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 ياسيو اعتماد س يبر اعتماد عموم ييپاسخگو ريتأث

 (رانيا يدولت يها سازمانمورد مطالعه: ) 
 

  2ياسد لياسماعـ  1يحرمت اصغر

 

 چکيده

 در حاوزه و چاه   يفارد  انيا ارتباطاات م  نهيچه در زم يروزمره در جوامع انسانهاي  و کنش تعامالتاز  ياريبس انيبن

در هار   ياسا ياعتمااد س  تيکه بهبود وضاع  ستين يديترد. اعتماد بنا شده است هيبر پا ها گروه نيب يرتباطات اجتماعا

اثربخش شاهروندان   يو همکار يهمراه طور نيهمو  يعموم يها يمش خط يساز ادهيپو  نياز تدو يبانيجامعه در پشت

 . کند يم فايا ينقش محور يعموم يبا دولت و نهادها

و اعتمااد   يرا بار اعتمااد عماوم    ييپاساخوو  ريتاثث  ،ينظر يبر مبان يشده مبتن ارائهپژوهش با استفاده از مدل  نيدر ا

 يگاردوور  ياسات کاه بارا    شيماا يپ يبار اساتراتژ   يروش پژوهش مبتنا . قرار گرفت يابيمورد مطالعه و ارز ياسيس

 LISRELو  SPSS يوماار  يافزارهاا  رمنا ون از  اتيفرضا  ليا و تحل ياطالعات ون از ابزار پرسشنامه و جهت بررسا 

 ليپاژوهش را تشاک   نيا يو کارکنان وموزش و پرورش در شهر تهران جامعه ومار رانيدب، نيمعلم. استفاده شده است

. اسات  دهيا گرد عيا ون توز انيا در م ييفاو  انتخااو و پرسشانامه نهاا     يجامعه ومار انياز م يدهند که نمونه ومار مي

 يهاا  سازمان يياز سطح پاسخوو يادراک عموم يمدل سه وجه کي انيود رابطه معنادار موج هشپژو يينهاهاي  افتهي

دسات   نيا تاداوم ا . کنند مي دييتثبه دولت را  ياسياعتماد س و سطح يدولت يها سازمانبه  يسطح اعتماد عموم، يدولت

، ييدولات باه مقولاه پاساخوو     رشات يبتوجه  يبرا يتواند بستر مي نهيزم نيدر ا يليانجام مطالعات تکم زيونها  يبررس

 . باشد مي ياسيس و اعتماد ياعتماد عموم

 ياسيو اعتماد س ياعتماد عموم ،ييپاسخوو واژگان كليدي:
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 مقدمه

است که افراد را به داشتن  ين عنصرياعتماد مهمتر

 يحت. کند مي قيتشو هيچند سوا يه يارتباطات دوسو

 ياد را حساعتم يشمندان اجتماعياز اند ياريبس

 و فقطشود  مي يو همکاردانند که منجر به تعاون  مي

ن تفاوت قادر به يدر عها  ن حالت است که انسانيدر ا

 1زنشتاتيبه گفته و. خواهند بودحل مشکالت 

تا  و ميدورک يبرا ينظم اجتماع مسئلهن يمهمتر

 يو همبستوجاد اعتماد يا سيتون يبرا يحدود

دار ياعتماد پا يو نوعام بدون انج يعني ،است ياجتماع

( مناسبات 51: 5731يچلب) ستيممکن ن ينظم اجتماع

ک يدر  ها گروهگوناگون در روابط متقابل افراد و 

. ن کنشوران استيازمند اعتماد متقابل بيجامعه ن

ان جامعه شناسان معاصر مبحث اعتماد يزتومبکاکه در م

ه ژه قرار داده معتقد است کيرا مورد توجه و ياجتماع

ک يست بلکه ين يديده جديا يتوجه به اعتماد اجتماع

 يبه نظر او برخوردار. است يچند قرن يان فکريجر

چون  يفرد منحصربههاي  يژگيد از ويجامعه جد

 و تنوع يگستردگ ،متقابل يشدت وابستو ،ييگرا ندهيو

بسط نظام  ي،اجتماع زيو تماها  د نقشيجوامع تزا

و  يابهام ناشناختو شياو افزنهادها  يدگيچيپ ،انتخاو

 يط اجتماعيبودن نسبت به مح بهيو غر يگمنام تيتقو

ات جامعه را يون در ح و نقش يتوجه به اعتماد اجتماع

مانند  يشمندانياند. بدل کرده است يجد يتيبه واقع

ز توجه يون 6ومنيسل ،4دنزيگ ،5نيهارد ،3باربر ،2لومان

و ا يازک) .اند داشته يبه بحث اعتماد اجتماع يا ژهيو

 . (5731:135 يغفار

اعتماد در ون مطرح  مسئلهکه هايي  از عرصه يکي

وجود  ،باشد مي عرصه روابط دولت و مردم ،است

و ل يرا تسه و دولتن بخش روابط مردم ياعتماد در ا

بر  يرابطه مبتن. شود مي ون يو بقا يداريپا باعث

 اعتماد شونده يوهم برا اعتماد کننده يهم برا اعتماد

 يرابطه برا نيدر هم. برخواهد داشت در يمنافع

 ،تيامن يچون برقرار يکنند مواهب مي که اعتماد يمردم

م يرمستقيغ ايم يمنافع مستق ،مواهب نظم از يبرخوردار

و ارتباط مستمر  ي،اجتماع يفرهنو ي،اقتصاد ي،اسيس

نظرات  شنهادها ويپ و ارائهاز حکومت  ييوعدم جدا

توان  مي امور مختلف را ،شتريه ببهبود هرچ يدر راستا

تواند  مي ن اعتماديهم ا اعتماد شونده يبرشمرد و برا

حکومت بدون توسل به  يو بقال دوام ياز قب ييايمزا

 يبانينان از پشتياطم ،ت مردميرضا ،و خشونتزور 

 ياجتماع ياقتصاد ياسيمات حساس سيمردم در تصم

ت يماد رضادرواقع اعت. داشته باشد يرا در پ يو فرهنو

که به  يو حکومتکند  مي زور ن سرکوو ويوزيرا جا

به  ياز چندانين ،اعتماد مردم را جلب کرده باشد ينحو

ز اعتماد خود را يمردم ن ندارد و و خشونتکاربرد زور 

سطح  رو نياز ا. کنند مي يگذار هيسرمانزد حکومت 

 هر نظام و کارگزارانران يمد يدولت برا ياعتماد عموم

و ن ياز تدو يبانيدر پشترا يت دارد زياهم ياسيس

و  يهمراه طور نيهم و يعموم يها يمش خط ياجرا

 کند مي فاديا ياثربخش شهروندان نقش محور يهمکار

  (100:1111اوردان )

 سو و کياز  يعموم در بخشان امور يوند متوليپ 

شرفت يت و پيموفق زانيبر مور يد يشهروندان از سو

از مردم  ييوجدا ياعتماد يبد ويافزا مي امور جامعه

را با  رانيو مد گذاران استيستواند  مي حکومت

 روبرو سازد ياريبس يو ناکامشکست 

طور  به ،اعتماد به دولت. (15-13: 5735فرد ييدانا)

توسعه همه  يو در کل برا ياسيتوسعه س يبرا يخاص

 و مخدوشژه برخوردار است يو يتيدار اهميجانبه و پا

 تر عيوساس يو در مق يادار بر نظامتواند  مي شدن ون

 ينيار سنويبس يها نهيو هزان يکشور ز ياسيس بر نظام

و کاهش اعتماد شهروندان به دولت . را وارد وورد

. جهان امروز استهاي  از بحران ياسيس ينهادها

را به وجود وورده که  يتيمختلف وضع يرخدادها

 ي،رگرکا ينهادها ي،گروههاي  نان به رسانهياطم

به شدت کاهش  يدولت و کارگزاران يتجار مؤسسات

 ها دستواهبا  ،سوءظن در روابط شهروندان يافته و نوعي



  55 /...تاثير پاسخوويي بر اعتماد عمومي و اعتماد سياسي 

تي
دول

ت 
يري

مد
ت 

سال
ه ر

نام
صل

ف
 

 يالوان) به وجود ومده است يحکومت يو نهادها

 يعرصه برا نيدر ان پژوهش ي( بنابرا30:ص5730

 و وموزندهقابل استفاده  استمدارانيو سدولتمردان 

توان  ي مياعتماد عموم بودن باال ياياز مزا. خواهد بود

شبرد يهمچون همراه کردن مردم در پ يبه موارد

 يو اجتماع يملهاي  انجام طرح در ،مختلفهاي  برنامه

نه دفع يت وحاد مردم در زميحما در جذو يحت ايو 

 يها گروهاز طرف  يو داخل يخارج يدهايتهد

ن يپس شکل گرفتن اعتماد متقابل ب. مختلف اشاره کرد

 يمهم يداخل جيو نتا يخارجهاي  تيمز مردم ودولت 

 ينمونه جامعه برخوردار از اعتماد عموم يبرا. دارد

 در طرف برتر لحاظ يخود را در معادالت جهان کشور

 ک دولت مقتدر را به خودي يالملل نيبکند و ژست  مي

با تواند  مي يالملل نيب در تعامالت جهيو درنت. رديگ مي

ها  تنش ي،داخل در بعدن يچنهم. برخورد کند اقتدار

 ينه برايو زم دهد يم خود را به ورامش يجا

که  يجه دولتيدر نت. شود مي فراهم موردنظرهاي  تيفعال

ل پشتوانه يبه دل مند است بهره بها گرانه ين سرماياز ا

 يو خارج يچ بحران و فشار داخلياز ه يم مردميعظ

وجود  ليرا مردم بدلينخواهد داشت ز يا واهمهترس و 

 هرگونهستند و با يا مي ون در کناراعتماد به دولت 

ز در يوانه نيب يها و قدرتمقابله خواهد کرد  يمشکل

چالش  و بهن اعتماد از به خطر انداختن يجه همينت

 . مانند مي ناتوان يمردمهاي  دن دولتيکش

 يها مدلبه  يبيترک يکرديپژوهش حاضر با رو

ر يتثثافتن ي ه دنبالب ياسيو اعتماد س ياعتماد عموم

 نيو ااست  يو ادار ياسيحوزه س دو بر ييپاسخوو

هاي  ان شد پژوهشياست که همانوونه که ب يدر حال

علوم  ،يشناس جامعهگرفته در حوزه  صورت بهمشا

بر بحث اعتماد  عمدتًا 7يگذار يمش و خط ياسيس

بر غالبًا  8يقات مربوط به حوزه اداريو تحق ياسيس

متمرکز  يدولت يها بر سازمان يموماعتماد ع موضوع

ت عنصر ياساس با توجه به نقش پر اهم نيبر ا. اند بوده

ک ي ييات و شکوفاياعتماد متقابل دولت و مردم در ح

 ريزهاي  پاسخ به پرسش يدر پپژوهش حاضر ، جامعه

 :باشد مي

با اعتماد در حوزه  يرابطه اعتماد در حوزه ادار

چوونه ها  دولت ييست؟ و عامل پاسخوويچ ياسيس

ر يتثث يو ادار ياسيس دو حوزهمردم به  بر اعتماد

 گذارد؟ يم

 

 ينظر يمرور مبان

 ياست که از سو يميمفهوم اعتماد از جمله مفاه

 يمختلف مورد بررس يعلمهاي  نوشته نظران صاحب

موضوع ها  ن رشتهيدر واقع محققان ا. قرار گرفته است

قرار  يبررس مختلف مورد يکردهايرا از رو يمشابه

ن يا اند کردهتمرکز  يخاص ي جنبهک بر يو هر  اند داده

ناقص از مفهوم اعتماد  يفيامر خود منجر به ارائه تعر

ه ياعتماد شب. (5003، و و همکارانيلوسک) شده است

 ياست ول ياتيح ها سازمان ياتمسفر است که برا

 ق ون در حوزه سازمان فرايف دقيکه زمان تعر يهنوام

، پورتر و همکاران). ميشو مي يدچار ابهامات رسد مي

5031) . 

