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Introduction 

Trust in pre-modern societies is less important than in modern societies. Because 

the more time-space distance people have, the more trust they will need. In pre-
modern societies, which have a local and indigenous character, more interactions 

occur locally and face-to-face, and therefore do not require trust, because this 

trust exists naturally, but in larger and wider societies where social relations are 

very spatial and temporal. They are in dire need of trust. 

Declining citizens' trust in the government and government institutions is one of 

the world's crises today. Various events have created a situation in which 

confidence in the mass media, labor institutions, commercial enterprises and 

government agencies has sharply decreased, and a kind of suspicion has arisen in 

the citizens' relations with these institutions. Distrust erodes social capital, 

isolating, disintegrating, failing associations, destroying interpersonal networks, 

blocking communication channels, and separating members of society. 
Researchers' research on social trust among the Iranian people indicates the 

unfavorable situation of this index in society. For example, a comparison of the 

results of the National Survey of Iranian Values and Attitudes in Years 1 and 4 

shows that the index of social trust has a declining trend in many areas. In this 

study, the index of trust in the government has been decreasing during these 

years, so that it has increased from 1.5 in year (1) to 6.5 in year 1. According to 

the survey, the number of people who believe the government respects citizens's 

opinion has risen from 5% in 2013 to 4% in 2009. According to a survey 

conducted in 1979, the level of public trust in government managers and agents 
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is less than 2% and also less than 2% of respondents believe in the rule of law, 

and this rate has reached 4% in 2 years. Other research in this field has shown a 

decline in ethics and an unprecedented increase in distrust and an increasing 

trend of norm-breaking behaviors, disregard for beliefs, laws, rules and 

regulations, pervasive social values and illegal growth (Goodarzi, 2012; 

Jalaeipour, 2006; Rafiop , 1378; Saadat, 1385; Firoozabadi and Imani Jajarmi, 

1385). 

A correct and accurate understanding of this situation requires examining the 

relationship between social trust and other different elements of society and 

various factors affecting it, including religion, economics, and government 

performance. Therefore, the present study, while describing the situation of 
social trust in the citizens of Rasht, explains its relationship with government 

efficiency and considers the role of variables of religiosity and economic poverty 

as competing and untrue hypotheses. Thus, the research question is to what 

extent will the efficiency of the government affect the level of social trust? And 

what will happen to this influence in the presence of religiosity and economic 

poverty? 

According to its content, the present study is an applied research or focused on 

executive policies that deal with the production of knowledge to take action and 

its main purpose is practical efficiency and the use of results (Blaki, 2005: 74). 

The present study strategy is an analogical one in which a theory in which a 

hypothesis or hypotheses can be deduced is an essential part of the process of 
answering why questions. Therefore, the theories of Piotr Zetomka and James 

Coleman have been used to examine the effect of government efficiency on 

social trust, but to control this effect, the economic poverty variable Oscar Lewis 

and religiosity will be used as competing hypotheses. 

Methodology 

The method of the present study is a quantitative method and the survey 

technique has been used to collect data. The necessary information was obtained 

from a questionnaire that was prepared after completing the preliminary and pre-
test study and completed by face-to-face referral. The obtained information was 

analyzed using SPSS software. The statistical population of the present study 

includes people over 18 years of age living in urban areas of Rasht who have 

answered the questionnaires by cluster sampling method using Cochran's 

formula of 384 samples. 

In this research, random cluster sampling method with population size has been 

used. The city of Rasht has five districts and each district has eleven 

neighborhoods. In the present study, four neighborhoods were randomly selected 

from each region and within each neighborhood, data were collected in each 

block in a random and counterclockwise manner. 

The type of validity of the research tool is formal. After reviewing the 
questionnaire and confirming its validity, the items in order to assess the 

reliability were prepared in the form of a questionnaire and randomly distributed 

among 30 members of the statistical community, and finally, more accurate 

items were selected. After collecting the data in order to analyze them, first the 
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data were entered into the SPSS statistical software and after debugging and 

constructing the required indicators according to the type of hypotheses and the 

level of measurement of variables, the relevant tests were used. 

Result and discussion 

Measurement of social trust as a dependent variable in 5 dimensions of honesty, 

frankness, confidence, cooperative tendencies and information sharing was 

performed using 33 items with a five-point Likert scale. According to the 

percentage distribution shown in Table 4, social trust is low in 9.6% of citizens, 

medium in 78.1% of citizens and high in 12.2% of citizens. Also, 39.1% of 

citizens rated the efficiency of the government as low, 48.2% as moderate and 

12.8% as high. 

48.2 78.1  

Table 4. Percentage distribution 

Percentage  state efficiency Percentage  social trust 
39/1 Low efficiency 6/9 Low social trust 
48/2 Medium efficiency 1/78 Medium social trust 
12/8 High efficiency 2/12 High social trust 

Percentage economic poverty Percentage Religiosity 
39/1 Poor economic 

situation  
6/9 Low religiosity 

48/2 Average economic 
status 

1/78 Average religiosity 

12/8 High economic 
situation 

2/12 High religiosity 
 

 Based on the data in Table 6, there is a statistically significant relationship 
between respondents' age and social trust. Therefore, as people get older, social 

trust increases. The t-test indicates that there is no significant difference between 

women and men in terms of social trust. According to the anova test, social trust 

is no different in income and education groups. The level of social trust varies 

according to the job of the citizens and this difference is significant. Social trust 

in educators is higher than other occupational groups. 

The main hypothesis of the research: The more effective the government is 

among the members of the society, the more their social trust increases. 

According to the significance level of Pearson correlation test (0.000) in Table 8, 

there is a significant correlation between social trust and government efficiency. 

In fact, by improving the efficiency of the government, the level of social trust of 
the citizens will increase. There is also a significant correlation between social 

efficiency and social trust between the two dimensions of government efficiency, 

namely distributive justice and political performance. Therefore, if the efficiency 

of the government in both political and distributive justice increases, the social 

trust of the citizens will also increase. 

Rival Hypothesis: As the economic poverty of the members of the society 

increases, their social trust decreases. 

According to the significance level of Pearson correlation test (0.000) in Table 9, 

there is a significant correlation between social trust and economic poverty. In 

fact, with the reduction of economic poverty, the level of social trust of citizens 
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increases. Lewis also believes that the spread of class inequalities in society will 

spread a culture of poverty among the poor, and this situation will reduce social 

capital and trust. 

Rival Hypothesis: The more religious the members of the society, the more their 

social trust will increase. 

According to the significance level of Pearson correlation test (0.000) listed in 

Table 10, there is a significant correlation between social trust and religiosity. In 

fact, by increasing the level of religiosity, the level of social trust of citizens 

increases. Based on this, Rothstein's theory is rejected and Zetomka's theory is 

confirmed, which, unlike Rothstein, believes that the feeling of support and 

security is considered as a metaphysical resource in religious belief and religious 
people feel more trust and security for sociological reasons. 

Conclusion 

The results of the present study show that the situation of social trust in the 

citizens of Rasht is moderate. There is a significant correlation between social 

trust and government efficiency, and by improving government efficiency, the 

social trust of citizens increases. There is a significant correlation between the 

two dimensions of government efficiency, namely distributive justice and 
political performance, with social trust, and if government efficiency increases in 

the two dimensions of political performance and distributive justice, the social 

trust of citizens will also increase. There is a significant correlation between 

social trust and economic poverty, and with the reduction of economic poverty, 

the level of social trust of citizens increases. There is a significant correlation 

between social trust and religiosity and with increasing the level of religiosity, 

the level of social trust of citizens increases and the variables of government 

efficiency, religiosity and economic poverty explain 47% of changes in social 

trust. It is the level of social trust, the accountability of government institutions 

to the people and other institutions, and they are expected to act in such a way as 

to provide the necessary reviews and controls over the behavior and performance 

of their employees and those involved. The findings of the present study are in 
line with Zetomka's theory that the level of social trust of citizens increases with 

the improvement of government efficiency. In Coleman's theory, the degree of 

social trust is influenced by a sense of justice in four dimensions: a sense of 

distributive, legal, opportunity, and participatory equality. According to the 

present study, the results are in line with Coleman's theory and show that the 

more people in society feel equal and influential in aspects of distributive 

equality, the higher the level of social trust. According to Lewis, people with a 

poverty subculture do not engage in or distance themselves from the larger 

community. In an environment where a culture of poverty grows, social trust 

cannot take root and spread. The findings of the present study confirm this 

theory and show that by reducing economic poverty, the level of social trust of 
citizens increases. Regarding the degree of religiosity, two opposing views of 

Rothstein and Zetomka were examined, which shows a significant correlation 

between social trust and religiosity. In fact, by increasing the level of religiosity, 

the level of social trust of citizens increases. Therefore, Rothstein's theory is 
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rejected and Zetomka's theory is confirmed, which believes that with increasing 

religiosity, the level of social trust increases. 

 

Keywords: Social Trust, Government Efficiency, Religiosity, Economic 

Poverty, Rasht. 
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ینب ثابت ویشکاسوقه  3محمدرضا غالمی 2نوری هادی  1ز

 گیالن، رشت، ایران گروه علوم اجتماعی، دانشگاه ،شناسی جامعه ارشد کارشناسیآموخته  دانش. 1

 ، رشت، ایرانگیالن دانشگاه اجتماعی علوم گروه علمی تهیئ و استادیار. 2

 ، رشت، ایرانگیالن دانشگاه اجتماعی علوم گروه علمی هیئت و استادیار .3

 iD  iD  iD 

ت و اعتماد اجتماعی در جامعۀ ایران؛ مطالعۀ بررسی رابطۀ کارآمدی دول
 موردی شهروندان شهر رشت

شمار آورد؛ زیرا، چنانچه اعتماد به نظم مدرن ترین مؤلفۀمهم شاید بتوان اعتماد را
اجتماعی، کاارکرد واود را از د اد بد اد،  می اتیی منای و نظام، کاا   و 

ییاین رابۀاۀ کارآماد  رو با  اد  تواگرایی، افزای  ووا د یافد. پژو   پی 
را اتا از رشاد اناااش شاد  و دراین دولد و اعتماد اجتماعی در شهروندان شهر

 ا  رقیب ا تفاد  شد  ا د. عنوان فرضیهدار  و فقر اقتصاد  بهمتغیر ا  دین
نامه، و ینه پر   ا  کمی قرار دارد، به ا  این پژو   که در زمرۀ پژو  داد 

شد  آور  ا  تصادفی، گردگیر  ووشه، و با روش نمونهنفر 3۸۴با حام نمونۀ 
گاناۀ شاهر رشاد ا د، جامعۀ آمار  موردبرر ای نیاز شاهروندان مناانج پن 

 شاهر در شاهروندان اجتماعی  ا  پژو  ، وضعید اعتماداند. برپایۀ یافته بود
 معنادار   می تیی دولد، کارآمد  و اجتماعی اعتماد بین ا د؛ رشد متو ط

 شاهروندان اجتمااعی اعتمااد میازان بار کارآمد  دولد، ارتقا  با دارد و ودوج
 وجاود معنادار   می تیی اقتصاد ، فقر و اجتماعی اعتماد شود. بینمیافزود  

 افازود  شاهروندان اجتمااعی اعتمااد میازان بار اقتصااد ، فقار کا   دارد و با
 باا دارد و وجاود ادار معن  می تیی دار ،دین اجتماعی و اعتماد بین .شودمی

