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 آن بر مؤثر عوامل وی شهر تیریمد بهی اجتماع اعتماد

  زادهفالح عبدالرسول رزایم ، یرضائ اکبریعل ، یانیحاج میابراه

 ( 0/4/0 :رشیپذ خیتار  02/  /2 :افتیدر خیتار)

 چكيده 

 انود  نمووده  تأکید جامعه در اعتماد اهمیت بر اجتماعی نظرانصاحب و پژوهشگران از بسیاري

 اجتمواعی ي هاسازمان بزرگترین از یكی عنوان به شهرداري خاصي معنا به وي شهر تیریمد

 بوه  را شوهروندان  اعتمواد  کوه  باشود  برخوردار بیشتري وريبهره و کارایی از تواندمی هنگامی

 شهري توسعه و سازمانی اهداف مسیر در آن از و کند کسب معنوي و اجتماعی سرمایه عنوان

ی تهرانو  شوهروندان  اعتماد شودیم پرداخته آن به قیتحق نیا در کهی اصل مسأله. نماید استفاده

. اسوت ( تهوران  شوهرداري   عملكرد وي شهردار کارکنان و رانیمد) ي شهر تیریمد حوزه به

 نمونه حجم. است تهران شهر در ساکن سال 1  باالي شهروندان شامل قیتحق آماري جمعیت

 انتخوا   حجوم  بوا  متناسوب ي اخوشه گیرينمونه روش از استفاده با که است نفر 422 آماري

ي شوهر  تیریمود  به شهروندان اعتماد میزان کلی بطور که دهدمی نشان تحقیق نتایج. .اندشده

 وي هنجوار  وحود   بوودن،  پاسخگو که داد نشان نیهمچن جینتا. است نیییپا سطح در تهران

 اعتمواد  سوطح  ارتقواي  و مثبت رییتغ عوامل نیترمهم ازي شهردار دری سازمان تیشفاف وجود

 .است تهراني شهر تیریمد بهی تهران شهروندان

 عملكرد، یاثربخش ،ییگوپاسخ شهر،کالن ،يشهر تیریمد شهروندان، اعتماد، :یديکل کلمات 

.ازهاین با اهدافیی همسو
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 مقدمه
 رای مكان وی زمان فواصل است توانستهی جهان جامعه سطح در ارتباطا  گسترش امروزه

ي هوا سوازمان  و هوا گروه افراد،ي برا را متقابل ارتباطي برقرار و ببرد نیب ازي ادیز حد تا

شیپو  وی ناشوناختگ  ریو نظ ها،مؤلفه ازی برخ وجود لیدل به نیبنابرا. سازد ممكن مختلف

 در بسترساز عوامل و هاشهیری بررس و اعتماد وجود لزوم ،یانساني هاکنشي ریناپذینیب

 جدیود  رویكردهواي  در. شوود یم احساس شیپ از شیب جامعه در اعتماد فرهنگ شیدایپ

 عقالنیوت  زیان، و سود بر مبتنی و سخت متغیرهاي جاي به نرم متغیرهاي شناختی،جامعه

 نوام  اخالقوی  اجتماعوا   عنوان به امروزي اجتماعا  از که چنان اند،گرفته قرار معادله و

 دوم مؤلفوه  اعتماد، اول مؤلفه: دارد وجود اخالقی اجتماع براي اساسی مؤلفه سه. برندمی

 ايجنبوه  هوا مؤلفوه  ایون  سه هر نظر  اتفاق و اتحاد از است عبار  سوم مؤلفه و وفاداري

 ايمبادلوه  و زیوان  و سوود  بر مبتنی عقالنی، بار واجد و دارند ارزشی و احساسی عاطفی،

 انیو م دری اجتمواع  وی انسوان  روابط مهمي هاجنبه از اعتماد(. 6: 14   زتومكا،)  ستندین

ي هوا کونش  وی اجتمواع  تعوامال   لیتسوه  بوا  و استی اجتماعي نهادها و هاگروه افراد،

ی همبسوتگ  و نظوم  جواد یا در رای مهمو  نقوش  ،یاجتمواع ي هوا گوروه  و افوراد  نیب متقابل

 ساززمینه و انسانی روابط مهم هايجنبه از اعتماد. دارد عهده بر آنها حفظ زین وی اجتماع

 (. 5: 14  زتومكا،)  است افراد میان همكاري

 بور ی مبتنو  جواموع ي سوو  به سرنوشت و ریتقد بری مبتن جوامع از گذار حال در ما جامعه

 اعتمواد  بوه  ازمنود ین نوده یآ با ساختمند و فعالیی ارویرو منظور به و استی انسان نیعامل

 ایوران  جامعه اجتماعی و فرهنگی تحوال  شرایط به توجه با(.   : 14  زتومكا،)  است

 تعوامال   در اجتمواعی  اعتمواد  اهمیوت  بوه  تیو عنا با و گذار حال در ايجامعه عنوان به

 هاسازمان و اقشار افراد، به اعتماد بررسی موضوع اخیر، سال چند در شهروندان اجتماعی

 بوه  مربووط  آماريي هاافتهی که روست آن از این. است برخوردار باالیی بسیار اهمیت از

 توا  را موا  جامعوه  در حواکم  هنجارهاي و هاارزش از مردم هايارزیابی و اجتماعی اعتماد
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شوارع )  سوازد موی  آگواه  جمعوی  دارایوی  یوک  عنوان به موضوع این شناخت در حدودي

 (. 41-44 ،12  پور،

 وي شاوندیخو قلمروي ورا به رای اجتماع روابط ،یاجتماع نینو نظم که آنجا از 

-یمو ي ریو گهدف وي ریگجهت هاسازمان و نهادهاي سو به گریدی عبارت به وی خانوادگ

 و هوا سوازمان  با شهروندان نیب روابط شالوده عنوان بهي نهاد اعتماد کاهش ای فقدان کند،

 ال یتما و انتظارا  نیتأم عدم و كسوی از هاسازمان گونه نیاي ناکارآمد موجب نهادها،

 خورده  کیو  مثابوه  بوه )  شهروند رابطه انیم نیا در. شودیم سو گرید از شهرونداني ازین

 مثابوه  به)   خاصي معنا دري شهردار و عامي معنا دري شهر تیریمد با( تیشخص نظام

 و اسوتمرار  سوالمت،  حفوظ ي بورا  اسوت  ي امبادلوه  ايرابطه  ،(یاجتماع نظام خرده کی

 بور ی مبتنو  روابط را آنها شالوده که است ازینیی هاهیرو به و هنجارها مبادله نیای اثربخش

ي هوا سوازمان  و نهادهوا  بوا  شوهروندان  روابط میتنظي برا لذا. دهدیم شكلي نهاد اعتماد

 هوا، کونش  بتووان  توا  نیازمنودیم ي نهواد  اعتماد بهي شهردار ژهیوبهي شهر تیریمدی متول

 و الگومنود  ر،یپوذ ینو یبشیپو  را هوا سازمان گونه نیا با شهروندان نیب مناسبا  و رفتارها

 سواختار  در گرفتوه  صور  تحوال  و تغییر به عنایت با گریدي سو از. ساخت مندقاعده

 اخیور،  سوال  چند در تهران شهرداري اقداما  و عملكرد گستره زین و شهرداري مدیریتی

فعالیوت  تا است برخوردار بسیاري اهمیت از شهرداري عملكرد به اعتماد بررسی موضوع

. کند مطالعهی تهران شهروندان اعتماد میزان حیث از را سازمان این عملكرد و خدما  ها،

 کوه  هوایی سوازمان  و هوا گروه در اقتصادي و اجتماعی تعامال  هايهزینه رسدمی نظر به

 عملكورد  و کوارکرد  اهمیوت  امور  ایون  همچنین. باالست ندارند، ايبهینه اجتماعی اعتماد

 . سازدمی عیان شهروندان تعامل با ارتباط در را شهرداري

 رویوه بوی  گسوترش  یعنوی  تهران شهر کالن امروزین شرایط که داشت اذعان باید 

 شودید،  جمعیتوی  تغییورا   تكنولوويي،  و اشوتغال  جدیود  هواي عرصوه  ایجاد شهرنشینی،

 اجتمواعی  معضوال   وسویع،  اجتماعی واقتصادي تغییرا  نیز و طبقاتی ساختار دگرگونی

 محورهواي  از خوار   افورادي  بوا  تعامل فزاینده افزایش و هوا آلودگی و ترافیک از ناشی
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 ابعواد  و سوطوح  هموه  در را اجتمواعی  اعتمواد  گسوترش  بوه  نیاز آن نظایر و خویشاوندي