از  ياريف بسيتعار ،نظرها وجود اختالف ليبه دل

شمندان مختلف ارائه شده است که ياعتماد توسط اند

شتر يب. ده استيموضوع انجام يدگيچيبه پن امر يا

ان يب يا نهيچند زم ياعتماد را در سطح ،محققان

اگر . منجر شود ياديز دانش يبه گردووراند تا  کرده

اعتماد  يهايژگيم با توجه به عناصر و ويبخواه

توان اعتماد را يم ،از ون ارائه دهم ياف سادهيتعر

ف کرد که يفرد نسبت به افراد جامعه تعر حسن ظن

فرد  يل روابط اجتماعين امر موجب گسترش و تسهيا

از  ياگسترده ،نجا افراد جامعهيدر ا. شوديوران ميبا د

ا بالقوه يور تعامل دارند يکديهستند که با  يکسان

ن است ينکته قابل توجه ا. توانند تعامل داشته باشند يم

 يبيدگاه ترکيک دياتخاذ  ،مفهوم اعتماد يکه در بررس

 هادگاهيک از ديبر هر  يانحصار يسه با اتکايدر مقا

ا اعتماد به عنوان ي يتيشخص يژگياعتماد به عنوان و)
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. تر باشدتواند ثمربخشي( مياجتماع نظام يژگيو

تواند اعتماد را در سطوح کالن و يم يبيدگاه ترکيد

ق اعتماد ين تحقيدر ا ،هرحال به. خرد مطرح سازد

 . مورد مطالعه قرار گرفته است ياسيو س يعموم

 

 ياعتماد عموم

ق از يف دقيات موجود بر فقدان تعريادب يبررس

ف اعتماد در يتعر .ت دارديواژه اعتماد حکا يمعنا

 ل است:يبه شرح ذ وکسفورد يسيفرهنگ انول

 ص يا خصايها يژگياز و يبه برخ اتکاا ينان ياطم

 ا سازمانيک شخص ي

 ا سازمان بدون يا اعتبار دادن به شخص يرفتن يپذ

 افت شواهد و قرائنيو در يبررس

  ا سازمانيک فرد يبه صداقت  اتکاا يا اعتقاد يباور 

 ا يک فرد يطمئن نسبت به داشتن انتظارات م

 سازمان

 يو وفادار يدرست ،صداقت 

مهم فلسفه  ياز محورها يکياعتماد به عنوان 

خ بشر ينه تاريريد يهادر سال يو اخالق ياجتماع

اعتماد ارائه و  از واژه يف متعدديتعار. شه داردير

به علت . ده استير گردييزمان دستخوش تغ درگذر

نسبت به مفهوم  يمتفاوت يکردهايرو ي،انهيشين پيچن

م تا منافع يکنيوران اعتماد ميما به د. اعتماد وجود دارد

ن افراد صرفًا يپس اگر ا. رنديما را در نظر بو

شکل ها  ن حالت نسبت به ونيباشند ا طلب منفعت

 يلذا اگر طرف مورد اعتماد فقط نفع شخص. رديگينم

مارچ  زعم به. کنديدا نميپ يند اعتماد مفهوميخود را بب

ن است که اعتماد بر ياعتماد ا يده محوريا ،والسن

 . (13، 5003مارچ و السون:)است انتظار استوار  ينوع

سازد ياعتماد را مخدوش م ،ن انتظاراتياز ا يتخط

به اعتقاد زاکر . کنديجاد نميا ياعتماد يباما ضرورتًا 

بروز کند  يشود که بدگمانيجاد ميا يوقت ياعتماد يب

ک ياز انتظارات در  يبه برخ يتوجه يبجه ون ير نتکه د

م يز تعميور مبادالت نيبه د احتمااًل ،مبادله دو طرفه

 (10، 5030:)زوکر. شوديداده م

ج مثبت يانتظار نتا يتوان اعتماد را نوعين ميبنابرا

اقدام مورد  يتواند بر مبنايک طرف ميدانست که 

ون  ياصل يگژيک تعامل که ويدر ) وريانتظار طرف د

کامل  ،فين تعريا. ديافت نماينان است( دريعدم اطم

 ، رايز. ديويبه نظر م

 ،نان وجود دارديکه عدم اطم يطيالف( در مح

 رديگيشکل م

 يانتظار است که امکان تخط يان کننده نوعيو( ب

 . از ون وجود دارد

از  يزانيم به ميمستق طور بهاز اعتماد  يزانيج( م

 . خورديم ونديانتظارات پ

 ا چند طرف استيازمند دو يد( ن

 يج منفينه نتا ،شوديج مطلوو مرتبط ميها( به نتا

 يهاهينظر ياصل يهااز محور يکي ياعتماد عموم

از  يکي ياعتماد عموم. است يدولت دولت و سازمان

است که وحدت را در  ياجتماع يهاهيسرما

و . کنديجاد و حفظ ميا ي،اجتماع يها ستميس

 ،اعتماد. دهد يمک را پرورش يدموکرات يها ارزش

ندگان يکه نما ييهاشهروندان را به نهادها و سازمان

ت و يق مشروعين طريو از ا دهد يموند يها هستند پون

در . ابدييش ميک افزايدولت دموکرات ياثربخش

شود که تنها سطح يم ديتثکن نکته يبر ا يت دولتيريمد

ن يبد ،و سازنده است يردکارک ،از اعتماد يمتوسط

مردم نسبت به دولت  يو افراط يمعنا که اعتماد احساس

ها مانع نقد و اصالح عملکرد ون ي،ران دولتيو مد

ت نظام يز مشروعين يشود و کاهش اعتماد عموم يم

 برديم سؤالر يز زيرا ن يت دولتيريو مد ياسيس

 . (10 ،5701، فر ييدانا)

 

 ياسياعتماد س

مهم مفهوم اعتماد هاي  يكي از جنبه اعتماد سياسي

باشد در ادبيات اعتماد سياسي بعضًا به سه مفهوم مي
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political trust، Political confidence، Political 

Efficacy ابتدا هر يك از اين . شويممواجه مي

اين  موردنظر ونچهاصطالحات تعريف و سپس 

يا  Political Efficacy. شودمشخص مي ،پژوهش است

به احساس شهروندان درباره اثرات  ،قابليت سياسي

اين . پردازدامور( سياسي مي) ها بر رخدادهاكنشي ون

شان بر  يرگذاريتثثاعتقاد افراد به  گر نشانمفهوم 

ريشه اين اصطالح . تغييرات سياسي و اجتماعي است

اجتماعي و به مفاهيمي چون شايستوي  يشناس روانبه 

ارزيابي از توانايي خود و  ،فردي اعتماد به نفس

و نقطه مقابل از خود . گردد يبرمهاي شخصي قابليت

هاي لذا بيشتر در سيستم. بيوانوي سياسي است

گيري نيز جهت Efficacyواژه . دموكراتيك كاربرد دارد

موضوعات سياسي است كه در  يسو بهتعميم يافته 

ي اما اعتماد سياس. ماندطول زمان كم و بيش ثابت مي

به احساس مردم در مورد متصديان  9سيترين ازنظر

ليپست و . گرددونان باز ميهاي  سياسي و سياست

اطمينان سياسي  ،اعتماد يکالبدشکافهم در  10وشنايدر

را محدود به رهبران سياسي و رهبران نهادهاي اصلي و 

 مداران استيسمدعي هستند هرگاه مردم تصور كنند كه 

اطمينان به دولت  ،هستندفقط به فكر منافع خود 

هاي رسانه ريتثثيابد و اين امر به شدت  مي كاهش

الزارواسفلد و مرتون هم در . تبليغاتي بستوي دارد

 ،اعتماد سياسي ها بر رسانه ريتثثاي تحت عنوان مقاله

 Faith togetherرا از واژه التين  11ريشه واژه اطمينان

سياسي  دانسته و ون را براي اطمينان به مسئوالن

اي استيون مجموعه ازنظراعتماد سياسي . اند کاربرده به

هايي هاي مثبت نسبت به موضوعات يا سوژهاز نورش

در تعريف اعتماد سياسي به  12نوريس. سياسي است

 پنج شاخص پرداخته كه عبارتند از:

 حمايت از اجتماع سياسي مثل ملت يا كشور (5

 حمايت از كشور در زمان جنگ()

 ت از قانون اساسي كشورحماي (1

حمايت از امور اجرايي رژيم مثل دموكراسي و  (7

 مانند ون

 ،پارلمان ،حمايت از نهادهاي رژيم مثل حكومت (5

احزاو سياسي و  ،بوروكراسي ،پليس ،قوه قضائيه

و  ياسيس رئيسانو  ياسيحمايت از كنشوران س

. يياجرا

 

 
 عتماد سياسي: ابعاد ا5شکل 

22: 1386، منبع: شايوان

ـ اعتماد به اجتماع سیاسی روش کار و عملكرد 

 دموکراسی

 ـ اعتقاد به کنشگران سیاسی

 ـ اعتقاد به سیاستگذاران مملكت

 ـ اعتقاد به نهادهای سیاسی

 ـ اعتقاد به حكومت و پارلمان

 ـ اعتقاد به احزاب سیاسی

 اجتماع سیاسی

 نهادهای سیاسی

 کنشگران سیاسی

 جامعه

 /ی خاصاعتماد سیاس

 به هم پیوسته

 انتزاعی /اعتماد سیاسی عام

 جامعه
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د عنوان کرد که اعتماد يبا يکل يبندک جمعيدر 

و  گردد يبرمافراد  ياسيس يبه احساس توانمند ياسيس

نان ياطم. است ياسيس يوانوينقطه مقابل از خودب

. پردازنديم ياسيشتر به نخبوان و رهبران سيب ياسيس

کنشوران به تر و عالوه بر عام ياعتماد مفهوم يول

پردازد و لذا نهادها و بعضًا به خود نظام سياسي هم مي

از بين اين سه واژه به دليل جامعيت و توجه به تمام 

در اين پژوهش  ونچه، هاابعاد و جوانب سياسي واژه

اعتماد سياسي است كه در سه جزء . باشدمي مدنظر

تشكيل دهنده يك حكومت را به عنوان يك ساختار 

 . دهد يمل و فراگير پوشش سياسي كام

 

 ييپاسخگو

 گفتههايي  نديدر جوامع به فرا ييمفهوم پاسخوو

رفتار و  يشود که شهروندان حاکمان را برا مي

ق ين مقوله اغلب از طريدانند ا مي مسئول عملکردشان

 يگذار قانونندگان مردم در مجالس ينما انتخاوند يفرا

شان در و کارکنان يران بخش عموميباشد تا مد مي

ران يمد. پاسخوو سازند ينظارت يسازوکارهامقابل 

از سلسله مراتب  فرو دست خود مثمورانز ين ياسيس

 يها دادگاهن محاکم و يو همچن تيو مسئول ارياخت

ترو يپ). ان را در مقابل پاسخوو سازنديز مجريو ن يادار

 يها ضرورتاز  يکي يي(پاسخوو11-11، 1111:رالف

ن يبهتر. است يط کنونيدر شرا يت دولتيريمد يديکل

 ينتوانند کسان که يمادام ساالر مردم يحکمران يالووها

ار دارند در برابر شهروندان يرا که قدرت را در اخت

ي تلق ريپذ بيوسو  ناکارومد کاماًلند يپاسخوو نما

 ياز ارکان اصل يکي ييپاسخوو، قتيدر حق. گردد مي

، ز عدالتا يريتواند تصو مي است که يت دولتيريمد

 يتواند برا مي را به ذهن متبادر سازد و يبرابر، انصاف

 هد استفادرمو يت دولتيريمد ياثربخشط و يبهبود شرا

 (111، 1113:بوون و همکاران). رديقرار گ

 يت دولتيريدانشمندان مد 5311از اواخر دهه 

قرار  مدنظررا  ين اصوليچن يعمل يو اجرا يريکارگ به

وران يلسون و ديو. گردد مي انيب بيکه به ترت اند داده

 ،استين اداره و سيب ييق جداياستدالل کردند با از طر

 ياسيسهاي  به دور از دخالت يدولتهاي  يبوروکراس

نسبت به  ييکنند و پاسخوو مي دايپ ينظم مشخص

لسون يو، 5011گودنو ) شود مي است محققيحوزه س

5333/5033) . 

