعتماد میزان کاهش در نقش ماهواره و افزایش در تلویزیون اند که نقش این نتیجه رسیده

 جامعه افراد مناسب، رسانی بااطالع باید طرف تلویزیون ازیک .است مؤثر بسیار ها سازمان و نهادها

 و باز فضایی کردن فراهم با دیگر طرف از و کند تر آگاه ها و سازمان نهادها عملکرد به نسبت را

منجر  ها آن بهتر کارایی به تواند می خود امر این که کند، فراهم سازنده برای نقد را زمینه شفاف

 .یابد افزایش نیز نهادی اعتماد و اجتماعی درنتیجه مشارکت و شود

همچنین کار دیگری توسط منصور وثوقی و هاشم آرام با عنوان بررسی اعتماد اجتماعی و   

 این تحقیق در وابسته شده است. متغیر عوامل مؤثر بر آن در شهر خلخال )استان اردبیل( انجام

 میزان های معرف با نهادی اعتماد و شخصی بین اعتماد ابعاد با که است اجتماعی اعتماد

 از اند عبارت تحقیق این در مستقل متغیرهای .است قرارگرفته موردسنجش و اطمینان صمیمیت

جنسیت.  و سن اجتماعی، اقتصادی پایگاه مشترک، های ارزش از زندگی، رضایت امنیت، احساس

 از رضایت امنیت، احساس سن، متغیرهای بین دار معنی رابطه وجود از حاکی تحقیق، ایجنت

 و اجتماعی -اقتصادی پایگاه بین .است اجتماعی اعتماد میزان با های مشترک ارزش زندگی،

 دو بین در داری نیز  معنی تفاوت نیز و نداشت وجود داری رابطه معنی اجتماعی اعتماد میزان

 .نداشت اجتماعی وجود اعتماد میزان با مردان و نانز جنسیت گروه

 مبانی نظری تحقیق

ریشه یونانی واژه اعتماد را فعل « اونا مونو»است. « Trust»اعتماد ترجمه واژه انگلیسی 

«Pistis »عنوان کرده که معادل واژهFaith» » است. وی این دو واژه را مترادف یکدیگر تعریف

این دو کلمه، مفهوم وثوق، اعتماد و تسلیم در برابر اراده دیگری و نویسد، در ریشه  کرده و می



 161هادی زنان ایران و ترکیه ... مطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر اعتماد ن 
 

 

گونه که در  (. در زبان فارسی، آن247:1370اطمینان به شخص دیگر مستتر است )اونامونو،

فرهنگ معین آمده اعتماد مترادف است با تکیه کردن، واگذاشتن کار به کسی، اطمینان، وثوق، 

های مشابهی برای اعتماد  (. فرهنگ عمید نیز، مترادف302:1375، 1باور و اعتقاد )معین، ج 

عنوان کرده است. نظیر تکیه کردن، واگذاشتن کار به کسی، آهنگ کردن، با این تفاوت که 

ای آورده است، بطوریکه اطمینان مترادف با آرام گرفتن،  های جداگانه مترادف« اطمینان»برای 

 (.786:1374د،آسایش خاطر داشتن و خاطرجمعی است )عمی

یابیم  شناختی مفهوم اعتماد به سه رهیافت فکری جامع دست می در بررسی ادبیات جامعه

منزله  که اعتماد به منزله ویژگی فردی افراد است، دومین رهیافت این که اعتماد به نخست این

ید بر رفتار عنوان ویژگی نظام اجتماعی با تأک عامل در ارتباطات اجتماعی و نهایتاً هم اعتماد به

 (.19: 1999سازی شده است )میسزتال،  ها در سطح فردی، مفهوم مبتنی بر تعامالت و سوگیری

منزله یک ویژگی فردی و شخصیتی است. در این برداشت  مطابق نخستین دیدگاه اعتماد به

شناختی اجتماعی همراه است، اعتماد، یک تلفیق مفهومی است که در  که با رویکردی روان

گیرد.  دوستی قرار می ط بسیار نزدیک با مفاهیمی مانند وفاداری، دگرخواهی، صداقت و نوعارتبا

این رهیافت، یک پارادایم شخصیتی درباره اعتماد، مطرح کرده و به زمینه اجتماعی آن توجه 

 (.1956، رزنبرگ1965، کاتل 1961: آلپورت1950زیادی ندارد )اریکسون،

شود و بنابراین  ر در جایگاه یک ویِژگی اجتماعی تلقی میدر دومین رهیافت، اعتماد بیشت

کند. اعتماد، در  شناختی پیدا می گردد و بیشتر جنبه جامعه در کالبد نهادی جامعه عملی می

شود که برای دستیابی به اهداف سازمانی  این دیدگاه، در جایگاه یک امر اجتماعی تلقی می

 (. 27: 2002شود ) نیوتن، استفاده می

یافت سوم، با رویکردی تأکیدی به مشخصات اجتماعی، در نقطه مقابل رهیافت ره

که وابسته به  گیرد. طبق این دیدگاه، اعتماد، بیشتر از آن روانشناسانِ و فردگرایانه قرار می

وسیله  شود که به های درونی افراد باشد، در جایگاه یک نفع جمعی باارزش تلقی می ویژگی

شود. اعتماد متقابل، ریشه در وابستگی عاطفی دارد که  معه پی گیری میتعامالت اعضاء در جا

گردد. رابطه  خود، از طریق رابطه اجتماعی با دیگران و عضویت در اجتماعات حاصل می

کند و از طرف دیگر وابستگی ایجادشده حافظ  طرف، وابستگی عاطفی تولید می اجتماعی ازیک

منزله یک مفهوم  ( مطابق این دیدگاه اعتماد به4: 1380گردد )امیر کافی، این رابطه می

سازی  شناختی و باهدف تحلیل آن در سطوح سیستمی و روابط بین شخصی، مفهوم جامعه
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ها را  منزله یک مکانیسم اجتماعی، تعامالت اجتماعی انسان گردد و بنابراین اعتماد، به می

 (.:15  1996کند )میسزتال، ها، احساسات و باورهای آنان بررسی می وسیله انگیزه به

 نظریه پیوتر زتومپکا

عنوان کتابی است که زتومپکا در آن به بحث و بررسی در رابطه « اعتماد یک تئوری اجتماعی»

گونه که از عنوان آن  با اعتماد پرداخته است. رویکرد زتومپکا به اعتماد در این کتاب همان

کند که برکنش  بندی تعریف می اد را نوعی شرطآید رویکردی اجتماعی است. زتومپکا اعتم برمی

 (.25: 1999دیگران در آینده مبتنی است )زتومکا،

ها در جامعه مدرن برای اعتماد نقش  بینی ها و فقدان تعیین و پیش او با طرح پیچیدگی

کنش دیگران در « بینی کنترل و پیش»کارکردی تعریف کرده است. وی با اشاره به اهمیت 

کند که امکان کنترل  هایی معنی پیدا می کند که اعتماد در موقعیت استدالل می زندگی روزمره

بینی متوجه  طور کامل ممکن نیست. این کنترل و پیش ها به بینی کنش دیگران در آن و پیش

شویم. زتومپکا این مواجهه را به دو صورت  ها مواجه می افرادی است که در زندگی روزمره با آن

های مستقیم مانند روابط رودرو و  قیم از یکدیگر متمایز کرده است. موقعیتمستقیم و غیرمست

غیرمستقیم مثل اعتماد به خلبان در یک مسافرت هوایی. اگر نتوانیم کنش دیگران را کنترل و 