 ایجواد  و سونتی  پیونودهاي  فقودان  دیگور  سوي از و است ساخته ترجدي شهري زندگی

 کوه  آنجوا  از. اسوت  داشوته  دنبال به را اجتماعی اعتماد کاهش جدید، اجتماعی پیوندهاي

 سووق ی خوانوادگ  وي شواوند یخو قلمروي ورا به رای اجتماع روابطی اجتماع نینو نظم

 کنود، یمو ي ریگهدف وي ریگجهت هاسازمان و نهادهاي سو به گریدی عبارت به دهد،یم

 و هوا سوازمان  بوا  شوهروندان  نیبو  روابوط  شوالوده  عنوان بهي نهاد اعتماد کاهش ای فقدان

 نیتوام  و كسوو ی از هاسازمان گونهنیاي ناکارآمد موجب ،يشهر تیریمدی متولي نهادها

 تیریمود  نیبنوابرا . شوود یمو  سوو  گور ید از شهرونداني ازین ال یتما و انتظارا  نشدن

 پیونودهاي  و اعتمواد  فضاي نیازمند ترمنسجم و کاراتر مدیریتی اِعمال براي تهراني شهر

 اعتمواد  میوزان  از آگواهی  منظوور  هموین  براي و باشدمی شهرداري و شهروندان بین قوي

 .است ناپذیراجتنا  تهراني شهر تیریمد به نسبت شهروندان

 کوه  اسوت  آن ازی حواک  اعتمواد ي هوا پوژوهش  نهیزم در آمده عمل بهي هایبررس 

 اسوت،  شوده  انجوام  اعتمواد  بر رگذاریتأث عوامل تیمحور با قا یتحق نیا اتفاق به بیقر

 اعتماد زانیم نییتع و سنجش درصدد مذکوري هاپژوهش خالف بر مقاله نیا در نیبنابرا

 سوؤال  نیا به پاسخ دنبال به مقاله نیا واقع در. میابرآمده زیني شهر تیریمد بهی اجتماع

 نیهمچنو  اسوت   زانیم چه به تهراني شهر تیریمد به نسبت شهروندان اعتماد که است

ي شوهر  تیریمود  اهوداف یی همسوو  زانیو م و عملكردی اثربخش زانیم ،ییپاسخگو زانیم

 و ریوزي برناموه  در تحقیوق  این نتایج است دیام است  چقدر شهرونداني ازهاین با تهران

 تعامال  نیازها، رفع مسیر در شهرداري هايفعالیت به دهیجهت و مدیران گیريتصمیم

 .دینما فایایی بسزا نقش شهرداري مدیریتی سطوح و کارکنان اقداما  و رفتار نحوه نیز و

 آن گاهیجا و فیوظا ساختار،: یشهر تیریمد
 مناطق داریپا تیریمد ارتقاي منظور به شهر امور اداره از است عبار ي شهر تیریمد

ي اقتصاد ،یملي هااستیس و اهداف از تیتبع و داشتن نظر در بای محل سطح دري شهر
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 عناصر از متشكل گسترده سازمان کی از است عبار ي شهر تیریمد. کشوری اجتماع و

 وي اقتصاد ،یاجتماع مختلف ابعاد در ربطیذ و مؤثری ررسمیغ وی رسم اجزاي و

 شهر داریپا و جانبه همه توسعه تیهدا و کنترل اداره، هدف باي شهر ا یحي کالبد

 متشكل است نظامی مقاله این در شهري مدیریت از منظور(. ، 1   ان،یرضو)  مربوطه

 شهر هايفعالیت که دارد قرار تهران شهرداري آنها رأس در که شهر امور اداره متولیان از

 .   دارد نظار  آنها بر وظایف بهینه انجام منظور به و دهدمی سازمان را

 شهر، توسعه با مرتبطي هاسازمان و نهادها گاهیجا نییتع وی سازمانده شناخت، 

 و نهادها نیا نیب ارتباطي برقرار. رودیم شمار بهي شهر تیریمد مهم مسائل جمله از

ي شهر داریپا توسعهي هااستیس و اهدافي راستا در آنهاي هاتیفعال نمودن هماهنگ

 نیا مجموعه از. داردیی بسزا تیاهمي شهر تیریمد در که استي گرید عوامل از

 (.5 -1 :  1   جوادي،)  شودیم برده نامي شهر تیریمد ساختار عنوان به مشخصا 

استیس و اهداف نییتع مستلزمي شهري هاتیفعال و اقداما  همهی هماهنگ 

 نیهمچن و باشند داشته توافق هم با آن انجام در شهر نفعانيذ تمام که استیی ها

 شهرها نیب رابط تیریمد نظام نیا. رندیبپذ کنندههماهنگ عنوان به را آنی سازمان گاهیجا

 ( 222  سالم، شهر ملی شبكه)   شودمی انگاشتهي مرکز حكومت و

یم ادی آن از« دارهدف تیریمد» عنوان با کهي شهر تیریمد دیجدي كردهایرو 

 قرار نظر مد تیریمد فیوظا عنوان به و نییتع اهداف آن در که است ایپوي روند شود،

 دارند، تیمسئول شهري هابخش همه امور اداره در کهیی آنها تمام نظام نیا در. ردیگیم

دهیشیاند شیپ ازیی هاروش با و شوندیم قدمشیپ طیمح دری اساس را ییتغ جادیاي برا

 سازمان برنامه نیترمهم(. 14 : 014  رسون،یپ) پردازندیمي شهر مشكال  حل به شده

 که گرددیم شامل را« يشهر تیریمد برنامه» ،يشهر توسعه تیریمد نهیزم در متحد ملل

 فیوظا برنامه نیا. دیآیمدر اجرا به و نیتدوی جهان بانک و ملل سازمان نظر تحت

 تیریمد دار،یپا توسعه به توجه: کندیم انیب ریز شرح به راي شهر تیریمد دهگانه

 ،يشهر اقتصاد بهبود ،يشهر نقل و حمل تیریمد ،يشهر فقر کاهش ست،یز طیمح
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 از تیحما ،يشهر کالبد تیریمد ،يشهري هارساختیز تیریمد ،يشهر نیزم تیریمد

برنامه و مطالعا  مرکز) هايشهرداری مال منابع نیتأم و توسعهی محل بالقوهي هاتیظرف

 (.65-54: 10   کشور، وزار  شهري ریزي

 کندیم دیتأکي شهری تخصص و جامع تیریمد بر دیجدي راهكارها و هاهینظر 

ی الملل نیب انجمن) دینمایم محول هايشهردار به را جامع تیریمد نیاي رهبر و

یمي شهردار دست بهي شهر اقداما  و هاتیفعالی هماهنگ رایز (.001  شهر، تیریمد

 توسعه موجبا  و سازد برقرار رای دولتي هادستگاه ریسا با شهروندان نیب ارتباط تواند

ي شهری محلي هاحكومت واقع در(. 1 : 10   شفیعی،) آورد فراهم راي شهر موزون

 از هستند،ي مرکز حكومت و شهروندان نیب واسطه و ندیآیم حسا  به مستقلي نهاد

 فیضع گاهیجا. گردند برخورداری عیوس ارا یاخت و هاییتوانا از است الزم رو نیا

 نیا اقداما  دري مرکز حكومت شودمی سبب ،يشهر تیریمد ساختار دري شهردار

 حقوق نیتأم و آوردیم وجود به شهر امور اداره در رای مشكالت و کند دخالت نهاد

-2 : 014  ساندرس،) سازدیم روبهرو مشكل با را شهروندان مشارکت وي شهروند

  .) 