بخش هاي  تيالو گستره فع يدگيچيع پيبا رشد سر

 است مورد انتقاد واقع شد ياداره از س ييده جدايا يدولت

 
 زان استقالليبر منبع نظارت و م ديتثکبا  ييابعاد پاسخوو :1شکل

 48، ص1380منبع: فقيهي، 
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بر  (5015) نري( و ف5011) کيو لذا فردر

ي درونهاي  ق کنترلياز طر يبوروکراس ييپاسخوو

و  يا حرفههاي   و کد عملدستورالهمچون  (يسازمان)

 يو قانون ياسيس يق ابزارهاياز طري خارجهاي  کنترل

 يابزار ييجاد پاسخوويده اياها  ن بحثيا. کردند ديتثک

را پرورش  ياجتماعهاي  ق مقررات و استانداردياز طر

ومده در  به وجودشامل روابط  يرونيب ييپاسخوو. داد

ا روابط ي ياسيس يق تئورياز طر يندگينما ييپاسخوو

شامل  ياجتماع ييباشد و پاسخوو مي ليوک -لياص

است که در  يو فرهنو ياخالق، يا حرفه ييپاسخوو

که . ديو مي به وجودچندگانه  ياجتماع يندهايجه فراينت

. ون توسط رومزک ارائه شده است يچارچوو مفهوم

، قانوني، سياسي :به انواع ي رايپاسخوو (1111) رمزك

و  يبا توجه به منبع نظارت درون يا و حرفهسازماني 

ر يک نموده و به شکل زيتفک، زان استقالليم يرونيب

 . (13ص، 5731ي، هيفق). نشان داده است

 يدرون سازمان يها نظارت: به يسازمان ييپاسخوو

بر  يکه مبتن يين نوع پاسخوويدر ا. شود مي گفته

ران بر يمد ،باشد مي روابط فرادست و فرو دست

 دارند نظارت يار اندکيکه اغلب اخت يکنانعملکرد کار

 يادوارهاي  ينيم و بازبيمستق يها نظارت. کنند مي

. است يسازمان يياز پاسخوو يق روشنيمصاد ،عملکرد

و  يسازمان يها نامه بخش ،ن مقرراتين تدويهمچن

ارات کارکنان را يکه اخت ينظارت يور ساز و کارهايد

 قرار ييخوون نوع پاسيکند در زمره ا مي محدود

 . رديگ مي

 يرونيب يها نظارت رندهيدربرگ: يقانون ييپاسخوو 

بر عملکرد است که هدف ون انطبا  عملکرد با 

اساس . است ين اساسيو قوان يالزامات قانون

نهاده شده  ليوکل يبر روابط اص يقانون ييپاسخوو

ژه يوهاي  يدگياغلب از را رس يين پاسخوويا. است

و  يا برنامهو  يمالهاي  يزيمم ي،نينتق يها نظارتمانند 

ات يبه شکا يدگيرس يبرا يرونيبهاي  يبازرس

 . رديگ مي صورت ياستخدام

ن يو در ا دارد ي: جنبه درونيا حرفه ييپاسخوو

منبع استاندارد عملکرد قضاوت  يينوع پاسخوو

 ياستقالل افراد برا. فرد کارمند است يشخص

 حفظ شيوب کم يين نوع پاسخوويدر ا ها يريگ ميتصم

اعتقادات  ،يا حرفه يشود و عملکرد ونها با هنجارها مي

 . رديگ مي و تجارو مکتسبه ونان مورد قضاوت قرار

ران يمد يين نوع پاسخووي: در اياسيس ييپاسخوو

، منتخبان مردم يعني ياسيمقامات سهاي  به خواسته

 ياسيس ير نهادهاينفع و سايذ يها گروهن يهمچن

 ياسيس ييور پاسخوويبه عبارت د. پاسخوو هستند

بر عملکرد  ها سازمان ينظارت صاحبان و مالکان اصل

 . ران استيمد

ها  ارزش يي،ک از انواع چهارگانه پاسخوويدر هر

جدول . است ديتثکمورد  يا ژهيو يو انتظارات رفتار

را برحسب ارزش  ييپاسخووهاي  انواع نظام 5شماره 

 . دهد يم انو انتظارات رفتار نش ديتثکمورد 

 

و ها  ارزش برحسب ييپاسخووهاي  :نظام5جدول 

 (13ص، 5731ي، هيفقي )انتظارات رفتار

نوع 

 پاسخگويي

ارزش مورد 

 ديتأک

 انتظارات

 رفتاري

کارايي و  سازماني

 وري بهره

اطاعت از دستورات 

 سازماني

اجابت دستورات و احکام  اجراي قانون قانوني

 خارج سازمان

دانش  يا حرفه

 صصيتخ

احترام به قضاوت و دانش 

 تخصصي افراد

جوابوويي به صاحبان  جوابوويي سياسي

 (...سازمان )مردم، مجلس و

 

 13يحل مسئله فاز يبرا ي( در تالش1111) کوپل

ون مطرح  يپنج بعد را برايي، بودن مفهوم پاسخوو

، 14تيمسئول، 15تينمود که عبارتند از:شفاف

ن ابعاد يکه ا. 18يده و پاسخ 17تعهد ،16يريپذ کنترل

داشت تا  ديتثک ييپاسخوو يامدهايج و پيشتر بر نتايب

 . ((Koppell’, 2005ونهاي  زميمکان
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 ات پژوهشيو فرض يمدل مفهوم ي،چارچوب نظر

از مردم به  ياريده رابرت دنهارت امروزه بسيبه عق

ست که ين علت نين فقط به ايدولت اعتماد ندارند اما ا

ن در ينو يت دولتيريمد. دکننيها خوو کار نمدولت

 يهانهيو کاهش هز ييون است که با بهبود در کارا يپ

ن ياما ا ،ديرا جلب نما يدولت بتواند اعتماد عموم

مردم به  ياعتماد يب يل واقعيرا دليز. ستين يکاف

 ژهيو به) دانندين است که دولت را پاسخوو نميدولت ا

 (يات و درستکارير اخالقينظ يدر موضوعات

قضاوت  ينه خطا ،زيچ چيه(100-130، 5000:نهارتد)

و  يعات مختلف اقتصادينه ضا يي،نه عدم کارا

نه وجود مقررات زائد  ،نيسنو يهااتينه مال ي،اجتماع

 ،شکست در جنگ يده و نه حتيچيپ يو بوروکراس

که باعث  ونچه. لرزانديشه نميها را از ردولت

ن باور ياوجود . باشديها ماضمحالل و لرزش دولت

ران ياست که عامه مردم تصور کنند حاکمان و مد

به منافع  ،موکالن يتوجه به منافع عموم يبه جا يدولت

 ين باور زمانيا. شنديانديخودشان م يد شخصيو عوا

 يها سازمانشود که مردم مشاهده کنند يت ميتقو

ان و يژه متوليکشور و به و يعموم يو نهادها يدولت

ا ي که انجام داده ونچهاکز در قبال ن مريکارگزاران ا

ت نداشته و به عامه ياند احساس مسئولانجام نداده

عدم ) ن باوريکه ا يهنوام. ستنديمردم پاسخوو ن

 يو نهادها يران دولتيمد يريپذ تيمسئولو  ييپاسخوو

. افتيتداوم  يطوالن يمدت ير شد و برايمربوطه( فراگ

 ،مردان دولتسبت به عامه مردم نه تنها اعتماد خود را ن

از دست  يعموم يها سازمانران و کارگزاران و يمد

 يخواهند داد بلکه نسبت به خود نهاد دولت به معنا

 :5733 ،خانزاده). خواهند شد اعتماد يبز يت نيک کلي

انه و عدم طلب منفعتب رفتار ين ترتي( به ا50

افول اعتماد  يبرا يبه عامه زنگ خطر ييپاسخوو

 . (31 ،5701، فرد ييدانا) هاستلتبه دو يعموم

و  يعموم يکه نهادها ييور از ون جاياز طرف د

کشورها و  ياسينده نظام سينما ،دولت يهايبوروکراس

روند لذا فرض بر ون است يبرخاسته از ون به شمار م

نان مردم ين نهادها در جلب اعتماد و اطميا هرچقدرکه 

 ياسيس نظام بهکسب کنند سطح اعتماد  يشتريق بيتوف

 يهاتيو فعالها  يريگجهت يبه عنوان پشتوانه و مبنا

ن موضوع يا. افتيش خواهد يز افزاين ينظام ادار

است و اداره است و يرابطه س يميبحث قد کننده يتداع

ها بر يبوروکراس يرگذاريتثثتوان نحوه يم يبه خوب

. (30 ،5701، فرد ييدانا) را نشان داد ياسيحوزه س

ده يعق يت دولتيريمد پردازان هينظراست که ها سال

پاسخوو نسبت به جلب اعتماد  يهادارند دولت

ن پژوهش يدر ا. ابندييق ميدر جامعه توف يعموم

بر  رگذاريتثث( ييپاسخوو) ميتالش شد عامل مستق

 7در شکل . به دولت پوشش داده شوند ياعتماد عموم

 يهومپژوهش در قابل مدل مف ياصل يرهايارتباط متغ

 . ق ارائه شده استيتحق

 

 
 ياسيو اعتماد س ياعتماد عموميي، ن پاسخووي: ارتباط ب3شکل 

 

 

 

 پاسخگویی
 اعتماد سیاسی

اعتماد عمومی به دولت 

 و سازمان های دولتی
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 قيتحق ي:مدل مفهوم1شکل

 

مدل مفهومي ارائه شده در باال  يبا توجه به مبان

يي، سخووپا يرگذاريتثثنحوه  يبررس منظور بهق يتحق

 1شکل  به شرح ياسيو اعتماد س يبر اعتماد عموم

 :شدارائه 

 

 تحقيقهاي  هفرضي

 اصليهاي  فرضيه

به دولت و  يبر سطح اعتماد عموم ييپاسخوو (5

 . دارد ريتثث يدولت يها سازمان

 . دارد ريتثث ياسيبر سطح اعتماد س ييپاسخوو (1

 . دارد ريتثث ياسيبر اعتماد س ياعتماد عموم (7

 يانجير ميق متغياز طر ياسيبر اعتماد س ييپاسخوو (1

 . دارد ريتثث ياعتماد عموم

 

 پژوهش  يشناس روش

از ونجايي که هدف پژوهش تعيين روابط عّلي ميان 

ي اسيو اعتماد س ياعتماد عموم يي،پاسخوومتغيرهاي 

 ازنظر .است هدف کاربردي ازنظرپس تحقيق  ،باشد مي

عات توصيفي و از نوع اطالل يو تحل نحوه گردووري

معادالت  بر مدلمشخص مبتني  طور بههمبستوي و 

براي بررسي روابط ميان متغيرها در . است19ساختاري

يکي . فراواني ارائه شده استهاي  روش اخيرهاي  دهه

مدل معادالت ساختاري يا تحليل چند ها  از اين روش

مدل معادالت . متغيري با متغيرهاي مکنون است

ک رويکرد وماري جامع براي وزمون ساختاري ي

 20درباره روابط بين متغيرهاي مشاهده شدههايي  فرضيه

 از طريق اين رويکرد. باشد مي 21مکنون يرهايو متغ

نظري را در جوامع  يها مدلتوان قابل قبول بودن  مي

هاي  خاص وزمون کرد و از ونجايي که اکثر متغير

سازماني  رفتار ژهيو بهموجود در تحقيقات مديريتي 

ضرورت ، باشد مي مکنون يا پوشيده و پنهان صورت به

. دشو مي روز به روز بيشتر ها مدلاستفاده از اين 

 . (5003، سوارس)