کند که با اعتماد دیگر مسئله  شویم. وی ادعا نمی بینی کنیم، دست به دامن اعتماد می یا پیش

های  شود بلکه معتقد است که اعتماد از شدت اضطراب کنش مرتفع میبینی  کنترل و پیش

گونه  پذیرند که دیگران آن کاهد بطوریکه افراد در حضور اعتماد، می نشده دیگران می بینی پیش

 (.19 -23: 1999عمل خواهند کرد که ما انتظارش را داریم )زتومکا، 

طور  های مرکزی که به قایسه با محرکبرده و در م زتومپکا از دو محرک مرکزی و متنی نام

های متنی را حاصل  اند، محرک اختصاصی با توجه به تجارب شخصی در افراد نهادینه شده

« فرهنگ اعتماد»عنوان  ها و هنجارهای اجتماعی در افراد دانسته و از آن به نهادینه شدن ارزش

 برده است. نام

دهند،  هاست که اعتماد را شکل می و ارزشفرهنگ اعتماد شامل سیستمی از قواعد، هنجارها 

طورکلی فرهنگ اعتماد قواعد مربوط به اعتماد و قابلیت  کنند. به کنند و آن را مبادله می حفظ می

گیری فرهنگ اعتماد روندی تاریخی دارد. تکرار نتایج  (. شکل99: 1999اعتماد است )زتومپکا،

دهند که  برای اعتماد را شکل می« عمومیقواعد »های مختلف زندگی،  مثبت اعتماد در حوزه
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ها  ها را تعریف کرده و از آن بینی حاصل آن فرهنگ اعتماد است فرهنگی که انتظارها و پیش

کند. زتومپکا اگرچه برای بررسی امیال ذهنی و درونی اعتماد رویکرد فرویدی را  حمایت می

دهد، اعتماد محصول الزاماتی است  میکند، فرهنگ اعتماد را با نگاه دورکیمی توضیح  پیشنهاد می

های اجتماعی در اندیشه دورکیم بازی  کند، همان نقشی که واقعیت که جامعه تحمیل می

شود و در کلیتی  کنند. در رویکرد اجتماعی، اعتماد فراتر از روابط و اشخاص در نظر گرفته می می

عه قواعدی وجود دارند که اعتماد را ترتیب که در بطن جام این گیرد به اجتماعی موردتوجه قرار می

صورت بیرونی و اکتسابی توسط  اند و به گرفته وسیله اجتماع شکل کنند، قواعدی که به الزامی می

توجهی بر روی کنشگران واقعی  آور قابل شوند. قواعدی که فشار الزام هر یک از افراد درک می

های اجتماعی در قالب یک  صورت که نقش کنند به اعتمادی اعمال می جهت اعتماد کردن و یا بی

شوند، همین قواعد فرهنگی قابلیت اعتماد به افراد و نهادهای  ها و هنجارها تعریف می سری ارزش

 (.66-67: 1999کنند )زتومپکا، مختلف را تعیین می

 رابرت پوتنام

ی مدنی ها کاربرد دموکراسی و سنت»های  واسطه انتشار دو کتاب به نام رابرت پوتنام به 

بولینگ »( محصول پژوهشی پیرامون جامعه مدنی در مناطقی از ایتالیا و 1993«)ایتالیا

( محصول پژوهشی پیرامون افول جامعه مدنی در آمریکا، به چهره 1995«)انفرادی

ای در مباحث مربوط به سرمایه اجتماعی تبدیل شد. بحث پوتنام در رابطه با  شده شناخته

گرفته است. پوتنام در تعریف سرمایه  ر چارچوب سرمایه اجتماعی انجاماعتماد اجتماعی نیز د

های اجتماعی، هنجارهای  سرمایه اجتماعی متوجه روابط بین افراد، شبکه»نویسد  اجتماعی می

(. به نظر پوتنام سرمایه اجتماعی در 19:2000پوتنام،«)هاست مبادله و قابلیت اعتماد بین آن

های اجتماعی غیررسمی، دوستان و  ندهای خانوادگی، شبکههای مدنی، دینی، پیو گروه

زعم پوتنام سرمایه اجتماعی کنشی  خویشاوند، هنجار عمل متقابل و اعتماد نهفته است. به

های اجتماعی است  های اعتماد و عمل متقابل در بین شبکه جمعی نیست بلکه هنجار و ضمانت

 ند.ک حل کنش اجتماعی را حل می که مشکالت غیرقابل

پوتنام برای توضیح بهتر سرمایه اجتماعی تمایز مهمی بین دو گروه متصل و همبسته قائل 

ها تشابه کمتری با یکدیگر دارند.  هایی هستند که اعضای آن های متصل، گروه شده است. گروه
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کنند. برای مثال یک تیم  به این معنی که نژادهای مختلفی از افراد در کنار یکدیگر فعالیت می

 رزشی که اعضای آن ملیت و نژاد مختلفی دارند.و

ها اشتراکات  گروهای همبسته، دارای همبستگی شدیدی بین اعضای خود هستند، آن

های اجتماعی  فکر و باورها دارند. سرمایه اجتماعی اتصالی به شبکه ٔ  توجهی درزمینه قابل

رمایه اجتماعی همبسته، شوند و س های متفاوت در آن جمع می گردد که افراد با ویژگی برمی

گردد  هایی است که اعضای آن مشابه یکدیگرند، اهمیت این تمایز به این امر برمی شامل شبکه

های همبسته دارند )سرمایه اجتماعی مؤثر  های اتصالی اثرات مثبت بیشتری از گروه که گروه

(. به دالیل مختلف 4 2000:موردنظر پوتنام نیز همان سرمایه اجتماعی اتصالی است() پوتنام، 

تر خواهد بود و  ای که از نعمت انباشت سرمایه اجتماعی برخوردار است راحت زندگی در جامعه

های  تر حل خواهد شد. در مذاکرات طرف گوناگون بسیار ساده ٔ  تنگناهای عمل جمعی درزمینه

ه ما کند. خود افراد از من ب طلبی منفی کاهش پیدا می اقتصادی و سیاسی میل به فرصت

ها اثر مفید دیگر  شود و ده ها برای رشد منافع جمعی تقویت می یافته و ذائقه توسعه

(Putnam.1998:74 .) 

کند،  عنوان عوامل مؤثر بر میزان اعتماد یاد می ها به های اجتماعی که پوتنام از آن ویژگی

ا است. پوتنام ه های مدنی در آن شامل حجم، وسعت کمی جوامع و میزان توسعه نهادها و شبکه

اش بر روی میزان اعتماد  خود در رابطه با تأثیر روابط اجتماعی در اشکال رسمی و غیررسمی

ها از افراد مشابه خود که عضو هیچ  این واقعیتی صحیح است که اعضای انجمن»نویسد افراد می

های  یهانجمن یا سازمانی نیستند، مشارکت سیاسی باالتری دارند. زمان بیشتری را با همسا

 (.73:2000خودسرمی کنند و از اعتماد باالیی برخوردار هستند )پوتنام،

 آنتونی گیدنز

شود، تحول از جامعه سنتی به مدرن  اعتماد اجتماعی برای گیدنز در جامعه مدرن مسئله می

دهد. این فضا واجد یکی سری  فضای اجتماعی متفاوتی را پیش روی انسان مدرن قرار می

ها جایگاه و نقش اعتماد را در جامعه مدرن توصیف  ت که گیدنز بر مبنای آنهایی اس ویژگی

« تجدد و تشخص»و « پیامدهای مدرنیت»کند. این توصیف به شکل مفصلی در دو کتاب  می

آمده است. گیدنز اهمیت اعتماد را در جریان تغییر و تحوالت جوامع از شکل سنتی به مدرن 

ای در مراودات زندگی مدرن تعریف  کننده ش و جایگاه تعیینکند و برای اعتماد نق دنبال می
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های آن در دو جامعه مدرن و  کند. کار گیدنز در رابطه با اعتماد توضیح شرایط و ویژگی می

سنتی است. در جامعه مدرن کیفیت روابط اجتماعی دستخوش تغییر و تحول شده است. 