ي هاتیحما افتیدر ضمن که شودیم واقع مؤثری زماني شهری محل تیریمد 

 تیریمد گونه نیا در. باشد استواری محل تنوع بر وحد ، اصل تیرعا وي مرکز دولت

سازمان باي شهر توسعه با مرتبطي نهادها و هاسازمان انیم گسست وی پراکندگ گاهچیه

 اراده از برخاستهی قدرت بای محل رهبران واقع در. ندارد وجودي مرکز دولتي ها

سازمان اقداما  و هاتیفعالی هماهنگ و ندینمایم نفوذي مرکز نظام درون به شهروندان

   شماره جدول(. 1 : 10   ،یشفیع) کنندیم فراهم راي شهر توسعه با ریدرگي ها

 :دهدیم نشان ایدن شهر چند در راي شهردار گاهیجا
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 1991 دهه اواخر در ايدن شهر چند دری شهردار گاهیجا: 1 شماره جدول

 يشهردار گاهیجا شهر کشور فیرد

 سیپار فرانسه  

دستگاه ریسا عملكرد بر نظار  ،يشهرداریی اجرا سیرئ عنوان به سیپار شهردار

 بر کنند،یم تیفعال شهر، منطقه توسعه وي زیربرنامه نهیزم در که رای دولتي ها

 از دولت، بهی نسبی وابستگ نیع در سیپاري شهردار نیبنابرا. دارد عهده

 .است برخورداري اگسترده ارا یاخت

 نیو شیاتر  

 نیهمچن. دارد استقالل وي خودمختار شهر،ی داخل امور انجام در نیوي شهردار

 توسعه با مرتبطی دولتي هادستگاه ریسا فیوظا و هاتیفعال انجام بر قیدق نظار 

 .دارد عهده بر زین را شهر

 آمستردام هلند  

 دولت میرمستقیغ و میمستق نظار  با وی نسب استقالل با آمستردامي شهردار

 رایی قضا نیقوان و اقداما  هیکل دارند حقی محل مقاما . کندیم تیفعالي مرکز

 البته. آورند در اجرا به استي ضروري شهردار مصلحتي برا آنان نظر به که

 .است محدودی محل مقاما ي ریگمیتصم توان

 .کندیم عمل مستقل صور  به که داردي شهر کالن حكومت ویتوک شهر ویتوک ياپن 4

 استانبول هیترک 6

ي هاتیفعال کنندههماهنگ و شهرکالن حكومت ندهینما استانبول شهردار

 وي مرکز دولت طرف ازي متعددي هادخالت البته. است مناطقي هايشهردار

 .شودیم اعمالی محل دولت بای هماهنگ بدون

 کواالالمپور يمالز 5
 شمار به دولت تیریمد ستمیس از رده نیسوم عنوان بهی محل دولت ،يمالز در

 .دیآیم

 قاهره مصر 1

 و هاتیفعال. دارد وجودي مرکز دولت بهي شهردار طرف ازي دیشدی وابستگ

 انجام ناهماهنگ كپارچه،ي یزیربرنامه فقدان لیدل به ،یدولتي هادستگاه اقداما 

 .ردیگیم

 (65- 54: 10   کشور، وزار ي شهري زیر برنامه و مطالعا  مرکز: )از اقتباس   

 شهر،ي شوراها مردم، انیم تنگاتنگ مشارکت مستلزمي شهر داریپا توسعه 

 در قدر ی واقع عیتوز قیطر از تنها مشارکت نیا. است دولت وي گذارقانون مجالس
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یم حاصل ادشدهی ارکانی قانون وی حقوق گاهیجا و فیوظا ازی روشن فیتعر و جامعه

 دیبا ،يشهر کیستماتیس و هماهنگ تیریمد جادیاي برا(. 0 :  1   پیرمؤذن،) گردد

 البته شود، شناخته تیرسم به کنندههماهنگی اصل مرجع و رهبر عنوان به شورا گاهیجا

 و شكاف وجود. است ریانكارناپذ شوراها موازا  به زین هايشهردار نقش انیم نیا در

 مشكل را کیستماتیس تیریمد جادیا ،يشهري هاتیفعال و هايزیربرنامه دری ناهماهنگ

 (.45:  1   مرادي،)  سازدیم

 قانون دری اساسی راتییتغ آن، اول سال2  طول در وی اسالم انقال  از بعد 

 در. گرددیم منجر آنها نقش فیتضع بهي گرید از پسی كی و شودیم جادیا شوراها

ی اجتماع وی فرهنگ فیوظا باي نهاد صور  به عمدتاً شهري شورا را ییتغ نیا جهینت

 نیهم رد یگیم بر راي شهردار محدوده فقطي شهر تیریمد حوزه در و دیآیدرم

 ریغي شهرساز و مسكن و کشور وزار  مسئوالن ازی برخ مداخال  با زین ارا یاخت

 عهده بر اصلی فهیوظ و تیمسئول چهار شوراها،ی فعل قانون در واقع در. است مؤثر

 شهردار، انتخا  ،یمحل گوناگون مشكال  و کمبودهایی شناسا و مطالعه: است شوراها

 وي شهرداري شنهادیپي هاطرح بیتصو وي شهردار عوارض وضع وي ریز برنامه

 (.0 - 42:  1   پیرمؤذن،)  آنهاي اجرا حسن بر نظار 

 اول فهیوظ. استي شهردار امور به مربوط صرفاً چهارم و سوم دوم، فیوظا 

 کند،می کنترل کشور وزار  نیز را آن که گرددیم شامل راي شهر امور هیکلی ازسنجین

 نیهمچن. ردیگ انجام آن برعكس دیباي شهر تیریمد دیجد ا ینظر طبق کهی حال در

 کهی صورت در شود شامل را آن منطقه و شهر دیباي شهردار کنترل تحت محدوده

 واقع در. است تهران شهر داخل منطقه    تهراني شهردار کنترل تحت محدوده

 داده دخالتي ریگ میتصم ندیفرآ در ها،برنامهي اجرا عنصر نیترمهم عنوان بهي شهردار

 ریسا وي شهردار نیب اختالف و هابرنامهي اجرا عدم سازنهیزم مسأله نیهم و شودینم

ي شهر توسعهي هابرنامه اجراکننده کهي شهردار گرید عبار  به. شودمی هادستگاه
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 خود فیوظاي اجراي برا الزم امكانا  نیهمچن وی قانون تیحما ابزار، چگونهیه است،

 (.10:  1   مزینانی،) ندارد را

 صوفت  ایو  تیو فیکی نوع به نانیاطم ای اتكا» آکسفوردی سیانگل فرهنگ در اعتماد :اعتماد

 اسواس  بور . شوود  یمو  فیتوصو « گفتوه  کی قتیحق به نانیاطم ای زیچ کی ای شخص کی

 ،ییتوانا ،یژگیو بر مطمئنی وابستگ و اءیاش و افراد بر مطمئن هیتك اعتماد وبستر فرهنگ

 هیو تك» یمعنو  بوه  اعتمواد  نیمعو  یفارس فرهنگ در. است ئیش اي یفردی درست و قدر 

ی معنو  بوه ی اسوم ی معن در وی کس بهي زیچ سپردن ،يگرید بهي کار واگذاشتن بر، کردن

 . است دهیگرد فیتعر« نانیاطم و وثوق

 مختلوف ي ها نهیزم دري فرد نیب ای یشخص نیب روابطي برای اصلي دیکل اعتماد 

 انجوام ي بورا  داردی محرک ای زهیانگ اعتمادشونده که استي ا دهیعق ای دانش اعتماد. است

ی کلو  انتظارا  به را اعتماد  روتر(. 000   ،يلو) است آن انجام به متعهد کهی عمل دادن

 فیو تعر م،یکنو  هیو تك گوران یدی کتب وی شفاهي ها عبار  ها، وعده گفتار، به میتوان یم که

  (.012  روتر،)  دینما یم

 کننود  ینمو  عمول   طلبانه فرصت آن برابر در گرانید که است  یمثبت انتظار اعتماد 

 خوورد  یمو  چشوم  بوه  فیو تعر نیو ا در کهي عناصر نیتر مهم(. 001 همكاران، و روسو)

 بوه  نسوبت  شناخت ویی آشنا ف،یتعر نیا در مثبت انتظار عبار . است سکیر ویی آشنا

 بور ی مبتنو  و اسوت  خیتوار  بوه  وابسوته  ندیفرآ کی اعتماد. کند یمي ادآوری را مقابل طرف

 زیو نی طلبو  فرصوت  وايه(. 012  روتور، ) است ما تجار  محدود،ی ول مربوط،ي ها نمونه

 (.016  مپل،یر) است اعتماد با توأم رابطه کی دري ریپذ بیآس هرگونه به منوط

 از و داردیی بسوزا  تیو اهم اعتماد فقدان ای و اعتماد مسئله ،يرهبر و تیریمد در 

 نینوو ی انیب اعتماد،ي مبنا بر تیریمد. است گرفته قراري متعدد قا یتحق موضوع رو نیا

ي ریکوارگ  به و است انینمای خوب بهي امروز روابط در آني جا که است کهن شهیاند از
                                                           

1 . Rotter 
2 . Positive expectation 
3 . Opportunistically 
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. شوود  واقوع  موؤثر ی سوازمان  وي فورد ی اثربخشو  کسوب  راه در تواند یم آني سازوکارها

