Research Letter of Political Science
Winter2022, Volume XVII, Number 1, pp.7-40

Research Paper

Investigating the Relationship between State Efficiency and Social
Trust in Iranian Society (Case Study: Citizens of Rasht)
Zeinab Sabet Vishkasooqeh1

iD



Hadi Noori2

iD

Mohammad Reza Gholami3

iD

1. Master of Sociology, University of Guilan
2. Assistant Professor and Faculty of Social Sciences, University of Guilan
3. Assistant Professor and Faculty of Social Sciences, University of Guilan

DOI: 10.22034/ipsa.2022.448

Receive Date: 05 November 2021
Revise Date: 29 December 2021
Accept Date: 04 February 2022
2021 by the authors, Licensee IPSA, Tehran, Iran. This article is an open access article
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Extended Abstract
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 premodern 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 pretest 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
39/1
48/2
12/8
Percentage
39/1
48/2
12/8

state efficiency
Low efficiency
Medium efficiency
High efficiency
economic poverty
Poor economic
situation
Average economic
status
High economic
situation

Percentage
6/9
1/78
2/12
Percentage
6/9

social trust
Low social trust
Medium social trust
High social trust
Religiosity
Low religiosity

1/78

Average religiosity

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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تاریخ دریافت1400/8/14 :

چکیده

تاریخ بازنگری 1400/10/8 :شاید بتوان اعتماد را مهمترین مؤلفۀ نظم مدرن بهشمار آورد؛ زیرا ،چنانچه اعتماد
تاریخ پذیرش 1400/11/15 :اجتماعی ،کاارکرد واود را از د اد بد اد ،می اتیی منای و نظام ،کاا و
واگرایی ،افزای ووا د یافد .پژو پی رو با اد تییاین رابۀاۀ کارآماد
دولد و اعتماد اجتماعی در شهروندان شهر رشاد اناااش شاد و دراینرا اتا از
متغیر ا دیندار و فقر اقتصاد بهعنوان فرضیه ا رقیب ا تفاد شد ا د.
ا کمی قرار دارد ،بهو ینه پر نامه،
داد ا این پژو که در زمرۀ پژو
با حام نمونۀ  3۸۴نفر ،و با روش نمونهگیر ووشها تصادفی ،گردآور شد
نوع مقاله :پژو شی
ا د ،جامعۀ آمار موردبرر ای نیاز شاهروندان مناانج پن گاناۀ شاهر رشاد
بود اند .برپایۀ یافته ا پژو  ،وضعید اعتماد اجتماعی در شاهروندان شاهر
رشد متو ط ا د؛ بین اعتماد اجتماعی و کارآمد دولد ،می تیی معنادار
وجود دارد و با ارتقا کارآمد دولد ،بار میازان اعتمااد اجتمااعی شاهروندان
واژگان کلیدی:
افزود میشود .بین اعتماد اجتماعی و فقر اقتصاد  ،می تیی معنادار وجاود
اعتماد اجتماعی،
دارد و با کا فقار اقتصااد  ،بار میازان اعتمااد اجتمااعی شاهروندان افازود
کارآمدی دولت،
میشود .بین اعتماد اجتماعی و دیندار  ،می تیی معنادار وجاود دارد و باا
دینداری ،فقر
افزای میزان دیندار  ،بر میزان اعتمااد اجتمااعی شاهروندان افازود میشاود.
اقتصادی ،شهر رشت
برپایۀ نتای رگر یون چندگاناه ،متغیر اا کارآماد دولاد ،دیاندار  ،و فقار
اقتصاد  ،توان تهاند  ۴7درصد تغییرات اعتماد اجتماعی را تییین کنند.

 نویسنده مسئول:
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مقدمه
اعتماد در جوامع پیشانوین ،ن ید به جوامع نوین ،ا مید کمتر داشاته ا اد؛ زیارا ،رچاه
فاصنۀ زمانیامکانی بین افراد بیشتر باشد ،آناان باه اعتمااد بیشاتر نیااز ووا ناد داشاد .در
اا متقابال ،بیشاتر در اۀم محنای و

جوامع پیشانوین که ویژگی محنی و بومی دارد ،کن

رودررو رخ مید د و درنتیاه ،اینگونه جوامع ،نیاز به اعتماد ندارند؛ زیرا ،این اعتماد بهنور
نییعی وجود دارد؛ اما جوامع بزرگتر و گ ترد تر که روابط اجتماعی آن ا در فاصانۀ زماانی و
مکانی ب یار دور انااش میشود ،بیشتر به اعتماد نیاز دارند.
اعتماد در جوامع امروز  ،یک م ئنۀ بنیادین بهشمار میآید؛ بهگونها که بشر اماروزین،
بدون اعتماد اجتماعی تا حد زیاد قادر به ادامۀ حیات نی اد .منظاور از اعتمااد ،ااوتار
چندبعد شامل اعتماد بینفرد  ،اعتماد بین دو نفر ،گرو ی ،ازمانی ،بین ازمانی ،اعتمااد
یا ی ،اجتماعی ،اعتماد به مکار در محل کار ،اعتماد بین ارشد و زیرد د در محال کاار،
و ...ا د .اعتماد ،بخشی از بر مکن بین کارگزاران اجتماعی و یک احتمال عقالنی ا د که
برپایۀ آن ،کنشیر ،رفتار گرو ا و کارگزاران را پی از وقوع ،پی بینی و فعالید وود را برا اس
آن نراحی میکند .کلمن ( )1377بر این نظر ا د که اعتماد اجتماعی در روابط بین ان اان ا
ا آن ا ،بهو یژ در کن

و کن

ا معۀو به آیند  ،نمود پیدا میکند و نوعی رابۀاۀ کیفای

ا د که بهتعییر کنمن ،توانایی اقداش را افزای مید د .بهنظر آنتوننی گیودنز ( ،)13۸۴جواماع
مدرن به نظاش ا تخصصی اعتماد ،تکیه میکنند و این بهآنمعنا ا د که اعتماد ،کنیاد رابۀاۀ
بین فرد و نظاش ا تخصصی ا د .به رحال ،احتراش افراد جامعه به یکدییر ،ناشی از اعتمااد
ۀحی بین افراد ا د .ا مید پایها اعتماد ،فراتر از دالیل اوالقی ا د و ارزش کارکرد و
ودمند آن در جنوگیر از بهوۀر افتادن رواباط اجتمااعی ظاا ر مایشاود ( اابین:2۰۰۴ ،
.)۶۴۴
با توجه به کارکرد ان ااشبخشی اعتماد ،زمانیکاه اعتمااد اجتمااعی ،کاارکرد واود را از
د د بد د ،می تیی منای و نظام در جامعاه ،کاا

و واگرایای ،افازای ووا اد یافاد؛

ازاینرو ،برا داشتن جامعها باثیات و عمنکرد مثیاد ،بایاد تمااش ارکاان و بخ

اا آن در

ۀم منا یی با یکدییر مکار داشته باشند و نیز بتواناد از مناد واود در برابار نیاز اای
حماید کند .رچه میزان اعتماد به اوتار ا

یا ی و اقتصاد و حتای اعتمااد متقابال در

روابط بینفرد بیشتر باشد ،بهتر میتوان به جامعها مۀنوب و کارآماد د اد یافاد .دالیال
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گوناگونی برا ا مید اعتماد اجتماعی در حفا نظام اجتمااعی و حرکاد جامعاه در م ایر
تو عه و نیز م ئنهمناد کاا

اعتمااد اجتمااعی وجاود دارد :اعتمااد اجتمااعی ،باهعنوان

پی شرط بنیادین تعاون ،در شکلگیر فعالید ا گرو ی و تعاامالت متقابال کنشایران ،از
ا مید زیاد برووردار ا د؛ ازاینرو ،کا

اعتماد ،باعا کاا

تعااون و مکاار در

جامعه ووا د شد (زتومکا .)13۸۶ ،آلمنند و وربو ( ،)1۹۶3اعتمااد اجتمااعی را پی شارط
یک فر نگ و نظاش یا ی پو یا و دموکراتیک میدانند و بر این نظرند که وجود بایاعتمااد در
جامعه ،موجب تضعیف فر نگ یا ی دموکراتیک و کا
اعتماد در جامعه ،به تماش نظاش ا و بخ

اعتماد یا ای مایشاود .وجاود

اا موجاود در آن مرباوط میشاود؛ بهگوناها کاه

تیبنت و والکر ( )1۹7۵آن را از پی شرط ا مهم بارا بارانییختن مکاار شاهروندان باا
ازمان ا بهشمار میآورند.
بااینحال ،کا

اعتماد شهروندان به دولد و نهاد ا دولتی یکی از بحران ا جهاان

امروز ا د .رویداد ا گوناگون ،وضعیتی را باهوجاود آورد اناد کاه انمیناان باه ر اانه ا
جمعی ،نهاد ا کارگر  ،مؤ ه ا تاار  ،و کارگزاران دولتی بهشدت کا

یافته ا د و

نوعی بدگمانی در روابط شهروندان با این نهاد ا باهوجاود آماد ا اد .بیاعتمااد  ،ارمایۀ
اجتماعی را دچاار فر اای میکناد ،موجاب انازوا ،تاز یاه ،شک اد انامن اا ،و ناابود
شیکه ا بینشخصی میشود ،م یر ا ارتیانات را م دود کند ،و موجب جادایی اعضاا
جامعه از یکدییر میشود.
پژو

ا انااششد دربارۀ اعتماد اجتماعی در باین ماردش ایاران ،حااکی از وضاعید

نامۀنوب این شاوص در جامعاه ا اد؛ بارا مثاال ،مقای اۀ نتاای پاژو

پیماای منای

ارزش ا و نیرش ا ایرانیان در ال ا  ١٣٧٩و  ١٣٨٢نشاان ماید اد ،شااوص اعتمااد
اجتماعی در ب یار از زمینه ا ،روند کا شی داشته ا د .در این پژو

 ،شاوص اعتماد باه

حکومد در فاصنۀ این ال ا با روند کا شی روبهرو باود ا اد؛ باهگوناها کاه از 3/33
درصد در ال  137۹به  3/1۸درصد در ال  13۸2ر ید ا د .برپایۀ ایان برر ای ،تعاداد
افراد که معتقدند ،حکومد به نظر شهروندان احتراش میگذارد ،از  ۵۵درصد در اال 137۹
به  ۴7درصد در ال  13۸2ر ید ا د .برا اس یافته ا این پژو