ه نزدیکی دارد گسترش و یا توسعه دامنه ترین این تغییرات که با اعتماد اجتماعی رابط مهم

روابط اجتماعی از محدوده قومی و خویشاوندی است. گیدنز با استفاده از نظریه زیمل این 

دهد. معنای  از جامعه سنتی به جامعه مدرن توضیح می« غریبه»مسئله را با تغییر مفهوم 

پیش از مدرن که  های شود. در فرهنگ اصطالح مدرن با فرارسیدن مدرنیت دگرگون می

تر بود، غریبه به یک شخص به معنای  اجتماعی محلی همیشه مبنای سازمان اجتماعی گسترده

آید و بالقوه مظنون است. شخصی که از جای  شود، کسی که از خارج می کامل آن اطالق می

به شود، ممکن است از بسیاری جهات نتواند اعتماد بومیان را  دیگر وارد یک اجتماع کوچک می

دست آورد، حتی اگر چندین سال در آن اجتماعی زندگی کرده باشد. اما برعکس در جوامع 

ویژه در  عنوان اشخاص به معنای کامل آن اساساً همکنشی نداریم. به مدرن ما با بیگانگان به

وبیش دائمی با دیگرانی همکنش داریم که یا  ای کم گونه های شهری، ما به بسیاری از محیط

های به نسبت  صورت تماس ایم و این هم کنش به ها را ندیده شناسیم و یا هرگز آن خوب نمی

 (.96:1377گیرد )گیدنز، گذرا انجام می

های مدرنیته تشریح کرده  گیدنز اعتماد در جامعه مدرن را در سطح دیگر با تأکید بر ویژگی

است، نه در روابط مبتنی بر های انتزاعی  است. سطحی که در آن اعتماد نه به افراد بلکه به نظام

های بی چهره، اعتمادی که از آن  ای بلکه اغلب در روابط مبتنی بر پایبندی های چهره پایبندی

های بارز جامعه  های انتزاعی از ویژگی کند. نظام های انتزاعی یاد می تحت عنوان اعتماد به نظام

بخش بنیادی »نویسد  نتزاعی میهای ا روند. وی در توضیح اعتماد به نظام مدرن به شمار می

های اعتماد به  برهان من این است که ماهیت نهادهای مدرن عمیقاً وابسته به مکانیسم

این جمله، گیدنز، به دو نکته اساسی در « های تخصصی است ویژه نظام های انتزاعی به نظام

 گردد: بحث او برمی

 اهمیت و ضرورت اعتماد به نهادهای مدرن -1

 های انتزاعی جامعه مدرن. های تخصصی در بین نظام ظاماهمیت ن -2

ای دارند و  های تخصصی، در جامعه مدرن نفوذ گسترده گیدنز معتقد است که نظام

باشند. اتکایی که توأم با  ها می ها همواره در زندگی خود ناگزیر از اتکا به این نظام انسان

 خطرپذیری است.
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شود.  های تخصصی را شامل می پیوسته از این نظام هم ای به درواقع جامعه مدرن، شبکه

پزشکان، معماران، وکال، مهندسان، ساختمان، الکترونیک، از طراحان فضای سبز شهری گرفته 

برد. این اتکا کردن، در  تا لباس و ...جامعه مدرن همواره با اتکا به این نهادها زندگی را پیش می

داند که رانندگی اتومبیل  ر وجود دارد هرکسی میگیرد که همواره احتمال خط حالی صورت می

کنیم، آن خطر  کار خطرناکی است و خطر تصادف دارد. وقتی اتومبیل سوارشدن را انتخاب می

کند این  ای اتکا داریم که تضمین می شده پذیریم. اما در ضمن به تخصص از پیش اعالم را می

(. گیدنز این اتکا و 34:1377ست )گیدنز،خطر تا آنجا که ممکن است به حداقل تخفیف یافته ا

های بارز جامعه مدرن و از عوامل مؤثر  های انتزاعی را از ویژگی دیگر اعتماد به نظام عبارت به

بین به آن اشاره کرد، شدت وابستگی انسان جامعه  ای که باید دراین داند. نکته تداوم مدرنیته می

 ناپذیر است. اتکا اعتماد در جامعه مدرن اجتنابمدرن به نهادهای تخصصی است، بطوریکه، این 

گونه خالصه  توان این تا بدین جا نظریه گیدنز را در رابطه با اعتماد در جامعه مدرن را می

دهد، نخست، روابط میان فردی مبتنی بر  کرد که وی اعتماد را در دو سطح موردتوجه قرار می

دهد، دوم،  توجهی مدنی توضیح می با مفهوم بی ای که این نوع از اعتماد را های چهره پایبندی

ای است. که در آن  ای و بدون چهره های چهره های انتزاعی که مبتنی بر پایبندی اعتماد به نظام

کنند. گیدنز با توجه به  افراد به نهادهای تخصصی چون پلیس، پزشکان، وکال و... اتکا می

این نهادها با ماهیت جامعه مدرن و تداوم این  گستردگی این نهادها و ارتباط اعتماد افراد به

ای که، زمانی  گونه ای برای آن در نظر گرفته است به جامعه در بحث خود از اعتماد جایگاه ویژه

گونه که برای جامعه پیش  خواهد از خاستگاه اعتماد در جامعه مدرن سخن بگوید همان که می

های انتزاعی سخن  بود، تنها از اعتماد به نظامهای اعتماد را تعریف کرده  از مدرنیسم زمینه

هایی  ها در بیشتر اوقات به عملکردها و مکانیسم گوید. با این سؤال که: چرا بیشتر آدم می

ها ندارند و یا دانش ناچیزی درباره  اجتماعی اعتماد دارند که هیچ دانش تخصصی درباره آن

گیرد.  ؤثر در ایجاد این نوع از اعتماد را در برمیها دارند؟ پاسخ به این سؤال درواقع عواملی م آن

مردم در اولین مرحله تحول »دهد با اشاره به این نکته است که  نخستین پاسخی که گیدنز می

تدریج با این نهادها کنار  کردند اما به اجتماعی همواره با اکراه از نهادهای تخصصی استقبال می

ها در زندگی روزمره  ادها که توأم با اعتماد و اتکا به آنآمدند، این کنار آمدن و پذیرش این نه

دانیم که در  است. همه ما خوب می« اجتماعی شدن»ای مختلف محصول فرایند  گونه است، به

ها چقدر با اکراه با عملکردهای نوین اجتماعی مانند  اولین مرحله تحول جامعه مدرن آدم
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دادند. که این خود اهمیت فراگرد  بیق میهای پزشکی تخصصی خودشان را تط پیدایش صورت

های  برنامه»دهد. در اینجا نفوذ  اجتماعی شدن را در ارتباط با یک چنین اعتمادی نشان می

کننده باشد. آنچه در آموزش علم به یک  در فراگرد آموزش رسمی، شاید تعیین« درسی پنهان

ها گرفت  تر از این بحث ست، بلکه مهمهای فنی نی شود، تنها محتوای داده نوآموز انتقال داده می