 رنود، یگ یمو  کار به خود روابط در افرادی تمام که استی كیتكن اعتماد،ي مبنا بر تیریمد

ي هوا  گواه یجا در و داد آموزش را آن شود یم کهي رفتار کیتكن عنوان به بدان تاکنون اما

 (. 1   ،ياحمد)  است نشده ستهینگر گرفت بهره آن از مختلف

ي بند میتقس سازمان به اعتماد و گروه به اعتماد فرد، به اعتماد به توان یم را اعتماد 

 سوازمان  کیو  بوه  موا  اعتمواد . دارندی تنگاتنگ رابطه گریكدی با اعتماد دسته سه نیا. نمود

 ما اعتماد نیهمچن و ردیبگ شكل سازمان آن در شاغل افراد ای فرد به ما اعتماد از تواند یم

. کنود  یمو  کار آن در شخص آن که باشدی سازمان به ما اعتماد لیدل به تواند یم فرد کی به

 سوازمان  در افوراد  کوه یی ها تیموقع و فیوظا قیطر از سازمان به اعتماد و فرد به اعتماد

 . شوند یم مرتبط هم به کنند، یم فایا سازمان در کهیی ها نقش و دارند

 اعتمواد  بوه  توجوه  کوه  اسوت  معتقود  اسوت  معاصور  شناسان جامعه از که  زتومكا 

ي و نظور  بوه . اسوت ی قرنو  نیچندي فكر انیجر کی بلكه ست،یني دیجد دهیای اجتماع

 شود   ،یوی گرا زهیو آم چوون ي فورد  بوه  منحصور ي ها یژگیو از دیجد جامعهي برخوردار

 نظوام  بسوط  ،یاجتمواع  زیتموا  و ها نقش دیتزا جوامع، تنوع وی گستردگ متقابل،ی وابستگ

 بوودن  بوه یغر وی گمنوام  تیو تقو وی ناشناختگ ابهام، شیافزا و نهادهای دگیچیپ انتخا ،

 بوه  رای اجتمواع  ا یح در آن نقش وی اجتماع اعتماد به توجه ،یاجتماع طیمح به نسبت

 در زتومكوا  نظور  بوه  نیا بر عالوه(. 0:  1   ،يغفار)  است نموده لیتبدي جد تیواقع

 خوود  در کوه  میهسوت  انوه یگرا فرهنگي ریگ جهتی نوع رشد شاهدی اجتماع علوم حوزه

 دهوه  دوی طو  در کوه ي ا گونوه  بوه . دارد را نرم میمفاه به سخت میمفاه از چرخشی نوع

ي و. میهسوت ی شناسو  جامعوه  در اعتمواد  بوه  مربوط مباحث ازي دیجد مو  شاهد گذشته

 مطرح نیچن را فرهنگ به مربوط مباحث وی شناس جامعه در اعتماد مفهوم به توجه لیدال

 :دینما یم

                                                           
1 . Sztompka 
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 .استی مدن فرهنگ ازی مهم بُعد اعتماد - 

 تعهود  و شهروندان اجتماع بای كینزد وندیپ که استی مدن جامعه ازی مهم بُعد اعتماد - 

 .داردی اسیس اقتدار به آنهاي وفادار و

 .استی فرهنگ وی اجتماع هیسرما مسلم شاخص اعتماد - 

ی وسوتگ یپی زنودگ  تیو فیک کوه ي ا گونوه  بوه  دارد ونود یپي فرامادي ها ارزش با اعتماد -4

 .دارد افتهی میتعم اعتماد بای مستحكم

ي ازیو ن شیپو  اعتمواد  واقوع  در است ی تمدن تیکفا و تیصالح عناصر ازی كی اعتماد -6

 اسوت  دیو جدي فنواور  کسب برايی آمادگ و انهیکارفرما اقداما  ،یاسیس مشارکتي برا

 (. 2 :  1   ،يغفار)

 محوور  نیچنود  اعتمواد،  بوا  مورتبط  فیتعوار  دري صوري ها تفاو  از نظر صرف 

 و زنود  یمو  وندیپ هم به را اعتماد با مرتبط میمفاه همهی اصل هسته که دارد وجودی اساس

 اعتمواد  اسوت، ی رونو یب اعتمواد  است، ناخودآگاه اعتماد: دهند یم لیتشك را اعتماد شالوده

 اسواس  بور  اعتمواد  اسوت، ی نسوب  اعتمواد  است،ی اکتساب اعتماد است، انتظارا  به وابسته

 ،یکموال ) اسوت  ظون  حسون  نیّمب اعتماد و است رابطه وجود مستلزم اعتماد است، تشابه

  10.) 

 قالب در و استي نهاد اعتماد نوع ازي شهردار به اعتماد فوق، مطالب به توجه با 

 سوازوکاري  موقعیوت  ایون  در اعتمواد  واقع در. ردیگیم قراری تخصصي هانظام به اعتماد

 ایون  از جامعوه  افوراد  چوه  هور ی عبوارت  بوه  نهادهاست  با افراد همكاري مسأله حل براي

 نیو ا بر. شودمی بیشتر انتزاعی هاينظام به اعتمادشان نمایند استفاده بیشتر و بهتر خدما 

یمو  اطوالق  هابرخورد و رفتار انواع ازي امجموعه بهي شهردار عملكرد به اعتماد اساس

یمو  شوده  جواد یا انتظوارا   نیبنابرا. رودیم انتظاري شهر تیریمد و کارکنان از که شود

 جامعوه  بواال،  مالحظوا   بور  عوالوه . گردد اعتماد با توأمي رفتارها ازي اریبس منشأ توانند

 روابوط  گسسوت  و کاهش دغدغه و است افتهی زیتما و شده هیتجز ،یاتمي اجامعه امروز

 خوود  بوه  رای اجتمواع  نظوران صواحب  شهیاند که استی مباحث جمله از دار،یپای اجتماع
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 روابوط  و اسوت  اقتصواد  حووزه  در مبادله لهیوس پول اگر نظر نیا از. است نموده مشغول

میتنظ عامل وی اجتماع حوزه در الزم وي ضرور لهیوس اعتماد کند،یم میتنظ راي اقتصاد

ی اجتماع روابط کاهش و گسست ازي ریجلوگي برا نیبنابرا. استی اجتماع روابط کننده

ي هوا نظوام خرده با شهروندان اثربخشي امبادله روابطي ارتقا و كسوی از هدفمند و منظم

 ضورور   و تیو اهم ازي نهاد اعتمادی مهندس دیگر، سوي ازي شهردار لیقب ازی اجتماع

 روابوط  و ونودها یپ ،یسونت  مناسبا  و نهادها فقدان در تا است برخورداري ریناپذاجتنا 

  کوه  آنجوا  از نیبنابرا. گردد میتنظی اجتماعي هانظامخرده وی اجتماع طیمح با شهروندان

 هور  نیب در وی سطح هر دری اجتماعي هانظامخرده با شهروندانی اجتماع رابطه نوع هر

 ،ينهواد  اعتماد بررسی ست،ین ریپذامكان اعتماد ازی حداقل بدونی اجتماع واحد ای گروه

 .است برخوردار بسزایی اهمیت از ،یجمعیی دارا کی عنوان به

 

  پژوهشی مفهوم مدل وی نظر چارچوب

 ایو تالیا دري ا مطالعه در  لدیبنف اعتماد، خصوص در شده انجام مطالعا  نهیشیپی بررس در

 اعتمواد  نیو ا بودن نییپاي و. است نییپا اریبس مردم میان متقابل اعتماد  زانیم که افتیدر

 ایون  بور   چيپی جفر و  گامسون اميلیو. داند یمی خارج سلطه وی طوالن فقر ازی ناش را

ي هوا  تیو فعال دری آسوان  بوه  دارنود،  انودکی  اعتماد حكومت به  کهی شهروندان که باورند

 بوه    6- 61: 011  ،4اروم) شوند یم جیبس نظام برابر در و کنند یم مشارکت زیآم اعتراض

 بوا ی دموکراسی فرهنگ وي اقتصادي ازهاین شیپ نگلهارتیا(.  1   فاطمه، ،یگالب از نقل

 سووم،  بخوش  در کوار ي رویو ن درصود  ،ياقتصاد توسعه: کند یم ذکر شرح نیا به را ثبا 

