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Aims Social trust has an effective role in developing participatory behaviors and reducing 
conflict and cost of doing things and increasing the effectiveness of organizations’ 
performance. The aim of this study was to investigate the trustworthiness of the veterans’ 
society towards institutions and public organizations by mapping the values and attitudes 
of Iranians in 2016.
Instruments & Methods This descriptive survey was conducted from April to November of 
2016 in the veterans’ society among 5 groups including martyrs’ children, veterans’ children, 
martyrs’ wives, veterans’ wives, and veterans (11960 people) from across the country, 
who were selected by random sampling. The data were collected, using organizational 
trust questionnaire. The data were analyzed by SPSS 21 software and independent t-test, 
multivariate analysis of variance, or nonparametric equivalents (Mann-Whitney and Kruskal-
Wallis).
Findings Among veteran society groups, veterans’ children had the most organizational trust 
and veterans had the least trust in different organizations. The greatest trust in the veterans’ 
society was related to the Basij bases (60%) and the Foundation of Martyrs and Veterans 
Affairs (56.9%), and the lowest level of trust in municipalities (21.1%). The veterans’ society 
showed the highest organizational trust in West Azarbaijan province and Hormozgan and 
showed the least organizational trust in the Tehran and Isfahan provinces.
Conclusion Organizational trust is assessed all over the country at an intermediate level. In 
the veterans’ society, the highest trust is related to Basij bases and Foundation of Martyrs and 
Veterans Affairs and the least trust is for the municipalities. Among the various groups of this 
society, veterans and martyrs’ children have the lowest level of trust and veterans’ children 
have the greatest trust in the great organizations of the country.
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  دهیچک
و کاهش  یمشارکت یدر بروز رفتارها ینقش موثر ،یاعتماد اجتماع :فاهدا

 شیها را افزاعملکرد سازمان یانجام کارها دارد و اثربخش نهیتعارضات و هز
کشور به  یثارگریاعتماد جامعه ا ی. هدف پژوهش حاضر، بررسدهدیم

در  انیرانیا یهاها و نگرشارزش شیمایبا الگو قراردادن پ یعموم یهاسازمان
  بود. ۱۳۹۵سال 
تا آذر سال  بهشتیاز ارد ،یشیمایاز نوع پ یفیپژوهش توص نیا :هاو روش ابزار
گروه فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان،  ۵در قالب  یثارگریجامعه ا نیدر ب ۱۳۹۵

نفر از سراسر کشور  ۱۱۹۶۰همسران شهدا، همسران جانبازان و جانبازان به تعداد 
با استفاده از  عاتانتخاب شدند. اطال یتصادف یریگانجام شد که با روش نمونه

و توسط  21	SPSSافزار با نرم هادادهشد.  یآورجمع یماد سازماننامه اعتپرسش
آنها  یناپارامتر یمعادلها ای رهیچندمتغ انسیوار لیمستقل و تحل T یهاآزمون
  شدند. لی) تحلسیوالو کروسکال یتنیو(من
اعتماد و  نیشتریفرزندان جانبازان ب ،یثارگریجامعه ا یهاگروه انیدر م :هایافته

اعتماد  نیشتریمختلف نشان دادند. ب یهااعتماد را به سازمان نیجانبازان کمتر
 نی) و کمتر%۹/۵۶( ثارگرانیو امور ا دیشه ادی) و بن%۰/۶۰( جیبس هایپایگاهبه 

در استان  یثارگری. جامعه اد) به دست آم%۱/۲۱( هایسطح اعتماد به شهردار
تهران بزرگ و  یهااعتماد و در استان نیشتریو هرمزگان ب یغرب جانیآذربا

  ها نشان داد.اعتماد را نسبت به سازمان نیاصفهان کمتر
. در شودیم یابیدر تمام کشور در سطح متوسط ارز یاعتماد سازمان :گیرینتیجه

و امور  دیشه ادیو بن جیبس یهاگاهیاعتماد به پا نیشتریب ،یثارگریجامعه ا
جامعه،  نیمختلف ا هایگروهاست. از  هایاعتماد به شهردار نیو کمتر ثارگرانیا

 نیشتریب جانبازانسطح اعتماد و فرزندان  نیجانبازان و فرزندان شهدا کمتر
  دارند.  یبزرگ کشور یهااعتماد را به سازمان

  دیشه ادیها، بنارزش ،یثارگریسازمان، اعتماد، جامعه ا ها:کلیدواژه
 
  ۲۰/۹/۱۳۹۷ افت:یخ دریتار
  ۲۶/۳/۱۳۹۸ رش:یخ پذیتار

  amirhosain_1387@yahoo.comسنده مسئول: ینو*

مقدمه 
همواره با پویایی، پیچیدگی و  هاسازمانامروزه اعتماد بین افراد و 

وجودآمدن تعامالت و تغییرات سریع مواجه است که باعث به
برای  هاسازمان. [1]شودمیروابط منظم و منطقی بین آنها 

رویارویی موثر با این تغییرات، نیازمند قدرت سازگاری همگام با 
اجتماعی، اقتصادی و آموزشی  هایعرصهتحوالت روزمره در 

هستند؛ چرا که اعتماد باعث افزایش نظم، ثبات و قابلیت 
بینی و از سوی دیگر موجب حفظ یکپارچگی روابط اجتماعی پیش

	,2]شودمیسازمان  ر به بروز رفتارهای مشارکتی و . اعتماد منج[3
و در نتیجه، اثربخشی  شودمیکاهش تعارضات و هزینه انجام کار 

. به عبارت دیگر، اعتماد یکی از دهدمیرا افزایش  هاسازمانعملکرد 
شدن اجتماعی است که مخدوش هایسرمایهارزشمندترین عناصر 