ها اعتماد  پذیرند و به آن مرورزمان نهادهای تخصصی را می این است که افراد در جامعه مدرن به

کنند از طرف دیگر، نوعی احترام به دانش و تخصص و تکریم دانشمند و متخصص از قبل  می

ماد به نهادهای تخصصی دارد. گیرد که نقش مؤثری در اعت آموزش علم در بین افراد شکل می

کرده است که متفاوت از این احترام و تکریم است و  بین اشاره اما گیدنز نکته دیگری نیز دراین

آن، بعد دیگر اعتماد یعنی بدگمانی و شک ورزی است، به این معنی که این احترام توأم با شک 

داند و معتقد است که  ادی میو تردید است. گیدنز، این ویژگی را خاصیت هرگونه روابط اعتم

این بدگمانی محصول نداشتن آگاهی و اطالعات است. رویکردهای افراد عادی به علم و دانش 

های  فنی، معموالً دوپهلو است این دوپهلو در کانون هرگونه روابط اعتماد چه اعتماد به نظام

د علم و مهارت تخصصی پسن های مردم خورد. تمثال تخصصی و چه اعتماد به افراد، به چشم می

دهند، مانند  معموالً احترام را آمیخته با رویکردهای دشمنی یا هراس عادی نشان می

های بداخالق و با کمترین تفاهم با مردم عادی نشان  صورت تکنسین ای که به دانشمندان کلیشه

 (.107:1378شوند و یا دانشمندان دیوانه )گیدنز، داده می

شده در مبانی نظری  ها و ادبیات مطرح تحقیق با استفاده از نظریهبرای چارچوب نظری این 

ها موردتوجه واقع شود. با توجه  تحقیق سعی شده که یک مدل نظری تلفیقی از همه آن نظریه

توان گفت که متغیرهایی مانند طبقه اجتماعی، تحصیالت، رضایت  شده می های مطرح به نظریه

ها پوتنام، زتومپکا و  ای کلی که در نظری عنوان شاخصه یتی بهاز زندگی و اعتقاد به برابری جنس

های مطرح  تواند در این تحقیق مورد آزمون قرار گیرد تا صحت نظریه اند می شده گیدنز مطرح

پذیری  ای مثل جنسیت و سن که تحت تأثیر جامعه سنجیده شوند. همچنین متغیرهای زمینه

 گیرند. مبانی نظری هستند نیز مورد آزمون قرار میشده در  پردازان مطرح مورداشاره نظریه

 های تحقیق فرضیه

 بین طبقه اجتماعی افراد و میزان اعتماد نهادی زنان در ایران و ترکیه رابطه وجود دارد. -1

 بین میزان درآمد افراد و میزان اعتماد نهادی زنان در ایران و ترکیه رابطه وجود دارد. -2
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 زان اعتماد نهادی زنان در ایران و ترکیه رابطه وجود دارد.بین میزان تحصیالت افراد و می -3

 بین میزان رضایت از زندگی و میزان اعتماد نهادی زنان در ایران و ترکیه رابطه وجود دارد. -4

بین میزان اعتقاد به برابری جنسیتی افراد و میزان اعتماد نهادی زنان در ایران و ترکیه  -5

 رابطه وجود دارد.

 راد و میزان اعتماد نهادی زنان در ایران و ترکیه رابطه وجود دارد.بین میزان سن اف -6

 شناسی تحقیق روش

شده  های گردآوری روش مطالعه حاضر از نوع تحلیل ثانویه مباشد. در این شکل از تحلیل از داده

شود. به عبارتی  در پیمایش اصلی برای مطالعه موضوعی غیر از موضوع اصلی است استفاده می

توان به اقتضای مسئله سود جست.  اند می هایی که مؤسسات یا محققان دیگری گردآورده از داده

این مقاله نیز به همین منوال از همین مسئله بهره برده است. بنابراین در تحقیق حاضر 

های پیمایش جهانی  های مورداستفاده برای آزمون فرضیات تحقیق از مجموعه داده داده

شده است. پیمایش  بهره گرفته 2008تا  2005های  ایش سال( موج پیمwvsها ) ارزش

های اجتماعی  های جهانی پژوهشی در مقیاس جهانی است که اطالعاتی درباره دگرگونی ارزش

های این تحقیق در  دهد. داده فرهنگی و سیاسی جوامع مختلف ازجمله ایران و ترکیه ارائه می

های توصیفی که عمدتاً در بخش  ن دادهسایت همگانی آن در دسترس همگان است. همچنی

 amar.irاند از سایت مرکز آمار ایران به نشانی اینترنتی  بحث و نتیجه مورداستفاده قرارگرفته

 اند. استخراج و مورداستفاده قرارگرفته

 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

 اعتماد نهادی

ها و مسئوالن اداره کشور  حزاب و سازماندهنده میزان اعتماد به نهادها ا تعریف نظری: نشان

 است.

 گویه زیر و با طیف لیکرت سنجیده شده است. 16تعریف عملیاتی: با استفاده از 

 های زیر تا چه حد اطمینان دارید. به هر یک از سازمان

های کارگری، نیروی انتظامی،  مساجد، نیروهای مسلح، مطبوعات، تلویزیون، اتحادیه

های بزرگ، سازمان حفاظت از  ، احزاب سیاسی، مجلس، ادارات دولتی، شرکتها، دولت دادگاه

 های خیریه، سازمان ملل. های زنان، سازمان محیط زیست، سازمان
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 طبقه اجتماعی

توان شامل همه افرادیکه دارای پایگاه اجتماعی کمابیش  طبقه اجتماعی را می تعریف نظری:

 باارزش اجتماعی شرایط مشابهی دارند تعریف نمود. یکسان بوده و ازنظر برخورداری از عوامل

 جهت سنجش طبقه اجتماعی ذهنی از یک گویه با همین هدف استفاده طبقه ذهنی:

 شده است. 

دانند. شما  مردم گاهی اوقات خود را عضو طبقه کارگر، طبقه متوسط، طبقه باال یا پایین می

 دانید. خود را عضو کدام طبقه می

 طبقه پایین -4طبقه متوسط پایین  -3بقه متوسط باال ط-2طبقه باال -1

 با گویه شما اآلن چند سال دارید سنجیده شده است. سن:

گیرید؟ نیز سطح درآمد را موردسنجش قرار  شما در کجای مقیاس درآمدی قرار میدرآمد: 

 داده است.

 است. با گویه باالترین سطح تحصیالت شما چیست؟ موردسنجش واقع گردیدهتحصیالت: 

 اعتقاد به برابری جنسیتی

برابری جنسیتی بدان معنا است که زن و مرد حقوق و وظایف یکسان دارند، و تعریف نظری: 

های مساوی در جامعه برخوردار هستند. همچنین برابری جنسی مربوط به  همه از فرصت

نع از آن شود ها است، هم در جامعه و هم در خانواده. اگر جنسیت ما عدالت و تقسیم مسئولیت

های محدود  تواند به تبعیض و فرصت که ما بتوانیم نقاط قوت و ضعف فرد را ببینیم، این امر می

شود که هدفش  برای فرد منجر شود. همچنین برابری جنسی به باوری فمینیستی گفته می

گرایی است. صندوق جمعیت سازمان  های جنسیتی، مردساالری و جنسیت عموماً حذف نابرابری

 (.https://fa.wikipedia.orgملل متحد برابری جنسیتی را نخستین حق انسانی خوانده است )

اعتقاد به برابری جنسیتی زنان و مردان را در دو کشور ایران و ترکیه با  تعریف عملیاتی:

تر است و برتر بودن مردان نسبت به  سه گویه تحصیالت برای پسران نسبت به دختران مهم

تر از دختران است  هبری سیاسی و درنهایت با گویه اشتغال برای پسران مهمزنان ازنظر ر

 اند. سنجیده شده
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 رضایت از زندگی

شده تعریف  در میان تعاریف فراوانی که برای مفهوم رضایت از زندگی ارائه تعریف نظری:

. اش است رسد: رضایت از زندگی رضایت کلی فرد از زندگی تر می مکینتاش به نظر مناسب

 (37:2001)مکینتاش،

 رضایت از زندگی با یک گویه سنجیده شده است.تعریف عملیاتی: 

 تا چه حد از زندگی خود راضی هستید؟ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 کامالً راضی                                                                                      کامالً ناراضی

 تحقیقهای  یافته

 نتایج توصیفی

درصد( و  3/66نفر ) 1316نفر نمونه در دو کشور ایران و ترکیه. ایران با  1981از مجموع 

 30اند. درصد( به ترتیب بیشترین حجم نمونه را به خود اختصاص داده 7/33نفر ) 670ترکیه با 

ز دارای طبقه درصد نی 28ترکیه در طبقه اجتماعی پایین قرار دارند و  درصد از زنان نمونه

 15درصد زنان در طبقه اجتماعی پایین قرار دارند و تنها  42اجتماعی باال هستند. در ایران 

درصد از زنان نمونه ترکیه  16درصد دارای طبقه اجتماعی باالیی هستند. ازنظر تحصیالت 

گزارش  درصد نمونه نیز میزان تحصیالت را باال 32دارای تحصیالت ابتدایی و پایینی هستند و 

درصد نیز میزان تحصیالت خود را  28درصد زنان تحصیالت پایین و  15اند. در ایران نیز  داده

 اند. باال گزارش داده

 نتایج توصیفی متغیر وابسته )اعتماد نهادی(

 دهد. های متغیر اعتماد نهادی برای زنان ترکیه و ایران را نشان می جدول زیر فراوانی گویه

 اصالً کم زیاد یادبسیار ز گویه ردیف

 5/8 3/21 8/21 4/27 مساجد 1

 6/4 3/7 2/22 0/66 نیروهای مسلح 2

 9/25 6/40 8/28 8/4 مطبوعات 3

 2/22 5/41 2/30 2/6 تلویزیون 4

 3/19 7/36 8/35 2/8 اتحادیه کارگری 5

 7/9 8/13 9/36 5/39 نیروی انتظامی 6
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 اصالً کم زیاد یادبسیار ز گویه ردیف

 9/6 6/14 4/38 1/40 دادگاه 7

 0/13 6/20 5/36 0/30 دولت 8

 0/25 6/41 2/27 2/6 احزاب سیاسی 9

 1/14 1/24 3/40 6/21 مجلس 10

 7/13 7/27 9/47 8/10 ادارات دولتی 11

 8/15 7/33 6/42 9/7 های بزرگ شرکت 12

 7/14 5/27 5/46 3/11 سازمان محیط زیست 13

 3/9 3/23 9/46 5/20 سازمان زنان 14

 8/11 5/21 7/44 0/22 سازمان خیریه 15

 2/36 9/31 3/23 5/8 سازمان ملل 16

جدول فوق نتایج توصیفی متغیر اعتماد نهادی زنان ترکیه را به تفکیک گویه ها نشان 

اعتمادی زنان در ترکیه به  دهد، بیشترین بی گونه که نتایج جدول فوق نشان می دهد. همان می

نهادهای نیروی انتظامی، نیروهای سازمان ملل، مطبوعات، تلویزیون و احزاب سیاسی است و 

ها بیشترین اعتماد را در  مسلح و مساجد، نهادهایی هستند که در کشور ترکیه زنان به آن

 مقایسه با سایر نهادهای ذکرشده در جدول دارند.

 

 اصالً کم زیاد بسیار زیاد گویه ردیف

 8/1 0/19 5/31 7/47 مساجد 1

 1/3 5/38 0/35 4/23 نیروهای مسلح 2

 5/4 8/65 0/20 7/9 مطبوعات 3

 4/3 1/48 3/32 2/16 تلویزیون 4

 3/4 2/62 6/18 9/7 اتحادیه کارگری 5

 5/4 6/35 8/35 1/24 نیروی انتظامی 6

 2/6 3/49 5/27 1/17 دادگاه 7

 5/4 9/43 8/32 8/18 دولت 8

 0/12 6/63 7/16 6/7 احزاب سیاسی 9

 6/5 1/52 6/28 8/13 مجلس 10

 5/7 0/60 3/22 1/10 ارات دولتیاد 11
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 اصالً کم زیاد بسیار زیاد گویه ردیف

 6/8 7/70 3/14 4/6 های بزرگ شرکت 12

 7/3 8/51 0/31 6/13 سازمان محیط زیست 13

 6/5 8/51 2/28 4/14 سازمان زنان 14

 0/4 7/37 7/36 6/21 سازمان خیریه 15

 4/8 5/51 2/23 9/16 سازمان ملل 16

ن ایران را به تفکیک گویه ها نشان جدول فوق نتایج توصیفی متغیر اعتماد نهادی زنا

اعتمادی زنان در ایران به  دهد، بیشترین بی گونه که نتایج جدول فوق نشان می دهد. همان می

های کارگری و احزاب سیاسی است و نهادهای نیروی  های بزرگ، اتحادیه مطبوعات، شرکت

ترکیه، در ایران زنان به انتظامی، نیروهای مسلح و مساجد، نهادهایی هستند که همانند کشور 

 ها بیشترین اعتماد را در مقایسه با سایر نهادهای ذکرشده در جدول دارند. آن

 

 درصد میزان اعتماد نهادی زنان کشور

 ایران

 درصد 7/18 باال

 درصد 0/74 متوسط

 درصد 3/7 پایین

 ترکیه

 درصد 8/22 باال

 درصد 9/65 متوسط

 درصد 3/11 پایین

 

آمده است، میزان اعتماد  دست که از ترکیب گویه های متغیر اعتماد نهادی به جدول فوق

 7/18شود  گونه که مشاهده می دهد. همان نهادی زنان در کشور ایران و ترکیه را نشان می

درصد نیز دارای اعتماد  3/7اند و  درصد از زنان ایرانی میزان اعتماد نهادی باالیی را گزارش داده

درصد از زنان دارای اعتماد نهادی باالیی هستند و  8/22هستند. در کشور ترکیه  نهادی پایینی

 ها پایین است. اند که میزان اعتماد نهادی در آن درصد نیز گزارش داده 3/11
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 توصیف متغیرهای مستقل

 متغیر اعتقاد به برابری جنسیتی

 گویه کشور
کامالً 

 موافق
 مخالف موافق

کامالً 

 مخالف

 ایران

 2/7 9/20 2/54 7/17 دان رهبران سیاسی بهتری هستند.مر

 4/18 6/34 2/37 7/9 تر است. تحصیالت برای پسران مهم

 8/7 6/20 4/56 2/15 مردان نسبت به زنان حق بیشتری برای اشتغال دارند.

 ترکیه

 6/12 3/32 9/40 2/14 مردان رهبران سیاسی بهتری هستند.

 1/54 2/29 8/11 8/4 است. تر تحصیالت برای پسران مهم

 3/18 2/35 7/37 8/8 مردان نسبت به زنان حق بیشتری برای اشتغال دارند.