 بوه  رای مودن  فرهنگي ها یژگیو او. یمدن ای یاسیس فرهنگ وی دموکراس تداومي ها سال

ی انقالبو ي هوا  یدگرگوون  از تیو حما وی زندگ از تیرضا گر،یكدی به اعتماد شاخص سه

                                                           
1 . Banefield 
2 . W.Gamson 
3 . J.Paije 
4 . orum. 1987 
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 همانند گریكدی به اعتماد که است نیا دهندهنشان نگلهار یا مطالعا . سازد یم مشخص

ی ولو  دارد،ي اقتصواد  توسوعه  سطح با بسیاريی همبستگی خوشبخت وی زندگ از تیرضا

 توسوعه  موجب گریكدی به اعتماد که است آن ازی ناشی همبستگ نیا ایآ که ستین معلوم

 دو هور  ایو   انجامد  یم اعتماد و تیامن شیافزا بهي اقتصاد توسعه یا و شود  یمي اقتصاد

 جواموع  اکثر در که نیا علت نگلهار یا نظر به کنند  یم تیتقو را گریكدی متقابالً ندیفرآ

 ایو تالیا مانندیی کشورها دری ول دارند، اعتماد خود هموطنان به نسبت مردم شتریبیی اروپا

. شوود  یم مربوطی اجتماع وي اقتصاد تفاو  سطح به تفاو  نیا است  کمتر درصد نیا

 شیافوزا  بور ی مبنو ي شوواهد  آنهوا  از موا  کوه  ،یغرب آلمان و ایتالیا کشور دو در او نظر به

 رخ عیسور ي اقتصاد بهبود دوره کی از پس دهیپد نیا م،یدار گریكدی به اعتماد العاده فوق

 در کوه ي اقتصواد  توسوعه  کوه  دهود می نشان امر نیا(. 0 :  1  نگلهار ،یا)  است داده

 اعتمواد  شیافوزا  موجوب  زین خود شود، یم حاصل امور در مردم مشارکت و اعتماد جهینت

 . گردد یم جامعه انیم دری عموم

« آن بور  موؤثر  عوامول  وی اجتماع اعتماد» عنوان بای پژوهش دری رکافیماي ها افتهی 

 متوسط حد در انیپاسخگو نیب دری اجتماع اعتماد زانیم که دهد یم نشان 16   سال در

. اسوت  صراحت بُعد به مربوط انیپاسخگوی اجتماع اعتماد زانیم نیشتریب.باشد یم باال به

ی نزولو  ریسو  بیو بترت تهوران  شوهر  شش و شانزده سه، مناطق دری اجتماع اعتماد نیانگیم

 ال یتحصو  و اسوت  بووده  زنان از شیب مردان نیب دری اجتماع اعتماد زانیم. است داشته

 (.12   ،یرکافیام) داردی منف رابطهی اجتماع اعتماد با افراد

 در مش ارکت  و اعتم اد  رابط ه ی بررس   عنوان با خودي دکتر رساله دري غفار 

 بوه  اعتمواد  و افوراد  به اعتماد بُعد دو در را اعتماد 12   سال در کاشانیی روستای نواح

 در مبوادال   کننوده  لیتسوه  اعتماد محقق اعتقاد به. است کردهی بررس ها سازمان و نهادها

 و رسواند  یمو  حوداقل  به رای اجتماع مبادال  و مذاکرا  نهیهز که استی اجتماعي فضا

 بور  داللوت  اعتمواد  قیو تحق نیو ا در. اسوت ی اجتماع ا یح مفهوم وي قرارداد شیپ عنصر

 و گریكود ی به افراد که استی اجتماع لحاظ به شدهدییتا وی اکتسابي تعهدها و انتظارا 
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 متقابول  رابطوه  با نیقر و دارند شان یاجتماعی زندگ به مربوطي نهادها و ها سازمان به نیز

ی دولتو  مواموران  از تیرضوا : گفوت  تووان  یمو  حاصله جینتا به توجه با. است افتهی میتعم

 و اعتمواد  نیبو  میمسوتق  و معنوادار ی همبستگ رابطه و است افراد به اعتماد از شتریبی اندک

 مشوارکت  ،یاجتمواع  اعتمواد  زانیو م شیافزا با که معنا نیبد باشد، یمی اجتماع مشارکت

 (.  1   ،يغفار)  ابدی یم شیافزا زینی اجتماع

  پاتنوام  رابور   بوه  تووان موی  اعتمواد  جدید عمدتاً و اصلی نظران صاحب انیم از 

 ،(001 )  کلمون  جیموز  ،(226 )  هوالپرن  دیویود  ،(006 )  فوکویاما فرانسیس ،(222 )

 کوه  داشوت  اذعان باید. کرد اشاره(  1  و14  )  زتومكا پیوتر و( 12  )  گیدنز آنتونی

 را آن تحلیل توان واحد نظریه یک که است آن از ترپیچیده و ترگسترده اجتماعی واقعیت

 بوه  نسوبی  البته و خاص منظري از نموده تالش نظريصاحب هر حال این با باشد، داشته

 مشوهور  شوناس جامعوه  زتومكوا،  پیووتر  نظوران صاحب این میان در بپردازد  اعتماد مسئله

 هوم  شوناختی جامعوه  نظریه یک عنوان به را اعتماد وي که چرا است، ترشاخص ،یلهستان

 ایون  مفهوومی  چوارچو   بنابراین است  نموده مطرح کالن سطح در هم و خرد سطح در

 . است زتومكا دیدگاه از متأثر عمدتا پژوهش

 پیودایش  منشواء  متقوابالً  و اعتمواد  فرهنوگ  پیودایش  منشواء  را شرط پنج زتومكا 

 و هنجواري  یكپوارچگی  و وحد  از است عبار  اول شرط: داندمی اعتماديبی فرهنگ

 دگرگونی آن مقابل نقطه و اجتماعی نظام ثبا  دوم شرط هنجاري  آشفتگی آن مقابل در

 بوادوام،  هوا ريیوم  و هوا سوازمان  نهادها، ها،انجمن ها،گروه روابط شبكه اگر. است بنیادي

 حمایوت  امنیوت،  احساس اجتماعی، زندگی در روشنی عطف نقاط باشد، مستمر و پایدار

موی  سخن ارتباط فرهنگ پایداري و اجتماعی نظام ثبا  از وقتی. کندمی ایجاد آرامش و

 پوذیرد،  صور  نباید اجتماعی تحول حتی یا اجتماعی تغییر که نیست معنا این به گوییم

 صوور   بوه  تغییورا   این وقتی فقط ولی است، سازگار اعتماد با اجتماعی تغییر» که چرا

 در اعتمواد  گیرند، انجام ثابت جهت و آرام آهنگ با و بینیپیش قابل مند،سامان تدریجی،

 سوازمان  شوفافیت  اعتمواد  فرهنوگ  شیدایو پي بورا  سووم  شرط  «ماند خواهد باقی جامعه
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 زتومكوا  نظور  از. اسوت  سوازمان  در فراگیر و شایع کاريپنهان آن مقابل نقطه و اجتماعی

 همچنوین  و پیشورفت  سوطح  توانوایی،  و قابلیوت  عملكرد، مورد در اطالعا  به دسترسی

بینوی پیش و امنیت احساس ها،ريیم و هاسازمان ها،انجمن ها،گروه میان هاآسیب کاهش

 چیزهوا  برخوی  فراگیور  و شوایع  کواري پنهوان  وضوعیت  در بالعكس کند می ایجاد پذیري

 توطئوه  هواي تئووري  و اساسبی هايحرف شایعا ،. بماند مخفی باید و است تهدیدآور

 بوا  زتومكوا . دهنود موی  نشان تردید خود از کردن اعتماد مقابل در مردم و است شده زیاد

 غرابوت  را آن مقابول  نقطه و آشنایی را اعتماد فرهنگ شیدایپ چهارم شرط دنزیگ از الهام

 گیودنز  کوه  طور همان. گرددمی اعتماد ایجاد سبب آشنایی احساس وي دهیعق به. داندمی

 متفواو ،  کوامالً  محویط  وقتوی   «اسوت  اعتماد براي اصلی نكته آشنایی» کندمی تأکید زین

 زتومكوا، )  یابود  افوزایش  توانود می اضطرا  و دلهره و قطعیت عدم آشناست،نا و عجیب

 نقطوه  کوه  اسوت  نهادهوا  و افوراد  بودن پاسخگو زتومكا، نظر از پنجم شرط(. 44 : 14  