شاود. می افازود  شاهروندان اجتمااعی اعتمااد میزان بر دار ،دین افزای  میزان
 فقار دار ، ودیان دولاد، چندگاناه، متغیر اا  کارآماد  برپایۀ نتای  رگر یون

 کنند. تییین را اجتماعی اعتماد تغییرات درصد ۴7 انداقتصاد ، توان ته

 14/8/1400: تاریخ دریافت

  8/10/1400: بازنگرییخ تار

  15/11/1400 :پذیرشتاریخ 
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 7-40، صص 65، پیاپی 1، شماره 1400 زمستان

 مقدمه

 رچاه زیارا،  داشاته ا اد؛  ا مید کمتر، جوامع نوین ن ید به ،نوینپیشاجوامع  راعتماد د
شاتر  نیااز ووا ناد داشاد. در یب باه اعتماادآناان ، باشد بیشتربین افراد  یمکان ا زمانی ۀفاصن

و  یبیشاتر در  اۀم محنا ل، اا  متقابا کن  ،محنی و بومی داردویژگی نوین که پیشاجوامع 
 نور این اعتماد به، زیرا ؛اعتماد ندارند به  نیازگونه جوامع،  این درنتیاه،د د و  رخ میرودررو 

زماانی و  ۀدر فاصان ا  آنکه روابط اجتماعی  تر تر و گ ترد  جوامع بزرگ اما ؛نییعی وجود دارد
 . نیاز دارنداعتماد  ، بیشتر بهدشو مکانی ب یار دور  انااش می

 ،که بشر اماروزین ا   گونه به آید؛ شمار می بنیادین به ۀن ئم کی  ،جوامع امروزر اعتماد د
   ااوتار ،اعتماادحیات نی اد. منظاور از ادامۀ قادر به   تا حد زیاد یبدون اعتماد اجتماع

اعتمااد  ،ی ازمان نیب ،ی ازمان ،یدو نفر، گرو  نیاعتماد ب ، فرد نیشامل اعتماد ب  چندبعد
 ،در محال کاار رد دیارشد و ز نیکار در محل کار، اعتماد ب م اعتماد به ،یاجتماع ،یا ی 
ا د که  یعقالن احتمال کیو  یاجتماع کارگزاران نیب کن  بر م از خشیب، اعتمادا د.  ...و

وود را برا اس  دیو فعال ینیب  یپ از وقوع، پی  را  ا و کارگزاران گرو  رفتار ،کنشیر،  آن پایۀبر
 ا  ان اان نیدر روابط ب یاجتماع ا د که اعتمادبر این نظر ( 1377) کلمن. کند یم یاحآن نر

 یفایکۀ رابۀا یو نوع کند یم داینمود پ، ند یآ بهمعۀو     ا در کن  ژ یو به ، ا آن   ا و کن 
جواماع  ،(13۸۴) دنزیوگ یآنتونننظر  به. د د افزای  میرا  اقداش توانایی ،کنمن ریتعی ا د که به

 ۀرابۀا دیاکن ،که اعتماد  دا معنا آن این بهو  کنند یم هیتک عتماد،ا یتخصص   ا مدرن به نظاش
از اعتمااد  یناش ،یریکدیجامعه به  احتراش افراد حال،  ر بها د.  یتخصص   ا فرد و نظاش نیب

و   کارکرد ارزش و ا د یاوالق لیاعتماد، فراتر از دال  ا هیپا دیافراد ا د. ا م نیب ی ۀح
: 2۰۰۴) اابین،  شاود یظاا ر ما یاجتمااع باطوۀر افتادن روا ز بها  ری ودمند آن در جنوگ

۶۴۴.) 
کاارکرد واود را از  ی،کاه اعتمااد اجتمااع یاعتماد، زمان یبخش ان ااش به کارکرد با توجه

 ؛افادیووا اد   یافازا، یایکاا   و واگرا ،و نظام در جامعاه یمنا ی می تی د د،بد د 
آن در    اا و بخ  تمااش ارکاان دیابا ،منکرد مثیادع باثیات و  ا  جامعه داشتن  برارو،  ازاین

 ی از اایدر برابار ن دبتواناد از مناد واو زیو نباشند داشته    مکار یریکدیبا  ی ۀم منا ی
اعتمااد متقابال در  یو حتا  و اقتصاد یا ی    اوتار ابه اعتماد  زانیم چهکند.  ر دیحما

 لیا. دالافادی  د اد آمادو کار  ۀنوبم  ا به جامعه توان یباشد، بهتر م شتریب  فرد نیروابط ب
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 ریو حرکاد جامعاه در م ا یدر حفا  نظام اجتمااع یاعتماد اجتماع دیا م ا بر گوناگونی
عنوان  باه، یوجاود دارد: اعتمااد اجتمااع یکاا   اعتمااد اجتمااع  مناد م ئنه زیتو عه و ن

از ، بال کنشایرانو تعاامالت متقا یگرو    ا دیفعال  ریگ تعاون، در شکل بنیادین شرط  یپ
در   کاا   تعااون و  مکاار باعا  ،اعتماد کا   ،رو  نیازا ؛ا د ربرووردا  ادیز دیا م

 شارط  یپرا  یاعتمااد اجتمااع ،(1۹۶3) وربو  و آلمنند .(13۸۶، )زتومکا جامعه ووا د شد
 در  اعتمااد یوجود بابر این نظرند که و  دانند می کیو دموکرات ایپو یا ی  فر نگ و نظاش کی

. وجاود شاود یما یا ایو کا   اعتماد   کیدموکرات یا یفر نگ   فیجامعه، موجب تضع
کاه ا   گوناه به شاود؛ مرباوط می   موجاود در آن اا و بخ   ا نظاشتماش  به ،جامعه اعتماد در

شاهروندان باا    مکاار ختنیبارانی بارا مهم    ا شرط  یاز پرا آن ( 1۹7۵) والکرو  تیبنت
 .آورند یشمار م به ا   ازمان

 ا  جهاان  از بحرانیکی اعتماد شهروندان به دولد و نهاد ا  دولتی  کا   ،حال بااین
 ا   کاه انمیناان باه ر اانه اناد وجاود آورد  وضعیتی را باه گوناگون، رویداد ا  امروز ا د.

شدت کا   یافته ا د و  به یو کارگزاران دولت  ،تاار  ا  همؤ   جمعی، نهاد ا  کارگر ،
ۀ  ارمای ،اعتمااد  وجاود آماد  ا اد. بی با این نهاد ا باه در روابط شهروندان دگمانیبنوعی 

  و ناابود ، اا د انامن اه، شکیاتاز انازوا، موجاب ،کناد را دچاار فر اای  می یاجتماع
اعضاا   یو موجب جادای ،کند دود م ارتیانات را  م یر ا، شود میشخصی   ا  بین شیکه

 شود. میجامعه از یکدییر 
حااکی از وضاعید  ،ایاران ماردش نیدر با یاعتماد اجتماع رۀدربا شد   ا  انااش پژو  
 یمنا  یماایپ پاژو    ینتاا ۀ ایمثاال، مقا  بارا ؛شاوص در جامعاه ا اد نامۀنوب این

شااوص اعتمااد  ،د اد ینشاان ما ١٣٨٢و  ١٣٧٩   ا در  ال انیرانیا   ا  ا و نیرش ارزش
شاوص اعتماد باه  ،پژو   نی. در اشته ا ددا یشکا  روند ، ا نهمیاز ز  اریدر ب  یاجتماع

 33/3از  کاه ا   گوناه  باها اد؛ رو باود   روبهشی کا   روند با  ا  ال نیا ۀحکومد در فاصن
تعاداد  ،یبرر ا نیاابرپایۀ ا د.  د یر  13۸2در  ال درصد  1۸/3 به 137۹در  ال درصد 

 137۹ اال  درصد در ۵۵از  د،رذاگ ینظر شهروندان احتراش م  حکومد به ،که معتقدند  افراد
اعتماد مردش به  زانیم، پژو   ا  این  یافتها د. برا اس  د یر  13۸2درصد در  ال  ۴7به 
 ٣٠ کمتار از ،نیدرصاد باود  و  مچنا ٢٠کمتار از ، 137۹در  ال  یان دولترو کارگزا رانیمد

 ١٠، باه 13۸2ر  اال د زانیام نیاو ا اناد بود   قاانون دیاقد به حاکمتمع انیگو درصد از پا خ
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  یافول اوالق و افازا انیریبنیز حوز   نیشد  در ا انااش  ا  دییر پژو  ا د.  د یدرصد ر 
 ن،یباه باور اا، قاوان یتاوجه ی ناارشکنانه، ب  و روند روزافزون رفتار ا  اعتماد یب ۀ ابق یب

؛ 13۹1 ، درزا اد )گاو بود  یقانون یو رشد ب یاجتماع ریفراگ   ا ضوابط و مقررات، ارزش
 ،یجاااجرم یمااانیو ا  روزآبااادی؛ ف13۸۵؛  ااعادت، 137۸ پااور، عی؛ رف13۸۵پااور،  یاایجال

13۸۵.) 
د ند کاه  آمار ا نشان می .دور نی د جامعه ایرانی به یاز این وضعید کننیز گیالن  ا تان

شامار  و ناالق به یمشاکالت اجتمااع لحاظ باهکشاور  ا تان نخ اد  فد جزو ،ا تاناین 
ر بابرا  هدر گیالن زنان  و دوتران رفرا وبه  ه  کی در این ا تان، ازدواج به نالق ن ید .دآی یم
در  ر،حاال حاضا ردا اد.  کشاور نخ دجزو پن  ا تان  ،مورد نیکشور بود  و در ا نیانییم

در صادر  ،ادیاو اعت ،یکودکان کار، وودکش ،یاجتماع نالق، مفا د بیپن  آ  ،النیا تان گ
 .قرار دارند یاجتماع   ا بیآ 

گردشایرپذیر   اومین شاهر وشمال ایران ن شهر یتر ترین و پرجمعید بزرگ ،شهر رشد
شاهر ایاران  ترین فشارد  را در وود جاا  داد  و ا تاندرصد جمعید  ۴۰که حدود  ایران ا د

 اا   نی  الاین شهر،  در دین جمعوروزافز  یافزا .لحاظ ن ید جمعید به و عد ا د به
اماا  ؛باشاد یافقا ۀشا د گ ترش و تو ع  ،فضا و کالید لحاظ ا د که به موجب شد  گذشته

 ۀگ ترش پدیدمنار به  ،گذشته ۀچند د  در و  نیود ک انیمنانج، متوازن و  ۀ م تو عه در نیا
 روزافاازون آمار ااا حااکی از گ اترش ا  کاه گوناه ا اد؛ بهشاهر شااد   نشاینی در ایان حاشیه

 درصاد م ااحد رشاد ا اد و اگار باه 2۵ تا حد رشه ۀغیرر می در حاشی   ا  گا   کوند
درصاد  ۵۵ کنایم،ا اتناد شاهر ا    اا کمربناد  د  اکن در فضا ا  بیرون ازیجمعمعیار 

از  ،شاهر رشاد دری نشین حاشیه ۀپدید ب،یترت ینا هب ؛کنند می یرشد در حاشیه زندگ  جمعید
فقار، شاکا   ن باا گ اترشزما  م ،ا د. این وضعید ربیشترین میزان در کل ا تان برووردا

اناواع  مانناد اجتمااعی  ا  آ ایب باه افازای  روزافازون ،م اکن  بها و رشد اجار ، نیقاتی
 ا د. د شمنتهی   وشوندو مخدر،  مواد قاچاق، فروش رفتار  مانند و ک   بز کار