. اعتماد، رشد و [4]کندمیآن هزینه سنگینی را بر جامعه تحمیل 
های افراد را در پی دارد و بدون شکوفایی استعدادها و توانایی

شود که این امر احساس اعتماد اجتماعی زندگی غیرقابل تحمل می

خود ممکن است باعث نابودی افراد در جامعه شود. عالوه بر 
ها بدون اعتماد های سازمانی در عرصه اجتماعی نیز انسانعرصه

ر به زندگی اجتماعی نخواهند بود و ایجاد اعتماد در اجتماعی قاد
افراد باعث ایجاد آرامش، امنیت، آزادی و استقالل و خالقیت 
خواهد شد. در تعامالت گروهی، اعتماد به معنی سازوکار اجتماعی 

شناختی نقش و کارکردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روان
   .[5]کندمهمی را اعمال می
شناختی، نظرات مختلفی از دیدگاه روانماد، نقطهدر تعریف اعت
عتماد، یک شناختی و علوم سیاسی وجود دارد و ااقتصادی، مردم

عنوان اعتماد را به ،روتر .[6]عنصر مهم برای موفقیت سازمان است
یه کهای دیگران تتوانیم به گفتارها و وعدهه ما میکلی کانتظارات 

ه کبرای این  عتقد است رهبرانم چارلتون. [7]ندکنیم تعریف میک
. طبق [8]نندکنان خود اعتماد میکارکبه  ،برساننداری را به انجام ک

فرهنگ لغت آکسفورد، معنی لغت اعتماد اشاره به اطمینان و اتکا 
) و اعتمادکنندهتواند بین یک فاعل (در روابط دارد. این پدیده می

نهادهای جمعی شبیه یک مفعول (معتمد)، همچنین در بین دیگر 
با توجه به تاثیرات گسترده  ها و موسسات برقرار شود.سازمان

اند تا سازوکارهایی که از ش کردهالعدالت در محیط کار، محققان ت
ها و رفتارهای طریق آن عدالت سازمانی موجب ایجاد گرایش

شود را درک کنند. اکثر محققان به نظریه مطلوب سازمانی می
اند و براساس آن اعتماد سازمانی را عی روی آوردهمبادله اجتما

عنوان سنجه مبادله اجتماعی و عامل میانجی بین ابعاد عدالت به
سازمانی و پیامدهای مثبت سازمانی نظیر تعهد سازمانی، مورد 

عنوان یک اعتماد را به ۱۹۹۹در سال  کرامر. [9]اندبررسی قرار داده
که از عدم اطمینان افراد در پذیری یا خطر وضعیت احساس آسیب

کسانی ناشی شده است که  نیات و اقدامات آینده ها،مورد انگیزه
  .[10]کندایم، تعریف میبه آنان تکیه کرده

با گذشت حدود سه دهه از پایان جنگ ایران و عراق، هنوز آثار 
وضوح مشهود است. با دیده بهویرانگر جنگ در جمعیت آسیب

هزار جانباز، ایثارگران و ۵۰۰شهید و  هزار۲۰۰وجود بیش از 
های آنان بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل خانواده
. با توجه به خأل ناشی از نبودن همسر و پذیرش 11]‐[13دهندمی

قبول مسئولیت فرزندان برای همسران شهدا، و از سوی دیگر خأل 
کالت وجود پدر برای فرزندان آنان، این موضوع باعث بروز مش

شان تاثیر منفی گذاشته مختلف شده و همواره بر کیفیت زندگی
رفتن سالمت روحی و جسمی جانبازان است. همچنین ازدست

باعث بروز اختالالتی در زندگی فردی ایشان و همراهانشان اعم از 
والدین، همسران و فرزندان شده و بالطبع بر روند کیفیت زندگی 

امر باعث شده تا جامعه برای جبران  آنان تاثیر داشته است که این
این مشکالت و معضالت اقدام نماید. با توجه به این که جامعه 

آنان درگیر مشکالت و  هایخانوادهویژه جانبازان و ایثارگری به
های جامعه ، یکی از اولویتاندبودهمدت طوالنی هایمصدومیت
ز جامعه رسانی به این قشر ارسانی و چگونگی نحوه خدمتخدمت

اصلی  هایاولویترسانی به آنان از است و از این رو توجه و خدمت
بر این اساس بنیاد شهید و امور ایثارگران،  .رودمیجامعه به شمار 

 ۱۳۵۸با هدف ارایه خدمات مطلوب به جامعه هدف، در سال 
شده شامل خدمات درمانی، رفاهی، تاسیس شد. خدمات ارایه

و هرساله تالش بر این بوده که سطح  دشومیتحصیلی و فرهنگی 
  . [14]رسانی به گروه هدف ارتقا یابدخدمت
های اندکی راجع به اعتماد اجتماعی در میان ایثارگران پژوهش

میزان اعتماد  [15]و همکاران سبحانیانجام شده است؛ در پژوهش 
پاسخگویان "زیاد" و "خیلی زیاد" ارزیابی شده  %۶/۴۲سازمانی در 
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اعتماد  %۸/۲۲اعتماد "متوسط" و  %۰۲/۳۵طوری که به است،
  اند. سازمانی "کم" و "خیلی کم" داشته

ها در جامعه دنبال ارزیابی اعتماد به سازمانتحقیق حاضر به
های عمومی است تا براساس داده هایسازمانایثارگران نسبت به 

افراد  ها و عوامل موثر دربینانه از نگرشآمده، درکی واقعدستبه
اعتماد  .های عمومی حاصل شودجامعه ایثارگران نسبت به سازمان
های مهم به شمار ها یکی از جنبهبین جامعه ایثارگران و سازمان

های خدماتی با جلب اعتماد سبب ارتقای رود، زیرا سازمانمی
شک عدم بررسی این کیفیت و کارآیی سازمان خود خواهند شد. بی