 حیتوضو  شورط  نیا درباره زتومكا. شودیمی تلق مسئولیتیبی و بودن خودسرانه آن مقابل

 در کلموه  واقعوی  معناي به و دسترس در توانمند،  نهادها از ايمجموعه وقتی که دهدیم

 بور  نظوار   و کنتورل  براي زمینه کردن فراهم و معیارها تعیین با باشند، وظیفه انجام حال

 روال و ترتیوب  و نظوم  و شودمی کاسته استفادهسوء خطر از نهادها این توسط افراد رفتار

 بوه  را درهوا  پاسوخگو،  عوامالن  توانوایی  عدم یا فقدان دیگر، سوي از. گرددمی حفظ کار

 که مطالبی بر بنا(. 46 : 14  زتومكا،) گشایدمی کارها در مسئولیتیبی و خودسري روي

 نیا در شده ارائهی مفهوم مدل در شده وارد مستقلي رهایمتغ نیترمهم شد، گفته ترپیش

 تیریمود  اهوداف یی همسوو  و عملكورد ی اثربخشو  ،ییگوپاسخ: از است عبار  پژوهش

 عمودتاً  و کلمون  موز یج دنز،یو گی آنتوون  ا ینظر از رهایمتغ نیا. جامعهي ازهاین باي شهر

 تیریمود  به اعتماد پژوهش نیا در وابسته ریمتغ نیهمچن. اندشده استخرا  زتومكا وتریپ

 اعتمواد  بور  گوذار توأثیر  عوامول  پژوهشگر نظر مورد مفهومی مدل اساس بر. استي شهر

 میمفواه  اساس بر نیبنابرا. است شده تأکید شهري تیریمد به نسبت شهروندان اجتماعی

 :گرددیم خالصه ریز نمودار شرح به پژوهش مفهومی چارچو  مذکور،ي رهایمتغ و
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 پژوهش روش
 نیواز  موورد  هايداده گردآوري تكنیک وی نییتب -یفیتوص پیمایشی حاضر پژوهش روش

 سوال  1  بواالي  افوراد  بوه  مراجعوه  بوا  و حضوري  نیز نامهپرسش. است بوده نامهپرسش

 . است گردیده تكمیل

 1 ( مورد  و زن از اعوم )  افوراد  مجموعوه  بر است مشتمل پژوهشي آمار جامعه 

 نمونوه  تعداد نییتعي برا. تهران شهر کالن مسكونی گانه   مناطق در ساکن باالتر و ساله

 در را پوارامتر  بورآورد  در مجواز  اشتباه زانیم دیبا نظر مورد پارامتر برآورد براي ازین مورد

 آن بورآورد  و پوارامتر  انیو م تفاو  صور  به معموالً (d) مجاز اشتباه مقدار. گرفت نظر

 نمونوه  نیبنوابرا . گردیود  اسوتفاده  کوکران فرمول از نمونه حجم تعیین براي. شودیم انیب

 البتوه  که گردید، انتخا  نفر 14  تعداد به و کوکران فرمول از وي اخوشه طور به آماري

ي هوا یژگیو زیتما به توجه با. شد گرفته نظر در نفر 422 پژوهش دقت شیافزا منظور به

 در آنهوا ی پراکنودگ  و تهوران  شوهر کالن در ساکن افراد میان موجودي اقتصاد وی اجتماع
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 حجوم  بوا  متناسوب  کووکران، ي ریو گنمونه از استفاده بای مسكون منطقه  محال  و نواحی

 مربوطوه، ي اقتصاد -یاجتماع وي آمار محاسبا  به تیعنا با و مناطق از کی هری تیجمع

 نورخ  خوانوار،  رشود  نورخ ) ی افتگیو توسوعه ي هاشاخص اساس بر تهران گانه    مناطق

 عنووان  بوه  منطقوه  کی خوشه هر از و شد میتقس خوشه 4 به...(  و خانوار درآمد اشتغال،

نمونوه  روش پوژوهش  نیو ا در واقوع  در. دیگرد انتخا ي ریگنمونه براي خوشه ندهینما

 بوه  توجوه  بوا  و پوژوهش  نظري مبانی تدوین براي است ذکر قابل. استي اخوشهي ریگ

 بوراي . اسوت  شوده  گرفتوه  بهوره  نیوز  اسونادي  روش از پیشین هايپژوهش و منابع مرور

 اعتبوار  روش از اسوتفاده  بوا  ه،یاول رادا یا رفع از پس نامهپرسش اعتبار ایی یروا سنجش

ی کارشناس نظرا  و شد ارائه اساتید و کارشناسان از نفر 2  نیبیی نها نامهپرسش محتوا،

. گوردد  رفوع ی احتموال  رادا یو ا ،یوی روا نظور  از توا  دیو گرد اعمال نامهپرسش در زین آنان

 بیضور  نیو ا که. است شده استفاده کرونباخي آلفا روش ازیی ایپا سنجشي برا همچنین

 از فرمول از استفاده با آلفا بیضر که آنجا از و شد دهیسنج SPSS افزار نرم از استفاده با

 ابوزار یی ایو پا نشوانگر  ،% 0 عودد ی عنو ی است، آمده دست به شتریب( 1/2)  استاندارد حد

 . استي ریگاندازه

 

 تعریف عملياتی متغيرهای پژوهش

 آن برابور  در گوران ید کوه  اسوت ی مثبتو  انتظوار ی مفهووم  لحاظ به (:وابسته ريمتغ) اعتماد

ي معنوا  بوه  اعتمواد ی اتیو عمل لحواظ  بوه  و( 001  روسوو، ) کننود ینمو  عمل طلبانهفرصت

 .است تهراني شهر تیریمد ازی تهران شهروندان مثبت انتظارا 

 جووا  ي معنوا  بهي لغو نظر ازیی گوپاسخی مفهوم لحاظ به (:مستقل ريمتغ)یی گوپاسخ

 لحواظ  بوه  و( 46   ن،یمعو  فرهنوگ )  اسوت  دادن گوزارش  ایو  پرسش ای سؤال مقابل در

ي شهر تیریمدی رساناطالع وی دهگزارشي معنا بهیی گوپاسخ پژوهش نیا دری اتیعمل

 .است تهران
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 درسوت  کوار  انجوام ي معنوا  بهی اثربخش دراکر تریپ دگاهید از (:مستقل ريمتغ) ی اثربخش

 بوه  هوا سوازمان  کوه  استی زانیم ای درجهی سازمانی اثربخش دفت چاردیر اعتقاد به است 

 نیو ا دری اتیو عمل لحواظ  بوه  و( 16  ،یزارعو )  نود یآیمو  لینا خود نظر موردي هاهدف

 .است تهراني شهر تیریمد عملكردی اثربخشي معنا بهی اثربخش پژوهش

 راسوتا هوم  و بوودن  جهوت همي معنا بهي لغو نظر ازیی سوهم (:مستقل ريمتغ)یی سوهم

ي معنوا  بهیی سوهم پژوهش نیا دری اتیعمل لحاظ به و( 46  ن،یمع فرهنگ) است بودن

 .است شهرونداني ازهاین با تهراني شهر تیریمد اهداف بودن جهتهم و سوهم

 

 های پژوهش یافته

با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد که در میان : مشخصات جمعيت نمونه

 زن و% 6 /6گانه مورد بررسی که   سال به باالي شهر تهران در مناطق  1 گویان پاسخ

سال با  2 -2 اند، بیشترین فراوانی میانگین سنی مربوط به رده سنیمرد بوده% 6/54

در بررسی مد  . مجردند% 1/42از افراد مورد بررسی متأهل و % 6/61. است%  1/4

سال اسكان را  6شهروندان تهرانی سابقه کمتر از %  4/ زمان اسكان مشخص گردید 

داراي مسكن استیجاري و %  6نی مسكن شخصی، شهروندان تهرا%  6/4همچنین . دارند

افراد % 54در بررسی وضع اشتغال نیز مشخص شد . مابقی داراي مسكن سازمانی هستند

از شهروندان مورد % 6/64. اندمورد بررسی شاغل در بخش خصوصی و دولتی بوده

تر از از نمونه آماري درآمدي کم% 6 /1همچنین . اندمطالعه تحصیال  دانشگاهی داشته

 .هزار تومان دارند 022نیز درآمدي باالتر از % 6هزار تومان و  22 
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 های توصيفی سنجش ميزان اعتماد در جمعيت نمونهوضعيت شاخص

 های توصيفی ميزان اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری تهرانشاخص: 2جدول شماره

