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CÁC THÀNH TỐ VÀ QUAN HỆ GIỮA CHÖNG TRONG CẤU TRÖC
LÕNG TIN XÃ HỘI CỦA NGƢỜI VIỆT NAM
NGUYỄN QUÝ THANH
NGUYỄN THỊ KHÁNH HOÀ**

1. Đặt vấn đề
“Lòng tin là gì”? Phải chăng ngƣời Việt Nam luôn có lòng tin (cả tin) với ngƣời
khác, nhóm khác, nhất là với ngƣời ngoài thành viên gia đình?
Lòng tin xã hội (social trust) là chủ đề đƣợc nhiều nhà khoa học xã hội quan tâm
nghiên cứu. Có một số khái niệm có liên quan với lòng tin, niềm tin (belief), tính đáng
tin (trustworthiness). Nội hàm các khái niệm này trong tiếng Việt có sự chồng lấn, đan
xen, bổ trợ cho nhau. Mặc dù vậy, xét về mặt cấu trúc, chúng ta có thể chia sẻ quan
điểm của các tác giả Rino Falcone, Govanni Pezzulo và Christinano Castelfranchi
(2003) khi họ xem lòng tin nhƣ là một chỉnh thể đƣợc tạo thành từ thành tố các niềm tin
(belief) cơ bản. Xét về mặt chức năng, chúng tôi cho rằng lòng tin chính là sự tin tƣởng
dựa trên đặc điểm, năng lực, sức mạnh của ngƣời/nhóm liên quan, trong khi niềm tin là
chấp nhận thứ gì đó là đúng, thật và có thể xảy ra. Do đó, khái niệm niềm tin (belief)
thƣờng đƣợc gắn với các yếu tố từ bên trong nhƣ niềm tin tôn giáo, niềm tin vào các
đấng siêu nhiên, còn lòng tin (trust) thƣờng đƣợc gắn với sự tin cậy (reliance) hay tín
nhiệm (credential) nhiều hơn.
Với tƣ cách là một chỉnh thể, lòng tin đƣợc tạo lập từ những thành tố khác nhau nhƣ
sự tƣơng tác qua lại, trách nhiệm về mặt đạo đức, sự đáng tin cậy, các mối quan hệ xã hội,
sự hợp tác (Misztal, 1996, Hearn, 1997, Hardin, 2001) và sự hiểu biết rõ ràng (Fukuyama,
1999). Sau khi đƣợc hình thành, lòng tin lại chính là chất keo gắn kết tạo ra sự hợp tác,
đoàn kết và các hành động vị tha. Rõ ràng, nếu cá nhân không tin tƣởng ai (cả ngƣời quen
lẫn ngƣời lạ) thì họ khó có thể xác định quan hệ hợp tác với ngƣời khác. Chính lòng tin
với nhau khiến chúng ta có quan hệ thân thiết hơn với họ. Do đó, lòng tin có thể đƣợc
xem nhƣ là thứ giúp đoàn kết xã hội và thiếu nó thì xã hội sẽ sụp đổ (Cook, 2001). Đây
cũng chính là điều mà nhiều tác giả nói về vốn xã hội. Bởi vì, khái niệm lòng tin thƣờng
gắn liền với khái niệm vốn xã hội theo cả hai chiều cạnh là nguyên nhân và kết quả
(Woolcock, Cote và Healy, 2001). Tuy vậy, mặc dù nhiều tác giả coi lòng tin là thành tố
quan trọng tạo nên vốn xã hội, nhƣng ít tác giả đề cập đến cấu trúc của lòng tin xã hội bao
gồm những thành tố nào.
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Nghiên cứu của chúng tôi không nhằm vào khái niệm niềm tin cá nhân (belief) hay
niềm tin tôn tôn giáo (faith) nhƣ một hiện tƣợng tâm lý thuần tuý, mà là hƣớng đến lòng
tin xã hội (social trust) nhƣ là một sản phẩm của sự tƣơng tác, chia sẻ trong xã hội. Về
mặt thực nghiệm, chúng tôi quan niệm lòng tin xã hội là một cấu trúc chỉnh thể đƣợc đo
qua chỉ số tổng hợp phản ánh mức độ tin tƣởng của cá nhân nói chung đối với cá nhân,
nhóm ngƣời, tầng lớp, giai cấp trong xã hội.
Có thể thấy nhiều tác giả đã nghiên cứu về các chiều cạnh khác nhau của lòng tin xã
hội, từ khái niệm, nguồn gốc cũng nhƣ các hệ quả của nó. Tuy nhiên, vấn đề cấu trúc lòng
tin xã hội, sự kết nối giữa các niềm tin (cấp vi mô) tạo thành lòng tin xã hội thế nào chƣa
đƣợc làm rõ. Vì vậy, nghiên cứu này cố gắng trả lời những câu hỏi sau (1) lòng tin xã
hội của ngƣời Việt Nam có những thành tố nào? Và (2) mối quan hệ giữa các thành
tố trong lòng tin xã hội và với cấu trúc tổng thể của lòng tin xã hội nhƣ thế nào?
2. Tổng quan các nghiên cứu liên quan
Nghiên cứu về lòng tin xã hội trên thế giới
Lòng tin xã hội có thể đƣợc xem xét từ góc độ tƣơng tác xã hội. Nhà xã hội học
ngƣời Anh Anthony Giddens (1996) xem xét về lòng tin trong sự tƣơng tác xã hội. Ông
viết: “Có thể nói sự tin cậy là một phƣơng tiện làm ổn định các mối quan hệ tƣơng tác
giữa con ngƣời với nhau. Có thể tin cậy vào một ngƣời khác là có thể tin rằng ngƣời này
sẽ có một loạt những phản ứng mà mình mong đợi” (Anthony Giddens, 1996). Nhƣ vậy,
nhờ có lòng tin, tính “có thể dự đoán đƣợc” của hành động sẽ tăng lên từ phía các chủ thế
tham gia tƣơng tác cũng nhƣ từ phía “ngƣời quan sát”.
Lòng tin xã hội còn đƣợc xem xét từ cách tiếp cận nhận thức. Critiano Castlfranchi