 دییاربا عناصر  یاجتماع اعتمادازمند برر ی ارتیاط نی ،این وضعید جیدق در د وک در
رو،  ازایان ؛ا اد دلاعمنکارد دوو اقتصااد،  ازجمنه مذ ب، ،بر آناثرگذار  ل مختنفو عوام

آن  ۀرابۀا ،شهروندان شهر رشاداجتماعی در  اعتمادوضعید  توصیف ضمن رو، پی پژو   
عنوان  را بااه  دار  و فقاار اقتصااد دیان  و نقا  متغیر ااا تییاین کاارد باا کارآماد  دولااد را 
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پژو   این ا اد کاه پر    ب،یترت ینا ه. بر گرفته ا درنظواقع د رقیب و وال    ا فرضیه
ایان »و  «؟ووا اد باود اثرگاذار یاعتمااد اجتمااع میزانانداز  بر  دولد تاچه  کارآمد میزان»

 «چه وضعیتی ووا د یافد؟  ،و فقر اقتصاد  دار در صورت حضور دین  اثرگذار
   اا ا ادیباه    معۀاو ایا از ناوع کااربرد  ،آن  با توجه به محتاوا ،حاضر  پژو 

و  یبازد  عمن ،آن ی د  اصن و  روکار دارد لاقداش به عم  دان  برا دیتول با که یی ا داجرا
 ،کاه در آن ا اد یا ایاز ناوع ق را یرد پژو  ، (.7۴: 13۸۴ ،یکیبن)ا د   یا تفاد  از نتا

باه  ییگو پا خ ندیااز فر  ضرور یشکرد، بخ ا تنتاج ی رای ا هیفرض ای هیفرض که بتوان  ا هینظر
اعتمااد  بار دولاد  ر کارآمادیثأبرر ای میازان تا   بارابناابراین،  ؛ا اد یایچرا   ا پر  
 فقار از متغیار ، کنترل این اثرگذار  براو  ،کلمنجیمز و  زتنمک  پینتر  ا  هیاز نظر ی،اجتماع

 .ایم کرد ا تفاد   ،رقیب  ا  هعنوان فرضی به ،دار  و دین اسک ر لنئیس اقتصاد 
توصیف اعتماد اجتماعی در شهروندان شاهر بنابراین، ا دا  پژو   حاضر عیارتند از: 

اقتصااد  و اعتمااد  تییین ارتیااط فقار؛ تییین ارتیاط کارآمد  دولد و اعتماد اجتماعی؛ رشد
. پر ا  اصانی موردبرر ای در پاژو   دار  و اعتماد اجتماعی تییین ارتیاط دین؛ اجتماعی

افراد جامعاه  یاعتماد اجتماع دیر وضعبچه تأثیر   ،دولد  کارآمد»که حاضر نیز این ا د 
وضااعید اعتماااد اجتماااعی در » ا  فرعاای  و در کنااار ایاان پر اا  اصاانی، پر اا « ؟دارد

ر وضعید اعتماد اجتمااعی ب  چه تأثیر  فقر اقتصاد»، «شهر رشد چیونه ا د؟ شهروندان
را « وضعید اعتماد اجتماعی افراد جامعه دارد؟ ربدار  چه تأثیر   دین»؛ و «افراد جامعه دارد؟

 نیز برر ی ووا یم کرد.

 پژوهش ۀ. پیشین۱

و  ،دار  اعتماد اجتماعی و کارآمد  دولد، دیان ۀرابۀ ی،و داون جیوار مختنف  شیرانوپژ
 برر ای» پاژو   در  مکاران  و ب قری. اند برر ی کرد  یگوناگون  از زوایارا   فقر اقتصاد

 شاهر شاهروندان میاان در اجتماعی اعتماد بر دولتی نهاد ا  عمنکرد و کیفید به نیرش تأثیر
 متغیار کاه ندا  ر اید نتیااه ایان باه ،(13۹۸(« )نهاادمحور  ا  نظریه تاربی برر ی) شیراز

 متغیار و دارد اجتماعی اعتماد بر ر معنادا و منفی تأثیر ض،تیعی بۀتار و ادار  ف اد به نیرش
 .درندا اجتماعی اعتماد بر معنادار  أثیرت ، می تیی به نیرش

 در فرد  نزاع و اجتماعی اعتماد بین ۀرابۀ برر ی»و  مکاران در پژو    زادگ ن صداقت
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 اعتمااد میازان افازای  و کاا   بااند که ا  ( به این نتیاه ر ید13۹7« )ایالش شهر جوانان بین
 .یابد می کا   و  افزای نیز فرد   درگیر و نزاع میزان ،نهاد ا به اجتماعی

بار اعتمااد  یدولت   ا  ازمان رانیمد یا ی وش   ریتأثی برر »با عنوان  ژو شیپ در استنار
« )ماورد مۀالعاه: ادارات کال شاهر زا ادان( یاجتمااع یۀ ارما یانایتوجه به نق  م با ی،اجتماع

 ا   اازمانبار اعتمااد باه  ی،دولتا   ا  اازمان رانیماد یا ی وش     ا د کهداد نشان (13۹7)
 دارد.عهد   را بهگر  لیو ت ه یاناینق  م زیافراد ن نیو روابط ب یاجتماع یۀو  رما گذار ا دریتأث

 اعتمااد مؤلفاه باا یادراک و عینی ف اد بین ۀرابۀ واکاو »در پژو    ص دقیو  آهنگ رزم
 اجتمااعی مااداعت و ف ااد ادراک بینند که ا  ید این نتیاه ر به  (13۹۹) «یافته تعمیم اجتماعی

 باال اد، ف ااد ادراک کاه  ایی ا اتان ، درتر بیان روشن به ؛دارد وجود، رابۀۀ منفی یافته تعمیم
 ا د. پایین یافته تعمیم اجتماعی اعتماد  ۀم

 بار اینترناد جهاانی ۀکشای از ا اتفاد  تاأثیر شاناوتی جامعه تییین»در پژو    ننابخش
(، باه 13۹۸« )تهران( شهر 2 منۀقه  اکنان:  وردم مۀالعه) تهران شهروندان اجتماعی اعتماد

. دارد وجاود معناادار  ۀرابۀا ی،اجتمااع اعتمااد میازان و  ان  باینکه    ا داه ر یدینت این
 اینترند از ا تفاد  میزان و بین، دارد یمثیت تأثیر اجتماعی اعتماد میزان بر مردان و زنان ید جن

 .دارد وجود  معنادار ۀرابۀ ی،اجتماع اعتماد میزان و
 مشااارکد و اجتماااعی اعتماااد بااین ۀرابۀاا برر اای»و  مکاااران  در پااژو    ق سوومی

 ا اتان: مورد  مۀالعه) وانواد  در نهاد مردش  ا   ازمان اعضا  دموکراتیک رفتار با اجتماعی
 جن اید، اجتمااعی، مشاارکد اجتمااعی، ند که اعتماادا  این نتیاه ر ید به( 13۹۹« )(ایالش

 رفتاار و ، اکوند محال  ان، نهااد، ماردش ا    اازمان در عضاوید مدت شغنی، وضعید
 رفتاار و تحصایالت متغیار باین تنها و دندار ی با یکدییرم تقیم ۀرابۀ ،وانواد  در دموکراتیک

 .دردا وجود معنادار  و منفی ارتیاط ،کیدموکرات
 ویااد دیناای و اعتماااد اجتماااعی در بااین  ۀرابۀاا»و  مکاااران  در پااژو    ق سوومی

باا  ی وید دین  ند که بعد اعتقادا  ن نتیاه ر یدیا (، به13۹2« )مازندران انشاویان دانشیا د
 ویاد دینای باا   بعد پیامد ؛دارد ر م تقیم و معنادا ۀرابۀ  ،اعتماد اجتماعی و اعتماد نهاد

دینای باا اعتمااد  بعد منا کی  وید ،نی مچن و دارد  م تقیم و معنادار ۀرابۀ ،اعتماد نهاد 
 دارد.  تقیم و معنادار م ۀرابۀ ،ابعاد آن ۀجتماعی و  ما

دیناای و   د  ناار اااراعتماااد اجتماااعی، ر اااو»  و  مکاااران  در پااژو  ادریسووی
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ا المی واحاد  آمار : ا تادان و کارکنان و دانشاویان دانشیا  آزاد ۀ)جامع یاوالق   ا ارزش
دار ،  باا  اه متغیار دیان یاد اجتمااعند که اعتماا  ر ید این نتیاه (، به13۹1« )تهران شمال(

 د.رو قو  دا ،معنادار، م تقیم  ا رابۀه ،اتیو رعاید اوالق ی،مقیولید اجتماع
 و اجتماعی اعتماد» در پژو   اوانز یجفر و یلتک ن ت لی وارجی،  ا   پژو   انیمر د

ااه ینت ایان هبا(، 2۰۰2« ) مرکاز  پاوار غرب در  یا ی و  اقتصاد تغییرات به گویی پا خ
 ن ایتا   ینزولا و صاعود ندیفرا بر ، جار  یدموکرا مشا دات و اعتماد بین روابط ند کها  ید ر

 ی، یا ا و  اقتصاد  ا  ه  ؤم ییکارا ثیرأت از بیشتر ،اعتماد ح ۀو که دارد، داللد یمتفاوت
 .دارد انعکاس
(، 2۰۰۹) «شیکاگو جوانان بین در پنیس به اجتماعی ابعاد  یبرر» پژو  ر د ننکسفل
 تااارب باین ۀۀابرا و ا د  چندبعد مفهوش یک یس،پن به اعتماد که ر ید  ا داه تیبه این ن

 .ا د شد  مشا د  شهروندان و پنیس بین نامتقارن و ،منفی شوا د اعتماد، مختنف،
 نیاا (، باه13۹۹« )چارا و کااا ک ی، چه ی؛اجتماع اعتماد و آمریکا»  پژو ر د لریت 

 اعتمااد از بااالتر   اۀم از پو اد  ایا  افاراد به ن ید  فیدپو د ه مردشند کا  ید اه رینت
 باه ن اید  الأمت افاراد پاایین، درآمد دارا  افراد به ن ید ،باال درآمد دارا  افراد. ندربرووردا

 افاراد باه ن اید باال تحصیالت دارا  افراد جوان، افراد به ن ید م ن و میان ال افراد مارد ا،
 از باالتر   ۀم از ، ا شهرنشین به ن ید رو تانشین افرادو  متو ط، و ایینپ تحصیالت  دارا

 .ندربرووردا اعتماد
  اات در ؤاعتماد ن ید به افاراد و م راتییتغ ی برر»با عنوان پژو شی  در م ت  فرن ندو

 اناد د اد یافتهاه ینت به این (2۰13« )در کانادا یمختنف مذ ی ا   یواب تی  افراد دارا انیم
از اعتمااد  ا  کی ا و ،انان،  ندو امن ید به م ن،  ا مختنف، پروت تان   ا فرقه انیه در مک
 ا  م ان بود   فرقه  مۀدر  ی ۀم اعتماد  ازمان ،نینچ مو  ندربرووردا  باالتر صیشخ نیب

 نشد  ا د. د ید ا  بین آن  و تفاوت معنادار
و مذ ب بر اعتماد باه پزشاکان و  نید ریثأنفوذ و تی برر »با عنوان  در پژو شی نیبنج م م رن

ی، دارا  ماذ یرین ید به افراد غ ی،مذ ی که افراد   ا دنشان داد( 2۰۰۶) «درمان بهداشد ونظاش 
باا  زیان هودیو  ،کیازجمنه پروت تان، کاتول ی،مذ ی   ا   تند.  ۀم اعتماد در فرقه اعتماد بیشتر 