 انحراف نیانگیم  اعتماد زانيم سنجشی هاشاخص

 استاندارد

   6   65  يشهردار کارکنان و رانیمد محترمانه رفتار و تواضع ،یفروتن به باور زانیم

 و رانیمدي خواررشوه وي بازیپارت عدم و انصاف عدالت، به باور زانیم

 يشهردار کارکنان

 6 5  626 

 2601  64  يشهردار کارکنان و رانیمدي درستكار و صداقت به باور زانیم

 کارکنان و رانیمدي دارامانت وي کار وجدان تعهد، به باور زانیم

 يشهردار

 64  2604 

    66  يشهردار کارکنان و رانیمدیی توانا وی ستگیشا ت،یصالح به باور زانیم
 

اي  لیكر  درجه 6استفاده در این پژوهش از طیف نامه مورد با توجه به اینكه پرسش

و (  /1 - /6:  )، متوسط(  - /1: ) ضعیفتشكیل شده است، بنابراین در این طیف 

، میزان اعتماد شهروندان در  با توجه به مندرجا  جدول. می باشد(  /5 -6:  )مطلو 

با توجه به میانگین کمتر از ) گانه مورد بررسی در سطح ضعیف است  6هاي شاخص

ه مدیریت توان گفت میزان اعتماد شهروندان ب  بنابراین می(هادر هریک از شاخص  /1

 .شهري تهران در سطح پایینی قرار دارد

 تحليل متغيرهای اجتماعی مؤثر بر ميزان اعتماد شهروندان
 های توصيفی متغيرهای سه گانه مستقل شاخص: 3جدول شماره

 شاخص

 مستقلی رهايمتغ

 انحراف نیانگیم

 استاندارد

 نیانگیم

 یوزن

 656  4 16  561  تهراني شهر تیریمدیی گوپاسخ میزان

 601   062 610 4 تهراني شهر تیریمد عملكردی اثربخش

ي ازهاین با تهراني شهر تیریمد اهدافیی سوهم

 شهروندان

626 1   620  6 4 
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 تهوران ي شوهر  تیریمود یی گوو پاسوخ  زانیم ، جدول مندرجا  به توجه با

یی سوو هم زانیم و متوسطي شهر تیریمد عملكردی اثربخش زانیم ف،یضع

 .است متوسط نیز شهرونداني ازهاین با تهراني شهر تیریمد اهداف

 هاهيفرض آزمون

 از باالتر تهراني شهر تیریمد به نسبت شهروندان اعتماد زانیم»: اول هيفرض آزمون

 .«است نیانگیم

یم محاسبه را شهروندان اعتماد زانیمی وزن نیانگیم هیفرض نیا بهیی گوپاسخ منظور به

 :میکن

 تهراني شهر تیریمد به شهروندان اعتماد زانیمي آماري هاشاخص: 4جدول
  

N انسیوار استاندارد انحراف یوزن نيانگيم 

422  6 5 46    160  

 نیبنابرا است، فیضع تیوضع انگریب 5 6 ی وزن نیانگیم ،4جدول مندرجا  به توجه با

 تیریمد به شهروندان اعتماد زانیم گفت توانیم و شودیم رد( H1) پژوهش اول هیفرض

 (.H0) است نیانگیم از ترنییپا تهراني شهر
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 :چهارم تا دوم هيفرض آزمون

  تیریمد به شهروندان اعتماد و گانهسه مستقلی رهايمتغ نيبی همبستگ: 5 شماره جدول

 

 شهر تیریمد به شهروندان اعتماد و تهراني شهر تیریمدیی گوپاسخ نیب»: دوم هيفرض

 .«دارد وجودي معنادار رابطه تهران

 منودرجا   بوه  توجه با. شد استفاده رسونیپ همبستگی ضریب از فرضیه این آزمون براي

 شوهروندان  اعتمواد  وي شهر تیریمدیی گوپاسخ زانیم میان که شودیم مالحظه 6جدول

ي معنوادار  سوطح  در پوژوهش  هیفرض و دارد وجود مثبت رابطه تهراني شهر تیریمد به

یی گوو پاسخ زانیم چه هر که گرفت جهینت توانیم لذا. شودیم دییتأ نانیاطم% 00 با  262

 شیافوزا  زیو ن تهوران  شهر تیریمد به شهروندان اعتماد زانیم باشد، شتریبي شهر تیریمد

 .ابدییم

 بوه  شوهروندان  اعتمواد  و تهوران ي شوهر  تیریمود  عملكورد ی اثربخش نیب»: سوم هيفرض

 .«دارد وجودي معنادار رابطه تهراني شهر تیریمد

 توجه با است  شده استفاده رسونیپ همبستگی ضریب از فرضیه این آزمون براي 

 وي شهر تیریمد عملكردی اثربخش زانیم نیب که شودیم مالحظه 6جدول مندرجا  به

                                                           
1
 . P-Value 

 به شهروندان اعتماد گانهسه مستقلی رهايمتغ

 یشهر تیریمد

 N  يمعنادار سطح

 422 2622 2645 يشهر تیریمدیی پاسخگو

 422 2622 2662 يشهر تیریمد عملكردی اثربخش

ي شهر تیریمد اهدافیی همسو

 شهرونداني ازهاین با تهران

26 5 2622 422 
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 هیفرض و دارد وجودی مثبت معنادار رابطه تهران شهر تیریمد به شهروندان اعتماد

 جهینت توانی م لذا. شودی م دییتأ نانیاطم% 00 با  262ي معنادار سطح در پژوهش

 اعتماد زانیم باشد، شتریبي شهر تیریمد عملكردی اثربخش زانیم چه هر که گرفت

 .ابدییم شیافزا زین تهران شهر تیریمد به شهروندان

 و شهرونداني ازهاین با تهراني شهر تیریمد اهدافیی همسو نیب»: چهارم هيفرض

 .دارد وجودي معنادار رابطه تهراني شهر تیریمد به نسبت شهروندان اعتماد

 توجه با است  شده استفاده رسونیپ همبستگی ضریب از فرضیه این آزمون براي 

ي شهر تیریمد اهدافیی همسو زانیم میان که شودیم مالحظه 6جدول مندرجا  به

 معنادار رابطه تهران شهر تیریمد به شهروندان اعتماد و شهرونداني ازهاین با تهران

یم دییتأ نانیاطم% 00 با  262ي معنادار سطح در پژوهش هیفرض و دارد وجودی مثبت

 تهراني شهر تیریمد اهدافیی سوهم زانیم چه هر که گرفت جهینت توانیم لذا. شود

 زین تهران شهر تیریمد به شهروندان اعتماد زانیم باشد، شتریب شهرونداني ازهاین با

 .ابدییم شیافزا
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 :دوازدهم تا پنجم هيفرض آزمون

  تیریمد به شهروندان اعتماد و کيدموگراف مشخصات ميانی همبستگ: 6 شماره جدول

 

ي شهر تیریمد به نسبت شهروندان اعتماد و شهروندان تیجنس نیب»: پنجم هيفرض

 .«دارد وجودي معنادار رابطه تهران

 اعتماد زانیم و تیجنس میان که شودیم مالحظه 5جدول مندرجا  به توجه با 

ي معنادار سطح در پژوهش هیفرض و دارد وجود رابطه تهران شهر تیریمد به شهروندان

 آمده، دست بهی همبستگ بیضر به توجه با عالوه به. شودیم دییتأ نانیاطم% 06 با 2626

 .است مردان از شتریب زنان دري شهر تیریمد به اعتماد زانیم

 رابطه تهراني شهر تیریمد به شهروندان اعتماد و شهروندان سن میان»: ششم هيفرض

 .«دارد وجودي معنادار

 به توجه با است  شده استفاده اتا وستگییپ ضریب از فرضیه این آزمون براي 

 سن میان و است  262 از کمتر معناداري سطح که شودیم مالحظه 5جدول مندرجا 

 تیریمد به شهروندان اعتماد شهروندان کيدموگراف مشخصات

 یشهر

 N يمعنادار سطح

 422  262 2 26 تیجنس

 422  2622 6 26 سن

 422 2621 -2621 ال یتحص زانیم

 422  2622 5 26 تأهل تیوضع

 422 6 26 2624 اشتغال تیوضع

 422 2625 2620 درآمد زانیم

 422 2621   26 مسكن نوع

 422   26   26 مسكن ثبا 
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. دارد وجود مثبت رابطه تهران شهر تیریمد به شهروندان اعتماد زانیم و شهروندان