và Rino Falcone (1999) cho rằng lòng tin xã hội có thể đƣợc xem nhƣ một yếu tố tinh
thần, thái độ và quan hệ xã hội. Ở đây, sự “tin tƣởng” đƣợc xem nhƣ một sự “đánh cƣợc”
vào một quan hệ, và do vậy, sự “tin tƣởng” cũng luôn bao hàm cả những rủi ro. Tác giả
phân tích sâu hơn về hình thức của lòng tin xã hội, dựa trên thuyết duy lý và cụ thể là trên
cơ sở đạo đức, danh tiếng, vị thế trong tổ chức và chính quyền (lòng tin giữa ba bên).
Theo đó, có thể tăng cƣờng lòng tin của chúng ta bằng cách tác động vào các yếu tố tinh
thần thông qua những sự cam kết, các hợp đồng và yếu tố tham gia của chính quyền.
Lòng tin có thể đƣợc phân tích từ góc độ vốn xã hội. Nhiều tác giả xem lòng tin và
vốn xã hội có mối quan hệ hai chiều chặt chẽ. Tức là, lòng tin vừa là nguyên nhân, vừa là
kết quả của vốn xã hội. Ví dụ, Woolcock (2001) cho rằng lòng tin là một hệ quả của vốn
xã hội. Trong khi đó, một số tác giả khác lại xem lòng tin là một trong các đặc tính của
vốn xã hội (Coleman, 1994). Cote và Healy (2001) tiếp cận theo cả hai chiều khi nhìn
nhận về lòng tin và vốn xã hội. Francois và Zabojnik (2003) khi phân tích về mối quan hệ
giữa lòng tin, vốn xã hội và sự phát triển kinh tế đã đề xuất khái niệm về “sự đáng tin”
(trustworthiness) với tƣ cách là một bộ phận liên quan tới nền kinh tế của một xã hội.
Theo đó, lòng tin là khái niệm bao hàm cả vốn xã hội. Ví dụ, các cá nhân đƣợc xem là
đáng tin cậy khi họ thực hiện những điều mà họ đã hứa cho dù những việc làm này không
đem lại lợi ích kinh tế cho họ.
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P. Dasgupta (2000) đã xem niềm tin là yếu tố trung tâm của tất cả các giao dịch.
Coleman (1994) phân tích sâu về vấn đề lòng tin trong vốn xã hội. Ông cho rằng lòng tin
chính là mấu chốt để tạo nên các giao dịch kinh tế thành công. Minh chứng cho luận điểm
đó, ông chỉ rõ: các thƣơng nhân trong mạng lƣới buôn bán kim cƣơng có thể chuyển cho
nhau xem xét các viên kim cƣơng trị giá hàng ngàn đô la mà không cần phải có một sự
bảo đảm. Ông cho rằng họ chỉ có thể làm đƣợc việc đó khi có tin cậy cao và sự coi trọng
lòng tin trong cộng đồng những thƣơng nhân này (Hapern, 2005: 3).
Pretty và Ward (2001) cho rằng lòng tin đƣợc củng cố và tăng cƣờng thông qua các
chế tài trừng phạt đối với những ngƣời vi phạm các chuẩn mực xã hội hay những ngƣời
không thực hiện các trách nhiệm của họ.
Francis Fukuyama (1999, 2002) đƣa ra thuật ngữ “bán kính lòng tin” (radius of
trust) rất hữu ích trong phân tích về vốn xã hội. Theo ông, mỗi cá nhân trong một nhóm
cá nhân đang hợp tác với nhau, nếu vốn xã hội của nhóm tạo ra những kết quả tích cực ra
bên ngoài, bán kính lòng tin có thể lớn hơn số thành viên của nhóm. Nhƣng trong một số
tình huống khác, bán kính lòng tin có thể nhỏ hơn số thành viên của nhóm. Thí dụ, trong
các tổ chức lớn, sự hợp tác thƣờng chỉ đƣợc thúc đẩy mạnh trong nhóm lãnh đạo hoặc
trong nhóm nhân viên nhất định. Dƣờng nhƣ, sự cố kết trong nhóm càng chặt thì bán kính
lòng tin lại càng nhỏ. Ông cho rằng, chỉ khi có đƣợc quyền lực luật pháp thống nhất và
công minh, thì bán kính lòng tin và sự cộng tác với ngƣời lạ mới mở rộng. Ông cũng chỉ
ra tác dụng hai mặt của chủ nghĩa gia đình trong các hoạt động kinh tế kinh doanh, nhƣng
mặt khác cũng chỉ ra rằng chính chủ nghĩa gia đình lại gây ra hậu quả là sự thiếu lòng tin
với người lạ.
Để tìm kiếm nguồn gốc của lòng tin xã hội, Delhey và Newton (2002) đã phân tích
những yếu tố ảnh hƣởng đến lòng tin và kiểm chứng bằng nghiên cứu thực nghiệm ở 6
quốc gia. Trong nghiên cứu này, tác giả đã nêu hai cách tiếp cận về lòng tin xã hội. Một
cách tiếp cận đƣợc các nhà tâm lý học xã hội sử dụng từ những năm 1950, 1960 của thế
kỷ trƣớc, coi lòng tin là đặc điểm của cá nhân. Cách tiếp cận thứ hai đƣợc các nhà chính
trị học, xã hội học áp dụng từ những năm 1990 và 2000, coi lòng tin xã hội nhƣ là sản
phẩm của xã hội chứ không chỉ của riêng cá nhân. Delhey và Newton đã đề xuất 6 giả
thuyết chính về những yếu tố ảnh hƣởng đến lòng tin xã hội (bao gồm hiệp hội tự nguyện
và mạng xã hội, cộng đồng, điều kiện xã hội, nhân khẩu học, tính cách cá nhân, thành
