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 چکیده

دراين پژوهش با استفاده از مدل ارايه شده مبتنی بر مبانی نظری، تاثیر پاسخگويی را بر اعتماد عمومی و اعتماد 

روش پژوهش مبتنی براستراتژی پیمايش است که برای گردآوری  .یمسیاسی مورد مطالعه و ارزيابی قرار می ده

 LISRELو  SPSSاطالعات آن از ابزار پرسشنامه و جهت بررسی و تحلیل فرضیات آن از نرم افزارهای آماری 

استفاده شده است. معلمین ،دبیران و کارکنان آموزش و پرورش در شهر تهران و کارکنان ستادی شرکت ملی 

ده های نفتی ايران جامعه آماری اين پژوهش را تشکیل می دهند که نمونه آماری از میان جامعه آماری پخش فراور

فوق انتخاب و پرسشنامه نهايی درمیان آن توزيع گرديده است. يافته های نهايی پژوهش وجود رابطه معنادار میان 

طح اعتماد عمومی به سازمانهای ادراک عمومی از سطح پاسخگويی سازمان های دولتی ،س يک مدل سه وجهی

دولتی وسطح اعتماد سیاسی به دولت را تايید می کنند. تداوم اين دست بررسی ها ونیز انجام مطالعات تکمیلی در 

 اين زمینه می تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله پاسخگويی ،اعتماد عمومی و اعتمادسیاسی می باشد.

 

 ی، اعتماد عمومی و اعتماد سیاسیپاسخگویواژه های کلیدی: 
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 مقدمه:. 7

 زمینه و انسانی روابط مهم هاي جنبه از یكی اعتماد

.  است جامعه اعضاي میـان ي همكـار و مـشاركت ساز

 روزمـره ي هـا كـنش و تعـامالت از بسیاري بنیان اعتماد

 در چه و فردي میان ارتباط در چه انسانی جوامـع در

 مفهوم اعتمـاد.  هاسـت گروه بین اجتماعی ارتباطات

 این و شده پرداخته آن به مختلف ابعاد از كه است مبهمی

 آن مختلف انواع و ابعاد معنا، كثرت به تاحدودي امر

 اعتقاد به 2005 : 6 ).، پناهی و نژاد ایران)  است انجامیده

 اسـت بزرگی مساله سه از یكی اعتماد( 1991) بهن رابرت

 مواجه آن با همواره دولتی مـدیریت نشمندا اندیـ كـه

 و انعطـاف شـدن محـدود بـه عنصر این فقدان. بوده اند

 رسمی غیر روابط نقش اعتماد. می شود منجر عمل آزادي

 رویه و مقررات بـه وابـستگی عـدم به و كند می ایفا را

 اكثر در رسد می نظر انجامد. به می قانونی و رسمی هاي

 خود از مانند عوامل از موعه ايمج علـت بـه جوامـع

 رسانه هـاي وجود ، اجتماعی سرمایه ي فقدان بیگانگی،

 اعتماد دولتی، نهادهاي گویی پاسخ عدم ویژه به و انتقادي

 صورت در مسأله این. است یافتـه كـاهش دولت به مردم

 پـی در را فراوانـی آسیبهاي بلندمدت در توجهی بی

 بررسی اعتماد مفهوم ابتدا مقاله این در.  داشت خواهـد

 تأكید مورد متغیرهاي مهم برخی تاثیر سپس و شود می

 بـه عمـومی اعتمـاد كاهش یا افزایش در نظري مبانی در

 میگیرد . قرار ارزیابی و بررسی مورد دولتی هـاي سـازمان

 

 

 پژوهش تچارچوب نظری ، مدل مفهومی و فرضیا

ي از مردم به به عقیده رابرت دنهارت امروزه بسیار 

دولت اعتماد ندارند اما این فقط به این علت نیست كه 

كنند. مدیریت دولتی نوین در پی ها خوب كار نمیدولت

هاي دولت آن است كه با بهبود در كارایی و كاهش هزینه

بتواند اعتماد عمومی را جلب نماید، اما این كافی نیست. 