 ،میزان اعتماد مردش به

مدیران و کارگزاران دولتی در ال  ،137۹کمتار از  ٢٠درصاد باود و مچناین ،کمتار از ٣٠
درصد از پا خگو یان معتقد به حاکمیاد قاانون بود اناد و ایان میازان در اال  ،13۸2باه ١٠
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درصد ر ید ا د .پژو
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ا دییر انااششد در این حوز نیز بیانیر افول اوالق و افازای

بی ابقۀ بیاعتماد و روند روزافزون رفتار ا

ناارشکنانه ،بیتاوجهی باه باور اا ،قاوانین،

ضوابط و مقررات ،ارزش ا فراگیر اجتماعی و رشد بیقانونی بود ا اد (گاودرز 13۹1 ،؛
جالیاایپااور13۸۵ ،؛ رفیعپااور137۸ ،؛ ااعادت13۸۵ ،؛ فیروزآباااد و ایمااانی جاااجرمی،
.)13۸۵
ا تان گیالن نیز از این وضعید کنی جامعه ایرانی بهدور نی د .آمار ا نشان مید ند کاه
این ا تان ،جزو فد ا تان نخ اد کشاور باهلحاظ مشاکالت اجتمااعی و ناالق بهشامار
میآید .ن ید نالق به ازدواج در این ا تان ،یک به ه و فرار دوتران و زنان در گیالن هبرابار
میانیین کشور بود و در این مورد ،جزو پن ا تان نخ د کشاور ا اد .در حاال حاضار ،در
ا تان گیالن ،پن آ یب نالق ،مفا د اجتماعی ،کودکان کار ،وودکشی ،و اعتیااد ،در صادر
آ یب ا اجتماعی قرار دارند.
شهر رشد ،بزرگترین و پرجمعیدترین شهر شمال ایران و اومین شاهر گردشایرپذیر
ایران ا د که حدود  ۴۰درصد جمعید ا تان را در وود جاا داد و فشارد ترین شاهر ایاران
بهلحاظ ن ید جمعید به و عد ا د .افزای روزافزون جمعید در این شهر ،نی ال اا
گذشته موجب شد ا د که بهلحاظ فضا و کالید  ،شا د گ ترش و تو عۀ افقای باشاد؛ اماا
این تو عه در مۀ منانج ،متوازن و یک ان نیود و در چند د ۀ گذشته ،منار به گ ترش پدیدۀ
حاشیهنشاینی در ایان شاهر شااد ا اد؛ بهگوناها کاه آمار ااا حااکی از گ اترش روزافاازون
کوندگا ا غیرر می در حاشیۀ شهر تا حد  2۵درصاد م ااحد رشاد ا اد و اگار باه
معیار جمعید اکن در فضا ا بیرون از کمربناد اا شاهر ا ا اتناد کنایم ۵۵ ،درصاد
جمعید رشد در حاشیه زندگی میکنند؛ بهاینترتیب ،پدیدۀ حاشیهنشینی در شاهر رشاد ،از
بیشترین میزان در کل ا تان برووردار ا د .این وضعید ،مزمان باا گ اترش فقار ،شاکا
نیقاتی ،و رشد اجار بها م اکن ،باه افازای

روزافازون آ ایب ا اجتمااعی مانناد اناواع

بز کار و ک رفتار مانند قاچاق ،فروش مواد مخدر ،و وشوند منتهی شد ا د.
درک در د و دقیج این وضعید ،نیازمند برر ی ارتیاط اعتماد اجتماعی با عناصر دییار
و عوامل مختنف اثرگذار بر آن ،ازجمنه مذ ب ،اقتصااد ،و عمنکارد دولاد ا اد؛ ازایانرو،
پژو

پی رو ،ضمن توصیف وضعید اعتماد اجتماعی در شهروندان شهر رشاد ،رابۀاۀ آن

را باا کارآماد دولااد تییاین کاارد و نقا متغیر ااا دیاندار و فقاار اقتصااد را بااهعنوان
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فرضیه ا رقیب و وال واقع درنظر گرفته ا د .بهاینترتیب ،پر

پژو

این ا اد کاه

«میزان کارآمد دولد تاچهانداز بر میزان اعتمااد اجتمااعی اثرگاذار ووا اد باود؟» و «ایان
اثرگذار در صورت حضور دیندار و فقر اقتصاد  ،چه وضعیتی ووا د یافد؟»
پژو

حاضر ،با توجه به محتاوا آن ،از ناوع کااربرد یاا معۀاو باه یا اد اا

اجرایی ا د که با تولید دان برا اقداش به عمل روکار دارد و د اصنی آن ،بازد عمنی و
ا تفاد از نتای ا د (بنیکی .)7۴ :13۸۴ ،را یرد پژو

 ،از ناوع قیا ای ا اد کاه در آن،

نظریها که بتوان فرضیه یا فرضیه ایی را ا تنتاج کرد ،بخشی ضرور از فرایند پا خگو یی باه
پر

ا چرایای ا اد؛ بناابراین ،بارا برر ای میازان تاأثیر کارآماد دولاد بار اعتمااد

اجتماعی ،از نظریه ا پینتر زتنمک و جیمز کلمن ،و برا کنترل این اثرگذار  ،از متغیار فقار
اقتصاد اسک ر لنئیس و دیندار  ،بهعنوان فرضیه ا رقیب ،ا تفاد کرد ایم.
بنابراین ،ا دا پژو

حاضر عیارتند از :توصیف اعتماد اجتماعی در شهروندان شاهر

رشد؛ تییین ارتیاط کارآمد دولد و اعتماد اجتماعی؛ تییین ارتیااط فقار اقتصااد و اعتمااد
اجتماعی؛ تییین ارتیاط دیندار و اعتماد اجتماعی  .پر ا اصانی موردبرر ای در پاژو
حاضر نیز این ا د که «کارآمد دولد ،چه تأثیر بر وضعید اعتماد اجتماعی افراد جامعاه
دارد؟» و در کنااار ایاان پر ا اصاانی ،پر ا

ا فرعاای «وضااعید اعتماااد اجتماااعی در

شهروندان شهر رشد چیونه ا د؟»« ،فقر اقتصاد چه تأثیر بر وضعید اعتماد اجتمااعی
افراد جامعه دارد؟»؛ و «دیندار چه تأثیر بر وضعید اعتماد اجتماعی افراد جامعه دارد؟» را
نیز برر ی ووا یم کرد.
 .۱پیشینۀ پژوهش
پژو شیران مختنف وارجی و داونی ،رابۀۀ اعتماد اجتماعی و کارآمد دولد ،دیاندار  ،و
فقر اقتصاد را از زوایا گوناگونی برر ی کرد اند .ب قری و مکاران در پاژو

«برر ای

تأثیر نیرش به کیفید و عمنکرد نهاد ا دولتی بر اعتماد اجتماعی در میاان شاهروندان شاهر
شیراز (برر ی تاربی نظریه ا نهاادمحور)» ( ،)13۹۸باه ایان نتیااه ر اید اند کاه متغیار
نیرش به ف اد ادار و تاربۀ تیعیض ،تأثیر منفی و معنادار بر اعتماد اجتماعی دارد و متغیار
نیرش به می تیی ،تأثیر معنادار بر اعتماد اجتماعی ندارد.
صداقتزادگ ن و مکاران در پژو
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بین جوانان شهر ایالش» ( )13۹7به این نتیاه ر ید اند که باا کاا
اجتماعی به نهاد ا ،میزان نزاع و درگیر فرد نیز افزای و کا

و افازای میازان اعتمااد
مییابد.

استنار در پژو شی با عنوان «برر ی تأثیر وش یا ی مدیران ازمان ا دولتی بار اعتمااد
اجتماعی ،با توجه به نق میانای ارمایۀ اجتمااعی (ماورد مۀالعاه :ادارات کال شاهر زا ادان)»
( )13۹7نشان داد ا د که وش یا ی مادیران اازمان ا دولتای ،بار اعتمااد باه اازمان ا
تأثیرگذار ا د و رمایۀ اجتماعی و روابط بین افراد نیز نق میانای و ت هیلگر را بهعهد دارد.
رزمآهنگ و ص دقی در پژو

«واکاو رابۀۀ بین ف اد عینی و ادراکی باا مؤلفاه اعتمااد

اجتماعی تعمیمیافته» ( )13۹۹به این نتیاه ر ید اند که بین ادراک ف ااد و اعتمااد اجتمااعی
تعمیمیافته ،رابۀۀ منفی وجود دارد؛ بهبیان روشنتر ،در ا اتان ایی کاه ادراک ف ااد باال اد،
ۀم اعتماد اجتماعی تعمیمیافته پایین ا د.
ننابخش در پژو

«تییین جامعهشاناوتی تاأثیر ا اتفاد از شایکۀ جهاانی اینترناد بار

اعتماد اجتماعی شهروندان تهران (مۀالعه مورد  :اکنان منۀقه  2شهر تهران)» ( ،)13۹۸باه
این نتیاه ر ید ا د که باین ان و میازان اعتمااد اجتمااعی ،رابۀاۀ معناادار وجاود دارد.
جن ید زنان و مردان بر میزان اعتماد اجتماعی تأثیر مثیتی دارد ،و بین میزان ا تفاد از اینترند
و میزان اعتماد اجتماعی ،رابۀۀ معنادار وجود دارد.
ق سوومی و مکاااران در پااژو
اجتماعی با رفتار دموکراتیک اعضا

«برر اای رابۀ اۀ بااین اعتماااد اجتماااعی و مشااارکد
ازمان ا مردشنهاد در وانواد (مۀالعه مورد  :ا اتان

ایالش)» ( )13۹۹به این نتیاه ر ید اند که اعتمااد اجتمااعی ،مشاارکد اجتمااعی ،جن اید،
وضعید شغنی ،مدت عضاوید در اازمان ا ماردشنهااد ،ان ،محال اکوند ،و رفتاار
دموکراتیک در وانواد  ،رابۀۀ م تقیمی با یکدییر دارند و تنها باین متغیار تحصایالت و رفتاار
دموکراتیک ،ارتیاط منفی و معنادار وجود دارد.
ق سوومی و مکاااران در پااژو