و اعتماد  ياعتماد عمومدر مدل تحليلي تحقيق 

 زا برونمتغير  ييپاسخووو  زا درونمتغير  ،ياسيس

به  را رير اخين متغياتوان  مي و از جهتي ديور باشد؛ مي

و  ياعتماد عموم يهاو متغير عنوان متغير مستقل

. به عنوان متغير وابسته در نظر گرفت را ياسياعتماد س

اطالعات پرسشنامه است که بر  يگردوورابزار اصلي 

 53مورد بررسي به ترتيب هاي  اين اساس براي متغير

و  ياعتماد عمومسئوال براي  0 يي،پاسخووبراي  سؤال

 يا نهيگز 1با طيف  ياسير اعتماد سيمتغسئوال براي 11

سنجش  منظور به. ليکرت در نظر گرفته شده است

پرسشنامه  11يک نمونه اوليه شامل ،پرسشنامه پايايي

 به دستهاي  شد و سپس با استفاده از داده وزمون شيپ

ميزان ضريب اعتماد با روش ولفاي  ،ومده از پرسشنامه

تغيرها به م سؤاالتکرونباخ محاسبه شد که براي 

درصد  015. 1 يي،پاسخوودرصد براي  330. 1 ،ترتيب

اعتماد درصد براي  355. 1و  ياعتماد عمومبراي 

اين اعداد نشان دهنده اين است . ومد به دست ياسيس

که پرسشنامه از قابليت اعتماد و به عبارت ديور از 

سنجش روايي  منظور به. پايايي الزم برخوردار است

که  صورت نيبدمحتوا استفاده شد  ييروا از سؤاالت

 ،استاندارد موجود در كتبهاي  با مراجعه به پرسشنامه

 پاسخگویی 

 اعتماد سیاسی اعتماد عمومی 
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مختلف اقدام هاي  ت و پايان نامهيريمدهاي  پژوهشنامه

با مراجعه به اساتيد و  و سپسبه ساختن پرسشنامه شد 

اصالحات و تغييرات  ،متخصصان و خبرگان امر

 . وين شده استاعمال و پرسشنامه نهايي را تد موردنظر

 

 جامعه آماري

 جامعه وماري اين پژوهش با توجه به متغيرهاي

ران و کارکنان وموزش و يدب، نيمعلمکليه ، تحقيق

گسترده  يبا توجه به قلمرو مکان پرورش شهر تهران و

حًا يحجم جامعه ترج ياد جامعه وماريو حجم ز

تعداد کل  ،ش اعتمادينامحدود فرض و جهت افزا

از جامعه  يريگنمونه يفرمول ومار بر اساسنمونه الزم 

ن يدر اها  جمع کل پرسشنامه. نامحدود محاسبه شد

 . باشد مي عدد111ق يتحق

 

 پژوهشهاي  يافته

 قبررسي وضعيت متغيرهاي تحقي

ق در يتحق يرهايت موجود متغيوضع يبررس يبرا

. دياستفاده گرد يا نمونهتک  ياز وزمون ت يجامعه ومار

با توجه به محاسبات . ومده است 1جدول ج در يکه نتا

وضعيت هر متغير با توجه به ميزان عدد ، انجام گرفته

 مشخص نييپامعناداري متغير و عالمت دو حد باال و 

از  تر کوچکميزان عدد معناداري  که يدرصورت. شود مي

باشد و نيز دو عالمت حد باال و پايين مثبت  11. 1

و وضعيت  7تر از عدد باشد مقدار ميانوين متغير باال

ميزان عدد  که يدرصورتباشد و  مي متغير مناسب

باشد و نيز دو عالمت حد  11. 1از  تر کوچکمعناداري 

 تر کوچک باال و پايين منفي باشد مقدار ميانوين متغير

. باشد مي و وضعيت متغير نامناسب ،7از عدد 

 گردد همه متغيرهاي تحقيق مي مالحظه که يطور همان

 . قرار دارند يضعيت نامناسبدر و

 

 متغيرهاي تحقيق يريگ اندازه يها مدلبررسي 

قبل از وارد شدن به مرحله وزمون فرضيات و 

مفهومي تحقيق الزم است تا از صحت  يها مدل

 ياعتماد عموم) زا درون يهامتغير يريگ اندازه يها مدل

( ييپاسخوو) زا برونمتغيرهاي  و (ياسيو اعتماد س

 يريگ اندازه يها مدللذا در ادامه . صل شودحانان ياطم

شود که اين کار توسط  مي به ترتيب وورده هااين متغير

مرتبه اول و دوم صورت گرفته  22يديتائتحليل عاملي 

 نيتر يميقديکي از  يديتائتحليل عاملي . است

وماري است که براي بررسي ارتباط بين هاي  روش

 (سؤاالت) شده مشاهده يرهايو متغمکنون هاي  متغير

 است يريگ اندازهبيانور مدل  و شود يم به کار برده

 (5003، برن)

 

 پاسخگوييگيري متغير  مدل اندازه الف(

 7در جدول  ييپاسخوو يديتائنتايج تحليل عاملي 

 dfχ/2مقدار ، زرليل يبا توجه به خروج. ومده است

 RMSEA مقدار، باشد مي 7محاسبه شده کمتر از عدد 

برابر با  P-Valueو شاخص  1.105 با ز برابرين

به NFIو  GFI ،AGFIن مقدار يهمچن. باشد يم1.111

 

 

3:0) وزمون ميانوين يک جامعه وماري: 2جدول  H) 

 وضعيت متغير حد باال حد پايين عدد معناداري انحراف معيار ميانگين نام متغير

 نامناسب -0.0246 -0.2662 0.018 0.89908 2.8451 پاسخوويي

 نامناسب -0.1636 -0.5058 0.000 0.90133 2.7148 اد عمومياعتم

 نامناسب -0.1176 -0.3563 0.000 0.84565 2.7680 ياسياعتماد س
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-است که نشان 1.01و  1.01 ،1.05ب برابر با يترت

 يبررس. مدل است يدهنده برازش نسبتًا باال

که مدل  دهد يم برازش مدل نشان يها شاخص

مناسب و کليه اعداد و  ييوپاسخو يريگ اندازه

 . مدل معنادار استهاي  پارامتر

 

ر يمتغ يعامل يو بارها مدل تخمين استاندارد :3جدول

 ييپاسخوو

 T پاسخگويي يها مؤلفه رديف

Statistic بار عاملي 

 69/0 49/14 پاسخوويي اخالقي 1

 81/0 57/19 پاسخوويي قانوني 2

 88/0 31/22 پاسخوويي مالي 3

5 
 -يي عملکرديپاسخوو

 اجرايي
18/24 94/0 

 87/0 71/21 پاسخوويي سياسي 4

 

 ير اعتماد عموميمتغ يريگ اندازهو(مدل 

اعتماد ر يمتغي مرتبه اول يديتائنتايج تحليل عاملي 

 که مالحظه طور همان. ومده است 1در جدول  يعموم

 7محاسبه شده کمتر از عدد  dfχ/2شود مقدار  مي

و شاخص 135. 1ز برابر باين RMSEA مقدار ،باشد مي

P-Value  ن مقدار يهمچن. باشد يم1.111برابر باGFI، 

AGFI  وNFI 1.05و  1.01 ،1.07ب برابر با يبه ترت 

 دهد يم برازش مدل نشان يها شاخص يبررس. است

مناسب و کليه اعداد  ادشدهيمتغير  يريگ اندازهکه مدل 

 يريگ ندازهانتايج مدل . و پارامترهاي مدل معنادار است

حاکي از وجود روابط همبستوي مثبت و معناداري بين 

 . است ير اعتماد عموميمتغ يها مؤلفه

 

 

 

 

 

ر يمتغ يعامل يو بارها استاندارد مدل تخمين: 5جدول

 ياعتماد عموم

 بار عاملي T Statistic اعتماد عمومي يها مؤلفه رديف

1 
)اطمينان به  يو سازگارتعامل 

 دولت(
42/23 92/0 

2 
عمومي  و مشکالتحل مسائل 

 دولت( ييگشا مشکل)
70/22 90/0 

3 
احساس عدالت محوري 

 )عدالت مداري دولت(
24/21 86/0 

 

 متغير اعتماد سياسي يريگ اندازه(مدل پ

در  ياسياعتماد س متغير يديتائنتايج تحليل عاملي 

محاسبه شده کمتر از  dfχ/2مقدار  ،ومده است 1جدول

و  1.101ز برابر باين RMSEA مقدار ،باشد مي 7عدد 

 نيباشد همچن يم 1.1111برابر با  P-Valueشاخص 

 ،1.01ب برابر با يبه ترت NFIو  GFI، AGFIمقدار 

برازش مدل  يها شاخص يبررس. است 1.05و  1.05

مناسب  ادشدهيمتغير  يريگ اندازهکه مدل  دهد يم نشان

نتايج  .و کليه اعداد و پارامترهاي مدل معنادار است

حاکي از وجود روابط همبستوي  يريگ اندازهمدل 

 ياسير اعتماد سيمتغ يها مؤلفهمثبت و معناداري بين 

 . است

 

 ياسير اعتماد سييمتغ مدل تخمين استاندارد: 4جدول

 بار عاملي T Statistic اعتماد سياسي يها مؤلفه رديف

 95/0 70/23 اعتماد به نهادهاي سياسي 1

 83/0 79/19 ام سياسياعتماد به نظ 2

 80/0 46/18 اعتماد به کارگزاران سياسي 3

 

 تحليل مسير( تحقيق) بررسي مدل ساختاري

 يها مدلافتن از صحت ينان يبعد از اطم

اعتماد  يرهايمتغ يديتائ يل عامليتحل) يريگ اندازه

 ياصل يها هيفرض ،(ييو پاسخوو ياسيس ي،عموم

 ق مورد يتحق
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 استاندارد ق در حالت تخمينيمدل تحق :1نمودار

 

ان يم ي ور رابطهيا به عبارت ديوزمون قرار گرفتند 

ن يا. ده شديها( با هم سنج مکنوني )اصل يرهايمتغ

ا يره يچند متغ ليوتحل هيتجزاز  روابط با استفاده

ن يل شد که در ايو تحل يبررس چندگانهون يرگرس

از  ،طور مشخص و به يراستا از مدل معادالت ساختار

. ر( استفاده شده استيل مسيتحل)ي ساختار يها مدل

ب يضرا از ها هيفرضا رد ي دييتث يالزم به ذکر است برا

. شود ياستفاده م 25يو اعداد معنادار 23استاندارد

درصد  01نان يب اطميرها ضريه مسيکل ين برايهمچن

 . باشد يدرصد م 1و سطح خطا 

 

 الف( برازش )مناسب بودن( مدل

 X ،df ،P 1) خوو بودن برازش مدل يها شاخص

value  وRMSEAن شاخص مناساب  يبهتر. باشند ي( م

( يدو باه درجاه وزاد   يکاا ) df/1 Xزرل يل افزار نرمدر 

 يباشاد مادل دارا   7از  تار  کوچاک باشد که هر چه  يم

، RMSEAشاااخص . اساات يتناسااب( بهتاار) باارازش

ن يااا. ماادل اساات ين مجااذور خطاهااايانويااهمااان م

حاد  . شاود  يمدل ساخته م يخطاها شاخص بر اساس

باشاد   10/1ر يا اگار ز  يعنياست 10/1ن مقدار يمجاز ا

خاوو   يلا يباشاد خ  11/1ر يا اگار ز ، قابل قبول اسات 

 .  است

 برازش مدل ساختاري يها شاخص: 6جدول 

ميانگين مجذور 

 خطاهاي مدل
P value 

درجه 

 آزادي

کاي 

 مربع
 ها شاخص

 ها شاخصمقادير  1711.98 482 000/0 096/0

 

کاه   دهد يمنشان  0ومده در جدول به دستر يمقاد

. برخوردار اسات  يق از برازش خوبيتحق يمدل مفهوم

 ماادل ين مجااذور خطاهااايانوياانکااه ميباا توجااه بااه ا 

 دو يکااا نيو همچناااساات  10/1( براباار بااا  100/1)

 7از  تار  کوچاک ز ي( ن701ي )(به درجه وزاد5103.75)