 ا د. شتریب   دییر ا  ا ن ید به فرقه ماد در پروت تاناعت زانیم ،شد که نشان داد  هیمقا یریکدی
  ریاگ جهاد نیبا ارتیااط ی ربر»با عنوان  وود پژو  ( در 2۰۰۴و  مکاران  ) ولچ
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اعتمااد، اعتمااد باه  ی اه  اۀم عماوم پاس از واکااو  ،« اا م اعتماد آنۀ  افراد و یمذ ی
 ی،یتنهاا باه ینایکاه ا تمااش د دناا هیافت باه ایان نتیااه د اد  ا هیبه  م ا و اعتماد ، مکاران

   اا و فر ناگ کناد یفارا م نما افراد کیو مشارکد دموکرات یاعتماد اجتماع  برا  ازوکار 
 .دنرو اعتماد دا  دار نید انیرابۀه م اادیر اب  شتریب ریثأت ی،نید   ا گرو   د رواص و

باار مۀارح  نینخ ت  برا (1۹7۹« )اعتماد ۀباردر قاتی ن نه تحق»در  لنهم ن کالسین
مقابال  ۀاۀنق در  ادربنکه د  د،ین ی نت ۀجامع ۀشد منیع من وخ کی ،اعتماد که کرد  ا د

و باا  ابادی یم  یافزا یمدرن اجتماع  ا  شکل ۀاعتماد با تو ع دیا م معنا که این به ا د؛ آن
 .کند یم دایوجود اعتماد ضرورت پ ته،یوجود مدرن
پاس از ( 1۹۸۸« )ان اانی ۀپیادای   ارمای اجتمااعی در ۀنق   رمای» ۀدر مقال کلمن

ترک موضوع  ،موجد آنی اجتماع   اوتار طیشرا و  ا، شکل ،یاجتماعۀ یمفهوش  رمابرر ی 
 ۀ. او رابۀاکارد  ا اد لیاتحن ،یعقالنا کان  میپاارادا را در چاارچوب ر اتانیاز دب لیتحص

 ، اا  دفمند بود  و  اد  آن ، ردو کهداند  می نیاعتمادکنند  و ام ۀدو مؤلف آمیز را دارا اعتماد
 .منافعشان ا د نیتأم

از  یناییتی الیاویی (13۸۶) «یشاناوت جامعاه ۀ: یک نظریاعتماد»در کتاب  پیوتر زتومکا
و ظهور  1۹۸۹ ر  الد  میآن را با  قوط کمون وندیکرد  و پ ارائهفر نگ اعتماد  و  قوط رظهو
 ا    اال اعتمااد در باارۀدر  یواو  ا ا از داد  او کرد  ا اد. یآن برر   از  پس دیجد نظم

 بهر  برد  ا د. در له تان 1۹۹۰ ۀد  یانیپا
اعتمااد   انا  برا  پژو شیران د د که نشان می شد    انااش ا پژو  ی نتای   ربر
 متغیاربر  تأثیرگذار عوامل ،حاضر پژو   اند. ا تفاد  کرد  گوناگونی   ا از شاوص یاجتماع
 شاهروندان بین در  دار دین و ،اقتصاد دولد، کارآمد  ا   شاوص پایۀبر را اجتماعی اعتماد
 ،درآمااد شااغل، جن ااید، ازجمنااه  اان،) ا  زمینااه عواماال نقاا  و  مچنااین، رشااد شااهر

 ثیرأتا در پاژو   حاضار بارا  برر ای. کرد  ا اد برر یرا (  کوند ۀمنۀق و ،تحصیالت
 کاه ومکااتزۀ نظریا :ا اد د شا ا اتفاد  متضااد ۀنظریا دو از اجتمااعی، اعتماد بر  دار نید

 روتشت ین نظریۀ ، یعنیآن متضاد ۀنظری و اجتماعی اعتماد با  دار دین م تقیم ارتیاط ۀکنند بیان
 و زتومکاا  ا  نظریه از ،دولد  کارآمد ثیرأتبرا  برر ی  .ا د معکوس ارتیاط ۀکنند بیان که

 .ا د شد  ا تفاد  وئیسل ا کار تئور  از نیز اقتصاد ثیرأت را تا  واکاو  در و کنمن
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 ی پژوهشچارچوب نظر .2

داناد و نظااش من اام را نظاامی  عامل ایااد اتحاد و ان ااش اجتماعی را اعتمااد مای ،پ رسننز
به عامالن آن اعتماد کرد که این امر واود باه پایادار  نظااش اجتمااعی کماک  داند که بتوان می

جامعاه را در چهاار قۀاب   و پایادار ا  اعتمااد  (. او زمیناه2۹۵: 137۵)چنیای،  کناد مای
 اعتمااد نیاز   ا نظریاه ،سا اا براین کند. جو میو ج د ا دیو   ،فر نگ اجتماع، اقتصاد،

 ند.شود حول این چهار محور تدوین نتوان می
بر ایان نظار  ج نسنن دینید، یاجتماع بر اعتماد  روابط فرد ریثأت  نظر نییتی در را تا 

در  ،جان اونبرپایۀ نظار . ا د رییتغ درحال  موار ز روابط ا د که ا  ا جنیه، اعتماد ا د که
( صراحد و 1وجود دارد:  ریداعتماد( عناصر زرو فرد مو )اعتمادکنند  اعتماد بر یمیتن ۀرابۀ یک

( رفتاار ۶ ؛اناهیجو   مکاار التی( تما۵ ؛دی( حما۴ ؛رشی( پذ3 ؛کردن می(  ه2 ؛باز بودن
 .(۶۹: 1۹۹3، ١)جان ون اعتماد بل( رفتار قا7 ؛بر اعتماد یمیتن

  رگیاشاکل  که بارا کندیآغاز م پر   نیبا ا اعتمادربارۀ وود را د بح ، ٢تیسون نب
 رشیوجود پن  اصال پاذ پر  ، نیالزش ا د؟ او در پا خ به ا یۀیچه شرا، افراد انیاعتماد م

  ضاروررا  ییتوانااو  ،تعهد مشاترک ،ان ااش ،اعتماد دیو قابن ییوشییپ دیقابن ، قواعد باز
 .(111: 1۹۸7، دی ون ن)ب داند یم

. منظور گافمن از اعتمااد داندیم  یا ا ،تعامالت  رگیشکلر اعتماد را د  نق، نمگ ف
نق  اعتماد در  توجه به مهم، ۀاما نکت .ا د نظمینوع تعامل منظم و ب دو کیتفک به تعامالت،

 (.23۶: 13۸۵دو نوع تعامل ا د )ا تونز،   ریگ شکل
 . فااکس درداناد یاعتمااد ما اادیا  برا  م اعدۀ نیرا زم یاجتماع میادالت ،ف کس آلن

 ۀ( میادلا2  ؛اقتصاد ۀ( میادل1: کندیم زیمتما دو نوع میادله را از  م، اعتماد دربارۀبح  وود 
  میادلاه اقتصااد  اا  یژگایو و اتیوصوصا نییاعتماد پاابه اعتقاد او  ،اونظر  . بهیاجتماع

باا  پاتنااش .کناد یم اادیا یمیادله اجتماع از نوع یاعتماد باال، روابۀ کهیدر حال کند، یم داایا
 ۀی ارما  کاه دارا ایان کشاوراز  یکاه مناانق افادیدر ،ایاتالیدر ا ی ال دموکرا  2۵ مۀالعۀ
 ، ا در مقابل مردش آن یدارند و دولد محن زین  شتریب  اقتصاد ۀ  تند، تو ع ییباال یاجتماع

 ۀی ارما دارد و بادوننیااز  یاجتمااع ۀیبه  ارما یپاتناش، دموکرا  نظر گو ا د. به پا خر بیشت
                                                             

1. Johnson 

2. Benvenist 
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. (71: 1۹۹۵)پاتنااش،  دوانادینما شهیاصال  ر ای شود،یوشک م یدرود دموکرا  ،یاجتماع
باه  ،یو دموکرا ا یمادن ۀجامعا بنیاادین عنصار عناوانبه یاجتماع ۀینرح  رما از پس ،پاتناش

کناد  یما توجاه ،یاجتمااع ۀی ارما   اا از شااوص یکی عنوانبه ،عتمادا  ضرورت کارکرد
 (.3۰3: 13۸۴)پاتناش، 
 سیا کار لاوئ  ا  هیبه نظر توان یم یاعتماد اجتماع اقتصاد بر ریثأت  نظر نییتی ۀحوز در

ماردش در داش  ا اد کاه در آن یتیوضاع، فقار س،یلاوئ نظر به. مراجعه کرد ترنینهایو رونالد ا
 شامارد،یفر نگ فقر برما  برا سیکه لوئ یاند. مختصات د شوود گرفتار  یجتماعا ا   طیمح
گ اترد  و  یو اجتمااع  مشارکد فعال، رواباط فارد بر اعتماد باال، یمیتن دیمقابل وضع ۀنقۀ

موجاب گ اترش  ،در جامعاه ینیقاات   اا  نابرابر بودن ا د. گ ترش دیو اح اس مف ایپو
 دشاویما یاجتمااع ۀی یب کاا    ارما ،دیوضع نیشد و ا فقرا ووا د انیم فر نگ فقر در

 (.2۵: 13۸7 س،ی)لوئ
. دارد دیاکأاعتمااد ت بر یا یو    اقتصاد عامل رشد گذار ریثأتموضوع  رب ١ترهاننییا

  اقتصااد ۀتو اع ال  بمتقا شد  و  اقتصاد ۀموجب تو ع ر،ییکدیبه  اعتماد معتقد ا د که  و
 باا (.21: 1373 نینهارت،ی)ا اناامد یم اا وجب اعتماد ا دکه م اا دیاح اس امن  یافزا هب

 بخ  قاواشو  یحاام ی، عناصار فر نیامی االیماترافر ناگ پ ر و ظهو  اقتصاد طیبهیود شرا
 ااا   ارزش نیاشااخاص و  مچناا نیباا داعتمااا ،یاز رفااا  ذ ناا عیارتناادکااه  یدموکرا اا

 .(۸۹: 1۹۹۹)اینینهارت،  آمد دنووا  وجودبه ، میالیماتر پ د
ماذ ب از  بر این نظر ا اد کاه یبر اعتماد اجتماع  دار نید ریثأت  نظر نییتی کاپتین در

را  یدار بودن زنادگ ی: اول، مذ ب اح اس معنگذاردیفرد اثر م یاز زندگ دیبر رضا جی ه نر
. و کننادیما شانهادیپ یزندگ  برا ی یک  الم یدوش، اصول و احکاش مذ ی د د.یبه ان ان م

 شاوندیبرواوردار ما نیری اا دیا ام از حما ینید یبا شرکد در مرا م جمع ا  ان ان  وش،
 (.۸۹: 13۹۰،یو بهشت ی)ربان

و   واوار ف ااد، رشاو  زانیاتار باشاد، م ی ر چه جامعه ماذ یمعتقد ا د  نیبو روتشتا
  . در مقابل  ر اندازشودی م کم م مردش به یاعتماد اجتماع زانیو م شتریب ینورکن به  باز یپارت

کمتر ا اد و ماردش   باز یو پارت  راوو   تند، ف اد، رشو  یمردش  کوالر و عرف  در کشور

                                                             