«رابۀ اۀ ویااد دیناای و اعتماااد اجتماااعی در بااین

دانشاویان دانشیا مازندران» ( ،)13۹2به این نتیاه ر ید اند که بعد اعتقاد

وید دینی باا

اعتماد اجتماعی و اعتماد نهاد  ،رابۀۀ م تقیم و معنادار دارد؛ بعد پیامد

ویاد دینای باا

اعتماد نهاد  ،رابۀۀ م تقیم و معنادار دارد و مچنین ،بعد منا کی وید دینای باا اعتمااد
اجتماعی و مۀ ابعاد آن ،رابۀۀ م تقیم و معنادار دارد.
ادریسووی و مکاااران در پااژو

«اعتماااد اجتماااعی ،ر اااورد ناار ااا دیناای و
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ارزش ا اوالقی (جامعۀ آمار  :ا تادان و کارکنان و دانشاویان دانشیا آزاد ا المی واحاد
تهران شمال)» ( ،)13۹1به این نتیاه ر ید اند که اعتمااد اجتمااعی باا اه متغیار دیاندار ،
مقیولید اجتماعی ،و رعاید اوالقیات ،رابۀها معنادار ،م تقیم ،و قو دارد.
ا وارجی ،ن ت لی لتکی و جفری اوانز در پژو

در میان پژو

«اعتماد اجتماعی و

پا خگویی به تغییرات اقتصاد و یا ی در غرب ارو پا مرکاز » ( ،)2۰۰2باه ایان نتیااه
ر ید اند که روابط بین اعتماد و مشا دات دموکرا ی جار  ،بر فرایند صاعود و نزولای ن ایتا
متفاوتی داللد دارد ،که ۀوح اعتماد ،بیشتر از تأثیر کارایی مؤ ه ا اقتصاد و یا ای،
انعکاس دارد.
فلکسنن در پژو

«برر ی ابعاد اجتماعی به پنیس در بین جوانان شیکاگو» (،)2۰۰۹

به این نتیاه ر ید ا د که اعتماد به پنیس ،یک مفهوش چندبعد ا د و رابۀاۀ باین تااارب
مختنف ،اعتماد ،شوا د منفی ،و نامتقارن بین پنیس و شهروندان مشا د شد ا د.
ت یلر در پژو

«آمریکا و اعتماد اجتماعی؛ چه ک ی ،کااا و چارا» ( ،)13۹۹باه ایان

نتیاه ر ید اند که مردش فیدپو د ن ید به افاراد ایا پو اد از اۀم بااالتر از اعتمااد
برووردارند .افراد دارا درآمد باال ،ن ید به افراد دارا درآمد پاایین ،افاراد متأ ال ن اید باه
مارد ا ،افراد میان ال و م ن ن ید به افراد جوان ،افراد دارا تحصیالت باال ن اید باه افاراد
دارا تحصیالت پایین و متو ط ،و افراد رو تانشین ن ید به شهرنشین ا ،از ۀم باالتر از
اعتماد برووردارند.
فرن ندو م ت در پژو شی با عنوان «برر ی تغییرات اعتماد ن ید به افاراد و مؤ اات در
میان افراد دارا واب تیی ا مختنف مذ یی در کانادا» ( )2۰13به این نتیاه د اد یافتهاناد
که در میان فرقه ا مختنف ،پروت تان ا ،ن ید به م نمانان ،ندو ا ،و ایک ا از اعتمااد
بینشخصی باالتر برووردارند و مچنین ،ۀم اعتماد ازمانی در مۀ فرقه ا م ان بود
و تفاوت معنادار بین آن ا دید نشد ا د.
م رن بنج مین در پژو شی با عنوان «برر ی نفوذ و تأثیر دین و مذ ب بر اعتماد باه پزشاکان و
نظاش بهداشد و درمان» ( )2۰۰۶نشان داد ا د که افراد مذ یی ،ن ید به افراد غیرماذ یی ،دارا
اعتماد بیشتر

تند .ۀم اعتماد در فرقه ا مذ یی ،ازجمنه پروت تان ،کاتولیک ،و یهود نیاز باا

یکدییر مقای ه شد که نشان داد ،میزان اعتماد در پروت تان ا ن ید به فرقه ا دییر بیشتر ا د.
ولچ و مکاران ( )2۰۰۴در پژو
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مذ یی افراد و ۀم اعتماد آن اا» ،پاس از واکااو

اه اۀم عماومی اعتمااد ،اعتمااد باه

مکاران ،و اعتماد به م ایه ا باه ایان نتیااه د اد یافتهاناد کاه ا تمااش دینای باهتنهاایی،
ازوکار برا اعتماد اجتماعی و مشارکد دموکراتیک افراد فارا م نمایکناد و فر ناگ اا
واص ورد گرو ا دینی ،تأثیر بیشتر بر ایااد رابۀه میان دیندار و اعتماد دارند.
نیکالس لنهم ن در « ن نه تحقیقات دربارۀ اعتماد» ( )1۹7۹برا نخ تینباار مۀارح
کرد ا د که اعتماد ،یک منیع من وخشدۀ جامعۀ نتی نی د ،بنکه در اد در نقۀاۀ مقابال
آن ا د؛ بهاینمعنا که ا مید اعتماد با تو عۀ شکل ا مدرن اجتماعی افزای مییاباد و باا
وجود مدرنیته ،وجود اعتماد ضرورت پیدا میکند.
کلمن در مقالۀ «نق

رمایۀ اجتمااعی در پیادای

ارمایۀ ان اانی» ( )1۹۸۸پاس از

برر ی مفهوش رمایۀ اجتماعی ،شکل ا ،و شرایط اوتار اجتماعی موجد آن ،موضوع ترک
تحصیل از دبیر اتان را در چاارچوب پاارادایم کان عقالنای ،تحنیال کارد ا اد .او رابۀاۀ
اعتمادآمیز را دارا دو مؤلفۀ اعتمادکنند و امین میداند که ردو ،دفمند بود و اد آن اا،
تأمین منافعشان ا د.
پیوتر زتومکا در کتاب «اعتماد :یک نظریۀ جامعاهشاناوتی» ( )13۸۶الیاویی تییینای از
ظهور و قوط فر نگ اعتماد ارائه کرد و پیوند آن را با قوط کمونی م در ال  1۹۸۹و ظهور
نظم جدید پس از آن برر ی کرد ا اد .او از داد اا واو ی درباارۀ اعتمااد در اال ا
پایانی د ۀ  1۹۹۰در له تان بهر برد ا د.
برر ی نتای پژو

ا انااششد نشان مید د که پژو شیران برا

اجتماعی از شاوص ا گوناگونی ا تفاد کرد اند .پژو

انا اعتمااد

حاضر ،عوامل تأثیرگذار بر متغیار

اعتماد اجتماعی را برپایۀ شاوص ا کارآمد دولد ،اقتصاد ،و دیندار در بین شاهروندان
شااهر رشااد و مچنااین ،نق ا عواماال زمینااها (ازجمنااه اان ،جن ااید ،شااغل ،درآمااد،
تحصیالت ،و منۀقۀ کوند) را برر ی کرد ا اد .در پاژو

حاضار بارا برر ای تاأثیر

دیندار بر اعتماد اجتمااعی ،از دو نظریاۀ متضااد ا اتفاد شاد ا اد :نظریاۀ زتومکاا کاه
بیانکنندۀ ارتیاط م تقیم دیندار با اعتماد اجتماعی و نظریۀ متضاد آن ،یعنی نظریۀ روتشت ین
که بیانکنندۀ ارتیاط معکوس ا د .برا برر ی تأثیر کارآمد دولد ،از نظریه ا زتومکاا و
کنمن و در را تا واکاو تأثیر اقتصاد نیز از تئور ا کار لوئیس ا تفاد شد ا د.
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 .2چارچوب نظری پژوهش
پ رسننز ،عامل ایااد اتحاد و ان ااش اجتماعی را اعتمااد مایداناد و نظااش من اام را نظاامی
میداند که بتوان به عامالن آن اعتماد کرد که این امر واود باه پایادار نظااش اجتمااعی کماک
مایکناد (چنیای .)2۹۵ :137۵ ،او زمیناه ا اعتمااد و پایادار جامعاه را در چهاار قۀاب
اجتماع ،اقتصاد ،فر نگ ،و یا د ج دوجو میکند .براینا ااس ،نظریاه ا اعتمااد نیاز
میتوانند حول این چهار محور تدوین شوند.
در را تا تییین نظر تأثیر روابط فرد بر اعتماد اجتماعی ،دین ید ج نسنن بر ایان نظار
ا د که اعتماد ،جنیها از روابط ا د که موار درحالتغییر ا د .برپایۀ نظار جان اون ،در
یک رابۀۀ میتنیبر اعتماد (اعتمادکنند و فرد مورداعتماد) عناصر زیر وجود دارد )1 :صراحد و
باز بودن؛  )2هیم کردن؛  )3پذیرش؛  )۴حماید؛  )۵تمایالت مکاار جو یاناه؛  )۶رفتاار

میتنیبر اعتماد؛  )7رفتار قابلاعتماد (جان ون.)۶۹ :1۹۹3 ،١
بن ونیست ،٢بح وود را دربارۀ اعتماد با این پر

شاکلگیار

یکند که بارا
آغاز م 

اعتماد میان افراد ،چه شرایۀی الزش ا د؟ او در پا خ به این پر

 ،وجود پن اصال پاذیرش

قواعد باز  ،قابنید پیشیو یی و قابنید اعتماد ،ان ااش ،تعهد مشاترک ،و تواناایی را ضارور
میداند (بن ونی د.)111 :1۹۸7 ،
گ فمن ،نق

یداند .منظور گافمن از اعتمااد
شکلگیر تعامالت ،ا ا ی م 
اعتماد را در 

ینظم ا د .اما نکتۀ مهم ،توجه به نق اعتماد در
به تعامالت ،تفکیک دو نوع تعامل منظم و ب 
شکلگیر دو نوع تعامل ا د (ا تونز.)23۶ :13۸۵ ،
آلن ف کس ،میادالت اجتماعی را زمینۀ م اعد برا ایااد اعتمااد مایداناد .فااکس در