این است كه  زیرا دلیل واقعی بی اعتمادي مردم به دولت

دانند )بویژه در موضوعاتی نظیر دولت را پاسخگو نمی

(. Denhardt , 1999 : 279 - 292اخالقیات و درستكاري( )

ها است كه نظریه پردازان مدیریت دولتی عقیده دارند سال

پاسخگو نسبت به جلب اعتماد عمومی در  هايدولت

ل یابند. در این پژوهش تالش شد عامجامعه توفیق می

مستقیم)پاسخگویی( تأثیرگذار بر اعتماد عمومی به دولت 

ارتباط متغیرهاي اصلی  3پوشش داده شوند. در شكل 

 پژوهش در قابل مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباط بین پاسخگويی، اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی-7شکل

 

 

 

 

 عمومیاعتماد  پاسخگویی
اعتماد 

 سیاسی

 پاسخگویی 

اعتماد 

 عمومی 

عتماد ا

 سیاسی
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 :مدل مفهومی تحقیق2شکل

 

مدل مفهومی ارائه شده در باال  با توجه به مبانی

ري پاسخگویی، بر نحوه تاثیر گذا ه منظور بررسیبتحقیق 

ارائه  باال 4شكل  به شرحاعتماد عمومی و اعتماد سیاسی 

 : شد

 :تحقیق  ه هايفرضی

 فرضیه هاي اصلی:

به دولت و  پاسخگویی بر سطح اعتماد عمومی -1

 سازمانهاي دولتی تاثیر دارد.

 سطح اعتماد سیاسی تاثیر دارد. پاسخگویی بر -2

 اعتماد عمومی بر اعتماد سیاسی تاثیر دارد. -3

پاسخگویی بر اعتماد عمومی از طریق متغیر  -4

 میانجی سیاسی تاثیر دارد.

 

 روش شناسی پژوهش 

اعتماد عمومی و اعتماد در مدل تحلیلی تحقیق 

 می باشد؛رونزا بمتغیر پاسخگویی رونزا و د، متغیر سیاسی

را به عنوان  این متغیر اخیراز جهتی دیگر می توان و 

اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی  هايو متغیر متغیر مستقل

به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفت. ابزار اصلی گرد  را

آوري اطالعات پرسشنامه است كه بر این اساس براي 

سوال براي  11متغیر هاي مورد بررسی به ترتیب 

سئوال 21اعتماد عمومی و ال براي سئو 9پاسخگویی، 

لیكرت در  گزینه اي 1با طیف  متغیر اعتماد سیاسیبراي 

 پرسشنامه نظر گرفته شده است. به منظور سنجش پایایی

پرسشنامه پیش آزمون شد و  44یک نمونه اولیه شامل، 

سپس با استفاده از داده هاي بدست آمده از پرسشنامه، 

فاي كرونباخ محاسبه شد میزان ضریب اعتماد با روش آل

درصد براي  47810 كه براي سواالت متغیرها به ترتیب،

 47811و  اعتماد عمومیدرصد براي  47941 پاسخگویی،

این اعداد نشان . بدست آمداعتماد سیاسی درصد براي 

دهنده این است كه پرسشنامه از قابلیت اعتماد و به 

منظور  عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار است. به

روایی محتوا استفاده شد بدین  سنجش روایی سواالت از

صورت كه با مراجعه به پرسشنامه هاي استاندارد موجود 

در كتب ، پژوهشنامه هاي مدیریت و پایان نامه هاي 

مختلف اقدام به ساختن پرسشنامه شد وسپس با مراجعه 

به اساتید و متخصصان و خبرگان امر، اصالحات و تغییرات 

 د نظر اعمال و پرسشنامه نهایی را تدوین شده است.مور

 