ب يا باه ترت  NFIو  GFI ،AGFIن مقادار  يهمچنا  است

دهنااده اساات کااه نشااان 1.01و  1.01، 1.05براباار بااا 

 يجاه مادل دارا  يدر نت. مادل اسات   يبرازش نسبتًا باال

باشد و نشان دهنده ون است  يم ييباال برازش و تناسب

رهاا بار اسااس چاارچوو     يمتغ م شاده يکه روابط تنظا 

 .  بوده است يق منطقيتحق ينظر

  

 
 اد معنادارياعد ق در حالتيتحق مدل: 2نمودار 
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 بررسي فرضيات مدل  (ب

 ازنظرمدل  ديگردمالحظه  که يطور همان

. برد مي تناسب در وضعيت مناسبي به سر يها شاخص

در مورد  ،ز ومده استين 0که در جدول  طور همان

 ومده است: به دستروابط بين اجزاي مدل اين نتايج 

به دولت و  يبر سطح اعتماد عموم ييپاسخوو (5

 ميو مستق داراي اثر مثبت يدولت ياه سازمان

 اول فرضيه لذا باشد يم (1.11) و معناداري( 1.71)

 . شود مي دييتثق يتحق

 دار يمعن ريتثث ياسيبر سطح اعتماد س ييپاسخوو (1

 ؛معناداريب يو ضر 1.17؛ يبار عامل) ندارد

 دييتثق يدوم تحق فرضيه لذا باشد يم(1.01

 . شود نمي

و  داراي اثر مثبت ياسياعتماد سبر  ياعتماد عموم (7

 لذا باشد مي (1.15) و معناداري( 1.15) ميمستق

 . شود مي دييتثق يسوم تحق فرضيه

 ،داراي اثر مثبت ياعتماد عمومبر روي  ييپاسخوو (1

( 5فرضيه) باشد مي 1.71مستقيم و معناداري برابر با 

اعتماد نيز بر روي  ياعتماد عمومو همچنين خود 

مستقيم و معناداري برابر با  ،ي اثر مثبتدارا ياسيس

يعني  1لذا فرضيه شماره  ،(7فرضيه ) باشد مي 1.15

در رابطه بين  ياعتماد عمومميانجي بودن 

 يعني. ودش مي دييتثنيز  ياسيو اعتماد س ييپاسخوو

 يانجير ميق متغياز طر ياسيبر اعتماد س ييپاسخوو

يانجي نقش م دييتثبا . دارد ريتثث ياعتماد عموم

، ميرمستقيغداراي اثر  ييپاسخوو ،ياعتماد عموم

اعتماد بر روي  1.57 مثبت و معناداري برابر با

ق در يات تحقيل فرضيج تحلينتا. باشد مي ياسيس

 . ارائه شده است 3جدول

 

 آزمون فرضيات فرعي تحقيق

ک از يکردن و وزمون هر ياتيعمل منظور به 

ون يرسز از وزمون رگيپژوهش ن يات فرعيفرض

ون يج وزمون رگرسينتا. چندگانه استفاده شده است

 ريرها به شرح زياز متغ هر دسته يچندگانه برا

 باشد: مي

 

 ه اول: يمربوط به فرض يفرعهاي  هيفرض

به  ياعتماد عموم بر سطح ياخالق ييپاسخوو -5-5

 . دارد ريتثث يدولت يها سازماندولت و 

به  ياعتماد عموم بر سطحي قانون ييپاسخوو -5-1

 . دارد ريتثث يدولت يها سازماندولت و 

به  ياعتماد عموم بر سطحي مال ييپاسخوو -5-7

 . دارد ريتثث يدولت يها سازماندولت و 

به  ياعتماد عموم بر سطح يعملکرد ييپاسخوو -5-1

 . دارد ريتثث يدولت يها سازماندولت و 

ه ب ياعتماد عموم بر سطحي اسيس ييپاسخوو -5-1

 . دارد ريتثث يدولت يها سازماندولت و 

 

 تحليل مسير() : نتايج حاصل از مدل معادالت ساختاري7جدول

 نتيجه  t-Value ضريب استاندارد مسير فرضيه

 دييتث 0.10 4.44 0.32 اعتماد عمومي پاسخوويي 1فرضيه

 رد 0.0009 0.60 0.03 اعتماد سياسي پاسخوويي 2فرضيه

 دييتث 0.17 4.21 0.51 اعتماد سياسي مياعتماد عمو 3فرضيه

 دييتث ياسياعتماد س -اعتماد عمومي -پاسخوويي 5فرضيه
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 ون چندگانه(يوزمون رگرس) ياعتماد عموم يانجير ميمتغ بر ييپاسخوو مؤلفهپنج  ريتثث: 8جدول 

 موارد

 

 

 متغيرها

 ضريب تعيين

مجذور ضريب )

 همبستگي کلي(

R
2 

ضريب 

همبستگي 

 (R) کلي

رايب ض

همبستگي 

استاندارد تفکيک 

 (Beta) شده

درصد تبيين 

توسط 

متغيرهاي 

 مستقل

درصد تبيين 

توسط ساير 

 متغيرها

سطح 

معناداري به 

 .sigتفکيک 

(2-tailed) 

سطح 

معناداري 

 کلي

 پاسخوويي اخالقي

48/0 76/0 

209/0 

36/0 26/0 

00/0 

00/0 

 568/0 057/0 پاسخوويي قانوني

 002/0 195/0 پاسخوويي مالي

 501/0 062/0 اجرايي-پاسخوويي عملکردي

 00/0 359/0 پاسخوويي سياسي

 

وزمون  يز براين 3ج حاصل از جدول ينتا

. مناسب است 1-5تا  5-5 يفرعهاي  هيفرض

 گانه پنج يها مؤلفههمزمان  ريتثث که يدرصورت

. ميمحاسبه کن ير اعتماد عموميرا بر متغ ييپاسخوو

 مالحظه. خواهد بود 3 بر جدولج حاصل منطبق ينتا

است پس  11/1برابر  يکل يشود که سطح معنادار مي

ز در سطح ين يونين معادله رگرسيبودن ا يفرض خط

ب يبا نواه به ضر. شود مي دييتثدرصد  00نانياطم

% از 13توان گفت که در مجموع حدود  مي نييتع

به دولت و  يا نوسانات اعتماد عموميرات ييتغ

 يونين معادله رگرسيا لهيوس به يدولت يها سازمان

ر وابسته اعتماد يو متغ نيب شيپر يمتغ بر پنجمشتمل )

ر يسه اثرات پنج متغيجهت مقا. شود مي نيي( تبيعموم

ر وابسته با استفاده از ستون يمتغ مستقل موجود بر

جه گرفت که فرض يتوان نت مي يکيتفک يسطح معنادار

ون و مقدار ثابت با عدد صفر يب رگرسيضرا يتساو

 ييپاسخوو ،ياخالق ييپاسخوو مؤلفهدر مورد سه 

به  يازيشود و ن مي رد ياسيس ييو پاسخوو يمال

 ياثرگذار يعنيست؛ يون نياز معادله رگرسها  خروج ون

و مستقل  يکيتفک طور بهن معادله يدر اها  ون يخط

 يوب همبستيحال با توجه به ضرا. شود مي دييتث

توان گفت که  مي رين سه متغيا يبرا Betaاستاندارد 

و  ياخالق ييپاسخوو ،ياسيس ييعوامل پاسخوو

را بر اعتماد  ريتثثن يشتريب بيبه ترت يمال ييپاسخوو

 يبرجا يدولت يها سازمانبه دولت و  يعموم

 رييک واحد تغي يبه عبارت بهتر به ازا. گذارند مي

ک ي ي% به ازا71د حدو ياسيس ييبهبود( در پاسخوو)

% 15حدود  ياخالق ييبهبود( در پاسخوو) رييواحد تغ

 يمال ييبهبود( در پاسخوو) رييک واحد تغي يو در ازا

را  ير اعتماد عموميبهبود( در متغ) ريي% تغ50حدود 

رات اعتماد يي% از تغ70حدود  ضمنًا. ميشاهد هست

 نيي( تبيونيمعادله رگرس) ن مدليتوسط ا يعموم

 زير مزبور را نيرات در متغيي% از تغ10و حدود شود  مي

نسبت داد  يا تصادفي ياتفاق يرهاير متغيتوان به سا مي

در مورد . اند نورفتهن معادله مورد توجه قرار يکه در ا

 – يعملکرد ييو پاسخوو يقانون يير پاسخوويدو متغ

از  يبودن سطح معنادار تر بزرگل يز به دلين يياجرا

ون و مقدار يب رگرسيضرا يتساوفرض  11/1مقدار 

رها از ين متغيشود و ا مي دييتثثابت با عدد صفر 

معادله ) يعموم بر اعتماد يرگذاريتثثت ياولو

توان  مي بين ترتيبه ا. شوند مي ون( کنار گذاشتهيرگرس

در مورد سه  H0فرض  15/1 يگفت که در سطح خطا

 رد و فرض مقابل 1-5و  7-5 ،5-5 يه فرعيفرض

 يعنيشود  مي دييتثق( يا فرض تحقي H1فرض )

شوند  مي دييتث% 00مذکور با احتمال  يفرعهاي  هيفرض

ن سطح از يز در اين 1-5و  1-5 يفرعهاي  هيو فرض

 . شوند نمي رفتهياحتمال پذ
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 ون چندگانه(يوزمون رگرس) ياسير وابسته اعتماد سيمتغ بر ييپاسخوو مؤلفهپنج  ريتثث: 9جدول 

 موارد

 متغيرها

 ريب تعيينض

مجذور ضريب )

 همبستگي کلي(

R
2 

ضريب 

همبستگي 

 (R) کلي

ضرايب 

همبستگي 

استاندارد تفکيک 

 (Beta) شده

درصد تبيين 

توسط 

متغيرهاي 

 مستقل

درصد تبيين 

توسط ساير 

 متغيرها

سطح 

معناداري به 

 .sigتفکيک 

(2-tailed) 

سطح 

معناداري 

 کلي

 پاسخوويي اخالقي

42/0 72/0 

228/0 

34/0 32/0 

00/0 

00/0 

 306/0 071/0 پاسخوويي قانوني

 004/0 189/0 پاسخوويي مالي

 638/0 037/0 اجرايي-پاسخوويي عملکردي

 00/0 294/0 پاسخوويي سياسي

 