ها منجر به عمومی افراد نسبت به سازمان عوامل و عدم اعتماد
زا در این آسیب جامعه خواهد شد و ضرورت دارد عوامل چالش

موضوع بررسی شود و اعتماد عمومی که از ملزومات اساسی 
  .[16]پیشرفت هر جامعه است مورد تقویت قرار گیرد

 ایثارگری جامعه اعتماد بنابراین هدف پژوهش حاضر، سنجش
 پیمایش قراردادن الگو با عمومی هایو سازمان نهادها به کشور
  ایرانیان بود. هاینگرش و هاارزش

  
	هاابزار و روش

 ٨زمان این پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی است که طی مدت
الی آذر همان سال در بین جامعه ایثارگری  ١٣٩٥ ، از اردیبهشتماه

گروه فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان، همسران شهدا،  ٥در قالب 
 انجام شد. حجم نمونه همسران جانبازان و جانبازان از سراسر کشور

و  نفر برآورد شد ١٠٣٢٤نیاز با استفاده از فرمول کوکران  مورد
 افزار اکسلدر نرم گیری تصادفینمونهاستفاده از افراد با انتخاب 

نامه تکمیل شد و پرسش ١٣٣٤٠صورت گرفت. در مجموع، تعداد 
نفر مورد  ١١٩٦٠ناقص، اطالعات  هاینامهپرسشپس از حذف 
   .تحلیل قرار گرفت

شناختی شامل جنس، سن، وضعیت تاهل، مشخصات جمعیت
آوری سطح تحصیالت و وضعیت شغلی به ثبت رسید و جمع

نامه اعتماد سازمانی به شیوه حضوری طالعات با استفاده از پرسشا
دیده دقیقه توسط پرسشگران آموزش ۱۰تا  ۵زمان حدود در مدت

  صورت گرفت.
 هایسازمانگویه با عنوان  ۱۲نامه اعتماد سازمانی شامل پرسش

، مدارس، صداوسیما، هادانشگاه، هابانکمختلف شامل 
خصوصی، بنیاد شهید و  هایبیمارستاندولتی،  هایبیمارستان

دهیاری، شهرداری، مراجع  - بخشداری - امور ایثارگران، فرمانداری
بسیج تهیه شد.  هایپایگاهقضایی، کالنتری (نیروی انتظامی) و 

 ایگزینهپنجسطح اعتماد به هر سازمان با استفاده از طیف لیکرت 
های "خیلی کم"، زینهبرای گ ۵تا  ۱مورد ارزیابی قرار گرفت و نمرات 

"کم"، "تاحدودی"، "زیاد" و "خیلی زیاد" در نظر گرفته شد. نمره کل 
(بیشترین  ۶۰(کمترین اعتماد) و نمره  ۵نامه بین نمره پرسش

) به ۵) و خیلی زیاد (۴اعتماد) متفاوت بود. مجموع دو نمره زیاد (
تبار منزله داشتن اعتماد به سازمان مربوطه در نظر گرفته شد. اع

و روایی آن با نظر کارشناسان  ۸۱/۰نامه با آلفای کرونباخ پرسش
  نظر به تایید رسید. خبره و اساتید صاحب

پنجگانه مورد  هایگروهمنظور مقایسه نتایج اعتماد سازمانی بین به
مطالعه، آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و معادل ناپارامتریک 

سه میانگین اعتماد سازمانی آن به کار رفت. همچنین برای مقای
 Tهای شناختی از آزمونمختلف متغیرهای جمعیتی هایگروهبین 

ناپارامتری آنها  هایمعادلمستقل و تحلیل واریانس چندمتغیره یا 
	SPSSافزار آماری والیس) استفاده شد. نرمویتنی و کروسکال(من
	.ها مورد استفاده قرار گرفتبرای تجزیه و تحلیل داده 21

  هایافته
اکثریت جمعیت مورد مطالعه، زن و متاهل بودند. میانگین سنی 

 ترینفراوانسال و  ۶۹/۳۸±۸۷/۱۱در مطالعه  کنندگانشرکتکل 
بیش از نیمی از سال بود.  ۳۰- ۴۹گروه سنی مربوط به گروه سنی 

جامعه مورد  %۸/۳۷تنها  آنان تحصیالت دانشگاهی داشتند و
  ).۱مطالعه شاغل بودند (جدول 

  
شناختی جامعه جمعیت توزیع فراوانی مطلق و نسبی متغیرهای) ١ جدول

	نفر) ۱۱۹۶۰ایثارگری (
	درصد	تعداد  شناختیجمعیت متغیرهای
  جنس
	۶/۴۹  ٥٩٣٢	مرد
	٤/٥٠  ٦٠٢٨	زن

	گروه سنی
	٥/٢٩  ٣٥٣٣	سال ١٨-٢٩
	٢/٤٤  ٥٢٧٩  سال ٣٠-٤٩
	٣/٢٦  ٣١٤٨	سال و باالتر ٥٠

  تاهل وضعیت
	٢/١٨  ٢١٧٧	مجرد
	٨/٧٥  ٩٠٦٧  متاهل

	٠/٦  ٧١٦	سایر (جداشده و فوت همسر)
  وضعیت تحصیلی

	٤/٢٥  ٣٠٣٧	زیر دیپلم
	٦/٢٢  ٢٧٠٤  دیپلم

	٠/٥٢  ٦٢١٩	تحصیالت دانشگاهی
  وضعیت شغلی

	٨/٣٧  ٤٥٢١	شاغل
	١/٤٠  ٤٧٩٦  بیکار
	٥/١٠  ١٢٥٦  محصل

(بازنشسته،  درآمد بدون کار
  بگیران)مستمری

٦/١١  ١٣٨٧	

  محل سکونت
  ٩/٣٩  ٤٧٧٣  هامراکز استان
  ١/٦٠  ٧١٨٧  استان از مرکز غیر شهرهای

  