công và hạnh phúc). Kết quả thực nghiệm đã chứng minh 3 giả thuyết (hiệp hội tự nguyện
và mạng xã hội, điều kiện xã hội, thành công và hạnh phúc) có thể dùng trong giải thích
về nguồn gốc của lòng tin.
Cũng nghiên cứu về những yếu tố chế định lòng tin, Lewis và Weigert (2001) đã chỉ
rõ các cá nhân có xu hƣớng tin tƣởng ngƣời khác bởi vì họ biết với những ngƣời đó. Thế
nhƣng, tại sao chúng ta lại tin ngƣời lạ, những ngƣời mà chúng ta không biết. Các nhà xã
hội học cho rằng, sự tin tƣởng của chúng ta vào ngƣời lạ tăng dần theo mức độ hiểu biết
của chúng ta về ngƣời khác. Nhƣng bản thân sự hiểu biết nhƣ vậy cũng chƣa phải là yếu
tố đủ để chúng ta tin. Chúng ta thƣờng tin ngƣời khác mà không nhất thiết phải biết mọi
thứ về họ. Trong tình huống này, chúng ta đơn giản là tin vào tính đáng tin. Tuy nhiên,
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Hearn (1997) lại lập luận rằng, chúng ta dễ tin hơn vào một ngƣời nào đó mà chúng ta
không biết, nếu ngƣời đó sống/làm việc tại một nơi tuân thủ những chuẩn mực cao về tƣơng
tác xã hội, hay là tại nơi có sự đáng tin tưởng. Ví dụ, chúng ta có thể tin tƣởng một vị Bộ
trƣởng nào đó, cho dù thậm chí đây là ngƣời chúng ta hoàn toàn không biết. Nhƣng bởi vì
ngƣời này lại làm việc trong bối cảnh thể chế đã đƣợc biết rất rõ và đáng tin. Chúng ta cũng
có thể tin vào một ngƣời lạ nếu những ngƣời khác mà chúng ta biết đảm bảo cho anh ta hay
đƣa ra một số điều kiện hợp pháp hóa cho tính đáng tin của anh ta. Theo cách đó, lòng tin
liên cá nhân chuyển thành lòng tin xã hội đƣợc khái quát (Hearn, 1997:36, 98).
Xét về hệ quả của lòng tin, Putnam (1995) cho rằng khi lòng tin trong xã hội cao thì
khả năng đoàn kết cũng sẽ cao. Còn Dasgupta (2000) xem lòng tin là yếu tố cần thiết để
thực hiện chức năng ổn định xã hội và bảo đảm hạnh phúc cá nhân (231).
Nghiên cứu về lòng tin xã hội ở Việt Nam
Những nghiên cứu ở Việt Nam về vốn xã hội nói chung, lòng tin xã hội của ngƣời
Việt Nam mới bắt đầu đƣợc chú ý nhiều từ khoảng những năm 2000 trở lại đây. Trong khi
các nghiên cứu về vốn xã hội ở các nƣớc trên thế giới đã rất phổ biến, thì các nghiên cứu về
vốn xã hội và lòng tin xã hội ở Việt Nam còn khá ít ỏi. Có thể liệt kê các nghiên cứu của
Đặng Nguyên Anh (1998), Điều tra Giá trị Thế giới tại Việt Nam (2001), Lê Ngọc Hùng
(2008), Nguyễn Quý Thanh (2005, 2006, 2012), Lê Minh Tiến (2006, 2007), Trần Hữu
Quang (2006), Nguyễn Duy Thắng (2007), Các nghiên cứu này không đề cập riêng rẽ đến
vấn đề lòng tin, nhƣng yếu tố này luôn đƣợc xem xét với mức độ nhiều hay ít khi phân tích
về các chi phí mà các cá nhân cần bỏ ra để thực hiện các giao dịch khác nhau.
Cuộc Khảo sát giá trị thế giới tại Việt Nam do Viện Nghiên cứu Con ngƣời chủ trì là
một khảo sát chú ý tìm hiểu về lòng tin xã hội của ngƣời Việt Nam. Đây có thể xem nhƣ
khảo sát thực nghiệm quy mô lớn đầu tiên về vấn đề này ở Việt Nam. Kết qua khảo sát cho
thấy lòng tin xã hội (với ngƣời khác nói chung) của ngƣời Việt Nam là 41, cao hơn so với
mức trung bình của thế giới - 26% (Russell J. Dalton và Nhu-Ngoc T. Ong, 2001).
Tuy nhiên, các nghiên cứu nói trên chƣa có những công cụ đo thực sự nhạy cảm để có
thể phát hiện các biểu hiện, cấp độ khác nhau của lòng tin xã hội cũng nhƣ chƣa có phân
tích cụ thể về các thành tố và mối quan hệ của các thành tố trong cấu trúc lòng tin xã hội.
3. Khung lý thuyết
Trong nghiên cứu này chúng tôi tiếp cận vấn đề lòng tin xã hội theo khung lý thuyết
chức năng luận cấu trúc (structural functionalism) của Talcott Parsons áp dụng ở cấp độ
vi mô. Theo đó lòng tin xã hội là một cấu trúc chỉnh thể với những thành tố tạo nên, các
thành tố này có những vai trò (trọng số) khác nhau trong chỉnh thể và với các thành tố
khác. Bản thân mỗi thành tố cũng đƣợc tạo thành từ các lòng tin của cá nhân với ngƣời
khác, nhóm/giai tầng khác, với các thể chế xã hội và tổ chức xã hội. Tầm quan trọng của
thành tố này có thể khác nhau, tùy theo tỉ lệ đóng góp trọng số vào cấu trúc chỉnh thể.
Cấu trúc tổng thể và mối quan hệ giữa các thành tố của lòng tin xã hội đƣợc trình bày
trong sơ đồ sau đây.
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Lòng tin với thành viên gia
đình trực tiếp