 ه دوميمربوط به فرض يفرعهاي  هيفرض

 ياسيبر سطح اعتماد س ياخالق ييپاسخوو (1-5

 . است مؤثر

 ياسيبر سطح اعتماد س ينونقا ييپاسخوو (1-1

 . است مؤثر

 ياسيبر سطح اعتماد س يمال ييپاسخوو (1-7

 . است مؤثر

 ياسيبر سطح اعتماد س يعملکرد ييپاسخوو (1-1

 . است مؤثر

 ياسيبر سطح اعتماد س ياسيس ييپاسخوو (1-1

 . است مؤثر

هاي  هيوزمون فرض يز براين 0ج حاصل از جدولينتا

 ريتثث که يدرصورت. رود مي ربه کا 1-1تا  5-1 يفرع

ر يرا بر متغ ييپاسخوو گانه پنج يها مؤلفههمزمان 

بر ج حاصل منطبق ينتا. ميمحاسبه کن ياسياعتماد س

شود که سطح  مي مالحظه. خواهد بود 0 جدول

بودن  ياست پس فرض خط 11/1برابر  يکل يمعنادار

. شود مي دييتثدرصد  00نان ين روابط در سطح اطميا

توان گفت که در مجموع  مي نييب تعيه به ضربا توج

 را ياسيا نوسانات اعتماد سيرات يي% از تغ11حدود 

 بر پنجمشتمل ) يونين معادله رگرسيتوان توسط ا مي

جهت . ن نمودييتب (ر وابستهيک متغيو  نيب شيپر يمتغ

ن مدل ير مستقل موجود در ايسه اثرات پنج متغيمقا

استفاده از ستون سطح  ر وابسته بايمتغ بر يونيرگرس

جه گرفت که فرض يتوان نت مي يکيتفک يمعنادار

ون و مقدار ثابت با عدد صفر يب رگرسيضرا يتساو

 ييپاسخوو ،ياخالق ييپاسخوو مؤلفه هر سهدر مورد 

 يازيشود و ن مي همچنان رد ياسيس ييو پاسخوو يمال

 يعنيست؛ يون نياز معادله رگرسها  به خروج ون

 يونين معادله رگرسيدر اها  ون يخط ياثرگذار

حال با . شود مي دييتثو مستقل  يکيتفک صورت به

ن يا يبرا Betaاستاندارد  يب همبستويتوجه به ضرا

 ،ياسيس ييتوان گفت که پاسخوو يرميسه متغ

ب يبه ترت يمال ييو پاسخوو ياخالق ييپاسخوو

به . خواهند داشت ياسيرا بر اعتماد س ريتثثن يشتريب

بهبود( در ) رييک واحد تغي يتر به ازاعبارت به

ک واحد ي يبه ازا ،%10حدود  ياسيس ييپاسخوو

% و در 17حدود  ياخالق ييبهبود( در پاسخوو) رييتغ

 يمال ييبهبود( در پاسخوو) رييک واحد تغي يازا

را  ياسير اعتماد سيبهبود( در متغ) ريي% تغ50حدود 

رات يي% از تغ71مشخص حدود  طور به. ميشاهد هست

شود و  مي نييتب مؤلفهن پنج يتوسط ا ياسياعتماد س

توان  مي زير مزبور را نيرات در متغيي% از تغ71حدود 

نسبت داد که در  يا تصادفي ياتفاق يرهاير متغيبه سا

ر يدو متغ در مورد. اند نورفتهمورد توجه قرار  نجايا

ز ين يياجرا-يعملکرد ييو پاسخوو يقانون ييپاسخوو

 11/1از مقدار  يبودن سطح معنادار تر رگبزل يبه دل

 ون و مقدار ثابت با عدد يب رگرسيضرا يفرض تساو



 ا اسماعيل اسدي حرمت اصغري/  68

 ون چندگانه(يوزمون رگرس) ياسير وابسته اعتماد سيبر متغ ياعتماد عموم يها مؤلفه ريتثث: 10جدول 

 موارد

 متغيرها

 ضريب تعيين

مجذور ضريب )

 همبستگي کلي(

R
2 

ضريب 

همبستگي 

 (R) کلي

بستگي ضرايب هم

استاندارد تفکيک 

 (Beta) شده

درصد تبيين 

توسط 

متغيرهاي 

 مستقل

درصد تبيين 

توسط ساير 

 متغيرها

سطح 

معناداري به 

 .sigتفکيک 

(2-tailed) 

سطح 

معناداري 

 کلي

 اطمينان() سازگاري و تعامل

70/0 83/0 

232/0 

57/0 20/0 

00/0 

 00/0 341/0 ييگشا مشکل 00/0

 00/0 318/0 عدالت مداري

 

ت يرها از اولوين متغيشود و ا مي دييتثصفر 

ون( کنار يمعادله رگرسي )اسيس بر اعتماد يرگذاريتثث

توان گفت که در  مي بين ترتيبه ا. شوند مي گذاشته

ي ه فرعيدر مورد سه فرض H0فرض  15/1 يسطح خطا

ا ي H1فرض ) رد و فرض مقابل 1-1و  1-7، 1-5

 يفرعهاي  هيفرض يعنيشود  مي دييتثق( يفرض تحق

هاي  هيشوند و فرض مي دييتث% 00مذکور با احتمال 

 رفتهين سطح از احتمال پذيز در اين 1-1و  1-1 يفرع

 . شوند نمي

 

 ه سوميمربوط به فرض يفرعهاي  هيفرض

و تعامل شهروندان با دولت و  ياحساس سازگار (7-5

 مؤثر ياسياعتماد س بر سطح يدولت يها سازمان

 . است

در  يادراک شهروندان نسبت به عدالت محور (7-1

اعتماد  بر سطح يدولت يها سازماندولت و 

 . است مؤثر ياسيس

حل مسائل و مشکالت شهروندان توسط دولت  (7-7

 مؤثر ياسياعتماد س بر سطح يدولت يها سازمانو 

 . است

هاي  هيوزمون فرض يبرا 51ج حاصل از جدول ينتا 

 ريتثث که يدرصورت. گردد مي فادهاست 7-7تا  5-7 يفرع

 ياعتماد عموم يانجير ميمتغ گانه سه يها مؤلفههمزمان 

ج حاصل يم نتايمحاسبه کن ياسير اعتماد سيرا بر متغ

شود که  مي مالحظه. خواهد بود 51 بر جدولمنطبق 

 ياست پس فرض خط 11/1برابر  يکل يسطح معنادار

 00نان يمز در سطح اطين يونين معادله رگرسيبودن ا

توان  مي نييب تعيبه ضر يبا نواه. شود مي دييتثدرصد 

ا نوسانات اعتماد يرات يي% از تغ31گفت که حدود 

 يونين معادله رگرسيا توان توسط يم را ياسيس

 (ر وابستهيمتغک يو  نيب شيپر يمشتمل بر سه متغ)

ر مستقل يسه اثرات سه متغيجهت مقا. ن نمودييتب

ر وابسته با يمتغ بر يونيرگرسن معادله يموجود در ا

جه يتوان نت مي يکيتفک ياستفاده از ستون سطح معنادار

ون و مقدار يب رگرسيضرا يگرفت که فرض تساو

 ياعتماد عموم مؤلفهثابت با عدد صفر در مورد هر سه 

ون ياز معادله رگرسها  به خروج ون يازيشود و ن مي رد

و  يکيفکت صورت بهها  ون يخط ياثرگذار يعنيست؛ ين

ب يحال با توجه به ضرا. شود مي دييتث مستقل

توان  مي رين سه متغيا يبرا Betaاستاندارد  يهمبستو

و  يعدالت محور ،ييگشا مشکل يرهايگفت که متغ

را  ريتثثن يشتريب بي( به ترتو تعاملنان ياطم) يسازگار

 بهتر بهبه عبارت . خواهند داشت ياسيبر اعتماد س

 ييگشامشکل مؤلفه بهبود( در) رييواحد تغک ي يازا

 مؤلفهبهبود( در ) رييک واحد تغي يبه ازا، %71حدود 

 رييک واحد تغي ي% و در ازا75حدود  يعدالت مدار

نان و تعامل( حدود ياطم) يسازگار مؤلفهبهبود( در )

را شاهد  ياسياعتماد س ريبهبود( در متغ) ريي% تغ17

 ياسياد سرات اعتميي% از تغ13حدود  ضمنًا. ميهست

فو (  يونيمعادله رگرس در قالب) مؤلفهن سه يتوسط ا

ر مزبور يدر متغ راتيي% از تغ11شود و حدود  مي نييتب

نسبت  يا تصادفي ير عوامل اتفاقيتوان به سا مي زيرا ن
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ن يبه ا. اند نورفتهقرار  موردنظر نجايادر  احتمااًلداد که 

 فرض 15/1 يتوان گفت که در سطح خطا مي بيترت

H0  رد و  7-7تا  5-7 يه فرعيفرض هر سهدر مورد

 دييتثق( يا فرض تحقي H1فرض ) فرض مقابل

% 00مذکور با احتمال  يفرعهاي  هيفرض يعني. گردد مي

 . شوند مي رفتهيپذ

 

 ه چهارميمربوط به فرض يفرعهاي  هيفرض

اعتماد  يانجير ميق متغياز طر ياخالق ييپاسخوو (1-5

 . است رگذاريتثث ياسيد سزان اعتمايبر م يعموم

اعتماد  يانجير ميق متغياز طر يقانون ييپاسخوو (1-1

 . است رگذاريتثث ياسيزان اعتماد سيبر م يعموم

اعتماد  يانجير ميق متغياز طر يمال ييپاسخوو (1-7

 . است رگذاريتثث ياسيزان اعتماد سيبر م يعموم

 يانجير ميق متغياز طر يعملکرد ييپاسخوو (1-1

 رگذاريتثث ياسيزان اعتماد سيبر م يد عموماعتما

 . است

اعتماد  يانجير ميق متغياز طر ياسيس ييپاسخوو (1-1

 . است رگذاريتثث ياسيزان اعتماد سيبر م يعموم

 

 5-5 يفرعهاي  هيج حاصل از فرضيبا توجه به نتا

از  7-7تا  5-7 يفرعهاي  هيک سو و فرضياز  1-5تا

 15/1 يسطح خطا توان گفت که در مي ،وريد يسو

 1-1و  7-1 ،5-1 يه فرعيدر مورد سه فرض H0فرض 

 دييتثق( يا فرض تحقي H1 فرض) مقابل و فرضرد 

و  7-1 ،5-1هاي  هيتوان صحت فرض مي گردد لذا مي

 که يدرحالرفت ي% پذ00نان يرا در سطح اطم 1-1

 . شوند نمي دييتث 1-1و  1-1 يفرعهاي  هيفرض

 

 گيري و پيشنهادات نتيجه

تحقيق بر اساس مدل معادالت هاي  بررسي يافته

بر اعتماد  ييکه پاسخوو دهد يمساختاري نشان 

 ريتثث ياسيبر اعتماد س يم دارد وليمستق ريتثث يعموم

هم بر اعتماد  ين اعتماد عموميهمچن. دارد ميرمستقيغ

 يکلطور به. م و معنادار دارديمستق ريتثث ياسيس

پژوهش و  يمفهوم يالوو يانجام شده روهاي  وزمون

است  نياز ا يمورد محاسبه حاک يومار يها شاخص

مورد مطالعه با  از نمونهشده  يگردووردهاي  که داده

الزم را  و تناسب يپژوهش سازگار يمفهوم يالوو

 يباوجود برخ يشنهاديپ يمفهوم يالوو ،نيبنابرا. دارد

 يقرارم ريتثثاصالحات صورت گرفته درمجموع مورد 

 ،پژوهش نياز احاصل  ينظرهاي  افتهيدرباره رد اما يگ

 ان است:ير قابل بينکات ز

 ييکنار عنصر مهم پاسخوو در ق حاضريتحق -5

 و بهاست  و مردمم دولت يکه مربوط به تعامل مستق

نقش اعتماد  تر قيدق ليوتحل هيو تجز يدنبال بررس

ق يطر نياز ابوده و  ياسياعتماد س راتييدر تغ يعموم

نموده  ديتثکن موارد يا يا نهيو زم يليتکم بر نقش

مفهوم  يپژوهش حاضر با معرف که نياور ينکته د. است

ق يطر از و يت دولتيريمد در حوزه ياسياعتماد س

 يها سازمانبه  ياعتماد عموم يمطالعه رابطه تعامل

در ن يشيقات پينسبت به تحق ياسيس و اعتماد يدولت

 بر رابطه تر مشخص تر و پررنگ صورت بهنه يزم نيا

ن يکند با ا مي ديتثک يوادار ياسيس دو حوزهتنواتنگ 

بر  ين دو بخش مبتنين بار ارتباط ايتفاوت که ا

و دگاه عامه به رابطه ياز د يعنياعتماد است  کرديرو

 مسئلهن يا. طه توجه شده استين دو حيان ايم تعامل

شتر يم بيابيکند که در مي جلب توجه يهنوام

 و علوم يشناس جامعه در حوزه نيشيپژوهشوران پ

کالن  يبا نواه (رشته ضرورت بنا بهد يشا) ياسيس

رامون ون يپ و مطالعه ياسيده اعتماد سيبه پد عمدتًا

 در عرصهپژوهشوران فعال  حال نيدرع. اند پرداخته

اقتضائات خاص رشته خود  ز بهين يت دولتيريمد

 يدولت يها سازمانژه به ينواه و با اغلب مقوله اعتماد را

 اند قرار دادهمورد توجه  يعمومهاي  يو بوروکراس

که اشاره شد نوارنده تالش داشته است تا  گونه همان

از نه را با استفاده يزم نيدر ا ومده شيپناخواسته  خأل

 . پوشش دهد ين دو مفهوم به نوعيهمزمان ا مطالعه
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 يانجير ميگذشته به نقش متغ قاتيدر تحق -1