یکند )1 :میادلۀ اقتصاد ؛  )2میادلاۀ
بح وود دربارۀ اعتماد ،دو نوع میادله را از م متمایز م 
اجتماعی .بهنظر او ،به اعتقاد او اعتماد پاایین وصوصایات و و یژگای اا میادلاه اقتصااد
ایااد میکند ،در حالیکه اعتماد باال ،روابۀی از نوع میادله اجتماعی ایااد میکناد .پاتنااش باا
مۀالعۀ  2۵ال دموکرا ی در ایتالیاا ،دریافاد کاه مناانقی از ایان کشاور کاه دارا
اجتماعی باالیی

ارمایۀ

تند ،تو عۀ اقتصاد بیشتر نیز دارند و دولد محنی آن ا در مقابل مردش،

بیشتر پا خگو ا د .بهنظر پاتناش ،دموکرا ی به ارمایۀ اجتمااعی نیااز دارد و بادون ارمایۀ
1. Johnson
2. Benvenist
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یدواناد (پاتنااش.)71 :1۹۹۵ ،
یشود ،یا اصال ریشه نما 
اجتماعی ،درود دموکرا ی وشک م 
پاتناش ،پس از نرح رمایۀ اجتماعی بهعناوان عنصار بنیاادین جامعاۀ مادنی و دموکرا ای ،باه
ضرورت کارکرد اعتماد ،بهعنوان یکی از شااوص اا

ارمایۀ اجتمااعی ،توجاه مایکناد

(پاتناش.)3۰3 :13۸۴ ،
در حوزۀ تییین نظر تأثیر اقتصاد بر اعتماد اجتماعی میتوان به نظریه ا ا کار لاوئیس
و رونالد اینینهارت مراجعه کرد .بهنظر لاوئیس ،فقار ،وضاعیتی ا اد کاه در آن ماردش در داش

یشامارد،
محیط ا اجتماعی وود گرفتار شد اند .مختصاتی که لوئیس برا فر نگ فقر برما 
نقۀۀ مقابل وضعید میتنیبر اعتماد باال ،مشارکد فعال ،رواباط فارد و اجتمااعی گ اترد و
پو یا و اح اس مفید بودن ا د .گ ترش نابرابر اا نیقااتی در جامعاه ،موجاب گ اترش
فر نگ فقر در میان فقرا ووا د شد و این وضعید ،یب کاا

یشاود
ارمایۀ اجتمااعی ما 

(لوئیس.)2۵ :13۸7 ،

اینینهارت ١بر موضوع تأثیرگذار عامل رشد اقتصاد و یا ی بر اعتمااد تأ کیاد دارد.

و معتقد ا د که اعتماد به یکدییر ،موجب تو عۀ اقتصاد شد و متقابال تو اعۀ اقتصااد
به افزای

اح اس امنید ااکه موجب اعتماد ا داا میاناامد (اینینهارت .)21 :1373 ،باا

بهیود شرایط اقتصاد و ظهور فر ناگ پ اماتریالی ام ،عناصار فر نیای حاامی و قاواشبخ
دموکرا اای کااه عیارتنااد از رفااا ذ ناای ،اعتماااد بااین اشااخاص و مچنااین ارزش ااا

پ دماتریالی م ،بهوجود ووا ند آمد (اینینهارت.)۸۹ :1۹۹۹ ،

کاپتین در تییین نظر تأثیر دیندار بر اعتماد اجتماعی بر این نظر ا اد کاه ماذ ب از

یگذارد :اول ،مذ ب اح اس معنیدار بودن زنادگی را
ه نریج بر رضاید از زندگی فرد اثر م 

یکنناد .و
ید د .دوش ،اصول و احکاش مذ یی یک المی برا زندگی پیشانهاد ما 
به ان ان م 

یشاوند
وش ،ان ان ا با شرکد در مرا م جمعی دینی ام از حمایاد اایرین برواوردار ما 

(ربانی و بهشتی.)۸۹ :13۹۰،
بو روتشتاین معتقد ا د ر چه جامعه ماذ ییتار باشاد ،میازان ف ااد ،رشاو واوار و

یشود .در مقابل ر انداز
پارتیباز بهنورکنی بیشتر و میزان اعتماد اجتماعی مردش به م کم م 
در کشور مردش کوالر و عرفی

تند ،ف اد ،رشو ووار و پارتیباز کمتر ا اد و ماردش
1. Inglehart
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به یکدییر و جامعه وود اعتماد بیشتر دارند ).(www.dn.se

زتومکا بروال روتشتاین معتقد ا د اح اس پشتییانی و امنید بهمثابه مناابع متاافیزیکی در

جامعهشناوتی اح اس اعتماد و امنیاد بیشاتر

یشود و افراد مذ یی بهدالیل
اعتقاد مذ یی تنقی م 

یکنند .یکپارچیی در درون اجتماعاات ماذ یی ،کنی اا ا ،فرقاه ا دینای و نظاایر آن اا مانناد
م
عضو ید در شیکه ا قو روابط اجتماعی و وانواد ا

الم ،در افراد اح ااس ریشاهدار باودن،

یکند (زتومکا.)1۵2 :13۸۶ ،
وحدت ،ان ااش و حماید متقابل ایااد م 

پ ری ،در را تا تییین نظر تأثیر یا د بر اعتماد اجتمااعی ،باه کارب اد ا دموکرا ای
بهعنوان الزمۀ معیار اعتماد اشاار مایکناد کاه عیارتناد از :ارتیااط میاان شاهروندان ،تیاادل افکاار،
شکلبند انتخاب ا

یا ی ،مفصلبند حماید ا

یا ی ،و( ....زتومکا.)17۰ :13۸۶ ،

اسلندر ،ضعف اعتماد و رمایۀ اجتماعی را در ب یار از کشور ا ناشی از ضعف برناماه ا
حکومااد ب ارا کااا

نابرابر ااا اجتماااعی میدانااد .اعتماااد اجتماااعی باااوجود یک اار

نابرابر ا اجتماعی گ ترد در جامعه ،کا

پیدا میکند (ا نندر.)12۸ :13۸7 ،

در نظریۀ کنمن ،میزان اعتمااد اجتمااعی تحاد تاأثیر اح ااس عادالد در چهاار بعاد
اح اس برابر توزیعی ،قانونی ،فرصتی و مشارکتی ا د .اح اس برابار تاوزیعی ،متضامن
این باور ا د که نظاش یا ی ،حقوق شهروند را برا

مۀ شهروندان وود تاأمین مایکناد.

اح اس برابر قانونی ،بهاینمعنا ا د که شهروندان باور دارند که نظاش یا ی ،ماۀ آن اا را
در مقابل قانون یک ان میشمرد .اح اس برابر فرصتی ،متضمن باور شاهروندان باه رعایاد
معیار ا شای تیی در واگذار نق

ا ادار و یا ی ا د ،و اح اس برابر مشارکتی،

حاکی از ثمربخشی یا ی ا د؛ یعنی شهروندان ،باور دارند کاه رأ آن اا بار تصامیم ا
حکومتی تأثیرگذار ا د و حکومد به ووا د آن ا ا مید مید د .بهیود اح اس عادالد و
برابر نزد اعضا جامعه ،موجب افزای مشروعید نظاش یا ی شد و از این نریج ،اعتمااد
نهاد در جامعه افزای مییابد (کنمن.)123 :1377 ،
زتومکا ،اعتماد اجتماعی را تابع ماموعه عوامل گوناگون اوتار و فرد مایداناد .در
نظریۀ او ،عامنی که در ۀم نهاد بر میزان اعتماد اجتمااعی تأثیرگاذار ا اد ،پا اخگاویی
نهاد ا در برابر مردش و نهاد ا دییر ا د ،که وود ر و عدشم ئولیدپاذیر در مقابال آن
قرار میگیرد .اگر نهاد ا دولتی بهگونها عمل کنند که بازبینی ا و کنترل ا الزش را در مورد
رفتار و عمنکرد کارکنان و د داندرکاران وود بهعمل آورند و مردمی که حقوقشان تو اط یاک
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ازمان بهر مید شناوته نشد یا تعهدات دییران به آن ا نادید گرفته شد باشد ،بتوانند برا
حل مشکل وود به این نهاد ا دولتی متو ل شوند ،مردش ،اح اس امنیاد بیشاتر ووا ناد
داشااد و ایاان اح اااس امنیااد ،موج اب افاازای اعتماااد اجتماااعی ماایشااود .درمقاباال،
عدشپا خگویی و بیعدالتی نهاد ا دولتی باع میشود که ماردش اح ااس کنناد کاه ای
ازمان و مقاش برتر برا دادووا ی وجود ندارد .بهبیان روشنتر ،داوران عادل و قابلاعتماد
وجود ندارند یا د تر ی به آن ا امکانپذیر نی اد ،یاا اینکاه باهگوناها آشاکار ،مغرضاانه و
ناعادالنه عمل میکنند .در چنین شرایۀی ،مردش اح اس عاز و ناتوانی مایکنناد و درنتیااه،
تردید و بیاعتماد گ ترش مییابد (زتومکا.)222 :13۸۶ ،
با توجه به م ائنۀ پاژو

حاضار ،تادو ین چاارچوب نظار در زمیناۀ ارتیااط اعتمااد

اجتماعی و کارآمد دولد ،میتنیبر تنفیج نظریه ا کنمن و زتومکا ا د .برآیند دیدگا ا
ردو این ا د که کارآمد مۀنوب دولد ،زمانی محقج میشود که دولد بتواند پا اخگاو
ووا ته ا مردش باشد و عدالد را در مۀ جنیه ا

یا ی برا

مۀ شهروندان فارا م کناد.