Lòng tin với các cá nhân ngoài
gia đình trực tiếp

Lòng tin xã hội
chung

Lòng tin với công chức/viên chức

Lòng tin với thiết chế truyền
thông đại chúng

Lòng tin với nhóm/giai tầng xã
hội
Hình 1: Cấu trúc và quan hệ của lòng tin xã hội

Giả thuyết của chúng tôi đặt ra trong nghiên cứu này là lòng tin xã hội là một chỉnh
thể đƣợc cấu thành từ các thành tố là lòng tin đối với các cá nhân, nhóm, giai tầng, thiết
chế khác nhau, bao gồm lòng tin với thành viên gia đình trực tiếp, nhóm cá nhân ngoài
gia đình trực tiếp, nhóm công chức/viên chức, thiết chế truyền thông đại chúng (TTĐC),
nhóm/tầng lớp/giai cấp xã hội. Chúng tôi cho rằng, các thành tố của lòng tin xã hội đóng
góp khác nhau vào cấu trúc tổng thể của nó. Đồng thời, giữa các thành tố của lòng tin xã
hội và lòng tin xã hội chung có mối quan hệ tƣơng quan với nhau.
4. Định nghĩa khái niệm, dữ liệu và phương pháp phân tích
4.1. Định nghĩa thao tác hoá khái niệm
Lòng tin xã hội trong nghiên cứu này đƣợc chúng tôi định nghĩa là một cấu trúc
chỉnh thể với các thành tố bên trong. Lòng tin xã hội đƣợc đo qua chỉ số tổng hợp phản
ánh mức độ không tin tưởng/tin tưởng của cá nhân nói chung đối với (i) các cá nhân khác;
(ii) các nhóm/giai tầng xã hội; (iii) thiết chế TTĐC.
Các cá nhân khác trong nghiên cứu này gồm hai nhóm: các thành viên của gia đình
trực tiếp; và các cá nhân ngoài gia đình trực tiếp, nhƣng không xem xét họ từ góc độ các
vai trò đƣợc đƣợc xã hội ủy thác. Chúng tôi xác định “thành viên gia đình trực tiếp”
(immediate family) gồm bố/mẹ, vợ/chồng, con; và, “cá nhân bên ngoài gia đình trực tiếp”
gồm bạn bè, ngƣời quen, ngƣời lạ, họ hàng, v.v. Trong 2 trƣờng hợp này lòng tin đƣợc cá
nhân thể hiện đối với những con ngƣời cụ thể, chỉ đại diện cho chính mình.
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Các nhóm/giai tầng xã hội trong nghiên cứu này chính là các nhóm quy ƣớc1. Có
nhiều loại nhóm quy ƣớc, tuy nhiên, chúng tôi chỉ xem xét các nhóm nữ giới, nam giới,
giàu, nghèo, giới kinh doanh. Bên cạnh đó, nhóm công chức, viên chức cũng đƣợc xếp
vào phạm trù các nhóm/giai tầng xã hội. Chúng tôi giới hạn khái niệm “công chức, viên
chức” với giáo viên, bác sĩ, cán bộ công chức, cán bộ chính quyền phƣờng/xã, cán bộ
chính quyền thôn/tổ dân phố. Đây là những cá nhân thực hiện các vai trò đã đƣợc thiết
chế hóa và đƣợc xã hội ủy thác thực hiện những chức trách nhất định. Trong trƣờng hợp
này lòng tin của cá nhân thể hiện với những nhóm ngƣời khái quát, những vai trò đƣợc xã
hội ủy thác chứ không phải đối với cá nhân cụ thể.
Thiết chế TTĐC trong nghiên cứu này đƣợc giới hạn gồm Internet, truyền hình, đài
phát thanh và báo in. Trong trƣờng hợp này lòng tin của cá nhân thể hiện với hoạt động
của một thiết chế xã hội, chứ không phải với một nhóm quy ƣớc hay với một vai trò xã
hội đƣợc ủy thác.
Mức độ không tin tƣởng/tin tƣởng đối với từng nhóm đƣợc đo qua chỉ số lòng tin
của thành tố tƣơng ứng.
4.2. Dữ liệu
Dữ liệu áp dụng trong nghiên cứu này là nguồn dữ liệu từ cuộc khảo sát 1430 đại
diện hộ gia đình tại 5 tỉnh/thành phố ở Việt Nam, bao gồm Hà Nội, Hải Dƣơng, Đà Nẵng,
thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dƣơng. Cách lựa chọn các hộ gia đình đƣợc thực hiện
theo phƣơng pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng kết hợp với phân cụm nhiều giai đoạn
(multi-stage cluster sampling). Mỗi hộ gia đình sẽ chọn một ngƣời nắm vững thông tin2
về hộ gia đình để thực hiện phỏng vấn cấu trúc (sử dụng bảng hỏi).
4.3. Phương pháp phân tích
Để đánh giá mức độ không tin tƣởng/tin tƣởng của cá nhân đối với cá nhân
khác/nhóm/thiết chế chúng tôi đã sử dụng câu hỏi “Dưới đây chúng tôi sẽ đọc một số
người và nhóm người, xin ông/bà đánh giá sự tin tưởng của mình đối với họ theo thang
điểm từ 0 đến 10. Trong đó 0= Hoàn toàn không tin tưởng; 10= Hoàn toàn tin tưởng” .
Có thể thấy, đây là một biến thể của thang Likert 5 điểm đo3.
Để đo về lòng tin xã hội chung và các thành tố lòng tin xã hội, chúng tôi sử dụng
1