 جامعه آماری 

 جامعه آماري این پژوهش با توجه به متغیرهاي

معلمین ،دبیران و كاركنان آموزش و پرورش كلیه  تحقیق،

شهر تهران و كاركنان ستادي شركت ملی پخش فراورده 

هاي نفتی ایران می باشد . با توجه به قلمرو مكانی 

و حجم زیاد جامعه آماري حجم جامعه ترجیحاً گسترده 

نامحدود فرض و جهت افزایش اعتماد، تعداد كل نمونه 

گیري از جامعه نامحدود الزم براساس فرمول آماري نمونه



 4731 بهار ،73، شماره دوازدهمسال  )پژوهشگر( فصلنامه مديريت، 

 

 

711 

محاسبه شد. جمع كل پرسشنامه ها در این تحقیق 

 عدد می باشد.441

 يافته های پژوهش

 بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق

عیت موجود متغیرهاي تحقیق در براي بررسی وض

استفاده گردید.  جامعه آماري از آزمون تی تک نمونه اي

آمده است.با توجه به محاسبات  2كه نتایج در جدول 

انجام گرفته ،وضعیت هر متغیر با توجه به میزان عدد 

معناداري متغیر و عالمت دو حد باال و پایین مشخص می 

 4741داري كوچكتر از شود. در صورتی كه میزان عدد معنا

باشد و نیز دو عالمت حد باال و پایین مثبت باشد مقدار 

و وضعیت متغیر مناسب  3میانگین متغیر باالتر از عدد 

می باشد و در صورتی كه میزان عدد معناداري كوچكتر از 

باشد و نیز دو عالمت حد باال و پایین منفی باشد  4741

، و وضعیت متغیر  3د كوچكتر از عد مقدار میانگین متغیر

نامناسب می باشد . همان طوریكه مالحظه می گردد همه 

 در وضعیت نامناسبی قرار دارند. متغیرهاي تحقیق

 

3:0آزمون میانگین يک جامعه آماری):-7جدول H) 

 نام متغیر
میانگ

 ین

انحراف 

 معیار

عدد 

 معناداري
 حد باال حد پایین

وضعیت 

 متغیر

2781 پاسخگویی

41 

47899

48 

47418 472002- 47421

0- 

 نامناسب

2711 اعتماد عمومی

18 

47941

33 

47444 474448- 47103

0- 

 نامناسب

2710 اعتمادسیاسی

84 
47814

04 
47444 473403- 47111

0- 
 نامناسب

 

 بررسی مدل های اندازه گیری متغیرهای تحقیق

قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیات و مدلهاي 

تا از صحت مدلهاي اندازه  مفهومی تحقیق الزم است

 و (اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی)درونزا هايگیري متغیر

حاصل شود. لذا در اطمینان ( پاسخگویی رونزا)بمتغیرهاي 

به ترتیب آورده  هاادامه مدل هاي اندازه گیري این متغیر

مرتبه  1می شود كه این كار توسط تحلیل عاملی تاییدي

تحلیل عاملی تاییدي یكی  اول و دوم صورت گرفته است.

از قدیمی ترین روش هاي آماري است كه براي بررسی 

                                                            
1 Confirmatory factor analysis 

متغیر هاي مشاهده شده  ارتباط بین متغیر هاي مكنون و

و بیانگر مدل اندازه گیري  به كار برده می شود )سواالت(

 (.Byrne M.B,1997)است

 پاسخگوییگیري متغیر  الف(مدل اندازه

 3سخگویی در جدول پانتایج تحلیل عاملی تاییدي 

 dfχ/2. با توجه به خروجی لیزرل، مقدار  آمده است

 RMSEA می باشد، مقدار 3محاسبه شده كمتر از عدد 

می 47444برابر با  P-Valueو شاخص  47491 نیز برابر با

به ترتیب برابر  NFIو  GFI ،AGFIهمچنین مقدار  باشد.

دهنده برازش است كه نشان 4792و  4.94، 4.91با 

بررسی شاخص هاي برازش مدل  نسبتاً باالي مدل است.
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مناسب و پاسخگویی كه مدل اندازه گیري  نشان می دهد

  كلیه اعداد و پارامتر هاي مدل معنادار است.