دراینصورت ،مردش به دولد اعتماد ووا ند کرد و در غیر اینصورت ،میزان اعتمااد اجتمااعی
افراد به اوتار ا کالن کا

یافته و جامعۀ تکهتکه ،مشکالت فراوانی بارا بقاا و ا اتمرار

دولد ایااد ووا د کرد .مچنین ،از متغیر فقر اقتصاد لوئیس و دیندار روتشتاین بهعنوان
فرضیه ا رقیب ا تفاد شد ا د .انتخاب متغیر ا

هگانۀ یادشاد بارا تییاین وضاعید

اعتماد اجتماعی برپایۀ نراحی پار ونز جامعه اناااش شاد ا اد .برمیناا ایان چاارچوب
نظر  ،الیو نظر و فرضیه ا پژو

بهشکل زیر نراحی شد اند:

شکل شماره ( .)1الگوی نظری پژوهش

کارآمدی دولت
فقر اقتصادی

دینداری

اعتماد
اجتماعی
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 .2-۱فرضیههای پژوهش

فرضیۀ اصنی :رچه میزان کارآمد دولد نزد اعضا جامعه بیشتر باشاد ،اعتمااد اجتمااعی
نزد آن ا بیشتر میشود؛
فرضیۀ رقیب :رچه فقر اقتصاد در میان اعضا جامعه بیشاتر شاود ،از میازان اعتمااد
اجتماعی کا ته ووا د شد؛
فرضیۀ رقیب :رچه دیندار در میان اعضا جامعه بیشتر شود ،اعتماد اجتمااعی آن اا
نیز بیشتر ووا د شد؛
فرضیۀ فرعی :میزان اعتماد اجتماعی مردش منانج مختنف شهر رشد تفاوت دارد.
 .3روش پژوهش
حاضر ،روش کمی ا د و برا گردآور داد ا از فان پیماای ا اتفاد شاد

روش پژو

ا د .داد ا الزش ،از پر

نامه بهد د آمد ا د که پاس از پیماودن مۀالعاۀ مقادماتی و

پی آزمون ،تنظیم و با مراجعۀ حضور تکمیل شاد .انالعاات باهد ادآماد باا ا اتفاد از
نرشافزار  spssتازیهوتحنیل شد ا د.
 .3-۱جامعۀ آماری

جامعۀ آمار پژو

حاضر ،دربردارندۀ افراد باال  1۸اال ااکن در مناانج شاهر شاهر

رشد ا د که به روش نمونهگیر ووشها و با ا اتفاد از فرماول کاوکران ،تعاداد  3۸۴نفار
نمونه ،به پر

نامه ا پا خ داد اند.

𝑁 (𝑡. 𝑠)2
=𝑛
= 384
𝑁𝑑2 + (𝑡. 𝑠)2

 .3-2روش نمونهگیری

در این پژو

از روش نمونهگیر ووشها تصادفی با حام جامعه ا تفاد شد ا د .شاهر

رشد ،دارا پن منۀقه و ر منۀقه دارا یازد محنه ا د .در پژو

حاضر ،از ر منۀقاه،

چهار محنه بهنور تصادفی انتخاب و داول ر محنه نیز گاردآور داد اا در ار بناوک و باه
روش تصادفی و وال عقربه ا

اعد انااش شد ا د.

 .3-3اعتبار و پایایی پژوهش

نوع اعتیار ابزار پژو
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 ،صور ا د .پس از برر ی پر

نامه و تأیید اعتیاار آن ،گویاه اا
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موردنظر بهمنظور نا پایایی ،در قالب پر

نامه ،تنظیم و بهشکل تصادفی بین  3۰نفر از

اعضا جامعۀ آمار توزیع شد و رانااش ،گویه ا دقیجتر انتخاب شادند .ضارایب آلفاا
متغیر ا پژو

در جدول شمار ( )1گزارش شد ا د.
جدول شماره ( .)1ضرایب آلفا

متغیرها

اعتماد اجتماعی
کارآمدی دولت
دینداری
فقر اقتصادی

داد ا پژو

ضریب آلفا
0/854
0/804
0/897
0/640

پس از گردآور  ،بهمنظور تحنیال ،وارد نرشافازار آماار  spssشاد و پاس از

وۀایابی و اوتن شاوص ا موردنیاز با توجه به نوع فرضیه ا و اۀم انا متغیر اا از
آزمون ا مرتیط ا تفاد شد.
 .3-4شاخصهای پژوهش
 .3- 4-۱اعتماد اجتماعی

تعریف مفهومی اعتماد اجتماعی عیارت ا د از وجاود عناصار زیار در یاک رابۀاۀ میتنایبار
اعتماد (اعتمادکنند و فرد مورداعتماد) :صراحد و باز بودن ،هیم کاردن پاذیرش ،حمایاد،
تمایالت مکار جویانه ،رفتار میتنیبر اعتماد ،رفتار قابلاعتماد ،اعتمادکنند بودن و قابنیاد
اعتماد داشتن .ۀم اعتماد در محدودۀ یک رابۀۀ اجتماعی برا اس توانایی و گرای افاراد باه
اعتماد کردن و قابلاعتماد بودن بهنور گ ترد ا درحال تغییر ا د (جان ون.)۶۹ :1۹۹3 ،
تعریف عمنیاتی و نا اعتماد اجتماعی باهعنوان متغیار واب اته در  ۵بعاد صاداقد،
صراحد ،انمینان ،تمایالت مکار جویانه ،و هیم کردن انالعات با ا اتفاد از  33گو یاه
با مقیاس لیکرت پن مقولها انااش شد ا د.
 صداقت :صداقد ،بهمعنا تۀابج و ماا نیی میاان اعماال و گفتاار باا اعتقاادات و
ا درونی و عدش تظا ر به رفتار یا گفتار کاه باهنظار شاخص ،در اد و موردقیاول

گرای
نی د؛

 اطمینااان :انمینااان ،بااهمعنا تصاادیج ایان اماار ا ااد کااه ناار مقاباال ،توانااایی و
شای تیی ا الزش را در رویارویی با م ائل کنونی در موقعید حاضر دارد؛
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 تمایالت همکار یجویانه :در تمایالت مکار جویانه ،فرد مایووا اد باا دییاران
برا ر یدن به یک د مشترک کار کند که این امر ،م تنزش ما نیی اعمال فارد باا اعماال
دییران ا د؛
 بهاشتراک گذاشتن اطالعات :بهاشتراک گذاشتن انالعات ،بهمعنا ارائۀ منابع واود
انالعات به دییران ا د تا آن ا را برا ر یدن به ا دافشان یار کنیم؛
 صراحت :در صراحد ،نظر و عقیدۀ وود را دربارۀ افراد و موضوع ا پیراماون واود و
ک انیکه با آن ا روبهرو میشویم ،بهگونها آشکار بیان میکنیم (جان ون.)7۰ :1۹۹3 ،
 .3- 4-2کارآمدی دولت

تعریف مفهومی کارآماد دولاد عیاارت ا اد از تحقاج عینای یاا تاوان نظااش بارا تحقاج
کارکرد ا ا ا ی دولد ،بهگونها که اکثریاد ماردش و گرو اا قدرتمناد درون نظااش آن را
مشا د کنناد .باهاینمعناا ،کارآماد دولاد باا مفاا یمی مچاون کاارایی ،پا اخگاو یی و

مشروعید ،ارتیاط نزدیکی دارد (لیپ د .)7۶ :1۹۶3 ،١تعریف عمنیاتی و نا کارآماد

دولد در دو بعد عدالد توزیعی و عمنکرد یا ی با ا تفاد از  1۶گویاه باا مقیااس لیکارت
پن مقولها انااش شد ا د .نا

عدالد توزیعی با اه بعاد ثاروت ،احتاراش ،قادرت ،و

عمنکرد یا ی با دو بعد مشارکد و رقابد در عرصۀ یا ی انااش شد ا د.
 .3- 4-3دینداری

تعریف مفهومی دیندار در قالب دو نوع التزاش عینی (رفتار ) و ذ نای (اعتقااد و عاانفی)
انااش میشود .التزاش عینی ،به مۀ رفتار ا و اعمال معۀاو باه وداوناد مرباوط میشاود کاه
تو ط ازمان مذ یی مشروع در جامعاه ،مشاخص و توصایف شاد اناد .چناین رفتار اایی،
دربرگیرندۀ تماش شکل ا مشارکد در اعمال دینی (مثال انااش دادن شعایر و عیادات) .قربانی
کردن در را ودا ،پرداود صدقات و نذورات مااد و پیارو از ناار اا دینای حااکم بار
کن

ا (الیته نه گنا اان) ا اد .التازاش ذ نای ،دربردارنادۀ اعتقااد یاا شاناود از تییین اا و

توصیف ا تأییدشد  ،تو ط یک ازمان دینی و داشتن عوانف و اح ا ات م اعد در مورد

آن ا د (کالرک و ا تارک .)1۰3 :1۹7۰ ،٢تعریف عمنیاتی و نا متغیار دیاندار در ۴
1. lipset
2. kelark & Estark
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بعد اعتقاد  ،پیامد  ،عانفی ،و منا کی با ا تفاد از  2۰گویه با مقیاس لیکرت پن مقولها
انااش شد ا د.
 .3- 4-4فقر اقتصادی

فقر اقتصاد عیارت ا د از وضعیتی که در آن مردش در داش محیط ا اجتماعی واود گرفتاار
شد اند و ویژگی ا آن عیارتند از :بیتفاوتی ،ت نیم شدن به رنوشاد ،نداشاتن آرماان واال،
نیرانی و مزمان با آن ،ا تقیال از رفتار مارماناه و تأییاد آن (لاوئیس .)2۵ :13۸7 ،تعریاف
عمنیاتی و نا

فقر اقتصاد باا متغیر اا

اۀم درآماد و زیناه ،شاغل ،ارزش منازل و

وودرو و  ۶گویه ،با مقیاس لیکرت پن مقولها انااش شد ا د.
 .4یافتههای پژوهش
 .4-۱سیمای جامعۀ آماری

در جدول شمارۀ ( )2توزیع فراوانی متغیر ا زمینها پاژو

مانناد جن اید ،ان ،اۀم

تحصیالت ،ۀم درآمد و جاییا شغنی گزارش شد ا د.
جدول شماره ( .)2سیمای جامعۀ آماری

جنسیت
سن
سطح
درآمد
خانواده
سطح
تحصیال
ت
شغل

سیمای جامعه آماری
 186نفر از پاسخگویان ،معادل  48/4درصد زن و  189نفر معادل  51/6درصد مرد هستند .
میانگین سنی پاسخگویان 35 ،سال است .
درآمد خانوادۀ  97نفر ،معادل  25/3درصد ،کمتر از چهار میلیون تومان 157 ،نفر ،معادل  41درصد ،بین چهار تا
شش میلیون تومان 91 ،نفر معادل  23/8درصد ،بین شش تا نه میلیون تومان 29 ،نفر معادل  7/6درصد ،بین نه
تا پانزده میلیون تومان و  9نفر ،معادل  2/3درصد نیز بیشتر از پانزده میلیون تومان است.
سطح تحصیالت  13نفر ،معادل  3/4درصد ،زیر دیپلم 113 ،نفر معادل  32/2درصد ،دبیرستان و دیپلم 40 ،نفر
معادل  10/5درصد ،کاردانی 159 ،نفر معادل  41/6درصد ،کارشناسی و  47نفر ،معادل  12/3درصد ،نیز دارای
مدرک کارشناسی ارشد و دکتری هستند.
شغل  67نفر ،معادل  17/4درصد ،شغل آزاد 33 ،نفر معادل  8/6درصد کارمند 13 ،نفر معادل  3/4درصد کارگر،
 63نفر معادل  16/4درصد دانشجو 12 ،نفر معادل  3/1درصد مهندس 18 ،نفر معادل  4/7درصد بیکار 22 ،نفر
معادل  5/7درصد فرهنگی 15 ،نفر معادل  3/9درصد بازنشسته 140 ،نفر معادل  36/4درصد ،خانهدار و  1نفر
معادل  0/3پزشک است.