جدول فوق فراوانی پاسخگویان به گویه های متغیر اعتقاد به برابری جنسیتی زنان را در دو 

کامالً  شود موافقت زنان )جمع گونه که مشاهده می دهد. همان کشور ایران و ترکیه را نشان می

درصد  9/71موافق و موافق( با گویه برتر بودن مردان نسبت به زنان ازنظر رهبری سیاسی 

اند که مردان رهبر سیاسی بهتری نسبت به زنان هستند.  درصد موافق 9/71است. یعنی 

درصد  9/46اند. در ایران زنان  درصد با این گویه موافق بوده 1/61که زنان ترکیه  درصورتی

درصد از زنان ترکیه  6/16که تنها  تر است درحالی د که تحصیالت برای پسران مهمان موافق

درصد زنان ایران  6/71تر از دختر است. و در آخر  اند که تحصیالت برای پسر مهم موافق

معتقدند مردان نسبت به زنان حق اشتغال بیشتری دارند. این در حالی است که زنان ترکیه 

 ویه هستند.درصد موافق این گ 5/46

 متغیر احساس رضایت از زندگی زنان
 

 درصد احساس رضایت از زندگی کشور

 
 ایران

 درصد 9/19 باال

 درصد 8/63 متوسط

 درصد 4/16 پایین

 ترکیه

 درصد 4/40 باال

 درصد 6/45 متوسط

 درصد 14 پایین

ترکیه نشان  های جدول فوق میزان رضایت از زندگی زنان را در دو کشور ایران و داده

درصد از زنان ایران رضایت  19/ 9های جدول فوق حاکی از آن است که تنها  دهد. داده می
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 4/40که درصد زنانی که در ترکیه رضایت از زندگی باالیی دارند  زندگی باالیی دارند درحالی

ه اند ک ای نیز گزارش داده درصد از زنان ترکیه 14درصد زنان ایرانی و  4/16درصد است. 

 ها پایین است. رضایت از زندگی در آن

 

 اعتماد نهادی زنان در ترکیه ٔ  تحلیل رگرسیون چند متغیره

بینی کننده میزان اعتماد نهادی، تحلیل رگرسیون  ترین متغیرهای پیش منظور شناسایی مهم به

 هچند متغیره اثرات متغیرهای مستقل به عمل آمد که نتایج آن در جدول زیر به نمایش گذاشت

 شده است. 
 

همبستگی 

 (Rچندگانه )

مجذور همبستگی 

 (R-squareچندگانه )

مجذور همبستگی چندگانه 

-Adjusted Rشده ) تصحیح

square) 

آنالیز 

واریانس 

(F) 

سطح 

معناداری 

(Sig.) 

256/0 066/0 053/0 202/5 000/0 

بوده  256/0معادل  (R) دهد که ضریب همبستگی چندگانه های جدول فوق نشان می داده

گانه سن، درامد، تحصیالت، طبقه اجتماعی  است که بیانگر این مطلب است که متغیرهای شش

با  256/0زمان به مقدار  طور هم ذهنی، احساس رضایت از زندگی و اعتقاد به برابری جنسیتی به

R)اند. ضریب تعیین  اعتماد نهادی، همبستگی داشته
دهد  است که نشان می 066/0معادل ( 2

بینی است.  / درصد از نوسانات اعتماد نهادی، از طریق این شش متغیر قابل تبیین و پیش066

 99/0شده، در سطح  دهد که همبستگی کشف شده نشان می مشاهده Fهمچنین، نتیجه آزمون 

جهت کشف شدّت و جهت تأثیرات هریک از متغیرهای مستقل در تبیین و دار است.  معنی

 شده است. ، جدول شماره زیر ترسیمهادیاعتماد نبینی میزان  پیش

 

 متغیرهای مستقل
ضریب تأثیر 

 (B)  غیراستاندارد

ضریب تأثیر 

 (Beta)استاندارد 

 مقدار آزمون 

 T-valueتی 

 سطح معناداری

 (Sig.) 
 

اعتقاد به برابری 

 جنسیتی
528/0- 132/0- 74/2- 006/0 

احساس رضایت از 

 زندگی
96/0 094/0 02/2 044/0 
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 متغیرهای مستقل
ضریب تأثیر 

 (B)  غیراستاندارد

ضریب تأثیر 

 (Beta)استاندارد 

 مقدار آزمون 

 T-valueتی 

 سطح معناداری

 (Sig.) 
 

 240/0 17/1 057/0 038/0 سن

 025/0 24/2 134/0 435/0 تحصیالت

 312/0 01/1 058/0 190/0 سطح درامد

طبقه اجتماعی 

 ذهنی
647/0 07/0 54/1 124/0 

دهد که از بین شش متغیر واردشده در مدل رگرسیونی، اثرات  های جدول نشان می یافته

بر اعتماد نهادی به  رضایت از زندگیسه متغیر اعتقاد به برابری جنسیتی، تحصیالت و احساس 

مشخص می شودکه  ،با مقایسه ضرایب رگرسیونی استاندارد بتالحاظ آماری معنادار بوده است. 

قرارگرفته  13/0در بین تمامی متغیرهای مستقل، متغیر تحصیالت با ضریب تأثیری معادل 

اعتماد نهادی نیز در این  است که حاکی از آن است که تحصیالت زنان افزایش پیداکرده، میزان

یافته است. دومین متغیر مستقلی که تأثیر معناداری بر اعتماد نهادی دارد، متغیر  افراد افزایش

( است. تأثیر این متغیر -132/0اعتقاد به برابری جنسیتی است. ضریب تأثیر این متغیر )

اد کمتری به نهادهای معکوس است. یعنی افرادی که به برابری جنسیتی اعتقاد داشتند، اعتم

احساس رضایت از زندگی با اند. متغیر سومی که بیشترین تأثیر را دارد متغیر  جامعه داشته

است. یعنی زنانی که احساس شادمانی و رضایت از Beta)  =10/0ضریب تأثیر رگرسیونی )

 .یافته است ها به نهادهای کشور نیز افزایش زندگی بیشتری داشتند، میزان اعتماد آن

 اعتماد نهادی زنان در ایران ٔ  تحلیل رگرسیون چند متغیره

بینی کننده میزان اعتماد نهادی، تحلیل رگرسیون  ترین متغیرهای پیش منظور شناسایی مهم به

چند متغیره اثرات متغیرهای مستقل به عمل آمد که نتایج آن در جدول زیر به نمایش 

 شده است. گذاشته

 اد نهادی زنان )ایران(خالصه مدل چند متغیره اعتم

همبستگی 

 (Rچندگانه )

مجذور همبستگی 

 (R-squareچندگانه )

مجذور همبستگی چندگانه 

 شده  تصحیح

(Adjusted R-square) 

آنالیز 

 (F)واریانس 

سطح 

معناداری 

(Sig.) 

338/0 114/0 109/0 67/21 000/0 
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بوده  338/0معادل  (R) دهد که ضریب همبستگی چندگانه های جدول فوق نشان می داده

گانه سن، درامد، تحصیالت، طبقه اجتماعی  است که بیانگر این مطلب است که متغیرهای شش

با  338/0زمان به مقدار  طور هم ذهنی، احساس رضایت از زندگی و اعتقاد به برابری جنسیتی به

R)اند. ضریب تعیین  اعتماد نهادی، همبستگی داشته
دهد  می است که نشان 114/0معادل ( 2

بینی است.  درصد از نوسانات اعتماد نهادی، از طریق این شش متغیر قابل تبیین و پیش 4/11

 99/0شده، در سطح  دهد که همبستگی کشف شده نشان می مشاهده Fهمچنین، نتیجه آزمون 

جهت کشف شدّت و جهت تأثیرات هریک از متغیرهای مستقل در تبیین و دار است.  معنی

 شده است. ، جدول شماره هفت ترسیماعتماد نهادین بینی میزا پیش

 کننده متغیر اعتماد نهادی زنان )ایران( ضرایب تأثیر مدل تبیین

 

متغیرهای 

 مستقل

ضریب تأثیر 

 (B)غیراستاندارد 

ضریب تأثیر 

 (Beta)استاندارد 

مقدار آزمون 

 T-valueتی 

سطح 

معناداری 

(Sig.) 