 

 و بارهای عاملی متغیر پاسخگويی مدل تخمین استاندارد: -2جدول

 T مولفه هاي پاسخگویی ردیف

Statistic 
بار 

 عاملی

 09/4 19/11 خالقیپاسخگویی ا 1

 81/4 41/19 پاسخگویی قانونی 2

 88/4 31/22 پاسخگویی مالی 3

4 
 -پاسخگویی عملكردي

 اجرایی
18/21 91/4 

 81/4 11/21 پاسخگویی سیاسی 1

 متغیر اعتماد عمومیب(مدل اندازه گیري 

اعتماد متغیر  نتایج تحلیل عاملی تاییدي مرتبه اول

مان طور كه مالحظه می ه آمده است. 4عمومی در جدول 

می باشد،  3محاسبه شده كمتر از عدد  dfχ/2شود مقدار 

 P-Valueو شاخص 47411 نیز برابر با RMSEA مقدار

و  GFI ،AGFIهمچنین مقدار می باشد. 47444برابر با 

NFI  بررسی  است. 4.91و  4.94، 4.93به ترتیب برابر با

ازه كه مدل اندشاخص هاي برازش مدل نشان می دهد 

مناسب و كلیه اعداد و پارامترهاي  یادشدهگیري متغیر 

نتایج مدل اندازه گیري حاكی از وجود  مدل معنادار است.

مولفه هاي متغیر روابط همبستگی مثبت و معناداري بین 

 است. اعتماد عمومی

 

 متغیر اعتماد عمومی و بارهاي عاملی مدل تخمین استاندارد:-3دولج

 ردیف
د مولفه هاي اعتما

 عمومی
T 

Statistic 
بار 

 عاملی

1 
تعامل وسازگاري 

 )اطمینان به دولت(
12/23 92/4 

2 

حل مسائل ومشكالت 

عمومی)مشكل گشایی 

 دولت(

14/22 94/4 

3 

احساس عدالت 

محوري)عدالت مداري 

 دولت(

21/21 80/4 

 

 متغیر اعتماد سیاسی(مدل اندازه گیري پ

د سیاسی در اعتما نتایج تحلیل عاملی تاییدي متغیر

محاسبه شده كمتر از  dfχ/2، مقدار  آمده است 1جدول

و  47494 نیز برابر با RMSEA می باشد، مقدار 3عدد 

همچنین  می باشد474444برابر با  P-Valueشاخص 

و  4.91، 4.94به ترتیب برابر با  NFIو  GFI ،AGFIمقدار 

. بررسی شاخص هاي برازش مدل نشان می است 4.91

مناسب و كلیه  یادشدهاندازه گیري متغیر  كه مدلدهد 

اعداد و پارامترهاي مدل معنادار است. نتایج مدل اندازه 

گیري حاكی از وجود روابط همبستگی مثبت و معناداري 

 است. مولفه هاي متغیر اعتماد سیاسیبین 

 متغیر اعتماد سیاسیمدل تخمین استاندارد:-4جدول

 ردیف
مولفه هاي اعتماد 

 سیاسی
T 

Statistic 
بار 

 عاملی

1 
اعتماد به نهادهاي 

 سیاسی
14/23 94/4 

 83/4 19/19 اعتماد به نظام سیاسی 2

3 
اعتماد به كارگزاران 

 سیاسی
10/18 84/4 

 

  بررسی مدل ساختاری ) تحلیل مسیر( تحقیق

هاي اندازه  بعد از اطمینان یافتن از صحت مدل

ومی، گیري)تحلیل عاملی تأییدي متغیرهاي اعتماد عم

هاي اصلی تحقیق مورد  سیاسی و پاسخگویی(، فرضیه

ي میان  آزمون قرار گرفتند یا به عبارت دیگر رابطه

متغیرهاي اصلی)مكنون ها( با هم سنجیده شد. این روابط 

از تجزیه و تحلیل چند متغیره یا رگرسیون چند  با استفاده

گانه بررسی و تحلیل شد كه در این راستا از مدل معادالت 
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هاي ساختاري) تحلیل  طور مشخص ، از مدل ساختاري و به