 .4-2توصیف متغیرهای پژوهش

نا اعتماد اجتماعی بهعنوان متغیر واب ته در  ۵بعد صداقد ،صراحد ،انمینان ،تمایالت
مکار جویانه و هیم کردن انالعات با ا تفاد از  33گو یه با مقیاس لیکرت پان مقولاها
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انااش شد ا د .داد ا جدول شامار ( )3نشاان مید اد کاه میازان اعتمااد اجتمااعی در
شهروندان شهر رشد با توجه به میانیین  ،3/۴۰متو ط ا د.
جدول شماره ( .)3توصیف متغیرهای پژوهش

متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش
اعتماد اجتماعی
کارآمدی دولت
دینداری
فقر اقتصادی

میانگین
3/40
2/34
2/79
2/42

انحراف معیار
0/328
0/341
0/757
0/633

مچنین ،نا کارآمد دولد در دو بعد عدالد توزیعی (قادرت ،ثاروت ،احتاراش) و عمنکارد
یا ی با ا تفاد از  1۶گویه با مقیاس لیکرت پن مقولاها  ،متغیار دیاندار در  ۴بعاد اعتقااد ،
پیامد  ،عانفی ،و منا کی با ا تفاد از  2۰گویه با مقیاس لیکرت پن مقولها و فقار اقتصااد باا
درنظر گرفتن متغیر ایی مانند ۀم درآمد و زیناه ا ،شاغل ،ارزش منازل و واودرو و  ۶گویاه باا
مقیاس لیکرت پن مقولها انااش شد ا د .داد ا جدول شمار ( )3نشان مید د کاه باا توجاه
به میانیین کارآمد دولد 2/3۴ ،و انحرا معیار  ۰/3۴1متو ط ارزیابی شد ا د.
با توجه به توزیع درصد مۀرحشاد در جادول شامار ( ،)۴اعتمااد اجتمااعی در ۹/۶
درصااد از شااهروندان پااایین ،در  7۸/1درصااد از شااهروندان متو ااط و در  12/2درصااد از
شهروندان ،باال ا د .مچنین 3۹/1 ،درصد از شهروندان ،کارآماد دولاد را پاایین۴۸/2 ،
درصد متو ط و  12/۸درصد زیاد ارزیابی کرد اند.
جدول شماره ( .)4توزیع درصدی

اعتماد اجتماعی
اعتماد اجتماعی پایین
اعتماد اجتماعی متوسط
اعتماد اجتماعی زیاد
دینداری
دینداری پایین
دینداری متوسط
دینداری زیاد

درصد
6 /9
1/78
2/12
درصد
6 /9
1/78
2/12

کارآمدی دولت
کارآمدی پایین
کارآمدی متوسط
کارآمدی زیاد
فقر اقتصادی
وضعیت اقتصادی ضعیف
وضعیت اقتصادی متوسط
وضعیت اقتصادی خوب

درصد
39/1
48/2
12/8
درصد
39/1
48/2
12/8

دیندار در  2۰/۶درصد از شهروندان پایین ،در  ۶2/۴درصد از شاهروندان متو اط و در 17
درصد از شهروندان ،زیاد ا د .مچنین ۴2/۵ ،درصد از شهروندان ،وضعید اقتصاد وود
را ضعیف ۵۴/1 ،درصد متو ط و  3/۴درصد نیز ووب ارزیابی کرد اند.
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 .4-3گزارش نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش

برا آزمون فرضیه ا پژو

 ،ابتدا باید از نرماال باودن توزیاع متغیر اا پاژو

مۀمائن

شویم که بهاینمنظور از کای و کشیدگی ا تفاد کرد ایم.
جدول شماره ( .)5گزارش نرمالیته

متغیرهای پژوهش
اعتماد اجتماعی
کارآمدی دولت
دینداری
فقر اقتصادی

کجی
0/704
- 0/350
0/106
0/071

کشیدگی
0/793
- 0/747
- 0/374
- 0/790

در برر ی با ا تفاد از کای و کشیدگی ،اگر مقدار کاای و کشایدگی در محادودۀ  +2تاا -2
قرار داشته باشد ،نمایانیر نرمال بودن متغیر موردنظر ا د .باا توجاه باه جادول شامارۀ ( )۵و
ازآنااکه عدد کای و کشیدگی متغیر ا پژو

در این محدود قرار دارد ،میتوان از آزماون

پارامتریک ا تفاد کرد.
 .4-4رابطۀ میان متغیرهای زمینهای با اعتماد اجتماعی

برمینا داد ا جدول شمار ( ،)۶بین ن پا خگو یاان و اعتمااد اجتمااعی ،رابۀاۀ آماار
معنادار وجود دارد؛ بنابراین ،رچقدر ن افراد افزای یابد ،اعتماد اجتماعی بیشتر میشود.
آزمون  t-testبیانیر نیودن تفاوت معنادار بین زنان و مردان بهلحاظ اعتماد اجتماعی ا د.
جدول شماره ( .)6رابطۀ میان متغیرهای زمینهای با اعتماد اجتماعی

متغیرهای زمینهای
سن
جنسیت
سطح درآمد
سطح تحصیالت
جایگاه شغلی

اعتماد اجتماعی
ضریب همبستگی
سطح معناداری
مقدار t
سطح معناداری
مقدار f
سطح معناداری
مقدار f
سطح معناداری
مقدار f
سطح معناداری

آزمون
*0110

0/041
- 1/543
0/126
0/806
0/522
1/076
0/368
9/323
0/001

پیرسون

نوع رابطه
r

رابطه معنادار و مستقیم

t-test

نبودن تفاوت معنادار

anova

نبودن تفاوت معنادار

anova

نبودن تفاوت معنادار

anova

وجود تفاوت معنادار

برا اس آزمون  ،anovaاعتماد اجتماعی در گرو ا درآمد و تحصینی تفاوتی نادارد .میازان
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اعتماد اجتماعی برح ب شغل شهروندان متفاوت ا د و این تفاوت ،معناادار ا اد .اعتمااد
اجتماعی در فر نییان ،بیشتر از گرو ا شغنی دییر ا د.
 .4-5آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیۀ اصنی پژو

 :رچه میزان کارآمد دولد نزد اعضاا جامعاه بیشاتر باشاد ،اعتمااد

اجتماعی نزد آن ا بیشتر میشود.
با توجه به ۀم معنادار آزمون می تیی پیر اون ( )۰/۰۰۰گنااند شاد در جادول
شمار ( ،)7بین اعتماد اجتماعی و کارآمد دولد ،می تیی معنادار وجود دارد .درواقاع،
با افزای کارآمد دولد ،میزان اعتماد اجتماعی شهروندان افزای

مییابد .مچنین ،باین دو

بعد کارآمد دولد ،یعنی عدالد توزیعی و عمنکرد یا ی با اعتماد اجتمااعی ،می اتیی
معنادار وجود دارد؛ بنابراین ،اگر کارآمد دولد در دو بعد یا ی و عدالد توزیعی افزای
یابد ،اعتماد اجتماعی شهروندان نیز افزای مییابد.
جدول شماره ( .)7رابطۀ میان اعتماد اجتماعی و کارآمدی دولت

اعتماد اجتماعی
میزان همبستگی پیرسون
سطح معناداری

کارآمدی دولت
**0/518
0/000

عدالت توزیعی
**0/579
0/000

عملکرد سیاسی
**0/246
0/000

فرضیه رقیب :رچه فقر اقتصاد در میان اعضا جامعه بیشتر شود ،از میزان اعتماد اجتماعی
کا ته ووا د شد.
با توجه به ۀم معنادار آزمون می تیی پیر اون ( )۰/۰۰۰گنااند شاد در جادول
شمار ( ،)۸بین اعتماد اجتماعی و فقر اقتصاد  ،می تیی معنادار وجود دارد .درواقاع ،باا
کا

فقر اقتصاد  ،میزان اعتماد اجتماعی شهروندان افزای مییابد .لوئیس نیز بر ایان نظار

ا د که گ ترش نابرابر ا نیقاتی در جامعه ،موجب گ اترش فر ناگ فقار در میاان فقارا
ووا د شد و این وضعید ،یب کا

یشود.
رمایۀ اجتماعی و اعتماد م 

جدول شماره ( .)8رابطۀ میان اعتماد اجتماعی و فقر اقتصادی

اعتماد اجتماعی
میزان همبستگی پیرسون
سطح معناداری

فقر اقتصادی
- **287
0/000

فرضیۀ رقیب :رچه دیندار در میان اعضا جامعه بیشتر شود ،اعتمااد اجتمااعی آن اا نیاز
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بیشتر ووا د شد.
با توجه به ۀم معنادار آزمون می تیی پیر اون ( )۰/۰۰۰گنااند شاد در جادول
شمار ( ،)۹بین اعتماد اجتماعی و دیاندار  ،می اتیی معناادار وجاود دارد .درواقاع ،باا
افزای میزان دیندار بر میزان اعتماد اجتماعی شهروندان افزود میشود .براینا اس ،نظریاۀ
روتشتاین رد و نظریۀ زتومکا ،تأیید میشاود کاه باروال روتشاتاین معتقاد ا اد ،اح ااس
پشتییانی و امنید ،بهمثابه منابع متافیزیکی در اعتقاد مذ یی بهشمار میآیند و افراد ماذ یی باه
دالیل جامعهشناوتی ،اح اس اعتماد و امنید بیشتر دارند.
جدول شماره ( .)9رابطۀ میان اعتماد اجتماعی و دینداری

اعتماد اجتماعی
میزان همبستگی پیرسون
سطح معناداری

فرضیۀ فرعی پژو

دینداری
**0/622
0/000

 :میزان اعتماد اجتماعی در مردش منانج مختنف شهر رشد تفاوت دارد.