 

اعتقاد به برابری 

 جنسیتی
376/0- 090/0- 96/2- 003/0 

 

احساس رضایت 

 از زندگی
34/1 11/0 60/3 000/0 

 009/0 62/2 085/0 062/0 سن

 000/0 28/9 319/0 04/1 تحصیالت

 927/0 -092/0 - 003/0 - 015/0 سطح درامد

طبقه اجتماعی 

 ذهنی
074/0 008/0 219/0 826/0 

ردشده در مدل رگرسیونی، اثرات دهد که از بین شش متغیر وا های جدول نشان می یافته

بر اعتماد  چهار متغیر اعتقاد به برابری جنسیتی، تحصیالت، سن و احساس رضایت از زندگی

مشخص  ،با مقایسه ضرایب رگرسیونی استاندارد بتانهادی به لحاظ آماری معنادار بوده است. 

 31/0یری معادل می شودکه در بین تمامی متغیرهای مستقل، متغیر تحصیالت با ضریب تأث

قرارگرفته است که حاکی از آن است که تحصیالت زنان افزایش پیداکرده، میزان اعتماد نهادی 

یافته است. دومین متغیر مستقلی که تأثیر معناداری بر اعتماد نهادی  نیز در این افراد افزایش

. یعنی است (= Beta 11/0احساس رضایت از زندگی با ضریب تأثیر رگرسیونی )دارد، متغیر 
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ها به نهادهای  زنانی که احساس شادمانی و رضایت از زندگی بیشتری داشتند، میزان اعتماد آن

یافته است. سومین متغیر که بیشترین تأثیر را بر اعتماد نهادی زنان دارد  کشور نیز افزایش

این متغیر ( است. تأثیر -09/0به برابری جنسیتی است. ضریب تأثیر این متغیر ) متغیر اعتقاد

معکوس است. یعنی افرادی که به برابری جنسیتی اعتقاد داشتند، اعتماد کمتری به نهادهای 

( قرار دارد. یعنی به ازای افزایش سن زنان 08/0در مرحله بعدی متغیر سن )اند  جامعه داشته

  یابد. ها به نهادهای جامعه افزایش می میزان اعتماد آن

 بحث و نتیجه

ی مهم برای سنجش توسعه هر کشور وضعیت زنان و نوع مشارکت آنان در ا یکی از شاخصه

های مهم توسعه سیاسی و  جامعه است. بنابراین نحوه برخورد و رفتار جامعه با زنان از شاخص

اجتماعی در یک کشور است. همین نحوه برخورد است که شرایط را برای حضور فعال و 

گیری  تا زمینه برای مشارکت بیشتر زنان و بهرهشود  مشارکت مؤثر زنان فراهم و سبب می

شرط حضور و مشارکت  ها فراهم شود . اعتماد پیش تر از قدرت، تفکر، ابداع، و خالقیت آن جدی

کننده  ها )اعتماد نهادی( تسهیل زنان در جامعه است. اعتماد زنان به نهادها، مسئوالن و سازمان

ن در دگرگونی نهادهای جامعه چون خانواده، حضور آنان در جامعه است. نقش و حضور زنا

دهنده پتانسیل باالی این بخش از جامعه است. در جوامع در حال  اقتصاد سیاست و... نشان

تر از زنان جوامع مدرن است. جایگاه و شخصیت زن  مراتب مشکل گذار حضور زنان در جامعه به

اهمیت و منزلت زنان در آن جامعه دهنده میزان  در اذهان و باورهای عمومی هر جامعه، نشان

دهد، درواقع نگرش و  که تصویری را که فرهنگ عمومی یک ملت از زن ارائه می طوری است. به

ها، ادبیات و  ورسوم، سنت دیدگاه مردم آن جامعه به زن است و این تصویر را در برخوردها، آداب

ور در جوامع در حال گذار نیز که توان ارزیابی نمود. این حض های شایع و ... آن ملت می ارزش

 تر است. ها هنجارهای سنتی و مدرن قرار دارند سخت در گردونه ارزش

 وضعیت زنان در جامعه ایران

ساله با کشور عراق شد. پس  8مواجه با جنگ  1357جامعه ایران پس از انقالب اسالمی سال 

ندگی را آغاز نمود. جامعه ایران های ناشی از آن دوران ساز از جنگ نیز در پی بازسازی ویرانی

عنوان یک بخش از این  تاکنون شاهد فرازوفرودهای زیادی بوده و نقش و حضور زنان نیز به

 اند. جامعه متأثر از همین نوسانات بوده
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جانبه جامعه  بدون شک شکوفایی علمی و اقتصادی عامل مؤثری در پویایی و توسعه همه 

توانند نقش مؤثری در  دهند، لذا می معیت جامعه را تشکیل میاست و ازآنجاکه زنان نیمی از ج

شکوفایی علمی و اقتصادی آن داشته باشند. جامعه ایران یک جامعه اسالمی در حال گذار است 

کننده در این روند گذار داشته باشد. حضور فعاالنه و  تواند نقشی تعیین و حضور زنان می

سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و ارتقای سطح سواد و  های اجتماعی، تأثیرگذار زنان در عرصه

های اجتماعی، نمایانگر بخشی از حضور چشمگیر زنان در عرصه اجتماع است. توسعه  آگاهی

 -دانش و تخصص در بین زنان، اقبال روزافزون دختران به تحصیالت عالی، تکمیلی و حوزوی 

ها را دختران و زنان تشکیل  درصد ظرفیت دانشگاه 60که در حال حاضر بیش از  طوری به

گونه  نیز بخشی از حضور زنان در جامعه اسالمی است. حضور زنان در جامعه همان -دهند می

شود مستلزم وجود اعتماد نهادی در جامعه است،  های تحقیق حاضر دیده می که در یافته

تخابات شوراهای وضوح دید. در ان های مختلف به توان در عرصه ای که این حضور را می گونه به

نفر در دور دوم رسیده است. تعداد  6096نفر زن در دور اول به  1375اسالمی شهر و روستا از 

نفر در دور دهم رسید. طبق  17نمایندگان زن مجلس شورای اسالمی از دو نفر در دور اول به 

 4/50نفر بوده که از این تعداد  76942000جمعیت کشور  1392آخرین برآوردها در سال 

باشند. بر اساس آخرین برآوردها از وضعیت اشتغال سهم  درصد زن می 6/49درصد مرد و 

مرور و با پذیرش فرهنگی جامعه  بوده است. تحصیالت زنان در ایران، به 8/19بیکاری زنان 

های نفوس  مبنی بر تحصیل دختران، همواره روندی رو به رشد داشته است بر اساس سرشماری

 2/74و  1/52و  5/35میزان باسوادی زنان به ترتیب  1390و  85و  75و  65 و 1355و مسکن 

ها و مؤسسات آموزش  درصد بوده است. شمار مجموع دانشجویان زن دانشگاه 1/81و  3/80و 

 1392نفر بود، در سال  459759به  76 - 75عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی که در سال 