مسیر ( استفاده شده است. الزم به ذكر است براي تأیید یا 

استفاده  ها از ضرایب استاندارد و اعداد معناداري رد فرضیه

 91همچنین براي كلیه مسیرها ضریب اطمینان  شود . می

 . باشد درصد می 1درصد و سطح خطا 

[

 

 

 

 

 

 

 استاندارد تحقیق در حالت تخمین :مدل -3شکل

 

 

 

 

 

 

 اعداد معناداری تحقیق در حالت مدل:  -4شکل

 

 

 مدل برازش)مناسب بودن( -الف

)هـاي خـوب بـودن بـرازش مـدل       شاخص
2

 X، df، P 

value  وRMSEAباشند . بهترین شاخص مناسب در  ( می

/dfنرم افزار لیزرل 
2

 X باشـد   )كاي دو به درجه آزادي( مـی

باشد مـدل داراي برازش)تناسـب(    3كه هر چه كوچكتر از 

، همـان میـانگین مجـذور    RMSEAبهتري است . شاخص 

خطاهاي مدل است. این شاخص بر اساس خطاهـاي مـدل   

است یعنـی اگـر   49/4شود. حد مجاز این مقدار  ساخته می

باشد خیلی  41/4باشد قابل قبول است، اگر زیر  49/4زیر 

 .خوب است

 

 

 های برازش مدل ساختاری : شاخص5جدول 

میانگین 

مجذور 

خطاهای 

 مدل

P 

value 
درجه 

 آزادی
 شاخص ها کای مربع

490/4 444/4 182 1111798 

مقادیر 

شاخص 

 ها

 

دهـد كـه    نشـان مـی   0آمده در جـدول دست  مقادیر به

مدل مفهومی تحقیق از برازش خوبی برخـوردار اسـت .بـا    

( 490/4توجه به اینكه میـانگین مجـذور خطاهـاي مـدل)    

(بـه  1408731همچنـین كـاي دو )   اسـت و  49/4برابر با 

 پاسخگویی 

اعتماد 

 عمومی 

اعتماد 

 سیاسی

.0.0 .000 

.0.0 

 پاسخگویی 

اعتماد 

 عمومی 

اعتماد 

 سیاسی

..0. 5.55 

5.00 
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همچنین مقدار  است 3نیز كوچكتر از  (301درجه آزادي)

GFI ،AGFI  وNFI    ــا ــر ب ــب براب ــه ترتی و  4.94، 4.91ب

دهنـده بـرازش نسـبتاً بـاالي مـدل      است كه نشـان  4792

باشد  باالیی می است.در نتیجه مدل داراي برازش و تناسب

متغیرهـا بـر    و نشان دهنده آن است كه روابط تنظیم شده

 اساس چارچوب نظري تحقیق منطقی بوده است .

 بررسی فرضیات مدل  -ب

خصهاي مدل از نظر شا گردیدهمان طوریكه مالحظه 

همان طور كه تناسب در وضعیت مناسبی به سر می برد. 

در مورد روابط بین اجزاي نیز آمده است ،  0در جدول 

 مدل این نتایج بدست آمده است:

به دولت و  پاسخگویی بر سطح اعتماد عمومی -1

و ( 4.32)مستقیم و داراي اثر مثبتسازمانهاي دولتی 

تحقیق تایید  اول فرضیه لذا می باشد( 1711 )معناداري 

 می شود.