ان يرابطه م يدر برقرار يعموم يمند تيرضا

 يدولت يها سازمانبه  يعموم و اعتماد ييپاسخوو

 ديتثکبه  با توجه( 5731؛فرد ييدانا) اشاره شده است

 يا واسطهد نقش ييتا موضوع و نيبر ا ينظر يمبان

ت يز با عنايمذکور و ن در پژوهش يمند تيرضاعامل 

دوباره  ياز بررس نجايادر  ،يپژوهشهاي  تيمحدود

پژوهشوران هاي  افتهيبه  و نظر يپوش چشمعامل ن يا

 در رابطه يت عموميعنصر رضا يا واسطهنقش  يقبل

اما . مسلم فرض شد يعموم و اعتماد ييان پاسخوويم

 يتئور ژهيو به ياعتماد عمومهاي  هيبه نظر يبا نواه

کرد يرو) ياعتماد عموم ٔ  نهيدرزم يت دولتيريمد

دن مطلوو و بروور ييجوابوو ،تيريمد ،مذکور

اعتماد  يدر اعتالانتظارات مردم توسط دولت را 

توان  مي رسد مي داند( به نظر مي مؤثر در جامعه يعموم

ا عامل ي يمند تيرضازان يواسطه همچون م يريمتغ

و است يان دو حوزه سيم يتعامل در رابطهر ون را ينظ

 . ل دانستيدخ اداره

 ريتثثبر  يه دوم مبنيمشاهده شد که فرض -7

 دييتثمورد  ياسيدر اعتماد س ييم عامل پاسخوويستقم

عدم وجود  يبه معنا دييتثن عدم يقرار نورفت اما ا

 به دست يست بلکه بار عامليم نيهرگونه رابطه مستق

که در فصل گذشته به ون  tوماره  يزان عدديومده و م

ن عامل يف ايضع يرگذاريتثث ياياشاره شد گو

از  ياسيس اعتمادبر  ييم پاسخوويمستق صورت به

 يها سازمانبه  ياعتماد عموم يانجير ميق متغيطر

هاي  افتهيبا  مسئلهن يالبته ا. ستيقابل مالحظه ن يدولت

نداشته است و با توجه به  ينه منافاتين زمين در ايشيپ

در  يو اعتماد عموم ييک پاسخوويرابطه نزد

( 5733 ،خانزاد ،5731 ،فرد ييدانا) گذشتههاي  پژوهش

 ييون است که مردم با مشاهده نحوه پاسخوو ديمؤ

ابتدا نسبت به  ربط يذ يها سازمانو  يران دولتيمد

کنند  مي قضاوت يت نظام اداريو قابل يزان توانمنديم

و ناظر بر  ساز ميتصم مداران استيسو سپس نسبت به 

زان سطح کالن( به يبرنامه ر) مربوط يحوزه ادار

است که مردم  يامر ييلذا پاسخوو. پردازند مي يداور

 مطالبه يادار يها سازمانون را در مرحله نخست از 

ن يشتر با ايروزمره خود ب يکنند چرا که در زندگ مي

هستند سروکار دارند نه  ياتيکه در رده عمل ها سازمان

و در  يدر مرحله بعد ،کالن کشور ياسيس يبا نهادها

کان مطالبه يپ ،يدولتهاي  يصورت ضعف بوروکراس

ا يسطح کالن ) مراجع باالتر يبه سو يياسخووپ

و شود که همان نهادها  مي يريگ جهتک( ياستراتژ

که مردم  يمثال هنوام يبرا. هستند ياسيس کارگزاران

 ناکام يدولت يها سازماندر اخذ پاسخ قانع کننده از 

است يافت پاسخ مناسب به ريمانند جهت در مي

 ييدهاوورند که نها مي يا مجلس روي يجمهور

را  يدادين رويمشابه چن. شوند مي فرادست محسوو

 ،مانند وموزش) ميا بودهر شاهد يان اخيبارها در سال

مسائل  ،ارانهي ،ياجتماعهاي  مهيب ،بهداشت و درمان

اساس  نيبر ا (...و يو اخالق يت اجتماعيمربوط به امن

 ييعامل پاسخوو يرسد مردم به لحاظ ذهن مي به نظر

زان يک نوع عنصر واسطه به ميامر بلکه با بدو  را نه در

 يو توانمند يستويو شا ياسيت نظام سيت و قابليکفا

ر يلذا مس. سازند مي نهادها و کارگزاران ون مرتبط

 اعمال ر وابستهيمتغبر  يتر يقو ريتثثم يرمستقيغ

 . دينما مي

ا يها  يشود که تئور ديتثکور يالزم است بار د -1

 به دولت ينه اعتماد عموميزمدر  يمختلف يکردهايرو

نه پنج ين زمي( وجود دارند که در اياسياعتماد س)

 يتئور ،يت دولتيريمد ،يت بازرگانيريکرد مديرو

 يدگاه ارزشيو د يشناس جامعهکرد يرو ،ليوک-لياص

ن پژوهش و يا يبه الوو ينواه. موجود است ياسالم

بر  يرگذاريتثثنه عامل يخاص ون در زم يريگ جهت

کرد يدارد که رو ديتثکنکته  نيبر ا ياسيس داعتما

 يدگاهيپژوهشور در ارائه مدل پژوهش حاضر د

مطرح شده در هاي  جنبه هيبر کلبوده است و  يبيترک

 نظر داشته است  يکل صورت بهن يشيپهاي  هينظر
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ومده  به دستج ينتا ييدر مورد عامل پاسخوو -1

که  رطو هماناست  يقبلهاي  منطبق بر پژوهش کاماًل

 به دولتمردم  ياعتماديب يل واقعيد دليگو مي دنهارت

 دانندينم و صاد پاسخوو  را دولت که ن استيا

 ات وياخالق رينظ ينه موضوعاتيزم در ژهيبو)

بازگرداندن اعتماد شهروندان به  ي( پس برايدرستکار

ن يد پاسخوو باشند و بهتريبا يدولت يها سازمان ،دولت

قتًا و ين است که حقيدن ايبه نظر رس پاسخوو يراه برا

 ياثرات مهم ين برداشتيچن. در عمل پاسخوو باشند

د يگو مي نيکرد نويخواهد داشت رو يران دولتيبر مد

د به شهروندان تنها با يران نبايو مد ياسيدگان سيبرگز

د با ييايب. نديد بووير پاسخ دهند بلکه بايگفتن بله و خ

خواهند  مي که هموان يزيم تا به ون چيهم تالش کن

هاي  ازمند مهارتيد نيجدهاي  طبعًا نقش. ميابيدست 

و  ي( بورلDen hardt,1999:279 -292). باشند مي تازه

باورند که نحوه عملکرد دولت در  نيبر امز يس

تًا يمردم و نها يمند تيرضا زانيبر ممختلف هاي  نهيزم

 گذارد مي يمهم برجا يدر طلب اعتماد ونان اثر

(Sims,2001) . 

صورت گرفته هاي  ومده از پژوهش به دستج ينتا 

 يرگذاريتثث يايز گويران نين در ايشيتوسط محققان پ

زان يبر م يدولت يها سازمان ييمشخص سطح پاسخوو

، خانزاده ،5731فرد ييدانا) اعتماد مردم به دولت است

انتخاو شده از عامل  يها مؤلفه( البته 5733

 يتا حدود يقبلهاي  از پژوهشک يدر هر  ييپاسخوو

در پژوهش خود  فرد ييدانانمونه  يبرا ،اند بودهمتفاوت 

 ،ياعم از اخالق ييپاسخوو مؤلفهبه نقش مهم شش 

در  ياسيک و سيدموکرات ،يعملکرد ،يمال ،يقانون

 پژوهشور که يدرحالتوجه دارد  ين اعتماد عمومييتب

( يونو قان ياخالق ،ياسيس) ييسه بعد پاسخوو يوريد

و بر نقش  دهد يم ق خود مورد توجه قراريرا در تحق

ن يد اينما مي تمرکز ين اعتماد عمومييدر تبها  مهم ون

 ،يقانون ،ياخالق) ييپاسخوو مؤلفهپژوهش به پنج 

م و يمستق ريتثث( پرداخت که ياسيو س يعملکرد ،يمال

ر اعتماد يمتغ بر يو مال ياسيس ،ياخالق مؤلفهمثبت سه 

از  ها مؤلفهن يم و مثبت هميرمستقيغ ريثثتو  يعموم

 ر وابستهيمتغبر  ياعتماد عموم يانجير ميق متغيطر

 . قرار گرفت دييتثمورد  ،ياسياعتماد س

و ق يمًا به مدل تحقيکه مستق ييشنهادهايپ در ادامه

 گردد: مي مطرح. شوند مي ون مربوط يها هيفرض

ر ب يمبن 5شماره  يه اصليفرض دييتثت به يبا عنا (5

بر  يدولت يها سازمان ييزان پاسخوويم يرگذاريتثث

الزم است دولتمردان ها  به ون ياعتماد عموم سطح

فرهنگ  يبهبود و ارتقا يبرا يياجرا رانيو مد

کشور  يياجرا يها در دستواهبه مردم  ييپاسخوو

ات و يبه ادب يالبته نواه. ش اهتمام ورزنديش از پيپ

قات يه در تحقاست ک از ون ينه پژوهش حاکيشيپ

و  نظران صاحبز نواه يمتعدد گذشته ون

همواره از  يت دولتيريبنام مد پردازان هينظر

ش يدرافزا يديکل يبه عنوان عامل ييپاسخوو

ش يافزا نيو همنام برده شده است  يت عموميرضا

 يبه نهادها ياعتماد عموم يارتقا يمند تيرضا

هرچند الزم است . خواهد داشت يپ در را يمجر

صرفًا با صدور  ييکه بهبود پاسخوو شود ديثکت

هر  ينيتريو يانجام کارها ايو بخشنامه  ،دستور

 زيهر چش از يشود بلکه پ نمي محقق شينما

ران و ياذهان مد يو بسترساز يساز فرهنگازمند ين

نه يزم نيدر االبته  ،است يکارکنان بخش عموم

م مردم و جلب يهمچون طرح تکر ييکارها

نظام  يو اجرا يو طراح رجوع ارباوت يرضا

حفظ کرامت هاي  شنهادها در قالب مجموع طرحيپ

در انجام شده است که  يياجراهاي  مردم در دستواه

 يشناس بيوساصالح و  ،ينيازمند بازبيموارد ن يبرخ

ت ياست تا نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت تقو

 . شوند

 ،ياسيس ييم که پاسخوويجه گرفتين نتيهمچن (1

ب يبه ترت يمال ييو پاسخوو ياخالق ييپاسخوو

به دولت و  ياعتماد عموم بر را ريتثثن يشتريب
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نکته جالب . گذارند مي يبرجا يدولت يها سازمان