2

3

Đây không phải là các nhóm thực, mà chỉ đƣợc quy ƣớc nhƣ vậy để phân loại. Các nhóm này thƣờng
dùng trong thống kế cũng nhƣ phân tích kết quả khảo sát xã hội học.
Đây là cuộc khảo sát trong khuôn khổ của đề tài “Sự hình thành và phát triển Vốn xã hội ở Việt Nam”
thực hiện từ năm 2011 đến 2013 do Quỹ Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam tài trợ, cuộc khảo
sát đƣợc thực hiện tại 12 phƣờng, xã của 5 tỉnh/thành trong cả nƣớc: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,
Hải Dƣơng và Bình Dƣơng. Ngƣời trả lời có độ tuổi từ 20 tuổi trở lên, số lƣợng ngƣời trả lời là nam và nữ
bằng nhau, tỷ lệ ngƣời trả lời chƣa có vợ/chồng chiếm khoảng 20% tổng mẫu điều tra. Nếu hộ gia đình có
3 thế hệ chung sống thì phỏng vấn ngƣời thuộc thế hệ thứ hai; Nếu hộ có 2 thế hệ chung sống thì phỏng
vấn thế hệ bố/mẹ; không phỏng vấn những ngƣời không có năng lực trả lời.
Cách đánh giá này tƣơng tự nhƣ cách mà các cuộc điều tra lớn trên thế giới đã làm, nhƣ Kháo sát giá trị
thế giới (thang đo 4 điểm đo), Khảo sát của The Eurofound - Quỹ Cải thiện điều kiện sống và làm việc
của Châu Âu (The Eurofound, the European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions) sử dụng thang 1÷10.
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khái niệm Chỉ số lòng tin xã hội chung và Chỉ số lòng tin của thành tố. Các chỉ số này là
chính là những thang đo lòng tin xã hội chung và thang đo lòng tin của thành tố tƣơng
ứng. Các thang đo này đƣợc xây dựng trên cơ sở tổng hợp từ các câu trả lời từ những câu
hỏi về các chiều cạnh tin tƣởng khác nhau. Đây là các thống kê (statistic) đƣợc tính toán,
tổng hợp dựa theo các phƣơng pháp mô hình hoá toán học (phân tích nhân tố, phân tích
độ tin cậy của thang đo, trung bình số học, v.v.). Chỉ số lòng tin của thành tố đƣợc tính
bằng giá trị trung bình cộng các biến quan sát thuộc từng nhân tố4. Chỉ số lòng tin xã hội
chung đƣợc tính bằng giá trị trung bình cộng các chỉ số Chỉ số lòng tin của thành tố trong
cấu trúc tổng thể thang đo lòng tin xã hội (chính là 5 nhân tố trong Bảng 1). Các thang đo
lòng tin này có các điểm đo chạy từ 0 ÷ 10. Trong đó 0 - tƣơng ứng mức thấp nhất, và, 10
- tƣơng ứng mức cao nhất trên trục phân tích không tin tưởng ÷ tin tưởng.
5. Những phát hiện về cấu trúc lòng tin và mối quan hệ giữa các thành tố của
lòng tin
5.1. Cấu trúc, các thành tố và chỉ số đo lòng tin
Kết quả phân tích nhân tố cho thấy có năm nhân tố (đánh số từ I đến V trong Bảng
2) đƣợc trích xuất ra từ 25 biến quan sát ban đầu. Các nhân tố đƣợc tạo lập từ 4-7 biến
quan sát. Các biến quan sát trong các nhân tố đều có hệ số tải nhân tố (factor loading) lớn
hơn 0,55. Các nhân tố đƣợc đặt tên tƣơng ứng với nội dung của các biến quan sát. Các
nhân tố này chính là những thành tố tạo nên cấu trúc tổng thể của lòng tin xã hội.
Bảng 2: Kết quả phân tích nhân tố khám phá bằng phương pháp xoay Varimax
Nhân tố & Hệ số tải nhân tố
Các biến quan sát
(các chỉ báo của lòng tin xã hội)

Lòng tin với

Lòng tin với

các thành

các cá nhân

viên gia đình ngoài gia đình
trực tiếp (I)

Tin tƣởng con

0,707

Tin tƣởng bố/mẹ

0,671

Tin tƣởng vợ/chồng

0,653

Tin tƣởng anh/chị/ em ruột

0,630

Tin tƣởng ông/bà/cô/dì/chú/
bác/cậu ruột

trực tiếp (II)

Lòng tin với
thiết chế
TTĐC (III)

Lòng tin

Lòng tin với

với công

nhóm/giai

chức/viên

tầng xã hội

chức (IV)

(V)