براساس مجموع درصدهای دو پاسخ "زیاد" و "خیلی زیاد" در هر 
 هایپایگاهگویه، بیشترین میزان اعتماد جامعه ایثارگری مربوط به 

بسیج و بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمترین سطح اعتماد مربوط 
  ).۱بود (نمودار  هاشهرداریبه 

  

	
مجموع های مختلف (جامعه ایثارگری به سازمان درمیزان اعتماد ) ١نمودار 

  در هر گویه) "زیاد خیلی" و" زیاد" پاسخ درصدهای دو
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 جامعه هایگروه در مختلف هایسازمان به اعتماد میانگین مقایسه
 جانبازان و بیشترین جانبازان فرزندان که بود این بیانگر ایثارگری
 اختالف و داشتند سازمانی مختلف هایگروه به را اعتماد کمترین
  ). ۲ جدول ؛>۰۰۱/۰p( بود دارمعنی آماری، نظر از هاگروه بین

  

مختلف در های مقایسه میانگین آماری نمرات اعتماد به سازمان) ٢	جدول
  های جامعه ایثارگریگروه

  هاگویه
فرزندان 
  شهدا

فرزندان 
	جانبازان

همسران 
	شهدا

همسران 
	جانبازان	جانبازان

٧٠/٢±٩٩/٢١٦/١±٩٥/٢١٣/١±٠٩/١  ۱۰/۳±١٤/١  ۹۳/۲±١٨/١  هابانک
٠٤/٣±١٠/٣٩٤/٠±٠٢/٣٩٥/٠±٢٢/٣٩٠/٠±٠٨/٣٩٦/٠±٩٦/٠	هادانشگاه
٢٩/٣±٤٠/٣٩٦/٠±٢٩/٣٩٤/٠±٤٣/٣٩٢/٠±٣٠/٣٩٦/٠±٩٦/٠	مدارس

٢٣/٣±٢٦/٣٠٨/١±٩٩/٠	١٩/٣±٢٦/٣٠٠/١±٠٩/٣٠٣/١±٠٧/١	صداوسیما
های بیمارستان
٠١/٣±٠٥/١	٠١/٣±٨٤/٢٠٦/١±٠٧/١	١٠/٣±٨٦/٢٠٩/١±٠٨/١	دولتی

های بیمارستان
٠٠/٣±١٧/٣٠٩/١±١٩/٣٠٥/١±٣١/٣٠٤/١±١٥/٣٠٥/١±٠٨/١	خصوصی

بنیاد شهید و امور 
٥١/٣±٦٠/٣١١/١±٤٤/٣٠٦/١±٧١/٣١١/١±٢٩/٣٠٨/١±٢٠/١	ایثارگران

 ،فرمانداری
٨٦/٢±٩٧/٢٠٢/١±٨٦/٢٩٩/٠±٠٩/٣٩٧/٠±٩١/٢٠٤/١±٠٣/١  بخشداری، دهیاری

٤٩/٢±٠٧/١	٧١/٢±٦٧/٢٠٥/١±٨٣/٢٠١/١±٥٨/٢٠٨/١±٠٩/١  شهرداری
٨٤/٢±١٥/١	٠٣/٣±٨٧/٢١١/١±٢٣/٣٠٥/١±٨٩/٢١٥/١±١٣/١  مراجع قضایی

کالنتری (نیروی 
٨٩/٢±١٨/٣١٥/١±١٣/١	٠٦/٣±١١/١  ۳۶/۳±٩٩/٢١٦/١±١٥/١  انتظامی)

٦٧/٣±٦٥/٣١١/١±٥٨/٣٠٦/١±١١/١  ۷۱/۳±٤١/٣۱۰/۱±١٢/١  های بسیجپایگاه
  ٩٧/٢±٧٤/٠  ١١/٣±٧٣/٠  ٠٣/٣±٧٢/٠  ۲۰/۳±۷۵/۰  ٩٧/٢±٧٨/٠  میانگین کل
	است. دارمعنی ٠٠١/٠در سطح  هاسازمان تمامی مورد در ایثارگری جامعه گروه پنج اختالف میان

  
مختلف  هایسازمانزنان نسبت به مردان اعتماد بیشتری به 

داری میان سن و اعتماد ). ارتباط کامًال معنیp>۰۰۱/۰داشتند (
 ۲۹تا  ۱۸طوری که گروه سنی )، بهp>۰۰۱/۰سازمانی به دست آمد (

سال بیشترین سطح اعتماد سازمانی را نشان دادند. همچنین افراد 
مجرد و افراد دارای سطح تحصیالت زیر دیپلم نسبت به دیگران 

). از لحاظ p>۰۰۱/۰مختلف داشتند ( هایسازماناعتماد بیشتری به 
ن سطح وضعیت شغلی نیز دانشجویان و سپس افراد بیکار بیشتری

	).۳؛ جدول p>۰۰۱/۰مختلف نشان دادند ( هایسازماناعتماد را به 
برای هر استان و  استان ۳۲ها در منظور مقایسه یکسان بین گویهبه

طور کلی اعتماد سازمانی هر گویه، میانگین اعتماد محاسبه شد. به
ارزیابی شد که تقریبًا اعتماد  ۹/۳تا  ۵/۲در تمام کشور بین 
قرار داشت، اگرچه جامعه  ۳داد که حول عدد متوسطی را نشان می

ها ایثارگری برای سازمان بسیج و بنیاد شهید در تمامی استان
ها کمترین اعتماد سازمانی را و شهرداری در تمام استان بیشترین