 زين ييپاسخوو يها مؤلفهن يدر ب ين است که حتيا

نقش را  نيمؤثرتر ياسيس ييپاسخوو يهاشاخص

 يج حاصل از بررسينتا نيو اکنند  مي فايا

 شيرا به نما يمعنادار يهمخوان يلقبهاي  هيفرض

 ياسيسهاي  وقوع تنش طيدر شرا ظاهرًا. گذارد مي

 تر پررنگ يقانون -ياسينقش عوامل س يو اجتماع

ب ين ترتيبد. است ها مؤلفهر ياز سامؤثرتر و 

 در مرحله نخست يران و مسئوالن دولتيمد

ندگان يابهامات نما و سؤاالتست نسبت به يبا مي

در مسائل مطرح  ،و شوراها مجلس درمنتخب مردم 

ات يو شکا و انتقادات يارتباط جمع يها رسانه

به  ييکنند با پاسخوو يحساس باشند وسع يمردم

بعد  در مرحله. ندين ابهامات را بزدايموقع ا

 يد نسبت به قول و قرارهايبا ييمسئوالن اجرا

داده شده به ونان هاي  خود با مردم و وعده

را ها  ن وعدهيرا مردم ايز ت به خرج دهنديحساس

اد يبه  ييران اجرايا مدي مداران استيس ياز سوچه 

زان صداقت يم يمبنا نده بريو در خواهند داشت و

لذا . کنند مي قضاوتها  تحقق وعده مسئوالن و

ا با يقابل اجرا نبود  در عمل يا وعدهاگر  يحت

است صادقانه و بدون توجه  شد بهترمشکل مواجه 

 ضمنًا. گذاشته شود انيدر مهانه با مردم ا عذر و بي

و  ييبا شهروندان و راهنما مؤدبانه رفتار محترمانه و

 يياجراهاي  به موقع به مراجعان دستواه ييجوابوو

 ش اعتماد مردم بهيبرافزا يمثبت ريتثثکشور 

ن با توجه يهمچن. خواهد داشت يدولت يها سازمان

 و نکات ينيدهاي  و ارزش ينيت اصول ديبه حاکم

 است و مؤثرار يدر نحوه نورش مردم بس ياخالق

و  يظاهرساز ،ياکارينه الزم است از رين زميا در

 د گفت که بايت باينها در ،ز شوديپره ييخودنما

و  ينسبت به مسائل مال يت عموميتوجه به حساس

ز موضوعات مطرح يدولت ون ياقتصادهاي  تيفعال

( يخوار ژهيو) خواري رانت، يفسادمال در خصوص

مفسدان  يتوسط برخ المال بيتبه  اندازي و دست

کشور در  ييالزم است مسئوالن اجرا ،ياقتصاد

 دوراز بهو  امان بيمبارزه ، جلب اعتماد مردم يراستا

 يطورجد بها را ين قضايهرگونه مالحظه با عوامل ا

طبعًا ارائه اطالعات . قرار دهندکار  در دستور

به  يدولت يها سازماننه ايسالهاي  مربوط به بودجه

 و نحوهزان يدر مورد م يشهروندان و شکاف ساز

ق يطر از) يمال هاي جويي صرفها يها  نهيهز

 گويي جواو( و ها دستواه ينترنتياهاي  واهيپا

ات مردم و يانتقادات و شکا ،مسئوالن به سؤاالت

زان و نحوه يم مورد در صالح ذير مراجع يسا

 نيدر ا ياز وجوه عموم يدولت يها سازماناستفاده 

 . کننده خواهد بود يارينه يزم

 منطبق بر کاماًله سوم يجه حاصل از وزمون فرضينت (7

ت يريقات انجام شده در خصوص مدينه تحقيشيپ

 ديو مؤاست است يو رابطه ون با حوزه س يدولت

به  يزان اعتماد عمومين نکته است که ميا

ک يدر ياسياعتماد س بر سطح يدولت يها سازمان

ور مردم يبه عبارت د. خواهد گذارد ريتثثجامعه 

 ،اراده يو نمود عمل يتجل ،ندهيرا نماها  يبوروکراس

منتخب  مداران استيسهاي  و برنامهها  استيس

لذا با نواه به نحوه عملکرد دولت و . کنند مي فرض

ت يزان موفقيم در مورد يمجر ير نهادهايسا

به  يتخاباتانهاي  ق وعدهيدر تحق مداران استيس

زان جلب يجه ون است که مينت. پردازند مي قضاوت

ا يار يتوانند مع ميها  ياعتماد مردم توسط بوروکراس

 ياسياعتماد س نييو تع يگذار ارزش يبرا يمالک

توانند با استفاده از  ميها  ب دولتين ترتيبه ا. باشد

 يها سازماننسبت به  يبهبود اعتماد عموم يابزارها

حرکت  ياسياعتماد س يارتقا يستارا در يدولت

 . ندينما

هاي  هيومده از وزمون فرض به دستج ينتا بر اساس (1

عدالت  ،ييگشا مشکلسه عامل  ،مربوط يفرع

ب ينان و تعامل( به ترتياطم) يو سازگار يمحور
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 يدر جامعه برجا ياسيس بر اعتمادرا  ريتثثن يشتريب

د بهبو در جهت و اقدام ريزي و برنامهگذارند  مي

و ن دولت يبنابرا. ابدي مي ضرورتها  ت ونيوضع

ست عمده تالش و يبا مي يياجرا هاي دستواه

 ي: القاکارگيرند بهر يز در مورد خود راکوشش 

نان خاطر به مردم و جلب اعتماد ونان به يحس اطم

 ،سازي شفاف از طريقو اقدامات دولت ها  برنامه

ل ق استدالياز طر يه و اقناع افکار عموميتوج

 يباورها وها  خواسته ،ها ارزشتوجه به  ،يمنطق

 ،ونانهاي  تيمتقابل دولت به ظرف و اعتمادمردم 

 ،مردم ياصل و مشکالتمسائل  و حل ييشناسا

 طور بهتوجه به منافع همه افراد و طبقات جامعه 

مناسب و  يارائه خدمات عموم ،و منصفانهعادالنه 

ات و يافت ماليدر در قبالملموس به شهروندان 

ف و يکمک به اقشار ضع ،ها ونعوارض از 

ک و يرابطه نزد يجامعه و برقرار ريپذ بيوس

 . ونانهاي  دگاهيتنواتنگ با شهروندان و استفاده از د

بر اعتماد  يير پاسخوويم متغيمستق ريتثثاگرچه  (1

 يو بررس يد اما با طراحينرس دييتثبه  ياسيس

ح م که سطيجه گرفتينت 1شماره  يه اصليفرض

 از و ميرمستقيغ صورت بهتواند  مي ييپاسخوو

 يها سازمانبه  ياعتماد عموم يانجيم ريق متغيطر

ر يبه عنوان متغ ياسياعتماد س زانيبر م ،يدولت

 ميرمستقيغر يبه عبارت بهتر مس. باشد مؤثروابسته 

 سهيدر مقا ياسيس بر اعتماد ييپاسخوو يرگذاريتثث

 با توجه. اراستت برخورديم از اولويمستق ريبا مس

جه چندان هم دور از ين نتينه پژوهش ايشيبه پ

ج حاصل از يبا نتا ياديحدود ز و تاست يانتظار ن

 و اعتماد ييپاسخوو در حوزهقات گذشته يتحق

 شنهاديب پين ترتيبد. دارد يهمخوان يعموم

 در موردمطالعه  از طريق مردان دولتشود که  مي

هاي  نسازما در ييبهبود پاسخووهاي  روش

ها  روش يشناس بيوسو  يخدمات عموم دهنده ارائه

ت يگذشته نسبت به جلب رضاهاي  و عملکرد

هاي  به دستواه يش اعتماد عموميشتر مردم و افزايب

ت يحائز اهم جهت ازونن امر يا. ندياقدام نما يمجر

 در ين رونديچن ومده به دستج ياست که طبق نتا

 طيرار شيصورت ثابت بودن سا در ت وينها

 يپ در را ياسيستم سيشتر به سيتواند اعتماد ب مي

که قباًل اشاره شد  گونه همان. داشته باشد

اخال  و  ييپاسخوو ،ياسيس ييپاسخوو

 بر را ريتثثن يشتريب بيبه ترت يمال ييپاسخوو

 يدولت يها سازمانبه دولت و  ياعتماد عموم

 يضرورها  شتر به ونيگذارند که توجه ب مي يبرجا

  .است

د قانع شوند که يشود که مردم با مي ادووريت يدرنها (0

واجد  يو کارگزاران بخش عموم ياسيران سيمد

بر  يح منافع عموميترج ،باشند يرميزهاي  يژگيو

 ،المال بيتاز اتالف  يريجلوگ ،يشخص منافع

 ،نسبت به مردم يقيحق يفه و دلسوزياحساس وظ

م تخصص و مهارت الزم در انجا ،داشتن تجربه

و  و دورانديشير يتدب ،باال يياجرا و توانف يوظا

و حل مشکالت  يمناسب برا يراهکارها ارائه

نه از امکانات ياستفاده درست و به ،جامعه معضالت

در اداره کشور  و نوووريت يخالق ،موجود و منابع

  ...و

 

 منابع و مآخذ

ومار و کاربرد ون  ،5731 ،منصور ،مؤمنيعادل و  ،وذر

 . انتشارات سمت ،چاپ پنجم ،تيريدر مد

فرهنگ  ،5731 ،منوچهر ،يعباس و کاشان ،پورانيور

 ،تهران ،؛ چاپ هفتميبه فارس يسيانول يبيج

 . ريرکبيانتشارات ام

رابطه  يبررس ،5731 ،غالمرضا ،يغفار ،يمصطف ،ايازک

 ،کاشان ييروستا ين اعتماد و مشارکت در نواحيب

 . ار و تابستانبه ،53شماره  ،علوم اجتماعينامه 
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توسعه  ،5731 ،غالمرضا ،يغفار ،يمصطف ،ايازک

 ،تهران ،رانيا ييبر جامعه روستا ديتثکبا  ييروستا

 . ينشر ن

 ،5731حسن  ،فرد ييداناو  يد مهديس ،يالوان

 ،يسازمان دولت يهايدر فلسفه تئور ييگفتارها

 . چاپ اول ،انتشارات صفار ،تهران

ت يرينو در مد يهاقاف ،5730 ،يد مهديس ،يالوان

فصلنامه شماره  ،يت دولتيريمرکز وموزش مد ،يدولت

11 . 

 ،عادل ،حسن و وذر ،فردييدانا ،يد مهديس ،يالوان

ت يريدر مد يپژوهش کم يشناسروش ،5737

 . انتشارات صفار ،تهران ،چاپ اول ،جامع يکرديرو

ت يريمد ،5731 ،حسن ،فردييو دانا يد مهديس ،يالوان

 ،تيريمجله دانش مد ،ياعتماد عمومو  يدولت

ا 13ص  ،11شماره  ،ت دانشواه تهرانيريدانشکده مد

1 . 

نشر  ،تهران ،نظم يشناسجامعه ،5731 ،مسعود ،يچلپ

 . ين

و  ين اعتماد عموميرابطه ب ،5733 ،نبيز ،خانزاد

عالمه ارشد دانشواه  ينامه کارشناسانيپا ،ييپاسخوو

 . طباطبايي

بازتاو  ،اعتماد به دولت ،5735 ،حسن ،فرد ييدانا

ت و يريفصلنامه مد ،يستم خدمات عموميعملکرد س

 . 57شماره  ،توسعه

 يها سازمانبه  ياعتماد عموم ،5731 ،حسن ،فرد ييدانا

 يت دولتيريمد يرساله دوره دکتر ،رانيدر ا يدولت

دانشواه عالمه  يت و حسابداريريدانشکده مد

 . ييطباطبا

در  يت دولتيريمدهاي  چالش ،5731حسن ،فرد ييدانا

 . انتشارات سمت ،تهران، رانيا

ن ييتب، يعل يشيدرو ،يعل زاده رجب، حسن فرد ييدانا

 گزاري خدمتو فرهنگ  ياسالم-ياخالق يستويشا

، يدولت هاي بيمارستان يعموم ييدر ارتقا پاسخوو

 1شماره ، دوره سوم ،يخ پزشکيمجله اخال  و تار

 30ز ييپا

 ،5731 ،الهه ،يعباس و حجاز ،ازرگانب ،زهره ،سرمد

 ،چاپ پنجم ،يق در علوم رفتاريتحق يهاروش

 . انتشارات وگاه ،تهران

بر  يدارنيسطوح مختلف د ريتثث ،5730 ،بايفر ،وانيشا

-جامعه يرساله دوره دکتر ،تهران ،ياسياعتماد س

دانشواه  يدانشکده علوم اجتماع ،ياسيس يشناس

 . ييعالمه طباطبا

در  ييپاسخوو يهانظام ،5731 ،ابوالحسن ،يهيفق

فصلنامه مطالعات  ،يقيدگاه تطبيد ،يبخش دولت

 يت و حسابداريريانتشارات دانشکده مد ،تيريمد

 . 11ص  ،71و  10شماره  ،ييدانشواه عالمه طباطبا
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بین ) منظور از ضریب استاندارد مقادیر همبستگی دوتایی است23

رود و هر  کار می مقایسه اثرات اجزای مدل بهدو متغیر( و جهت 
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