1. Inglehart 
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 .(www.dn.se)دارند   شتریو جامعه وود اعتماد ب یریکدیبه 

در  یکیزمتاافی مناابع مثابهبه دیو امن ییانیاح اس پشت بروال  روتشتاین معتقد ا د زتومکا
  شاتریب دیااح اس اعتماد و امن شناوتیجامعه لیدال به یذ یافراد م شود ویم یتنق یاعتقاد مذ ی

مانناد   اا آن ریو نظاا ینای ا  د فرقاه  اا ا،یکن ،یدر درون اجتماعاات ماذ ی یکپارچیی. کنندیم
دار باودن،  شاهی الم، در افراد اح ااس ر   ا و وانواد  یروابط اجتماع  قو   ا در شیکه دیعضو

 (.1۵2: 13۸۶)زتومکا،  کندیم اادیمتقابل ا دیوحدت، ان ااش و حما
 ا  دموکرا ای  باه کارب اد، تییین نظر  تأثیر  یا د بر اعتماد اجتمااعیدر را تا  ، پ ری

کناد کاه عیارتناد از: ارتیااط میاان شاهروندان، تیاادل افکاار،  عنوان الزمۀ معیار اعتماد اشاار  مای به
 (.17۰ :13۸۶زتومکا، ، و.... ) ا   یا ی بند  حماید  ا   یا ی، مفصل بند  انتخاب شکل

 ا   ، ضعف اعتماد و  رمایۀ اجتماعی را در ب یار  از کشور ا ناشی از ضعف برناماهاسلندر
 اار   دانااد. اعتماااد اجتماااعی باااوجود یک  ااا  اجتماااعی می حکومااد باارا  کااا   نابرابر 

 (.12۸: 13۸7کند )ا نندر،  پیدا می کا   ا  اجتماعی گ ترد  در جامعه،  نابرابر 
ثیر اح ااس عادالد در چهاار بعاد أکنمن، میزان اعتمااد اجتمااعی تحاد تا ۀدر نظری

متضامن  ،اح اس برابر  توزیعی، قانونی، فرصتی و مشارکتی ا د. اح اس برابار  تاوزیعی
کناد.  مین مایأشهروندان وود تا ۀحقوق شهروند  را برا   م این باور ا د که نظاش  یا ی،

 اا را  آن ۀ ما ی،ند که نظاش  یا رن باور دااشهروند  د کها معنا ینا هب ی،اح اس برابر  قانون
رعایاد  متضمن باور شاهروندان باه ی،فرصت  شمرد. اح اس برابر در مقابل قانون یک ان می

 ،و اح اس برابر  مشارکتی ، ا  ادار  و  یا ی ا د معیار ا  شای تیی در واگذار  نق 
  ا  تصامیم  اا بار   آنأباور دارند کاه ر ،هروندانیعنی ش ؛حاکی از ثمربخشی  یا ی ا د

بهیود اح اس عادالد و  د د.  ا ا مید می ثیرگذار ا د و حکومد به ووا د آنأحکومتی ت
اعتمااد  ،افزای  مشروعید نظاش  یا ی شد  و از این نریج نزد اعضا  جامعه، موجب  برابر

 (.123: 1377)کنمن،  یابد نهاد  در جامعه افزای  می
داناد. در  مای  و فرد   اوتار ماموعه عوامل گوناگون اجتماعی را تابع اعتماد ،ومکازت

گاویی  خ اا اد، پاتأثیرگاذار  یمیزان اعتماد اجتمااع بر  در  ۀم نهاد که یاو، عامن ۀنظری
 آندر مقابال   پاذیر م ئولید و عدش ر ا د، که وود    دییرمردش و نهاد ا برابرنهاد ا در 

 در موردالزش را    ا و کنترل  ا یکنند که بازبینمل ا  ع گونه  دولتی به  گر نهاد اگیرد. ا قرار می
یاک حقوقشان تو اط که  یورند و مردمآ عمل به اندرکاران وود کرد کارکنان و د دنو عم رفتار
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 برا ند ننادید  گرفته شد  باشد، بتوا  ا آن بهر مید شناوته نشد  یا تعهدات دییران   ازمان به
اح اس امنیاد بیشاتر  ووا ناد مردش،  ،متو ل شونددولتی نهاد ا   این  بهوود مشکل حل 

ل، شااود. درمقاباا افاازای  اعتماااد اجتماااعی ماای بموجاا ،اح اااس امنیااد و ایاان داشااد
 ای  کاه شود که ماردش اح ااس کنناد  می دولتی باع  ا   عدالتی نهاد و بیی گوی پا خ عدش

  اعتماد لران عادل و قابو، داتر بیان روشن به .داردوجود ندادووا ی   برا  برتر و مقاش  ازمان
، مغرضاانه و  آشاکارا   گوناه باه اینکاه یاا پذیر نی اد، امکان ا  د تر ی به آن وجود ندارند یا

ااه، یکنناد و درنت مایی چنین شرایۀی، مردش اح اس عاز و ناتوان ند. درکن ناعادالنه عمل می
 (.222: 13۸۶د )زتومکا، یاب گ ترش می  اعتماد یتردید و ب

ارتیااط اعتمااد  ۀدر زمینا  نظار بچاارچو نیپاژو   حاضار، تادو ۀن ائم به توجه با
  ا  دیدگا  ندیآبر  ا  کنمن و زتومکا ا د. نظریه تنفیجبر  میتنی ،اجتماعی و کارآمد  دولد

  گاو پا اخ که دولد بتواندشود  زمانی محقج می ،مۀنوب دولد  کارآمد ا د که  ردو این
. شهروندان فارا م کناد ۀ م  برا یا ی    ا جنیه ۀرا در  م مردش باشد و عدالد  ا  ووا ته

 یاجتمااع اعتمااد زانیم صورت، در غیر این و ووا ند کرد دمردش به دولد اعتما ،صورت دراین
بقاا و ا اتمرار   بارا یمشکالت فراوان ،تکه تکه ۀو جامع افتهی  کالن کا     اوتار ا بهافراد 

 عنوان به روتشتاین دار  دین و لوئیس  اقتصاد فقر از متغیر ، مچنین ایااد ووا د کرد.لد دو
وضاعید  تییاین بارا  یادشاد  ۀگان انتخاب متغیر ا   ه .رقیب ا تفاد  شد  ا د  ا  هفرضی

چاارچوب  نیاا  برمیناا .ا اد اناااش شاد جامعه   نراحی پار ونز پایۀاعتماد اجتماعی بر
 :اند  شد ینراحشکل زیر  بهپژو      ا هیو فرض  نظر الیو  ، نظر

 نظری پژوهش الگوی (.1)شکل شماره 

 

 کارآمدی دولت

 داریدین
 فقر اقتصادی

اعتماد 
 اجتماعی
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 پژوهشهای  . فرضیه۱-2

اجتمااعی  اعتمااد ،نزد اعضا  جامعه بیشتر باشاد دولد کارآمد  چه میزاناصنی:  ر ۀفرضی
 ؛شود می  ا بیشتر نزد آن

 از میازان اعتمااد ،تر شاوداعضا  جامعه بیشا در میان اقتصاد  فقر چه ر :رقیب ۀیفرض
 ؛کا ته ووا د شد اجتماعی

 اا  آن یاجتمااع اعتماد ،دشواعضا  جامعه بیشتر  در میان دار  دین چه ر: رقیب ۀیفرض
 ؛بیشتر ووا د شدنیز 

 دارد. تفاوتمردش منانج مختنف شهر رشد  یاجتماع اعتماد زانی: مفرعی ۀیفرض

 . روش پژوهش3

از فان پیماای  ا اتفاد  شاد   ا  و برا  گردآور  داد  حاضر، روش کمی ا د روش پژو  
مقادماتی و  ۀمۀالعا که پاس از پیماودنا د د د آمد   نامه به از پر   ،الزش ا   داد ا د. 

آماد  باا ا اتفاد  از  د اد تکمیل شاد. انالعاات باه  حضور ۀآزمون، تنظیم و با مراجع پی 
 تحنیل شد  ا د. و تازیه spssافزار  نرش

 یآمار ۀع. جام۱-3

شاهر    اال  ااکن در مناانج شاهر 1۸  افراد باال ر، دربردارندۀحاض پژو    آمار ۀجامع
نفار  3۸۴تعاداد   ،کاوکران لبا ا اتفاد  از فرماو و ا  ووشه گیر  نمونه روش ا د که بهرشد 
 .اند داد  خ  ا پا نامه به پر  نمونه، 

𝑛 =
𝑁 (𝑡. 𝑠)2

𝑁𝑑2 + (𝑡. 𝑠)2
= 384 

 گیری ه. روش نمون2-3

شاهر  .ا د شد  ا تفاد  جامعه حام با تصادفی ا  ووشه گیر  نمونه روش از پژو   این در
 ،یازد  محنه ا د. در پژو   حاضر، از  ر منۀقاه  ارپن  منۀقه و  ر منۀقه دا ا ارد ،رشد

 اا در  ار بناوک و باه  آور  داد  گاردو داول  ر محنه نیز   نور تصادفی انتخاب چهار محنه به
 انااش شد  ا د. ا   اعد  تصادفی و وال  عقربه روش

 پژوهش یی. اعتبار و پایا3-3

 اا   اعتیاار آن، گویاه ییدأنامه و ت ا د. پس از برر ی پر    صور، اعتیار ابزار پژو   عنو
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نفر از   3۰شکل تصادفی بین  تنظیم و به ،نامه ، در قالب پر  یی نا  پایار منظو دنظر بهرمو
آلفاا   بی. ضاراشادندتر انتخاب   ا  دقیج ار  توزیع شد و  رانااش، گویهآم ۀاعضا  جامع

 گزارش شد  ا د. (1)متغیر ا  پژو   در جدول شمار  

 ضرایب آلفا (.1)شماره  لجدو 
 ضریب آلفا متغیرها

 854/0 اعتماد اجتماعی

 804/0 کارآمدی دولت

 897/0 داری دین

 640/0 فقر اقتصادی

از  پاسشاد و  spss  افازار آماار د نرشروا ،لیامنظور تحن به  ،ز گردآوراس پ ا  پژو    داد 
از  ر اایو  اۀم  انا  متغ  ا هیبا توجه به نوع فرض ازیموردن   ا شاوص و  اوتن یابیوۀا

 .دشمرتیط ا تفاد     ا آزمون

 پژوهشهای  . شاخص4-3

 یاجتماع . اعتماد۱-4-3

بار  ینادر یاک رابۀاۀ میت عناصار زیار جاودعیارت ا د از و یاعتماد اجتماع یمفهوم فریتع
د، یارش، حمایپاذ دنکار هیم  صراحد و باز بودن، :داعتماد(راعتماد )اعتمادکنند  و فرد مو

بودن و قابنیاد   کنندد، اعتماداعتما بلبر اعتماد، رفتار قا یرفتار میتن ،جویانه  کار م تمایالت
 هعی برا اس توانایی و گرای  افاراد باجتماایک رابۀۀ  ۀاعتماد در محدود  ۀم .اعتماد داشتن

 .(۶۹: 1۹۹3)جان ون،  درحال تغییر ا د ا   ترد گ نور اعتماد بودن به لباعتماد کردن و قا
 بعاد صاداقد، ۵واب اته در  ریاعنوان متغ اعتماد اجتماعی باه  نا تعریف عمنیاتی و 

 هیاگو 33 اتفاد  از انالعات با ا کردن و  هیم ،جویانه  مکار  صراحد، انمینان، تمایالت
 ا د. شد  ا  انااش مقوله پن  رتیکل اسیمق با