 کل کشور رسیده است. نفر در 2253724این تعداد به 

 بندی جمع

های آماری سازمان ملل که در سایت مرکز آمار ایران نیز آمده است  بر اساس سالنامه

 ایران ترکیه در جدول زیر ذکرشده است. 2013ای جهانی توسعه انسانی در سال  شاخصه
 

 کشور
امید به زندگی 

 2013دربدوتولد 

میانگین 

های تحصیل  سال

2012 

 های مورد سال

انتظار تحصیل 

2012 

سرانه درآمد 

ناخالص ملی 

2013 

رتبه 

توسعه 

2013 

 75 13451 2/15 8/7 74 ایران

 69 18391 4/14 6/7 3/75 ترکیه
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ترکیه اگرچه همسایه ایران است و دارای اشتراکات تاریخی فراوانی با ایران است اما مقایسه 

 توان این مقایسه را به عمل آورد. دی میصورت مور ای نیست. هرچند به ایران و ترکیه کار ساده

ترکیه پس از جنگ اول جهانی شروع به تغییرات فراوانی کرد. در این کشور غلبه دین در  

ها کم شد. قانون اساسی این کشور بر اساس الیتیسه شکل پذیرفت و نظام  بسیاری از بخش

های مدنی داده و  ه دادگاههای دینی جای خود را ب پارلمانی در این کشور حاکم گشت. دادگاه

های اخیر  ای اختالفات تغییر کرد. ترکیه در سال الخط این کشور از عربی به التین با پاره رسم

رشد اقتصادی خوبی را تجربه نموده است. در ترکیه حضور زنان در عرصه عمومی جامعه با فراز 

ریت جمعیت مسلمان دارای رغم اکث رو بوده است. زنان این کشور علی هایی نیز روبه و نشیب

هایی ازلحاظ استفاده از حجاب اسالمی در جامعه و بخصوص در نهادهای قانونی  محدودیت

همه وضعیت ترکیه ازنظر شاخص توسعه انسانی از ایران بهتر است و میزان امید  اند. بااین بوده

 به زندگی نیز در این کشور باالتر است.

ای مورد اعتماد در مقایسه تطبیقی ایران با ترکیه رغم این موارد در خصوص نهاده علی

نیروی انتظامی، نیروهای مسلح و مساجد، نهادهایی هستند که همانند کشور ترکیه، در ایران 

ها بیشترین اعتماد را در مقایسه با سایر نهادهای ذکرشده دارند. در مقایسه با کشور  زنان به آن

نی با نوسان کمتر میان سطوح باال و پایین، بیشتر در ترکیه اعتماد نهادی در میان زنان ایرا

 سطح متوسط قرار دارد.

دهد  اعتماد نهادی زنان در ترکیه نشان می ٔ  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره

که از بین شش متغیر واردشده در مدل رگرسیونی، اثرات سه متغیر اعتقاد به برابری جنسیتی، 

در بر اعتماد نهادی به لحاظ آماری معنادار بوده است.  از زندگیتحصیالت و احساس رضایت 

قرارگرفته است  13/0بین تمامی متغیرهای مستقل، متغیر تحصیالت با ضریب تأثیری معادل 

که حاکی از آن است که تحصیالت زنان افزایش پیداکرده، میزان اعتماد نهادی نیز در این افراد 

مستقلی که تأثیر معناداری بر اعتماد نهادی دارد، متغیر اعتقاد  یافته است. دومین متغیر افزایش

( است. تأثیر این متغیر معکوس -132/0به برابری جنسیتی است. ضریب تأثیر این متغیر )

است. یعنی افرادی که به برابری جنسیتی اعتقاد داشتند، اعتماد کمتری به نهادهای جامعه 

احساس رضایت از زندگی با ضریب أثیر را دارد متغیر اند. متغیر سومی که بیشترین ت داشته

( است. یعنی زنانی که احساس شادمانی و رضایت از زندگی بیشتری 10/0تأثیر رگرسیونی )

 یافته است. ها به نهادهای کشور نیز افزایش داشتند، میزان اعتماد آن
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در ایران نشان  اعتماد نهادی زنان ٔ  همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره

دهد که از بین شش متغیر واردشده در مدل رگرسیونی، اثرات چهار متغیر اعتقاد به برابری  می

بر اعتماد نهادی به لحاظ آماری معنادار  جنسیتی، تحصیالت، سن و احساس رضایت از زندگی

ی می شودکه در بین تمام مشخص ،با مقایسه ضرایب رگرسیونی استاندارد بتابوده است. 

قرارگرفته است که حاکی از  31/0متغیرهای مستقل، متغیر تحصیالت با ضریب تأثیری معادل 

یافته  آن است که تحصیالت زنان افزایش پیداکرده، میزان اعتماد نهادی نیز در این افراد افزایش

 احساس رضایت ازاست. دومین متغیر مستقلی که تأثیر معناداری بر اعتماد نهادی دارد، متغیر 

. یعنی زنانی که احساس شادمانی و رضایت از ( است11/0زندگی با ضریب تأثیر رگرسیونی )

یافته است. سومین  ها به نهادهای کشور نیز افزایش زندگی بیشتری داشتند، میزان اعتماد آن

به برابری جنسیتی با ضریب  متغیر که بیشترین تأثیر را بر اعتماد نهادی زنان دارد متغیر اعتقاد

( است که تأثیر این متغیر معکوس است. یعنی افرادی که به برابری جنسیتی -09/0أثیر )ت

( 08/0در مرحله بعدی متغیر سن )اند  اعتقاد داشتند، اعتماد کمتری به نهادهای جامعه داشته

 یابد. ها به نهادهای جامعه افزایش می قرار دارد. یعنی به ازای افزایش سن زنان میزان اعتماد آن

دهنده وجود اشتراکات فرهنگی فراوان در میزان اعتماد  آمده نشان دست باهت در نتایج بهش

زعم زتومکا شدت باالی همبستگی اعتماد  نهادی میان زنان در دو کشور ایران و ترکیه است. به

برد در جامعه ایران نیز که فرایند انقالب را پشت سرنهاده و سپس وارد جنگ با  را باال می

د میزان همبستگی به طرز چشمگیری افزایش یافت و متعاقب آن اعتماد به برخی دشمن ش

اند در سطح باالیی  ها نیز مورداشاره قرارگرفته نهادها همچون مسجد، پلیس و ... که در یافته

کند که اعتماد در گروه مدنی، دینی،  قرار گرفتند. پوتنام در بحث از سرمایه اجتماعی بیان می

های اجتماعی غیررسمی، دوستان و خویشاوندان و هنجار عمل متقابل  گی، شبکهپیوند خانواد

دهد، نخست، روابط میان فردی  نهفته است. گیدنز اعتماد را در دو سطح موردتوجه قرار می

توجهی مدنی توضیح  ای که این نوع از اعتماد را با مفهوم بی های چهره مبنی بر پایبندی

ای  ای و بدون چهره های چهره های انتزاعی که مبتنی بر پایبندی امدهد، دوم، اعتماد به نظ می

کنند. وضعیت است. که در آن افراد به نهادهای تخصصی چون پلیس، پزشکان، وکال و... اتکا می

بندی الزم در  ایم تا به جمع اعتماد به نهادهایی نیز که ما در بحث موردسنجش قرار داده

اند که اعتماد زنان به نهادها در ایران و  گویای این واقعیت یابیم خصوص اعتماد نهادی دست

 ترکیه جایگاه باالیی دارد. وزنان در این دو جامعه از وضعیت اعتماد نهادی خوبی برخوردارند.
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