غربی ها استان آذربایجان نشان داد. همچنین در میان استان
های تهران ) بیشترین اعتماد و استان۷۸/۴۲) و هرمزگان (۸۰/۴۲(

) کمترین اعتماد سازمانی را ۸۷/۳۶) و اصفهان (۲۱/۳۶بزرگ (
  ).۴ها داشتند (جدول نسبت به سازمان

  
مقایسه میانگین آماری نمرات اعتماد سازمانی به تفکیک مشخصات  )٢ جدول
	شناختیجمعیت

  نمرات  شناختیجمعیتمشخصات 
  جنس
  ۱۶/۳±۷۵/۰  زن
  ۰۴/۳±۷۵/۰  مرد

  گروه سنی (سال)
  ۲۴/۳±۷۴/۰	۲۹تا  ۱۸
  ۱۰/۳±۷۷/۰  ٤٠تا  ٣٠
  ۰۲/۳±۷۳/۰	٦٨تا  ٤١

  وضعیت تاهل
  ۱۸/۳±۷۴/۰	مجرد
  ۰۸/۳±۷۵/۰  متاهل

  ۰۵/۳±۸۲/۰	شدههمسر جداشده یا فوت
  سطح تحصیالت

  ۱۸/۳±۷۶/۰  زیر دیپلم
  ۱۲/۳±۷۵/۰  دیپلم

  ۰۵/۳±۷۴/۰  تحصیالت دانشگاهی
  وضعیت شغلی

  ۱۷/۳±۷۸/۰  بیکار
  ۲۲/۳±۷۲/۰  دانشجو

  ۹۲/۲±۷۰/۰  حالت اشتغال
  ۰۴/۳±۷۳/۰  شاغل
  دار است.معنی ٠٠١/٠در سطح  شناختیجمعیت متغیرهای تمام در سازمانی اعتماد سطح اختالف

  
  

	های کشورها در استانمقایسه میانگین وزنی اعتماد به سازمان) ٣ جدول

بیمارستان 	صداوسیما	مدارسهادانشگاه	هابانک  هااستان
	دولتی

بیمارستان 
بنیاد شهید	خصوصی

فرمانداری/ 
بخشداری/ 
	دهیاری

مراجع 	شهرداری
	قضایی

کالنتری 
نیروی 
	انتظامی

پایگاه بسیج

٧٩/٣±٣٣/٣٠٤/١±٢٣/٣١٣/١±٨٢/٢١١/١±١٢/١	١٠/٣±٨٠/٣٠٢/١±٤٤/٣٠٦/١±١٠/٣٠٥/١±٤٠/٣١٥/١±٢٧/٣٩٥/٠±٢٢/٣٠٥/١±١٥/٣٩٩/٠±١٨/١	شرقیآذربایجان
٦٨/٣±١٢/١	٤٠/٣±٣٣/٣١٩/١±١٩/١	٩٥/٢±١٨/٣١٦/١±٨٦/٣٠٨/١±٥٣/٣٠٨/١±٢١/٣٠٣/١±٤٨/٣١٥/١±٣٨/٣٠٥/١±٢٥/٣٠١/١±٢٠/٣٠٠/١±١٣/١	غربیآذربایجان
٥٦/٣±٢٨/٣١٧/١±١٢/٣١٢/١±٥٤/٢١٨/١±٨٥/٢١٤/١±٥٦/٣٠٧/١±١٨/١	١٩/٣±٩٧/٢١٢/١±٣٧/٣١٩/١±٢٤/٣٩٥/٠±١٢/٣٩٤/٠±٩١/٢٠٣/١±٢٥/١	اردبیل
٢٠/٣±١٦/١	٩٢/٢±٧٠/٢١٠/١±٦٦/٢٠٧/١±٧٥/٢٠٢/١±١٣/٣٩٦/٠±٢٠/٣١٣/١±٧٣/٢٩٧/٠±٩٦/٠	٩٨/٢±٩٢/٢٠١/١±٨٤/٢٠٢/١±٦٦/٢٨٨/٠±٠٦/١	اصفهان
٦٥/٣±١٣/٣١٢/١±٠٨/٣٢٢/١±٧٨/٢١٤/١±٠٥/٣١٠/١±٧٠/٣٠٢/١±٤٠/٣٠٩/١±٠١/٣٠٧/١±٣٤/٣١٥/١±٢٦/٣٩٩/٠±٢٠/٣٩٨/٠±١٤/٣٠٠/١±١٩/١	البرز
٨٤/٣±٥٢/٣٠٧/١±٢٩/٣١٢/١±٧٥/٢١٥/١±٠٥/٣١٢/١±٦٤/٣١٢/١±٤٧/٣٢٣/١±٣١/٣١١/١±٥٤/٣١٢/١±٣٧/٣٠٠/١±١٤/٣٩٨/٠±٩٣/٢٩٧/٠±١٦/١	ایالم
٦٩/٣±٠٨/١	٩٦/٢±٩٠/٢١٢/١±٦٨/٢١٢/١±٩٩/٢٠٨/١±٥٩/٣٩٩/٠±٤٢/٣١٦/١±٩٣/٢٠٣/١±٢٤/٣٠٥/١±١٨/٣٠٩/١±١١/٣٩٦/٠±٩٢/٢٩٨/٠±٠٥/١	بوشهر

٢٢/٣±١٥/١	٨٠/٢±٥١/٢٠٨/١±٥٩/٢٠٨/١±٥٧/٢٠٥/١±٠٨/٣٩٣/٠±٢٢/٣١٣/١±٤٨/٢٠٤/١±٨٦/٢٠٥/١±٠٤/١	٩٠/٢±٨٩/٢٠٨/١±٨١/٢٨٩/٠±٠٧/١	تهران بزرگ
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  بحث
مختلف در پنج گروه جامعه  سازمان ۱۲در پژوهش حاضر اعتماد به 