0,733

4

Thực ra, có thể sử dụng các nhân số (factor score) để phân tích về cấu trúc thang đo lòng tin. Tuy nhiên,
cách tính toán nhƣ chúng tôi áp dụng đơn giản hơn, nhƣng không làm sai lệch xu hƣớng của các kết luận,
bởi vì, đây chỉ là những cách biến đổi tuyến tích dữ liệu gốc theo những cách khác nhau, nhƣng vẫn
tƣơng quan cao với nhau.
5
Hệ số tải nhân tố (factor loading) là hệ số tƣơng quan giữa biến quan sát và nhân tố. Yêu cầu hệ số này tối
thiểu phải là 0,3 thì biến số mới nên đƣợc chọn vào nhân tố. Hệ số này càng tiến gần 1 chứng tỏ biến quan
sát có tƣơng quan chặt với nhân tố. Trong nghiên cứu này, tất cả hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0,5.
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Nhân tố & Hệ số tải nhân tố
Các biến quan sát
(các chỉ báo của lòng tin xã hội)

Lòng tin với

Lòng tin với

các thành

các cá nhân

viên gia đình ngoài gia đình
trực tiếp (I)

trực tiếp (II)

Tin tƣởng họ hàng xa

0,782

Tin tƣởng ngƣời mới quen

0,755

Tin tƣởng ngƣời lạ

0,619

Tin tƣởng bạn thân

0,599

Tin tƣởng đồng hƣơng

0,587

Tin tƣởng đồng nghiệp

0,512

Tin tƣởng thông tin trên đài
phát thanh

Lòng tin với
thiết chế
TTĐC (III)

Lòng tin

Lòng tin với

với công

nhóm/giai

chức/viên

tầng xã hội

chức (IV)

(V)

0,802

Tin tƣởng thông tin báo in

0,772

Tin tƣởng thông tin trên truyền hình

0,732

Tin tƣởng thông tin trên internet

0,621

Tin tƣởng cán bộ xã/phƣờng

0,832

Tin tƣởng cán bộ thôn/tổ dân phố

0,805

Tin tƣởng cán bộ công chức

0,747

Tin tƣởng giáo viên

0,613

Tin tƣởng bác sĩ

0,620

Tin tƣởng những ngƣời kinh doanh

0,728

Tin tƣởng giới nữ

0,659

Tin tƣởng ngƣời giàu

0,650

Tin tƣởng giới nam

0,645

Tin tƣởng ngƣời nghèo

0,615

Kết quả phân tích nhân tố có khác đôi chút so với kỳ vọng ban đầu của chúng tôi.
Có biến quan sát đƣợc kỳ vọng sẽ tập hợp vào một nhân tố này nhƣng kết quả nó lại tham
gia vào nhân tố khác. Cụ thể, biến quan sát “Tin tƣởng ông/bà/cô/dì/chú/bác/cậu ruột”
đƣợc kỳ vọng sẽ thuộc nhân tố “Lòng tin với các thành viên gia đình trực tiếp”. Tuy
nhiên, phân tích nhân tố không khẳng định kỳ vọng này của của chúng tôi. Trong khi đó,
những nhân tố khác có cấu trúc từ các biến quan sát phù hợp với kỳ vọng ban đầu.
Chúng tôi cũng đã tính toán chỉ số lòng tin xã hội chung và của chỉ số lòng tin của
từng thành tố. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy, chỉ số của lòng tin xã hội chung là
6,6/10. Chỉ số lòng tin của các thành tố trong cấu trúc lòng tin xã hội khác nhau đáng
kể. Trong đó, chỉ số lòng tin lớn nhất (9,2/10) là đối với nhóm các thành viên gia đình
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trực tiếp nhƣ bố/mẹ, vợ/chồng và con, và chỉ số này thấp nhất (5,3/10) đối với nhóm các
cá nhân không thuộc gia đình trực tiếp (nhƣ họ hàng, ngƣời quen, bạn bè, đồng hƣơng,
đồng nghiệp).
Chỉ số lòng tin với thiết chế TTĐC (6,7 điểm) cũng tƣơng đƣơng với chỉ số của
lòng tin xã hội chung. Chỉ số lòng tin đối với thành viên gia đình trực tiếp và với công
chức, viên chức cao hơn mức chỉ số lòng tin trung bình của lòng tin xã hội chung. Điều
này có vẻ trái với cảm nhận chủ quan là dƣờng nhƣ lòng tin xã hội với các công chức
(những ngƣời thực hiện chức trách tại các cơ quan công quyền) và viên chức (giáo viên,
bác sĩ) hiện đang bị suy giảm nghiêm trọng. Chỉ số lòng tin đối với thiết chế TTĐC, lòng
tin với các cá nhân ngoài gia đình trực tiếp, và với nhóm/giai tầng xã hội thấp hơn chỉ số
lòng tin xã hội chung.

Hình 1: Các chỉ số lòng tin của thành tố trong cấu trúc lòng tin

Gia đình trực tiếp có thể coi là nhóm đặc biệt, bởi vì mối quan hệ này có mức độ
gắn kết cao về tình cảm, sự chia sẻ và trách nhiệm với nhau. Đây thƣờng đƣợc coi nhƣ là
một đặc trƣng của ngƣời Việt Nam, vốn chịu ảnh hƣởng nặng của các giá trị gia đình của
Khổng giáo. Chính vì lẽ đó, chỉ số lòng tin đối với các thành viên trong gia đình có
khoảng cách lớn hơn so với chỉ số lòng tin đối vào các nhóm khác.
5.2. Mối quan hệ của các thành tố trong cấu trúc lòng tin xã hội
Giả thuyết tiếp theo của chúng tôi là các thành tố trong cấu trúc tổng thể của lòng
tin có mối quan hệ với nhau và quan hệ với chỉ số lòng tin xã hội chung. Về mặt thực
nghiệm, mối quan hệ của các thành tố này đƣợc đo qua hệ số tƣơng quan6 cặp với nhau.
6