 :میاان اعماال و گفتاار باا اعتقاادات و  تۀابج و  ماا نیی معنا  به ،صداقد صداقت
دقیاول ر اد و مورد ،نظار شاخص یا گفتار  کاه باه رعدش تظا ر به رفتا درونی و ا   گرای 
 ؛نی د
 توانااایی و  ،ن اماار ا ااد کااه ناار  مقاباالتصاادیج ایاامعنا   ، بااهانمینااان نااان:یاطم

 ؛م ائل کنونی در موقعید حاضر دارد رویارویی بادر  الزش را ا   شای تیی
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 ووا اد باا دییاران  فرد مای ،جویانه در تمایالت  مکار جویانه:  یهمکار  تمایالت
 م تنزش  ما نیی اعمال فارد باا اعماال ،برا  ر یدن به یک  د  مشترک کار کند که این امر

 ؛دییران ا د
 منابع واود  ۀارائمعنا   به ،انالعات گذاشتن  اشتراک به اطالعات: اشتراک گذاشتن به

 ؛ر یدن به ا دافشان یار  کنیم برا  ا را  انالعات به دییران ا د تا آن
  :و واود پیراماون  ا  موضوع و افراد بارۀدر را وود ۀدیعق و نظر ،صراحد ردصراحت 
 .(7۰: 1۹۹3)جان ون،  کنیم می بیان ا  آشکار گونه به شویم، رو می روبه  ا آن با که ک انی

 دولت یکارآمد .2-4-3

تحقاج  بارا  نظااش دولاد عیاارت ا اد از تحقاج عینای یاا تاوان  تعریف مفهومی کارآماد
قدرتمناد درون نظااش آن را  اا   و را  که اکثریاد ماردش و گ گونه کارکرد ا  ا ا ی دولد، به

و  ییگاو  مچاون کاارایی، پا اخ یدولاد باا مفاا یم  کارآماد، معناا نای هبا مشا د  کنناد.
 نا  کارآماد  و  یف عمنیاتی. تعر(7۶: 1۹۶3، ١)لیپ د ارتیاط نزدیکی دارد ،مشروعید

گویاه باا مقیااس لیکارت  1۶و عمنکرد  یا ی با ا تفاد  از  یدولد در دو بعد عدالد توزیع
و  ،ترقاد احتاراش، با  اه بعاد ثاروت،ی توزیع د نا  عدال انااش شد  ا د.  ا مقوله پن 

 ا د.  یا ی انااش شد  ۀبا دو بعد مشارکد و رقابد در عرص یعمنکرد  یا 

 یدار دین .3-4-3

( و ذ نای )اعتقااد  و عاانفی(  دو نوع التزاش عینی )رفتار در قالب  دار دین یف مفهومیتعر
کاه  شاود مرباوط می معۀاو  باه وداوناد ل ا و اعماررفتاۀ به  م، . التزاش عینیشود انااش می

 ی،اناد. چناین رفتار اای مشروع در جامعاه، مشاخص و توصایف شاد ی تو ط  ازمان مذ ی
انااش دادن شعایر و عیادات(. قربانی  در اعمال دینی )مثال   مشارکد ا   شکل تماش ۀرندیدربرگ

 دینای حااکم بار  کردن در را  ودا، پرداود صدقات و نذورات مااد  و پیارو  از  ناار اا
و  اا  اعتقااد یاا شاناود از تییین ۀنادردربردا ی،)الیته نه گنا اان( ا اد. التازاش ذ نا ا  کن 

 در موردییدشد ، تو ط یک  ازمان دینی و داشتن عوانف و اح ا ات م اعد أت  ا  توصیف
 ۴دار  در   نا  متغیار دیانو  یتعریف عمنیات .(1۰3: 1۹7۰، ٢)کالرک و ا تارکآن ا د 

                                                             

1. lipset 

2. kelark & Estark  
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ا   مقوله پن  لیکرت مقیاس با گویه 2۰ از ا تفاد  و منا کی با ،عانفی اعتقاد ، پیامد ، بعد
 انااش شد  ا د.

 اقتصادی فقر .4-4-3

 راجتماعی واود گرفتاا ا   که در آن مردش در داش محیط فقر اقتصاد  عیارت ا د از وضعیتی
ه  رنوشاد، نداشاتن آرماان واال، شدن ب ، ت نیمیتفاوت بیاز:  عیارتندآن    ا اند و ویژگی د ش

(. تعریاف 2۵: 13۸7ییاد آن )لاوئیس، أا تقیال از رفتار مارماناه و ت ،زمان با آن نیرانی و  م
 و منازل ارزش شاغل،  زیناه، و درآماد  اۀم متغیر اا  باا اقتصاد  عمنیاتی و  نا  فقر

 .ا د شد  انااش ا  مقوله پن  لیکرت مقیاس با ،گویه ۶ و وودرو

 پژوهش یها . یافته4

 آماری ۀمای جامعی. س۱-4

جن اید،  ان،  اۀم  ماننادا  پاژو    متغیر ا  زمینه یوزیع فراوانت (2) ۀدر جدول شمار
 شد  ا د. تحصیالت،  ۀم درآمد و جاییا  شغنی گزارش

 آماری ۀجامع . سیمای(2)شماره  لجدو 

 آماری جامعه سیمای
 جنسیت .درصد مرد هستند 6/51 نفر معادل 189 درصد زن و 4/48ل معاد گویان، از پاسخ نفر 186

 سن .سال است 35، انیگو پاسخ یسن نیانگیم
بین چهار تا  ،درصد 41ل معاد ،نفر 157 تومان، ونیلیمچهار کمتر از  ،درصد 3/25 معادل، نفر 97 ۀدرآمد خانواد

بین نه  ،درصد 6/7 فر معادلن 29ن، تومابین شش تا نه میلیون  ،صدرد 8/23 نفر معادل 91 تومان، ونیلیمشش 
 .تومان است ونیلیمپانزده از  شتریب زیدرصد ن 3/2 معادل ،نفر 9تومان و  ونیلیمتا پانزده 

سطح 
درآمد 
 خانواده

نفر  40، پلمید ، دبیرستان ودرصد 2/32دل نفر معا 113، پلمید ریز ،درصد 4/3ادل مع ،نفر 13سطح تحصیالت 
 رایدا زین ،درصد 3/12ادل مع ،نفر 47 و یکارشناس ،درصد 6/41نفر معادل  159 ،یکاردان ،صدرد 5/10 معادل

 هستند. یارشد و دکتری مدرک کارشناس

سطح 
تحصیال

 ت

 ،کارگردرصد  4/3ل نفر معاد 13 ،کارمندرصد د 6/8ل نفر معاد 33 ،شغل آزاد ،درصد 4/17 معادل ،نفر 67شغل 
نفر  22درصد بیکار،  7/4نفر معادل  18درصد مهندس،  1/3 نفر معادل 12دانشجو، درصد  4/16دل فر معان 63

نفر  1دار و  درصد، خانه 4/36نفر معادل  140درصد بازنشسته،  9/3نفر معادل  15درصد فرهنگی،  7/5معادل 
 پزشک است. 3/0معادل 

 شغل

 

 . توصیف متغیرهای پژوهش2-4

 صراحد، انمینان، تمایالت قد،بعد صدا ۵واب ته در  ریعنوان متغ اعتماد اجتماعی به  نا 
ا   مقولاه پان  رتیکل اسیمق با هیگو 33انالعات با ا تفاد  از  کردن جویانه و  هیم  مکار 
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اجتمااعی در  د اد کاه میازان اعتمااد نشاان می (3)شامار   لجدو ا   داد ا د.  شد  انااش
 متو ط ا د. ،۴۰/3ن یانییم با توجه به شهروندان شهر رشد

 پژوهش متغیرهای یفتوص .(3)جدول شماره 
 متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش میانگین انحراف معیار

 اعتماد اجتماعی 40/3 328/0
 کارآمدی دولت 34/2 341/0
 داری دین 79/2 757/0
 فقر اقتصادی 42/2 633/0

 

 نا  کارآمد  دولد در دو بعد عدالد توزیعی )قادرت، ثاروت، احتاراش( و عمنکارد  ،نی مچن
اعتقااد ،  بعاد ۴دار  در  ا ، متغیار دیان مقولاه گویه با مقیاس لیکرت پن  1۶ ی با ا تفاد  از  یا

ا  و فقار اقتصااد  باا  مقوله پن  لیکرت مقیاس با گویه 2۰ از ا تفاد  عانفی، و منا کی با پیامد ،
 ویاه بااگ ۶ ا، شاغل، ارزش منازل و واودرو و  درنظر گرفتن متغیر ایی مانند  ۀم درآمد و  زیناه

د د کاه باا توجاه  ( نشان می3 ا  جدول شمار  ) ا  انااش شد  ا د. داد  مقوله پن  لیکرت مقیاس
 متو ط ارزیابی شد  ا د. 3۴1/۰و انحرا  معیار  3۴/2به میانیین کارآمد  دولد، 

 ۶/۹در  یاعتمااد اجتمااع (،۴)شامار   در جادول شاد  مۀرح  درصد عزیبا توجه به تو
از  درصااد 2/12متو ااط و در  از شااهروندان درصااد 1/7۸پااایین، در  ندرصااد از شااهروندا

 2/۴۸کارآماد  دولاد را پاایین،  ،شهروندان درصد از 1/3۹، ا د.  مچنین باال ،شهروندان
 اند. درصد زیاد ارزیابی کرد  ۸/12درصد متو ط و 

 یدرصد توزیع (.4)شماره  لجدو 
 اعتماد اجتماعی درصد کارآمدی دولت درصد

 اعتماد اجتماعی پایین 9/6 پایین ارآمدیک 1/39
 اعتماد اجتماعی متوسط 78/1 کارآمدی متوسط 2/48
 اعتماد اجتماعی زیاد 12/2 زیاد کارآمدی 8/12

 داری دین درصد اقتصادی فقر درصد
 داری پایین دین 9/6 وضعیت اقتصادی ضعیف 1/39
 داری متوسط دین 78/1 وضعیت اقتصادی متوسط 2/48
 داری زیاد دین 12/2 وضعیت اقتصادی خوب 8/12

 17 در و متو اط وندانرشاه از درصد ۴/۶2 در پایین، شهروندان از درصد ۶/2۰ در دار  دین
 وود اقتصاد  وضعید ،شهروندان از صدرد ۵/۴2 ، مچنین. ا د زیاد، شهروندان از درصد

 .اند کرد  یارزیابب وو نیز درصد ۴/3 و متو ط درصد 1/۵۴ ضعیف، را
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 متغیرهای پژوهش عیتوز بودن لنرما غیریا ل نرما رشگزا .3-4

مۀمائن ابتدا باید از نرماال باودن توزیاع متغیر اا  پاژو    ، ا  پژو   آزمون فرضیه برا 
 .ایم کرد از کای و کشیدگی ا تفاد   منظور این به شویم که

 گزارش نرمالیته (.5)شماره  ولجد
 های پژوهش متغیر کجی کشیدگی

 اعتماد اجتماعی 704/0 793/0
 دولت یکارآمد -350/0 -747/0
 داری دین 106/0 -374/0
 فقر اقتصادی 071/0 -790/0

 

 -2 تاا +2 ۀدودر محاد و کشایدگی یکاا مقدار اگر ی،کشیدگ و یکا از ا تفاد  با در برر ی
و  (۵) ۀباه جادول شامار باا توجاه .ا د موردنظر متغیر نمایانیر نرمال بودن ،قرار داشته باشد

توان از آزماون  می ،متغیر ا  پژو   در این محدود  قرار دارد ازآنااکه عدد کای و کشیدگی
 پارامتریک ا تفاد  کرد.