تاثیر معنی دار پاسخگویی بر سطح اعتماد سیاسی  -2

می ( 4704 ؛معناداريو ضریب  4.43)بار عاملی؛  ندارد

 دوم تحقیق تایید نمی شود. فرضیه لذا باشد

 داراي اثر مثبتاعتماد عمومی بر اعتماد سیاسی  -3

 لذا می باشد( 1721 )و معناداري ( 4.41)مستقیم و

 سوم تحقیق تایید می شود. ضیهفر

داراي اثر مثبت،  اعتماد عمومیبر روي  پاسخگویی -4

( و  1فرضیه می باشد) 4.32مستقیم و معناداري برابر با 

 اعتماد عمومینیز بر روي  اعتماد سیاسیهمچنین خود 

می  4.41داراي اثر مثبت، مستقیم و معناداري برابر با 

یعنی میانجی بودن  4ه لذا فرضیه شمار ،(3باشد)فرضیه 

 پاسخگویی و اعتماد عمومیدر رابطه بین  اعتماد سیاسی

.یعنی پاسخگویی بر اعتماد عمومی از ودش نیز تایید می

. با تایید طریق متغیر میانجی اعتماد سیاسی تاثیر دارد

داراي اثر غیر  پاسخگویی، اعتماد سیاسینقش میانجی 

اعتماد بر روي  4.13 مثبت و معناداري برابر با مستقیم،

 1نتایج تحلیل فرضیات تحقیق در جدولمی باشد.عمومی 

 ارائه شده است.

 

 

 : نتايج حاصل از مدل معادالت ساختاری)تحلیل مسیر(6جدول

 نتیجه  t-Value ضريب استاندارد مسیر فرضیه

 تایید 4714 1711 4732 اعتماد عمومی پاسخگویی 1فرضیه

 رد 474449 4704 4743 سیاعتماد سیا پاسخگویی 2فرضیه

 تایید 4711 1721 4741 اعتماد سیاسی اعتماد عمومی 3فرضیه

 تایید اعتمادعمومی -اعتماد سیاسی -پاسخگویی 4فرضیه

 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

بررسی یافته هاي تحقیق بر اساس مدل معادالت 

كه پاسخگویی بر اعتماد عمومی ساختاري نشان میدهد 

دارد ولی بر اعتماد سیاسی تاثیر غیر  تاثیر مستقیم

مستیقم دارد. همچنین اعتماد سیاسی هم بر اعتماد 

به طوركلی آزمون عمومی تاثیر مستقیم و معنادار دارد. 

هاي انجام شده روي الگوي مفهومی پژوهش و شاخص 

هاي آماري مورد محاسبه حاكی ازاین است كه داده هاي 

لعه با الگوي مفهومی گرد آوردي شده ازنمونه مورد مطا
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پژوهش سازگاري وتناسب الزم را دارد. بنابراین ، الگوي 

مفهومی پیشنهادي باوجود برخی اصالحات صورت گرفته 

درمجموع مورد تأثیر قرارمی گیرد اما درباره یافته هاي 

 نظري حاصل ازاین پژوهش، نكات زیر قابل بیان است:

مربوط تحقیق حاضردركنار عنصر مهم پاسخگویی كه 

به تعامل مستقیم دولت ومردم است وبه دنبال بررسی 

وتجزیه وتحلیل دقیق ترنقش اعتماد عمومی درتغییرات 

اعتماد سیاسی بوده و ازاین طریق برنقش تكمیلی وزمینه 

اي این موارد تاكید نموده است. نكته دیگر این كه پژوهش 

حاضر با معرفی مفهوم اعتماد سیاسی درحوزه مدیریت 

ی وازطریق مطالعه رابطه تعاملی اعتماد عمومی به دولت

سازمان هاي دولتی واعتماد سیاسی نسبت به تحقیقات 

پیشین دراین زمینه بصورت پررنگ ترو مشخص تر بررابطه 

تنگاتنگ دوحوزه سیاسی واداري تاكید می كند با این 

تفاوت كه این بار ارتباط این دو بخش مبتنی بررویكرد 

از دیدگاه عامه به رابطه وتعامل میان  اعتماد است یعنی

این دو حیطه توجه شده است. این مساله هنگامی جلب 

توجه می كند كه دریابیم بیشتر پژوهشگران پیشین 

درحوزه جامعه شناسی وعلوم سیاسی ) شاید بنابه ضرورت 

رشته ( بانگاهی كالن عمدتا به پدیده اعتماد سیاسی 

د. درعین حال پژوهشگران ومطالعه پیرامون آن پرداخته ان

فعال درعرصه مدیریت دولتی نیزبه اقتضائات خاص رشته 

خود اغلب مقوله اعتماد رابانگاه ویژه به سازمان هاي 

دولتی و بوروكراسی هاي عمومی مورد توجه قرارداده اند 

گونه كه اشاره شد نگارنده تالش داشته است تا خالء  همان

را با استفاده ازمطالعه ناخواسته پیش آمده دراین زمینه 

 همزمان این دو مفهوم به نوعی پوشش دهد.