ایثارگران شامل فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان، همسران شهدا، 
همسران جانبازان و جانبازان مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین 

بسیج و بنیاد شهید و امور  هایپایگاهاعتماد جامعه ایثارگری به 
به دست آمد و سایر  هاشهرداریعتماد به ایثارگران و کمترین ا

به ترتیب مدارس، صداوسیما، کالنتری (نیروی  هاسازمان
، هادانشگاهخصوصی، مراجع قضایی،  هایبیمارستانانتظامی)، 
دهیاری  - بخشداری -و فرمانداری هابانکدولتی،  هایبیمارستان

آمده، اعتماد دستبعدی قرار داشتند. با توجه به نتایج به هایردهدر 
بود  %۵۰بیش از  هاسازمانجامعه ایثارگری تنها به دو مورد از همه 

و در بقیه موارد، کمتر از نیمی از جامعه مورد مطالعه به 
  های مورد بررسی اعتماد داشتند. سازمان

اعتماد شرط اصلی حیات یک سازمان است. عالوه بر اعتماد 
پایایی هر چه بیشتر یک  سازمانی درسازمانی، اعتماد بروندرون

سازمانی یک . با توجه به این که اعتماد برون[17]سازمان موثر است
فرآیند آهسته و مستمر است، جلب رضایت جامعه گیرنده خدمت 
یک مسیر حساس و پرفراز و نشیب است که در صورت بروز هر گونه 
لغزش، ایجاد فضای ناامن و در نتیجه کاهش سطح اعتماد جامعه 

مطالعه ادبیات شود. آن سازمان به افول سازمانی نزدیک می هدف،
دهد که اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای سازمانی نشان می

به عبارتی، اگرچه جلب  .[18]موفقیت فردی و سازمانی است
ای است، حفظ العادهمشتری در هر سازمان دارای اهمیت فوق

  . [19]تر استیمراتب حیاتمشتریان برای بقای سازمان به
در مطالعه حاضر، اعتماد به دو نهاد بسیج و بنیاد شهید و امور 

ها بیشتر بود. تحقیقی که توسط ایثارگران نسبت به سایر سازمان
انجام شد حاکی از این بود که میزان  [20]اجلیو  عظیمی

رضایتمندی ایثارگران از بنیاد شهید در حد مطلوب است که این امر 
های تر این سازمان نسبت به سازماندلیل عملکرد مثبتشاید به

اعتماد  [15]و همکاران سبحانیاز سوی دیگر در مطالعه  دیگر باشد.
نهادی (سازمانی) جامعه هدف بنیاد (ایثارگران) باالتر از سطح 

برای جامعه  ترایمنکه حاکی از ایجاد فضای  عمومی جامعه است،
 هایسازمانآن سازمان نسبت به سایر  ترمثبتهدف و عملکرد 

مورد سئوال است. به هر حال، با توجه به این که گروه تحت 
شهید و امور ایثارگران بودند و اعتماد به  مطالعه، جامعه هدف بنیاد

این سازمان در کمتر از دوسوم جامعه ایثارگری گزارش شده است، 
سازمانی کامل، برای رسیدن به وضعیت مطلوب و اعتماد برون

تالش برای جلب اعتماد این گروه نیازمند بازنگری قابل توجهی 
پس از چند دهه ویژه این که اعتماد نسبت به این سازمان است، به

  به جامعه هدف مورد سنجش قرار گرفته است.  رسانیخدمات
  

مختلف نشان داد که  هایسازمانمقایسه میانگین اعتماد به 
فرزندان جانبازان بیشترین و فرزندان شهدا و خود جانبازان کمترین 
سطح اعتماد سازمانی را داشتند. همسران جانبازان و شهدا نیز به 

دوم و سوم قرار داشتند. همچنین مقایسه سطح  هایهرتبترتیب در 
 هاسازماناعتماد میان پنج گروه جامعه ایثارگری در مورد تمامی 

دار بود. در واقع، سه گروه جانبازان، فرزندان و همسران کامًال معنی
و همچنین بنیاد شهید و  هاسازمانشهدا کمترین اعتماد را به سایر 

این سه گروه، نسبت به دو گروه دیگر  امور ایثارگران داشتند.
 هاسازمانبا  تریمستقیم(فرزندان و همسران جانبازان)، در تعامل 

  ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار داشتند. و به
  

گفت که فرزند و همسر شهید، هر  توانمیدر تحلیل این نتایج 
ناشی از  وجودآمدهسطحی از خدمات را که دریافت نمایند، خأل به

نبود پدر و همسر قابل جبران نخواهد بود. در نتیجه، کسب اعتماد 
به  ترسختمراتب این دو گروه، نسبت به فرزند و همسر جانباز، به

دادن سالمتی که رسد. از سوی دیگر، جانباز با ازدستنظر می
، دیدگاه متفاوتی نسب رودمیترین سرمایه هر انسان به شمار بزرگ
بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد. مطابق با  رسانیخدماتبه 
مراتب نیازهای انسان در هرم مزلو، این دیدگاه تنها جنبه سلسه

مادی و جسمانی نداشته، بلکه نیازهای اجتماعی، احترامی و 
معنوی نیز بخش قابل توجهی از نیازهای این گروه است. مزلو 

که در راس آن،  دهدمیان نیازهای انسان را مانند نردبانی نش
. از آنجا که [21]خودشکوفایی یا نیازهای اخالقی و معنوی قرار دارد

مدت دایمی و طوالنی مصدومیتجانبازان دارای یک یا چند 
نیاز آنان برآوردن نیاز جسمی  تریناصلیهستند، واضح است که 

لیت دهنده قاباست. به هر حال، همراهی واژه ایثار با جانبازان نشان
پوشی از این ُبعد از نیازهای انسانی در گروه مربوطه است. از چشم

منزله عدم به تواندمیبودن سطح اعتماد جانباز این رو، پایین
جز خدمات اولیه (مادی، درمانی و غیره) رضایت از خدماتی به

  باشد. 
  