 اعتماد اجتماعیبا  یا نهیزم یرهایمتغمیان  ۀرابط. 4-4

  آماار ۀرابۀا ی،اجتمااع اعتمااد و انیاگو پا خ  ن نی، ب(۶)شمار   لجدو   ا داد   برمینا
شود.  یابد، اعتماد اجتماعی بیشتر می افزای  افراد  ن  رچقدر بنابراین،؛ وجود دارد ر معنادا

 ا د. یاعتماد اجتماع لحاظ بهن زنان و مردان یتفاوت معنادار بنیودن  انیریب t-testآزمون 

 یاجتماع اعتماد با ای زمینه متغیرهای میان ۀ. رابط(6)ه ر شمال جدو 
 ای زمینه یمتغیرها یاعتماد اجتماع آزمون نوع رابطه

 r  پیرسون رابطه معنادار و مستقیم
 ضریب همبستگی *0110

 سن
 سطح معناداری 041/0

 t-test تفاوت معنادار نبودن
 t مقدار -543/1

 جنسیت
 سطح معناداری 126/0

 anova تفاوت معنادار نبودن
 f مقدار 806/0

 سطح درآمد
 سطح معناداری 522/0

 anova ت معنادارتفاو نبودن
 f مقدار 076/1

 سطح تحصیالت
 سطح معناداری 368/0

 anova معنادار تفاوت وجود
 f مقدار 323/9

 جایگاه شغلی
 سطح معناداری 001/0

 میازان و تحصینی تفاوتی نادارد.   ا  درآمد در گرو  یاعتماد اجتماع ،anovaآزمون  برا اس
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. اعتمااد ا ادمعناادار  ،ا د و این تفاوت متفاوت نشهروندا شغل برح ب اجتماعی اعتماد
 ا د.دییر  ا  شغنی  بیشتر از گرو  ،اجتماعی در فر نییان

 پژوهشهای  . آزمون فرضیه5-4

 اعتمااد ،نزد اعضاا  جامعاه بیشاتر باشاد دولد کارآمد  چه میزان راصنی پژو  :  ۀفرضی
 .شود می  ا بیشتر اجتماعی نزد آن

در جادول  شاد  گنااند  (۰۰۰/۰) پیر اون  می تیی آزمون ار معناد  ۀم به توجه با
، درواقاع. دارد وجود ر معنادا  می تیی ،دولد کارآمد  اجتماعی و اعتماد بین ،(7)شمار  

باین دو  ،ننی مچ .یابد افزای  می شهروندان یاجتماع اعتماد میزان ،دولد کارآمد  فزای ا با
تیی  ا می ،با اعتماد اجتمااعی یو عمنکرد  یا یعنی عدالد توزیعی  ،بعد کارآمد  دولد

و عدالد توزیعی افزای    ی یا اگر کارآمد  دولد در دو بعد بنابراین، ؛وجود دارد  معنادار
 یابد. زای  میفاعتماد اجتماعی شهروندان نیز ا ،دبیا

 دولت اجتماعی و کارآمدی اعتماد میان ۀ. رابط(7)شماره  لجدو 

 اجتماعی اعتماد دولت کارآمدی یعیتوز عدالت سیاسی عملکرد
 میزان همبستگی پیرسون 518/0** 579/0** 246/0**

 سطح معناداری 000/0 000/0 000/0

 اجتماعی در میان اعضا  جامعه بیشتر شود، از میزان اعتماد اقتصاد  فقر  رچهفرضیه رقیب: 
 .کا ته ووا د شد

جادول  درشاد   گنااند  (۰۰۰/۰) پیر اون  می تیی آزمون ر معنادا  ۀم به توجه با
 باا ،درواقاع .دارد وجود ر معنادا  می تیی  ،اقتصاد فقر و یاجتماع اعتماد بین ،(۸)شمار  
بر ایان نظار  لوئیس نیز .یابد ای  میافز شهروندان یاجتماع اعتماد میزان، اقتصاد  فقر کا  

فقارا  انیافقار در م موجب گ اترش فر ناگ ،در جامعه ینیقات   ا  گ ترش نابرابر ا د که
 د.شویم و اعتماد یاجتماع ۀی یب کا    رما ،دیوضع نیووا د شد و ا

 اقتصادی اجتماعی و فقر اعتماد میان ۀ. رابط(8)ه ر شما لجدو 
 اجتماعی اعتماد اقتصادی فقر

 میزان همبستگی پیرسون -**287

 سطح معناداری 000/0
 

 

 اا نیاز  اجتمااعی آن اعتمااد جامعه بیشتر شود،در میان اعضا   دار  دین  رچه: رقیب یۀفرض
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 .بیشتر ووا د شد
در جادول  شاد  گنااند  (۰۰۰/۰) پیر اون تییی  م آزمون  معنادار  ۀم به توجه با
 باا ،درواقاع. دارد وجاود ر معناادا  می اتیی  ،دار دیان و یاجتماع اعتماد بین ،(۹)شمار  
 ۀنظریا س،ا ا براین. شود می ود زاف شهروندان یاجتماع اعتماد میزان بر  دار دین زانیم افزای 

 اح ااس ،ا اد معتقاد روتشاتاین شاود کاه باروال  یید میأت ،زتومکا ۀروتشتاین رد و نظری
  باه ماذ یی افراد و آیند شمار می به مذ یی اعتقاد در یمتافیزیک منابع مثابه به ،امنید و یانییپشت

 .دارند  یشترب امنید و اعتماد اح اس ی،شناوت جامعه دالیل

 داری و دین یاجتماع اعتماد میان ۀ. رابط(9)شماره  ولجد
 اجتماعی اعتماد داری دین
 میزان همبستگی پیرسون **622/0

 سطح معناداری 000/0
 

 دارد. تفاوتمردش منانج مختنف شهر رشد در  یاجتماع اعتماد زانی: م پژو  یفرع ۀیفرض
در مناانج شاهر   یاجتمااع اعتماد زانید که مد  نشان می (1۰)شمار   لجدو ا   داد 

 تفاوت معنادار  ندارد.

 یمناطق شهر  اساسبر  اجتماعی ، تفاوت میانگین اعتمادanova. نتایج آزمون (10) شماره جدول
 مقدار سطح معناداری

f 
 میانگین

squares 
 مجموع

squares 
 آنالیز واریانس

780/0 440/0 
 گروهی واریانس بین 192/0 048/0

 گروهی واریانس درون 005/37 109/0

 ،اجتمااعی در مناانج شاهر  اعتماد ، میزان(11)شمار   لدر جدوشد   گنااند د راوبرا اس م
 ۀو قابنیاد تعمایم باه جامعا ی ادمعناادار ن، تفاوت دارد که این تفاوت اندک یریکمی با یکد

 آمار  را ندارد.

 شهری مناطق اساسبر  اجتماعی اعتماد میانگین .(11) شماره ولجد
max min شهری / مناطق اجتماعی اعتماد میانگین انحراف معیار خطا 

 منطقه یک 41/3 29/0 036/0 76/2 04/4

 منطقه دو 37/3 37/0 043/0 73/2 45/4

 منطقه سه 39/3 34/0 040/0 82/2 35/4

 منطقه چهار 40/3 29/0 034/0 91/2 22/4

 جمنطقه پن 45/3 31/0 042/0 88/2 28/4
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 بر اقتصادی فقر و ی،دار دولت، دین کارآمدی متغیرهای ثیرأت ۀچندگان رگرسیون .6-4

 یاجتماع اعتماد

  اقتصااد فقر و  ،دار دین دولد، کارآمد  ثیرأتکه  د د می نشان( 12)شمار   جدول ا   داد 
 ا ا د. بااو زتومک ،کنمن، لوئیس ۀنظری بر یید أو این امر ت ا د معناداری، اجتماع اعتماد بر

 .ا د بینی پی  قابل و وۀی رگر یون، ۀمعادل (12)شمار   جدول  معنادار  ۀم به توجه

 گرسیونر  تعیین و خطی بودن . ضریب(12)شماره  لجدو 
 r Method Enter  ضریب تعیین خطا

.25516 470/0 686/0 

 مقدار سطح معناداری
f 

 میانگین
squares 

 مجموع
squares 

Model 

000/0 62/83 

 رگرسیون 334/16 445/5

065/0 
 باقیمانده 425/18

 مجموع 760/34

 فقار دار ، دیان) باین پای  متغیر ا  (13)در جدول شمار   شد  بتا  گنااند مقدار  سبرا ا
 کنند. اجتماعی را تییین می درصد از تغییرات اعتماد ۴7حدود ( دولد کارآمد  و ،اقتصاد 

 یرثأ. میزان ت(13)جدول شماره 
 معناداری tمقدار  ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد اجتماعی اعتماد

 Betaمقدار  خطای استاندارد Bمقدار 
 000/0 810/26 __ 083/0 228/2 أعرض از مبد

 020/0 330/2 134/0 038/0 088/0 دولت کارآمدی

514/0 024/0 223/0 داری دین  438/9  000/0  
239/0 027/0 138/0 اقتصادی فقر  173/5  000/0  

 دولاد، کارآماد  م تقیم و غیرم تقیم متغیر اا  میزان اثرات ،شد  تحنیل م یر انااش پایۀبر
 ( مشخص شد  ا د.2شکل شمار  )در قالب  یبر اعتماد اجتماع اقتصاد  فقر و  ،دار دین

 اجتماعی اعتماد بر اقتصادی فقر و داری، دین دولت، کارآمدی متغیرهای غیرمستقیم و مستقیم (. اثرات2شکل شماره )
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 دولاد، م کارآماد یرم اتقیم اتقیم و غ اثارات ۀد ناد نشاان (،1۴)شامار   لجدو ا   داد 
 اثار بیشاترین  ،دار دیان س،ا اا باراین ا اد.ی اجتمااع اعتماد بر اقتصاد  فقر و  ،دار دین

 اثارات دارا  ،لاددو  کارآماد و اقتصااد  فقر ،نی مچن. دارد اجتماعی اعتماد بر را م تقیم
 .ا د یاجتماع اعتماد بر یغیرم تقیم و م تقیم

 غیرمستقیم و مستقیم اثرات . میزان(14)شماره  لجدو 
 اجتماعی اعتماد اثر مستقیم اثر غیرمستقیم کل اثر

 یدار نید 51/0 ----- 051/0
 دولت یکارآمد 13/0  -015/0 و 31/0 42/0
 یاقتصاد فقر 23/0 -051/0 79/0

 گیری نتیجه

 ،رشاد در شاهروندان شاهری وضعید اعتماد اجتمااع د د که نتای  پژو   حاضر نشان می
 دارد و باا وجاود  معناادار  می اتیی ،دولاد کارآمد  و یاجتماع اعتماد متو ط ا د. بین

باین دو بعاد  .یاباد ای  میافاز شاهروندان اجتمااعی اعتمااد میازان ،دولاد کارآمد   ارتقا
 می اتیی  ی،باا اعتمااد اجتمااع ی،و عمنکارد  یا ا یدالد توزیعیعنی ع ،کارآمد  دولد

افزای   ی یا ی و عدالد توزیع دو بعد عمنکرد کارآمد  دولد در معنادار  وجود دارد و اگر
  ،اقتصااد فقار و یاجتمااع اعتمااد ابد. باینی   مییزافشهروندان نیز ا یاعتماد اجتماع ،یابد
 شاهروندان اجتمااعی اعتماد میزان بر اقتصاد  فقر   کا با و دارد دوجو ر معنادا یتی  می