 مراجعمنابع و 

، آمار و كاربرد آن 1384ـ آذر، عادل و مومنی، منصور، 1

 در مدیریت، چاپ پنجم، انتشارات سمت.

، فرهنگ 1314پور، عباس و كاشانی، منوچهر، ـ آریان2

جیبی انگلیسی به فارسی؛ چاپ هفتم، تهران، 

 ارات امیركبییر.انتش

، بررسی رابطه 1384ـ ازكیا، مصطفی، غفاري، غالمرضا، 3

بین اعتماد و مشاركت در نواحی روستایی كاشان، 

 ، بهار و تابستان.11اجتماعی، شماره نامه علوم

، توسعه 1384ـ ازكیا، مصطفی، غفاري، غالمرضا، 4

روستایی با تاكید بر جامعه روستایی ایران، تهران، نشر 

 نی.

، 1384ـ الوانی، سید مهدي و دانایی فرد، حسن 1

هاي سازمان دولتی، گفتارهایی در فلسفه تئوري

 تهران، انتشارات صفار، چاپ اول.

هاي نو در مدیریت ، افق1319ـ الوانی، سید مهدي، 0

دولتی، مركز آموزش مدیریت دولتی، فصلنامه شماره 

14. 

آذر، عادل، فرد، حسن و ـ الوانی، سید مهدي، دانایی1

شناسی پژوهش كمی در مدیریت ، روش1383

 رویكردي جامع، چاپ اول، تهران، انتشارات صفار.

، 1384فرد، حسن، ـ الوانی، سید مهدي و دانایی8

مدیریت دولتی و اعتماد عمومی، مجله دانش 

، 11مدیریت، دانشكده مدیریت دانشگاه تهران، شماره 

 .1ـ 21ص 

شناسی نظم، تهران، نشر امعه، ج1311ـ چلپی، مسعود، 9

 نی.

، رابطه بین اعتماد عمومی و 1381ـ خانزاد، زینب، 14

-نامه كارشناسی ارشد دانشگاه عالمهپاسخگویی، پایان

 طباطبایی.
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، اعتماد به دولت، بازتاب 1381ـ دانایی فرد، حسن، 11

عملكرد سیستم خدمات عمومی، فصلنامه مدیریت و 

 .13توسعه، شماره 

-، اعتماد عمومی به سازمان1382ایی فرد، حسن، ـ دان12

هاي دولتی در ایران، رساله دوره دكتري مدیریت 

دولتی دانشكده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه 

 طباطبایی.

، چالش هاي مدیریت دولتی 1384ـ دانایی فرد، حسن13

 در ایران ،تهران، انتشارات سمت.

ویشی دانایی فرد حسن ،رجب زاده علی، در-14

اسالمی و فرهنگ -علی،تبیین شایستگی اخالقی

خدمت گزاري در ارتقا پاسخگویی عمومی 

بیمارستانهاي دولتی،مجله اخالق و تاریخ پزشكی، 

 89پاییز  4دوره سوم،شماره 

، 1384ـ سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه، 11

هاي تحقیق در علوم رفتاري، چاپ پنجم، تهران، روش

 ت آگاه.انتشارا

داري ، تاثیر سطوح مختلف دین1380ـ شایگان، فریبا، 10

-بر اعتماد سیاسی، تهران، رساله دوره دكتري جامعه

شناسی سیاسی، دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه 

 عالمه طباطبایی.

هاي پاسخگویی در ، نظام1384ـ فقیهی، ابوالحسن، 11

بخش دولتی، دیدگاه تطبیقی، فصلنامه مطالعات 

یریت، انتشارات دانشكده مدیریت و حسابداري مد

 .11، ص 34و  29دانشگاه عالمه طباطبایی، شماره 
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