مختلف در هر متغیر  هایگروهسطح اعتماد سازمانی میان 
مقایسه شد. نتایج نشان داد که زنان بیش از  نیز شناختیجمعیت

مردان، مجردها نسبت به متاهالن و کسانی که سابقه ازدواج دارند، 
سنی باالتر، افراد با  هایگروهگروه سنی نسبت به  ترینجوان

تحصیالت زیر دیپلم نسبت به افرادی که دیپلم داشته یا تحصیالت 
ن و افراد بیکار نسبت به دانشگاهی داشتند، و در نهایت، دانشجویا

شاغالن و جانبازان حالت اشتغال اعتماد سازمانی بیشتری دارند. 
 شناختیجمعیتاختالف سطح اعتماد سازمانی در تمام متغیرهای 

  دار به دست آمد. کامًال معنی
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با توجه به این که زنان نسبت به مردان کمتر در اجتماع حضور پیدا 
، اخبار دهندمیکرده و درصد کمتری از شاغالن هر جامعه را تشکیل 

مراتب کمتر به آنها منتقل به سازمانیدرونمعضالت و مشکالت 
و موانع سازمانی  هاخم. در مقابل، مردان با پیچ و شودمی

ر بسیاری از موارد، مردان نسبت به عملکرد آشناترند. در نتیجه، د
. [15]دهندمیاز خود بروز  تریمحتاطانهمختلف دیدگاه  هایسازمان

و  هاارزشمقایسه نتایج طرح حاضر با موج سوم پیمایش ملی 
است. به عبارت  هایافتهایرانیان حاکی از همخوانی  هاینگرش
ن ایرانی نسبت به مردان تنها زنان جامعه ایثارگری، بلکه زنادیگر، نه

اصلی کشور  هایسازماناعتماد بیشتری به نهادهای حکومتی و 
 ایران، در هافستد توسط شدهانجام تحقیقات طبق. [22]دارند

 به نسبت جامعه افراد و دارند سوق خوییزن سمت به ایرانیان
 قایل ارزش بسیار شانزندگی کیفیت و اعتماد همبستگی، عدالت،
   .,23]	[24هستند

در مقایسه دیگری، افراد مجرد و بدون سابقه ازدواج نسبت به 
اند، اعتماد بیشتری افرادی که متاهل بوده یا سابقه ازدواج داشته

ناشی از  تواندمینشان دادند. این نتایج  هاسازماننسبت به 
نرسیدن افراد متاهل نتیجهبیشتربودن دغدغه، مراجعه، انتظار و به

جز خود، با تامین ن باشد. به عبارتی، فرد متاهل بهنسبت به مجردا
نیازهای خانواده، اعم از نیازهای مادی و معنوی درگیر است. از این 

ساختن های مختلف برای برطرفرو، مراجعه فرد متاهل به سازمان
مراتب بیشتر بوده و متعاقبًا به دفعات بیشتری این نیازها به
ه نشده است. تحت چنین شرایطی، خوبی پاسخ دادانتظارات وی به

تعدد مراجعات و عدم پاسخگویی مناسب منجر به کاهش سطح 
این نتایج با مختلف شده است.  هایسازماناعتماد این گروه به 

ملی  هاینگرشو  هاارزشآمده از پیمایش ملی دستبه هاییافته
 [26]و همکاران مظلومی و [25]میرزایی و ادهزسعبا ،[22]ایرانیان

 [5]همکارانو  زادهعباسدارد. به هر حال، مطالعات همخوانی 
داری میان سطح اعتماد اجتماعی افراد مجرد و متاهل تفاوت معنی

همراه نشان نداده است. نتیجه تحقیق حاضر در این خصوص به
تواند بیانگر سایر نتایج که دارای وجه مشترک سن جامعه است، می

موجود در ایجاد اعتماد عمومی و جامعه ناکارآمدی سیستم اداری 
  ایثارگران باشد که نیازمند تحقیقات بیشتری است. 

الزم به ذکر است که نتایج حاصل از پژوهش در خصوص وجود 
رابطه بین میزان اعتماد اجتماعی پاسخگویان با توجه به وضعیت 

و  قریشیتاهل آنان، با نتایج تحقیقات پیشین از جمله تحقیق 
این نتایج با . [27]همخوانی نداشته است ١٣٨٨ر سال د صداقت
 هایدانشگاهاعتماد سازمانی در جمعیت دانشجویان  هاییافته

همچنین، نتایج طرح پیمایش . [5]مختلف همخوانی داشته است
نیز نتایج مشابهی  ۱۳۷۹ایرانیان در سال  هاینگرشو  هاارزشملی 

. به هر حال، متاهالن جامعه نرمال ایرانیان، در [28]دهدرا نشان می
ها، اعتماد و نگرش هاارزش) ملی ۱۳۹۵موج سوم پیمایش (

آمده دستبه هاییافتهاند که با بیشتری نسبت به افراد مجرد داشته
گفت که تفاوت  توانمی. البته [22] از مطالعه حاضر مغایرت دارد

امعه کنونی ایرانیان مشهودی میان جامعه دو دهه گذشته و ج
وجود داشته است. با توجه به این که نتیجه پیمایش موج سوم از 

آمده طرح حاضر است، دستُبعد وضعیت تاهل معکوس نتایج به
  تحلیل این تفاوت نیازمند مطالعات بیشتری است. 