Hệ số tƣơng quan Pearson (r) có giá trị chạy trong khoảng -1 đến + 1. Khi giá trị r có giá trị dƣơng và
càng lớn thì tƣơng quan giữa hai biến càng chặt một cách đồng biến. KHi r có giá trị âm và càng nhỏ thì
tƣơng quan giữa hai biến càng chặt một cách nghịch biến. Khi hệ số = 0 thì hai biến không có quan hệ
tƣơng quan.
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Vì vậy, để kiểm chứng giả thuyết này, chúng tôi thực hiện phân tích tƣơng quan cặp
(bivariate correlation) giữa các thành tố và cấu trúc tổng thể. Bảng ma trận hệ số tƣơng
quan các biến số này đƣợc trình bày trong bảng sau.
Bảng 3: Ma trận hệ số tương quan giữa các thành tố trong cấu trúc lòng tin
Lòng tin với
Các thành tố

thành viên GĐ
trực tiếp (I)

Lòng tin với thành viên
gia đình trực tiếp (I)
Lòng tin với cá nhân ngoài
gia đình trực tiếp (II)
Lòng tin với thiết chế
TTĐC (III)
Lòng tin với công chức,
viên chức (IV)
Lòng tin với nhóm/giai
tầng xã hội (V)
Lòng tin xã hội chung

Lòng tin với
cá nhân
ngoài GĐ
trực tiếp (II)

Lòng tin với
thiết chế
TTĐC (III)

Lòng tin

Lòng tin

với công

với nhóm/

chức/viên

giai tầng

chức (IV) xã hội (V)

Lòng tin
xã hội
chung

1,0
0,4***

1,0

0,1***

0,3***

1,0

0,2***

0,4***

0,4***

1,0

0,2***

0,5***

0,3***

0,5***

1,0

0,5***

0,8***

0,6***

0,7***

0,8***

1,0

Ghi chú:Các giá trị trong bảng là hệ số tương quan Pearson; Dấu ***: Mức ý nghĩa thống kê (hai
phía) p<0,001; Các ô trên đường chéo của bảng là hệ số tương quan của một thành tố với chính nó, cho
nên luôn bằng 1.