 افازای  باا و دارد وجود  معنادار تیی  می  ،دار دین و اجتماعی اعتماد بین. شود یم افزود 
  کارآماد  و متغیر اایاباد  ای  میافازنیاز  ندانوشهر یاجتماع اعتماد میزان  ،دار دین میزان

در  .کنناد مای تییاین را یاجتمااع اعتماد تغییرات درصد ۴7  ،اقتصاد فقرو  ، دار دین دولد،
گاویی  ، پا خگذارد تأثیر میاجتماعی  بر میزان اعتماد  که در  ۀم نهاد یعامن، اکزتوم ۀنظری

 ا  عمال کنناد کاه گونه  رود به ا د، و انتظار می   دییرمردش و نهاد ا برابرنهاد ا  دولتی در 
اناااش ان واود رانادرکا کرد کارکنان و د ادنو عم ررفتا در موردالزش را  ا   و کنترل ا  نییبازب

 کارآماد   ارتقاا باا کاه  م اویی داردزتومکا  ۀاین نظری با ،حاضرپژو      ا . یافتهد ند
کنمان، میازان اعتمااد  یاۀدر نظر .شاود د  میزوافا شاهروندان اجتماعی اعتماد میزان بر دولد

و  ،توزیعی، قانونی، فرصتی  برابر س ادر چهار بعد اح عدالد ثیر اح اسأتحد ت یاجتماع
چاه  رکاه د اد  کنمن ا اد و نشاان می ۀنظری گرییدأت نتای  پژو   حاضر،مشارکتی ا د. 
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باشاد، میازان  جامعاه بیشاتر افاراددر  برابر  توزیعی   ا جنیه رب  ثیرگذارأو ت  برابر ساح ا
 در ،فقر دارند فر نگ د رو که  افراد ،نظر لوئیس بهاعتماد اجتماعی نیز افزای  ووا د داشد. 

فقار  که فر نگی ۀیمح رکنند. د حف  می وود را با آنۀ شوند یا فاصن درگیر نمی تر بزرگ ۀجامع
 ، ا  پاژو   حاضار و گ ترش یاباد. یافتاه تواند ریشه بییرد اعتماد اجتماعی نمی، ندکرشد 

 اجتمااعی اعتمااد میازان بار اقتصاد  فقر کا   د د که با این نظریه ا د و نشان می تأییدگر
دار ، دو دیدگا  متضاد روتشتاین و زتومکا برر ای  میزان دین بارۀدر .شود می افزود  شهروندان

. ا اد دار  دیان اجتمااعی و اعتمااد معنادار باین حاکی از  می تیی پژو  ،که نتای   شد
بنابراین،  ؛شود می ود افز شهروندان اجتماعی اعتماد میزان بر دار  دین میزان افزای  با ،درواقع

دار ، میازان اعتمااد  د کاه باا افازای  دیانشو می ییدأت زتومکا این دیدگا روتشتاین رد و  ۀنظری
  .یابد  اجتماعی افزای  می
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 منابع
 مهرداد میرداماد ، تهران: نشرمرکز. ۀترجم ،شن سی (، متفکران بزرگ ج معه13۸۵ا تونز، راب )

، ترجماۀ اباوعنی وداد یار و «یز برا   مه: برابر  و اعتماد اجتماعیچ  مه»(، 13۸7ا نندر، اریک )
 .1۶، شمار  م د اجتم عیپژوهشن مه اعتآباد ،  مرتضی زین

 اجتمااعی، اعتمااد»(، 13۹1د  نارگس )ین،  ایام ینیح  ؛، اح انینیون یرحمان ؛، اف انهی یادر
 دانشایا  دانشاویان و کارکنان و دانا تا: آمار  ۀجامع) اوالقی ا   ارزش و دینی  ناار ا  ر اورد

 .1 شمار   وش،  ال ،فرهنگی پژوهی ج معه، «(شمال تهران واحد ا المی آزاد

ن مه مودیریت  ویژه، «مدیرید دولتی و اعتماد عمومی»(، 13۸۰فرد، ح ن ) الوانی،  یدمهد ؛ دانایی
 .۵۵شمار   ،،  ال چهارد مدولتی

 باا اجتماعی اعتماد بر دولتی ا    ازمان مدیران  یا ی  وش تأثیر برر ی»(، 13۹7) ا توار،  امیه
ن مه ک رشن سی   نیپ ، «(زا دان شهر کل ادارات: مۀالعه مورد) اجتماعی ۀ رمای میانای نق  به توجه

 بنوچ تان. و  ی تان ، دانشیا انس نی من بع ۀتنسع و دولتی ارشد رشته مدیریت

، ترجماه ماریم وتار، تهاران: صونعتی ۀی در ج معوه پیشورفتتحنل فرهنگ(، 1373اینینهارت، رونالد )
 امیرکییر.

 و کیفیاد به نیرش تأثیر برر ی»(، 13۹۸، ز را ) موغار یمیرک ؛پور، محمود شارع ؛، محمود باقر
 ا   نظریاه تاربی برر ی) شیراز شهر شهروندان میان در اجتماعی اعتماد بر دولتی نهاد ا  عمنکرد

 .1۴ شمار  ششم، ۀدور ،اجتم عی نه ده ی سیشن  ج معه، «(نهادمحور

 نشر نی.تهران: ح ن چاوشیان،  ۀ، ترجماجتم عیه ی  طراحی پژوهش(، 13۸۴) بنیکی، نورمن

، «اعتماد اجتماعی و فردگرایی افرانی در شهر مشهد ۀرابۀ»(، 13۹3اکیر ) صادقی، عنی ؛پریناز دل،یب
 .۵۵شمار   ،1۴، دور  رف ه اجتم عی

 محمادتقی دلفاروز، تهاران: انتشاارات ۀ، ترجمامدنیه ی  دمنکراسی و سنت(، 13۸۴رت )راب پاتناش،
 روزنامه ا الش.

 ۀماناا ،«137۶-13۸۴ ایااران در اجتماااعی یآشاافتی یااا فروپاشاای» ،(13۸۵) حمیااد پااور، جالیی
 .3 شمار   فتم، دور  ایران، شنا ی جامعه
 تهران نشر نی. شن سی نظم، ج معه(، 137۵م عود ) چنیی،

 باا ادراکای و عینای ف ااد باین ۀرابۀا  واکاو»(، 13۹۹)  ، مهدیشا دان یصادق  ؛مهد آ نگ، رزش
 .1۰3 شمار   فتم، و بی د  ال ،راهبرد و مجلس ،«یافته تعمیم اجتماعی اعتماد ۀمؤلف

مجلوه ، «دار  و رضاید از زنادگی دین ۀبرر ی تاربی رابۀ»(، 13۹۰) ، صمدبهشتی ؛ر ول ربانی،
 .17، شمار  ادبی ت و علنم انس نی دانشگ ه فردوسی مشهد عی دانشکدهعلنم اجتم 

 ،شوهر در آنونمی پت نسوی  زمینه در پژوهشی ،«اجتماعی آشفتیی یا آنومی» ،(13۸7) فرامرز پور، رفیع
 . روش: تهران

 مح ن ثالثی، تهران: عنمی. ۀ، ترجمشن سی در دوران مع صر ج معه ۀ(، نظری13۸۰جورج ) ریتزر،
 ، ترجمه غالمرضا غفار ، تهران: شیراز .یشن خت ج معهه ی  یهنظراعتم د: (، 13۸۶ا، پیوتر )زتومک

 ،اجتمو عی رفو ه ،« ا ا اتان در اجتمااعی ۀ ارمای توزیع و  ۀم تخمین» ،(13۸۵)رحمان   عادت،
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 .23 شمار   ال ششم،
 اعتمااد باین ۀبۀارا برر ای»(، 13۹7) ک، مالایشاا کمن ؛، بهراشیپنا تون ؛زادگان، شهناز صداقد

 .۶1 و ۶۰ ، شمار 1۹ ۀدور ،ایالم فرهنگ ،«شایال شهر جوانان نیب در  فرد نزاع و اجتماعی

اجتمااعی و تو اعه اقتصااد   ۀ ارمای»(، 13۸۵ن )ی، ح ایجاجرم یایمان ؛،  ید احمد فیروزآباد
 .23،  ال ششم، شمار  یرف ه اجتم ع، «تهران شهر اجتماعی در کالن

 هنج رهو ی و هو  ارزش حونز  در شوده مط لعو ت انج م فراتحلیو  ،(13۸۶) اصاغر یعن ان،یروزجائیف
 .یفر نی انقالب یعال شورا  روانهیدبتهران:  ،پژوهشی طرح اجتم عی،

 و اجتمااعی اعتمااد باین ۀرابۀ برر ی»(، 13۹۹د )ی، حم انصار ؛فاضل، رضا ؛، عیدالصیاحیقا م
: ماورد  ۀمۀالعا) واانواد  در نهااد ماردش ا    ازمان اعضا  دموکراتیک رفتار با اجتماعی مشارکد

 .۶7 و ۶۶ شمار  ،21 دور  ،ایالم فرهنگ، «(ایالش ا تان

 و دینای  ویاد ۀرابۀ»(، 13۹2داحمد )ی،  ییالکویرمحمدتیار دیم ؛پور، صمد یعدل ؛دی، وحیقا م
 .۴۴ شمار  ی تم،ب  ال ،ارتب ط ت و دین، «مازندران دانشیا  دانشاویان بین در اجتماعی اعتماد

 سورم یهدر:  ،«یینهادگرا منظر از اقتصاد  ۀتو ع و یاجتماع یۀ رما ۀرابۀ» ،(13۸۴)، حامد یقدو 
 .یتوانیخش و ی تیبهز عنوش دانشیا  انتشارات: تهران ان،یفیشر میمر ،اجتم عی رف ه و اجتم عی

 نی. هران: نشر، ترجمه منوچهر صیور ، تاجتم عی ۀبنی ده ی نظری(، 1377جیمز ) کنمن،

 ،«(کشاور کال) ایرانیاان اجتمااعی  اا  نیرش و فر نیای  ا  گرای » ،(13۸7) مح ن گودرز ،
 .یا الم تینیغات  ازمان: تهران فر نیی، تحوالت منی پیمای   ا  یافته

 مح ن ثالثی، تهران: نشر مرکز.ۀ ، ترجمپی مده ی مدرنیت(، 13۸۴) گیدنز، آنتونی

 .انتشارات  رمس :، تهرانیحشمد کامران ۀترجم ،زندان س نچزفر، (13۸7لوئیس، ا کار )
 اعتمااد بار اینترناد جهاانی ۀشایک از ا اتفاد  تأثیر یشناوت جامعه تییین»(، 13۹۸نوابخ ، مهرداد )

 ،فرهنگوی و اجتم عی راهبرد، «(تهران شهر 2 ۀمنۀق  اکنان:  مورد ۀمۀالع) تهران شهروندان اجتماعی
 .3۰  شتم، شمار   ال

 میاان در اجتمااعی اعتماد و امنید اح اس ۀرابۀ برر ی»(، 13۹1، جعفر )ییی زارجر ؛حامد ، اری
 ،اجتمو عی نظوم و امنیوت راهبردی ه ی پژوهش، «(کرمانشا  شهر  اکنان مورد  ۀمۀالع)شهروندان 

 .۴ شمار  اول،  ال
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