داد ا جدول شمار ( )1۰نشان مید د که میزان اعتماد اجتمااعی در مناانج شاهر
تفاوت معنادار ندارد.
جدول شماره ( .)10نتایج آزمون  ،anovaتفاوت میانگین اعتماد اجتماعی براساس مناطق شهری

آنالیز واریانس

squares

مجموع

squares

مقدار
f

سطح معناداری

میانگین

واریانس بینگروهی
واریانس درونگروهی

0/192
37/005

0/048
0/109

0/440

0/780

برا اس موارد گنااند شد در جدول شمار ( ،)11میزان اعتماد اجتمااعی در مناانج شاهر ،
کمی با یکدییر تفاوت دارد که این تفاوت اندک ،معناادار نی اد و قابنیاد تعمایم باه جامعاۀ
آمار را ندارد.
جدول شماره ( .)11میانگین اعتماد اجتماعی براساس مناطق شهری

اعتماد اجتماعی  /مناطق شهری
منطقه یک
منطقه دو
منطقه سه
منطقه چهار
منطقه پنج

میانگین
3/41
3/37
3/39
3/40
3/45

انحراف معیار
0/29
0/37
0/34
0/29
0/31

خطا
0/036
0/043
0/040
0/034
0/042

min

max

2/76
2/73
2/82
2/91
2/88

4/04
4/45
4/35
4/22
4/28
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 .4-6رگرسیون چندگانۀ تأثیر متغیرهای کارآمدی دولت ،دینداری ،و فقر اقتصادی بر
اعتماد اجتماعی

داد ا جدول شمار ( )12نشان مید د که تأثیر کارآمد دولد ،دیندار  ،و فقر اقتصااد
بر اعتماد اجتماعی ،معنادار ا د و این امر تأیید بر نظریۀ کنمن ،لوئیس ،و زتومکا ا د .باا
توجه به ۀم معنادار جدول شمار ( )12معادلۀ رگر یون ،وۀی و قابلپی بینی ا د.
جدول شماره ( .)12ضریب تعیین و خطی بودن رگرسیون
Method Enter

r

Model

0/686
مجموع

squares

squares

رگرسیون
باقیمانده
مجموع

16/334
18/425
34/760

5/445

ضریب تعیین
0/470
مقدار
میانگین
f

83/62

0/065

خطا
.25516

سطح معناداری
0/000

برا اس مقدار بتا گنااند شد در جدول شمار ( )13متغیر ا پای باین (دیاندار  ،فقار
اقتصاد  ،و کارآمد دولد) حدود  ۴7درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی را تییین میکنند.
جدول شماره ( .)13میزان تأثیر

اعتماد اجتماعی
عرض از مبدأ
کارآمدی دولت
دینداری
فقر اقتصادی

ضرایب غیراستاندارد
خطای استاندارد
مقدار B
0/083
2/228
0/038
0/088
0/024
0/223
0/027
0/138

ضرایب استاندارد
مقدار Beta
__
0/134
0/514
0/239

مقدار

t

26/810
2/330
9/438
5/173

معناداری
0/000
0/020
0/000
0/000

برپایۀ تحنیل م یر انااششد  ،میزان اثرات م تقیم و غیرم تقیم متغیر اا کارآماد دولاد،
دیندار  ،و فقر اقتصاد بر اعتماد اجتماعی در قالب شکل شمار ( )2مشخص شد ا د.
شکل شماره ( .)2اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای کارآمدی دولت ،دینداری ،و فقر اقتصادی بر اعتماد اجتماعی
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داد ا جدول شامار ( ،)1۴نشااند نادۀ اثارات م اتقیم و غیرم اتقیم کارآماد دولاد،
دیندار  ،و فقر اقتصاد بر اعتماد اجتمااعی ا اد .باراینا ااس ،دیاندار  ،بیشاترین اثار
م تقیم را بر اعتماد اجتماعی دارد .مچنین ،فقر اقتصااد و کارآماد دولاد ،دارا اثارات
م تقیم و غیرم تقیمی بر اعتماد اجتماعی ا د.
جدول شماره ( .)14میزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم

اثر مستقیم
0/51
0/13
0/23

اعتماد اجتماعی
دینداری
کارآمدی دولت
فقر اقتصادی

اثر غیرمستقیم
-----

 0/31و - 0/015
- 0/051

اثر کل
0/051
0/42
0/79

نتیجهگیری
نتای پژو

حاضر نشان مید د که وضعید اعتماد اجتمااعی در شاهروندان شاهر رشاد،

متو ط ا د .بین اعتماد اجتماعی و کارآمد دولاد ،می اتیی معناادار وجاود دارد و باا
ارتقا کارآمد دولاد ،میازان اعتمااد اجتمااعی شاهروندان افازای

مییاباد .باین دو بعاد

کارآمد دولد ،یعنی عدالد توزیعی و عمنکارد یا ای ،باا اعتمااد اجتمااعی ،می اتیی
معنادار وجود دارد و اگر کارآمد دولد در دو بعد عمنکرد یا ی و عدالد توزیعی افزای
یابد ،اعتماد اجتماعی شهروندان نیز افزای مییابد .باین اعتمااد اجتمااعی و فقار اقتصااد ،
می تیی معنادار وجود دارد و با کا

فقر اقتصاد بر میزان اعتماد اجتمااعی شاهروندان

افزود میشود .بین اعتماد اجتماعی و دیندار  ،می تیی معنادار وجود دارد و باا افازای
میزان دیندار  ،میزان اعتماد اجتماعی شهروندان نیاز افازای مییاباد و متغیر اا کارآماد
دولد ،دیندار  ،و فقر اقتصاد  ۴7 ،درصد تغییرات اعتماد اجتمااعی را تییاین مایکنناد .در
نظریۀ زتومکا ،عامنی که در ۀم نهاد بر میزان اعتماد اجتماعی تأثیر میگذارد ،پا خگاویی
نهاد ا دولتی در برابر مردش و نهاد ا دییر ا د ،و انتظار میرود بهگونها عمال کنناد کاه
بازبینی ا و کنترل ا الزش را در مورد رفتار و عمنکرد کارکنان و د ادانادرکاران واود اناااش
د ند .یافته ا پژو

حاضر ،با این نظریۀ زتومکا م اویی دارد کاه باا ارتقاا کارآماد

دولد بر میزان اعتماد اجتماعی شاهروندان افازود میشاود .در نظریاۀ کنمان ،میازان اعتمااد
اجتماعی تحد تأثیر اح اس عدالد در چهار بعد اح اس برابر توزیعی ،قانونی ،فرصتی ،و
مشارکتی ا د .نتای پژو

حاضر ،تأییدگر نظریۀ کنمن ا اد و نشاان مید اد کاه رچاه

ز ینب ثابت ویشکاسوقه و همکاران /بررسی رابطۀ کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در جامعۀ ایران؛ مطالعۀ موردی...

36

ژپوهشناهم علوم سیاسی

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 7-40

اح اس برابر و تأثیرگذار بر جنیه ا برابر توزیعی در افاراد جامعاه بیشاتر باشاد ،میازان
اعتماد اجتماعی نیز افزای ووا د داشد .بهنظر لوئیس ،افراد که ورد فر نگ فقر دارند ،در
جامعۀ بزرگتر درگیر نمیشوند یا فاصنۀ وود را با آن حف میکنند .در محیۀی که فر نگ فقار
رشد کند ،اعتماد اجتماعی نمیتواند ریشه بییرد و گ ترش یاباد .یافتاه ا پاژو
تأییدگر این نظریه ا د و نشان مید د که با کا

حاضار،

فقر اقتصاد بار میازان اعتمااد اجتمااعی

شهروندان افزود میشود .دربارۀ میزان دین دار  ،دو دیدگا متضاد روتشتاین و زتومکا برر ای
شد که نتای پژو

 ،حاکی از می تیی معنادار باین اعتمااد اجتمااعی و دیاندار ا اد.

درواقع ،با افزای میزان دیندار بر میزان اعتماد اجتماعی شهروندان افزود میشود؛ بنابراین،
نظریۀ روتشتاین رد و این دیدگا زتومکا تأیید میشود کاه باا افازای دیاندار  ،میازان اعتمااد
اجتماعی افزای

37

مییابد.

ز ینب ثابت ویشکاسوقه و همکاران /بررسی رابطۀ کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در جامعۀ ایران؛ مطالعۀ موردی...