Với kết quả phân tích tƣơng quan giữa các thành tố trong cấu trúc lòng tin, chúng
tôi nhận thấy rằng tƣơng quan giữa các cặp biến đều có mức ý nghĩa thống kê rất cao
(p<0,001). Có 5/10 cặp tƣơng quan giữa các thành tố có hệ số tƣơng quan ở mức trung
bình (0,4-0,6). Nhƣ vậy, có thể nói, nhìn chung thành tố đều có mối quan hệ tƣơng đối
chặt chẽ với nhau. Điều đó có nghĩa là, khi lòng tin với nhóm này cao thì lòng tin với
nhóm khác cũng sẽ cao, và ngƣợc lại. Tuy nhiên, mức độ tƣơng quan không đồng nhất
giữa các thành tố. Cụ thể là, sự tƣơng quan lớn nhất là giữa thành tố “Lòng tin với
nhóm/giai tầng lớp xã hội” với các thành tố khác. Ngƣợc lại, hệ số tƣơng quan của thành
tố Lòng tin với thành viên gia đình trực tiếp và các thành tố khác thấp nhất (dao động từ
0,1 đến 0,4).
Phân tích mối tƣơng quan giữa các thành tố lòng tin đối với lòng tin xã hội chung,
chúng tôi thấy rằng các thành tố lòng tin đều có mối quan hệ khá chặt với cấu trúc tông
thể của lòng tin xã hội chung (hệ số Pearson từ 0,5 đến 0,8). Trừ thành tố Lòng tin với
thành viên gia đình trực tiếp có hệ số tƣơng quan với Lòng tin xã hội chung chỉ ở mức
trung bình là 0,5, còn lại tất cả các cặp tƣơng quan khác đều có hệ số ở mức cao (0,7 0,8). Điều này cho thấy, lòng tin với các nhóm sẽ ảnh hƣởng đến lòng tin chung và
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ngƣợc lại, việc mất lòng tin ở một thành tố sẽ làm giảm lòng tin chung, đặc biệt, là đối
với các thành tố liên quan đến lòng tin đối với các cá nhân ngoài gia đình trực tiếp. Ví
dụ, một cá nhân càng tin vào ngƣời lạ thì họ có chỉ số lòng tin xã hội chung cao, và
ngƣợc lại. Lòng tin đối với các thành viên trong gia đình trực tiếp có mức độ ảnh hƣởng
thấp nhất đối với lòng tin xã hội nói chung. Điều đó có nghĩa là mức độ tin tƣởng cao
giữa các thành viên gia đình trực tiếp chƣa hẳn sẽ làm cho lòng tin xã hội chung tăng
lên cao một cách tƣơng ứng.
6. Thảo luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy, lòng tin xã hội không phải là một thực thể đơn nhất,
mà là một chỉnh thể có tính phức hợp, ít nhất có năm thành tố. Các thành tố này, về phần
mình lại đƣợc hình thành nên từ những niềm tin cơ bản hơn, niềm tin với những con
ngƣời, nhóm, giai tầng hay thiết chế cụ thể. Các thành tố này có ý nghĩa và vai trò khác
nhau trong cấu trúc tổng thể của lòng tin. Điều này cũng phù hợp với các luận điểm là
trong hệ thống niềm tin (tạo thành lòng tin xã hội) của cá nhân, có những niềm tin mang
tính trọng tâm cao hơn, ảnh hƣởng mạnh hơn đến hệ thống niềm tin (Nguyễn Quý Thanh,
2006). Kết quả thực nghiệm này cũng đã chứng minh cho luận điểm của Rino Falcone,
Govanni Pezzulo và Christinano Castelfranchi (2003). Chỉ số lòng tin xã hội chung là
6,6/10, tức là chi đạt 66% so với mức cao nhất. Đây chỉ là mức tin tƣởng trung bình.
Trong khi lòng tin với các thành viên gia đình trực tiếp ở mức rất cao, đạt 92%.
Các thành tố của lòng tin xã hội chung có mối liên hệ tƣơng đối chặt chẽ với nhau.
Việc mất lòng tin vào một nhóm ngƣời này có thể ảnh hƣởng tiêu cực đến lòng tin đối với
những nhóm ngƣời khác. Điều đó có nghĩa là lòng tin của chúng ta không xuất phát từ
“chân không”, mà đƣợc xây dựng từ những niềm tin nhỏ, niềm tin cơ bản. Việc mất đi các
niềm tin cơ bản, hoặc nó bị suy giảm, đƣơng nhiên sẽ dẫn đến việc lòng tin xã hội chung
sẽ bị ảnh hƣởng. Trong các thành tố của lòng tin, thái độ quá khép kín của chúng ta với
các thành viên trong gia đình trực tiếp dƣờng nhƣ lại là rào cản đối với việc mở rộng quan
hệ xã hội và có sự tin tƣởng với những ngƣời khác. Tƣơng nhƣ nhƣ vậy, lòng tin với các
nhóm sẽ ảnh hƣởng đến lòng tin xã hội chung. Đặc biệt, thái độ cở mở, tin tƣởng với
những ngƣời ngoài gia đình trực tiếp có ý nghĩa quan trọng để hình lòng tin xã hội chung.
Ví dụ, một cá nhân càng tin vào ngƣời lạ, ngƣời mới quen, thì họ càng có lòng tin xã hội
chung cao. Ngƣợc lại, nếu một ngƣời ít tin vào các cá nhân, các nhóm/giai tầng xã hội
khác ngoài thành viên gia đình trực tiếp, thì họ cũng có xu hƣớng có lòng tin xã hội thấp.
Lòng tin đối với các thành viên trong gia đình trực tiếp có mức độ ảnh hƣởng thấp nhất
đối với lòng tin xã hội nói chung. Điều đó có nghĩa là mức độ tin tƣởng cao giữa các
thành viên gia đình trực tiếp chƣa hẳn sẽ làm cho lòng tin xã hội chung tăng lên. Mà
dƣờng nhƣ những ngƣời càng tin vào các thành viên gia đình trực tiếp thì lại càng ít tin
vào ngƣời ngoài gia đình trực tiếp. Đây chính là mặt trái của chủ nghĩa gia đình mà nhiều
tác giả đã đề cập đến (Fukuyama, 1999, 2002).
Kết quả nghiên cứu cũng phù hợp với nhận định của các tác giả Micheal,
Roberto, Brian, Jenifer, Paul và Russel (2001) về việc chỉ rõ các cá nhân có xu hƣớng tin
tƣởng ngƣời khác do họ quen thuộc với những ngƣời đó nhƣng chúng ta cũng có thể tin
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ngƣời khác mà không cần biết mọi thứ chúng ta có thể muốn biết về họ. Trong tình
thuống này, chúng ta đơn giản là tin vào lòng tin của chúng ta. Chúng ta tin vào ai đó mà
chúng ta không biết rõ một cách dễ dàng hơn nếu ngƣời đó sống hay làm việc tại một nơi
đƣợc thừa nhận những chuẩn mực khắt khe về sự trao đổi lẫn nhau hay tồn tại lòng tin.
Điều này giải thích tại sao chỉ số lòng tin đối với nhóm công chức chính quyền chỉ đứng
sau chỉ số lòng tin với các thành viên trong gia đình trực tiếp vì chúng ta biết nhóm này
làm việc ở những cơ quan hành chính, đơn vị nhà nƣớc - những nơi mà ngƣời dân vẫn có
cảm giác “yên tâm” hơn.
Điều này cũng gián tiếp lý giải cho việc chỉ số lòng tin đối với các phƣơng tiện
TTĐC ở mức tƣơng đối cao (sau chỉ số lòng tin đối với các thành viên trong gia đình và
nhóm công chức chính quyền). Ở Việt Nam, các phƣơng tiện TTĐC vẫn đƣợc quản lý bởi
nhà nƣớc. Do vậy, những thông tin từ TTĐC, đặc biệt là từ thiết chế TTĐC truyền thống
(đài phát thanh, báo in, truyền hình) vẫn đƣợc coi là nguồn tin đáng tin cậy, khi mà đƣợc
ngƣời dân dùng để chứng minh “báo, đài họ nói đấy”.
7. Kết luận
Nghiên cứu đã trả lời đƣợc các câu hỏi nghiên cứu đặt ra về các thành tố của lòng
tin xã hội của ngƣời Việt Nam cũng nhƣ mối quan hệ của các thành tố này với nhau và
với cấu trúc tổng thể của lòng tin xã hội. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng chƣa xem xét
hết các chiều cạnh, các biểu hiện khác nhau của lòng tin xã hội, thí dụ những vấn đề
toàn cầu.
Nghiên cứu này cũng gợi mở những ý tƣởng cho các nghiên cứu tiếp theo mối quan
hệ giữa lòng tin và sự “có đi, có lại” (reciprocity), một đặc tính quan trọng của vốn xã hội,
hoặc về mối quan hệ của sự tham gia xã hội và lòng tin xã hội của ngƣời Việt Nam.
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