افراد جامعه ایثارگری بیشترین سطح  ترینجواندر مقایسه دیگر، 
مورد سنجش داشتند. با توجه به  هایسازماناعتماد را نسبت به 

بخش اصلی افراد مجرد را تشکیل  ترجواناین که گروه سنی 
دهند و افراد مجرد نیز بیشترین سطح اعتماد سازمانی را می

آمدن این نتیجه دخیل دستدر به تواندمیداشتند، علل مشابهی 
  باشد.

ن اعتماد همچنین ارتباط معکوسی میان سطح تحصیالت و میزا
طوری که افراد با تحصیالت کمتر، سازمانی به دست آمد، به

بیشترین اعتماد را نشان دادند. با باالرفتن میزان تحصیالت، نگرش 
. در همین شودمی ترمتفاوتافراد نسبت به زندگی فردی و جامعه 

راستا، سطح انتظارات این افراد نسبت به محیط اطراف افزایش 
و دارای  ترپیشرفته ایجامعهدر پی یافتن  و پیوسته یابدمی

. در صورتی که این انتظارات در [29]خدمات با کیفیت باالتر هستند
فرد شود.  اعتمادیبیمنجر به  تواندمیهر سطحی تامین نشود، 

آمده دستپیمایش کنونی در جامعه ایثارگری با نتایج به هاییافته
ی در ایرانیان همخوانی مل هاینگرشو  هاارزشاز پیمایش ملی 
 ایجامعهافزایش سطح تحصیالت در هر  دهدمیداشته که نشان 

فرد از محیط اطراف  هایخواستهمنجر به افزایش انتظارات و 
  . [22]خواهد شد

  

از ُبعد وضعیت شغلی، بیشترین اعتماد از سوی دانشجویان و در 
رتبه بعدی، افراد بیکار گزارش شده است. همچنین کمترین سطح 
اعتماد مربوط به جانبازان حالت اشتغال بود. با توجه به این که 
دانشجویان جامعه ایثارگری از گروهی از قوانین و مقررات 

ب در محیط کار برخوردار کننده پذیرش دانشگاه و جذتسهیل
بر اعتماد آنان نسبت به برخی  تواندمیهستند، همین امر 

، مدارس و بنیاد شهید و امور ایثارگران و هادانشگاهها مانند سازمان
که در جذب نیرو به ایثارگری  هاییسازماندر رتبه بعدی، سایر 

موج سوم آمده از دست. نتایج به[14]تاثیرگذار باشد دهندمیامتیاز 
طوری که پیمایش ملی ایرانیان نتایج معکوسی داشته است، به

دانشجویان کمترین اعتماد و افراد بازنشسته بیشترین سطح 
سطح اعتماد سازمانی در  تربودنپایین. [22]اعتماد را داشتند

کردن این گروه ناشی از منفک تواندمیجانبازان حالت اشتغال نیز 
اجتماع باشد. انزوا و عدم حضور در  از محیط کار و در نتیجه

ویژه اجتماع، خود عاملی برای بروز برخی از اختالالت روانی به
. در بسیاری از مطالعات نیز نشان داده شده [31	,30]افسردگی است

که افراد شاغل نسبت به افراد بیکار و بازنشسته رضایتمندی و 
شدن خاص، منفک . در این گروه[32]اندداشتهکیفیت زندگی باالتری 

عامل  تواندمیاز محیط کار و عدم استفاده از تجارب این گروه 
  بدبینی و عدم اعتماد شود. 

این مطالعه برای اولین بار در کشور در جامعه ایثارگری به انجام 
 هایارزشو  هانگرشرسیده است و پس از سه دهه از پایان جنگ 

مختلف شامل فرزندان شهدا،  هایگروهاین جامعه را به تفکیک 
فرزندان جانبازان، همسران شهدا، همسران جانبازان و جانبازان 

شده در سراسر کشور با توجه به گستردگی تحقیق انجامسنجد. می
ناپذیر است که مجری پژوهش در ها اجتنابوجود برخی محدودیت

ر ریزی و تمهیدات خاص دتحقیقات مشابه برای آنها بایستی برنامه
نظر بگیرد. تغییر محل افراد منتخب در صورت افزایش زمان اولیه از 

ها است. برای فواصل دور و نقاط مرزی و فقدان این نوع محدودیت
ای بایستی برای آموزش کارکنان بومی زمان و پرسشگران حرفه
بینی کرد و البته همه اینها در صورت عدم تامین برنامه الزم پیش

شود که در سرعت پیشرفت پروژه و کیفیت میمنابع کافی تشدید 
ها تاثیرگذار است. از نقاط قوت این پژوهش دراختیارگرفتن داده

نیروهای متخصص بومی و غیربومی برای رفع محدودیت یاد شده 
 ١٠٤شاخص در قالب  ١٢سنجش همزمان است که منجر به تعیین 

یش کیفیت با کیفیت باال شد. برای اثبات این موضوع و افزا سئوال
و  ی(استانی انظارت و کنترل چندمرحلههای مورد استفاده، روش
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با توجه به این که این مطالعه برای بار  صورت گرفته است. مرکز)
اول در جامعه ایثارگری به انجام رسیده است، تکرار این مطالعات 

به  تواندمیمنظم زمانی  هایدورهدر قالب موج دوم و غیره در 
	بهتر نتایج کمک کند.  تحلیل هر چه

  
  گیرینتیجه

 درشود. اعتماد سازمانی در تمام کشور در سطح متوسط ارزیابی می
 بنیاد و بسیج هایپایگاه به اعتماد بیشترین ایثارگری، جامعه
 از است. هاشهرداری به اعتماد کمترین و ایثارگران امور و شهید
 کمترین شهدا فرزندان و جانبازان جامعه، این مختلف هایگروه
 هایسازمان به را اعتماد بیشترین جانبازان فرزندان و اعتماد سطح
   دارند. کشوری بزرگ
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