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 7-40

ژپوهشناهم علوم سیاسی

منابع

ا تونز ،راب ( ،)13۸۵متفکران بزرگ ج معهشن سی ،ترجمۀ مهرداد میرداماد  ،تهران :نشرمرکز.
ا نندر ،اریک ( « ،)13۸7مهچیز برا مه :برابر و اعتماد اجتماعی» ،ترجماۀ اباوعنی وداد یار و
مرتضی زینآباد  ،پژوهشن مه اعتم د اجتم عی ،شمار .1۶
ادری ی ،اف انه؛ رحمانی ونینی ،اح ان؛ ح ینی امین ،اید نارگس (« ،)13۹1اعتمااد اجتمااعی،
ر اورد ناار ا دینی و ارزش ا اوالقی (جامعۀ آمار  :ا تادان و کارکنان و دانشاویان دانشایا
آزاد ا المی واحد تهران شمال)» ،ج معهپژوهی فرهنگی ،ال وش ،شمار .1
الوانی ،یدمهد ؛ داناییفرد ،ح ن (« ،)13۸۰مدیرید دولتی و اعتماد عمومی» ،ویژهن مه مودیریت
دولتی ،ال چهارد م ،شمار .۵۵
ا توار ،امیه (« ،)13۹7برر ی تأثیر وش یا ی مدیران ازمان ا دولتی بر اعتماد اجتماعی باا
توجه به نق میانای رمایۀ اجتماعی (مورد مۀالعه :ادارات کل شهر زا دان)» ،پ ی نن مه ک رشن سی
ارشد رشته مدیریت دولتیوتنسعۀ من بع انس نی ،دانشیا ی تانوبنوچ تان.
اینینهارت ،رونالد ( ،)1373تحنل فرهنگی در ج معوه پیشورفتۀ صونعتی ،ترجماه ماریم وتار ،تهاران:
امیرکییر.
باقر  ،محمود؛ شارعپور ،محمود؛ کریمی موغار  ،ز را (« ،)13۹۸برر ی تأثیر نیرش به کیفیاد و
عمنکرد نهاد ا دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (برر ی تاربی نظریاه ا
نهادمحور)» ،ج معهشن سی نه ده ی اجتم عی ،دورۀ ششم ،شمار .1۴
بنیکی ،نورمن ( ،)13۸۴طراحی پژوهشه ی اجتم عی ،ترجمۀ ح ن چاوشیان ،تهران :نشر نی.
بیدل ،پریناز؛ صادقی ،عنیاکیر (« ،)13۹3رابۀۀ اعتماد اجتماعی و فردگرایی افرانی در شهر مشهد»،
رف ه اجتم عی ،دور  ،1۴شمار .۵۵
پاتناش ،رابرت ( ،)13۸۴دمنکراسی و سنته ی مدنی ،ترجماۀ محمادتقی دلفاروز ،تهاران :انتشاارات
روزنامه ا الش.
جالییپااور ،حمیااد (« ،)13۸۵فروپاشاای یااا آشاافتیی اجتماااعی در ای اران  ،»137۶-13۸۴مانااۀ
جامعهشنا ی ایران ،دور فتم ،شمار .3
چنیی ،م عود ( ،)137۵ج معهشن سی نظم ،تهران نشر نی.
رزشآ نگ ،مهد ؛ صادقی شا دانی ،مهد (« ،)13۹۹واکاو رابۀاۀ باین ف ااد عینای و ادراکای باا
مؤلفۀ اعتماد اجتماعی تعمیمیافته» ،مجلس و راهبرد ،ال بی دو فتم ،شمار .1۰3
ربانی ،ر ول؛ بهشتی ،صمد (« ،)13۹۰برر ی تاربی رابۀۀ دیندار و رضاید از زنادگی» ،مجلوه
علنم اجتم عی دانشکده ادبی ت و علنم انس نی دانشگ ه فردوسی مشهد ،شمار .17
رفیعپور ،فرامرز (« ،)13۸7آنومی یا آشفتیی اجتماعی» ،پژوهشی در زمینه پت نسوی آنونمی در شوهر،
تهران :روش.
ریتزر ،جورج ( ،)13۸۰نظریۀ ج معهشن سی در دوران مع صر ،ترجمۀ مح ن ثالثی ،تهران :عنمی.
زتومکا ،پیوتر ( ،)13۸۶اعتم د :نظریهه ی ج معهشن ختی ،ترجمه غالمرضا غفار  ،تهران :شیراز .
عادت ،رحمان (« ،)13۸۵تخمین ۀم و توزیع ارمایۀ اجتمااعی در ا اتان ا» ،رفو ه اجتمو عی،

ز ینب ثابت ویشکاسوقه و همکاران /بررسی رابطۀ کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در جامعۀ ایران؛ مطالعۀ موردی...

38

ژپوهشناهم علوم سیاسی

زمستان  ،1400شماره  ،1پیاپی  ،65صص 7-40

ال ششم ،شمار .23
صداقدزادگان ،شهناز؛ پنا تونی ،بهراش؛ منکشاا ی ،مالاک (« ،)13۹7برر ای رابۀاۀ باین اعتمااد
اجتماعی و نزاع فرد در بین جوانان شهر ایالش» ،فرهنگ ایالم ،دورۀ  ،1۹شمار  ۶۰و .۶1
فیروزآباد  ،ید احمد؛ ایمانی جاجرمی ،ح این ( « ،)13۸۵ارمایۀ اجتمااعی و تو اعه اقتصااد
اجتماعی در کالنشهر تهران» ،رف ه اجتم عی ،ال ششم ،شمار .23
فیروزجائیان ،عنیاصاغر ( ،)13۸۶فراتحلیو مط لعو ت انج مشوده در حونز ارزشهو و هنج رهو ی
اجتم عی ،طرح پژوهشی ،تهران :دبیروانه شورا عالی انقالب فر نیی.
قا می ،عیدالصیاح؛ فاضل ،رضا؛ انصار  ،حمید (« ،)13۹۹برر ی رابۀۀ باین اعتمااد اجتمااعی و
مشارکد اجتماعی با رفتار دموکراتیک اعضا ازمان ا ماردشنهااد در واانواد (مۀالعاۀ ماورد :
ا تان ایالش)» ،فرهنگ ایالم ،دور  ،21شمار  ۶۶و .۶7
قا می ،وحید؛ عدلیپور ،صمد؛ میرمحمدتیار دیوکالیی ،یداحمد (« ،)13۹2رابۀۀ ویاد دینای و
اعتماد اجتماعی در بین دانشاویان دانشیا مازندران» ،دین و ارتب ط ت ،ال بی تم ،شمار .۴۴
قدو ی ،حامد (« ،)13۸۴رابۀۀ رمایۀ اجتماعی و تو عۀ اقتصاد از منظر نهادگرایی» ،در :سورم یه
اجتم عی و رف ه اجتم عی ،مریم شریفیان ،تهران :انتشارات دانشیا عنوش بهز ی تی و توانیخشی.
کنمن ،جیمز ( ،)1377بنی ده ی نظریۀ اجتم عی ،ترجمه منوچهر صیور  ،تهران :نشر نی.
گودرز  ،مح ن (« ،)13۸7گرای ا فر نیای و نیرش اا اجتمااعی ایرانیاان (کال کشاور)»،
یافته ا پیمای منی تحوالت فر نیی ،تهران :ازمان تینیغات ا المی.
گیدنز ،آنتونی ( ،)13۸۴پی مده ی مدرنیت ،ترجمۀ مح ن ثالثی ،تهران :نشر مرکز.
لوئیس ،ا کار ( ،)13۸7فرزندان س نچز ،ترجمۀ حشمد کامرانی ،تهران :انتشارات رمس.
نوابخ  ،مهرداد (« ،)13۹۸تییین جامعهشناوتی تأثیر ا اتفاد از شایکۀ جهاانی اینترناد بار اعتمااد
اجتماعی شهروندان تهران (مۀالعۀ مورد  :اکنان منۀقۀ  2شهر تهران)» ،راهبرد اجتم عیوفرهنگوی،
ال شتم ،شمار .3۰
یار  ،حامد؛ زارجرییی ،جعفر (« ،)13۹1برر ی رابۀۀ اح اس امنید و اعتماد اجتمااعی در میاان
شهروندان (مۀالعۀ مورد اکنان شهر کرمانشا )» ،پژوهشه ی راهبردی امنیوت و نظوم اجتمو عی،
ال اول ،شمار .۴
Almond, G. A. and Verba, S. (1963), The Civic Culture: Political Attitudes and
Democracy in Five Nations, Princeton: Princeton University.
Benveniste, C. (1987), Professionalizing the Organization, London: Jossey-Bass.
Benjamins, M. (2006), "Religious Influences on Trust in Physicians and the
Health Care System", Psychiatry in Medicine, Vol. 36 (1), Pp. 69-83.
Coleman, J. (1988), “Social Capital in the Creation of Human Capital”, American
Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement: Organizations andInstitutions:
Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, pp.
S95-S120.

39

ز ینب ثابت ویشکاسوقه و همکاران /بررسی رابطۀ کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در جامعۀ ایران؛ مطالعۀ موردی...

ژپوهشناهم علوم سیاسی

7-40  صص،65  پیاپی،1  شماره،1400 زمستان

Flexon, J. L. & Lurigio A. J. (2009), “Exploring the dimensions of trust in the
police among Chicago juveniles”, Journal of Criminal Justice, Volume 37, Issue
2, pp. 180-189.
Inglehart, R. (1999), “Trust well-being and democracy”, in Mark E. Warren,
(ed), Democracy and Trust, Combridge Camber University.
Johnson,

D.

(1993),

Reaching

out:

interpersonal

effectiveness

and

self

actualization, Boston, Allyn and Bacon, Book.
Lauren, M. (2001), Social Capital Trust and Democracy: in search of missing
linkage.
Luhmann, N. (1988), Famility, Confidence, Trust: Problems and alternative. In
Trust: Making and Breaking Cooperative Ralations, Cambridge Press, ed. D
Gambetta, 94-108.
Letki, N. & Evans, G. (2۰۰2), Social trust and responses to political and
economic tansformation in East-Central Europe, NFField Collg – Eoxford.

Lipset, S. M. (1963), Political Man: The Social Bases of Politics, Anchor Books,
New York.
Mata,

F.

(2013),"

Religious

Affiliations

and

the

Trust

in

Persons

and

Institutions”, Public and International Affairs, University of Ottawa, April 15.
Putnam, P. (1995), Bowling Alone: America's Declining Social Capital, Volume 6,
Number 1, Pp. 65-78.
Sabine,

T.

K. (2004),“Trust-building

strategies

in

inter-organizational

negotiations”, Journal of Managerial Psychology, Vol. 19, No.6.
Stark, Rodney & Glock, Charles (1970),

American piety: The Nature of

Religious Commiment, University of California.
Thibaut, J, & Walker, L. (1975), “Procedural justice: A psychological analysis”,
Hillsdale, NJ.: Lawrence Erlbaum Associates.
Tylor, T. (1999), "Americans and social trust: who, where and why", Pew
Research Center, http:pewresearch.org.
Welch, M. & et.al (2004), "Trust in god and Trust in man: the ambivalent role of
religion in shaping dimension of social trust", Journal for the scientific study of
religion, vol. 43 (3).

40

... بررسی رابطۀ کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در جامعۀ ایران؛ مطالعۀ موردی/ز ینب ثابت ویشکاسوقه و همکاران