 نیبد نیا. شودیم دییتأ نانیاطم% 00 با  262ي معنادار سطح در پژوهش هیفرض نیبنابرا

 تیریمد به اعتماد زانیم نسبت همان به برود باالتر شهروندان سن چه هر که است معنا

 .ابدییم شیافزا زیني شهر

 تهراني شهر تیریمد به شهروندان اعتماد و شهروندان ال یتحص زانیم»: هفتم هيفرض

 .«دارد وجودي معنادار رابطه

 شده استفاده اتا وستگییپ ضریب از قبل هیفرض همانند فرضیه این آزمون براي 

 ال یتحص زانیم نیب که شودی م مالحظه 5 جدول مندرجا  به توجه با. است 

  و ندارد وجود رابطه تهران شهر تیریمد به نسبت شهروندان اعتماد زانیم و شهروندان

 .شودی م رد( H1) پژوهش هفتم هیفرض جهینت در

 تهراني شهر تیریمد به نسبت شهروندان اعتماد و تأهل تیوضع نیب»: هشتم هيفرض

 .«دارد وجودي معنادار رابطه

 به توجه با است  شده استفاده اتا وستگییپ ضریب از زین فرضیه این آزمون براي 

 اعتماد زانیم و شهروندان تأهل تیوضع نیب که شودیم مالحظه 5جدول مندرجا 

 در پژوهش هیفرض و دارد وجودي معنادار رابطه تهراني شهر تیریمد به شهروندان

 که گرفت جهینت توانیم نیبنابرا. شودیم دییتأ نانیاطم% 00 با  262ي معنادار سطح

 .دارندي شهر تیریمد بهي شتریب اعتماد زانیمی تهران متأهل شهروندان

 تیریمد به نسبت شهروندان اعتماد و شهروندان اشتغال تیوضع نیب»: نهم هيفرض

 .«دارد وجودي معنادار رابطه تهراني شهر

 به توجه با است  شده استفاده اتا وستگییپ ضریب از فرضیه این آزمون براي 

 اعتماد زانیم و شهروندان اشتغال تیوضع نیب که شودیم مالحظه 5 جدول مندرجا 

 پژوهش نهم هیفرض جهینت در و ندارد وجود رابطه تهراني شهر تیریمد به شهروندان

(H1 )شودیم رد. 
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ي شهر تیریمد به نسبت شهروندان اعتماد و شهروندان درآمد زانیم نیب»: دهم هيفرض

 .«دارد وجودي معنادار رابطه تهران

 استفاده رسونیپ همبستگی ضریب از قبل هیفرض برخالف فرضیه این آزمون براي 

 درآمد زانیم میان که شودیم مالحظه 5 جدول مندرجا  به توجه با است  شده

 وجودي معنادار رابطه تهراني شهر تیریمد به شهروندان اعتماد زانیم و شهروندان

. شودیم رد( H1) پژوهش هیفرض و شودیم دییتأ( H0) صفر هیفرض واقع در ندارد 

 به شهروندان اعتماد زانیم و شهروندان درآمد زانیم میان گرفت جهینت توانیم نیبنابرا

 . ندارد وجودي ارابطه تهران شهر تیریمد

 تهراني شهر تیریمد به شهروندان اعتماد و شهروندان مسكن نوع نیب»: ازدهمی هيفرض

 .«دارد وجودي معنادار رابطه

 به توجه با است  شده استفاده اتا وستگییپ ضریب از فرضیه این آزمون براي 

 اعتماد زانیم و شهروندان مسكن نوع میان که شودیم مالحظه 5جدول مندرجا 

 ادعا توانیم نیبنابرا ندارد  وجودي معنادار رابطه تهراني شهر تیریمد به شهروندان

 . است شده رد( H1) پژوهش هیفرض و دییتأ صفر هیفرض کرد

 تیریمد به نسبت شهروندان اعتماد و شهروندان مسكن ثبا  نیب»: دوازدهم هيفرض

 .«دارد وجودي معنادار رابطه تهراني شهر

 به توجه با است  شده استفاده اتا وستگییپ ضریب از زین فرضیه این آزمون براي

 اعتماد زانیم و شهروندان مسكن ثبا  نیب که شودی م مالحظه 5جدول مندرجا 

ي معنا به نیا و ندارد وجودي معنادار رابطه تهراني شهر تیریمد به نسبت شهروندان

 معناداری مدع که( H1) پژوهش هیفرض و شودی م دییتأ( H0) صفر هیفرض که آنست

 تهراني شهر تیریمد به تینس آنان اعتماد و شهروندان مسكن ثبا  انیم رابطه بودن

 . شودی م رد است،
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 تیریمد به آنان اعتماد زانیم با شهروندان سكونت منطقه نیب»: زدهميس هيفرض آزمون

 .«دارد وجودي معنادار تفاو  تهراني شهر
 
 

  تیریمد به اعتماد زانيم با سكونت محل منطقه تفاوت انسیوار ليتحل جینتا: 7شماره جدول

 شاخص         

 راتييتغ منبع

 مجذورات نيانگيم

(SS) 

ی آزاد درجه

(df) 

 نيانگيم مجذور

(MS) 

F sig 

 2622   56 21655    5   یگروهنيب

   16  05  5 26 51 یگروهدرون

  00  5 456 1 کل

 

 2626 از کمتري معنادار سطح و آمده دست به F زانیم ،1جدول به توجه با 

 تیریمد به اعتماد زانیم میان نیابنابر شود یم دییتأ نانیاطم% 00 با پژوهش هیفرض

 تفاو ی بررس براي و دارد وجود معناداري تفاو  گریكدی با محلي هامنطقه دري شهر

 که است نیا انگریبی بیتعق آزمون جهینت که شودیم انجامی بیتعق آزمون هامنطقه میان

 گرید عبار  به. دارد وجودي معنادار تفاو     و 5 و  ي هامنطقه در اعتماد زانیم میان

 مناطق به نسبت تهراني شهردار    منطقهي شهر تیریمد به شهروندان اعتماد زانیم

 .است باالتر گرید

 که یشهروندان در تهراني شهر تیریمد به اعتماد زانیم میان»: چهاردهم هيفرض آزمون

 و اندکرده مراجعه آن به وابستهي هاسازمان ای وي شهردار به گذشته سال  ی ط

ي معنادار تفاو  اند،نكرده مراجعه وابستهي هاسازمان ای وي شهردار به کهی شهروندان

 .«دارد وجود
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  تیریمد به اعتماد زانیم با مراجعه دفعا  تعداد تفاو  انسیوار لیتحل جینتا: 8شماره جدول
 

 شاخص         

 

 راتييتغ منبع

 مجذورات نيانگيم

(SS) 

ی آزاد درجه

(df) 

 نيانگيم مجذور

(MS) 

F sig 

 2621   6  61644   61644 یگروهنيب

  161  01   12161 یگروهدرون

  00  5 456 1 کل

 هیفرض( 2621) 2626 از بزرگتري معنادار سطح و 1 جدول مندرجا  به توجه با 

 اعتماد زانیم میان کرد ادعا توانیم نیابربنا شود یم دییتأ صفر هیفرض و شده رد پژوهش

 مراجعهي شهردار به کهی شهروندان) ی بررس مورد گروه دو در تهراني شهر تیریمد به

 .ندارد وجودي معنادار تفاو ( اندنداشته مراجعهي شهردار به کهی شهروندان و اندداشته

 عملكورد ی اثربخش ،ییگوپاسخ)  مستقلي رهایمتغ ریتأث زانیمی بررس به انیپا در 

)  پوژوهش ي انوه یزمي رهوا یمتغ و( جامعوه ي ازهاین باي شهر تیریمد اهدافیی همسو و

 نووع  درآمود،  زانیو م اشوتغال،  تیوضوع  تأهول،  تیوضع ال ،یتحص زانیم سن، ت،یجنس

یمو  تهراني شهر تیریمد به شهروندان اعتماد زانیمی نیبشیپ در( مسكن ثبا  و مسكن

 :میپرداز
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  تیریمد به شهروندان اعتماد زانيمی نيبشيپی برای ريچندمتغ ونيرگرس جینتا: 9شماره جدول
 

 کنندهینيبشيپی رهايمتغ مدل

 اعتماد

R  B  T sig 

 تیریمد عملكردی اثربخش کی

 يشهر

2662 26 6 26   266   65  2622 

 تیریمد عملكردی اثربخش دو

 يشهر

266  26 1 26 5 26 6 564  2622 

 2622   46   26   26 يشهر تیریمدیی گوپاسخ

 تیریمد عملكردی اثربخش سه

 يشهر

 

2664 

 

26 0 

26 6 26   56   2622 

 2622 4640 4 26 4 26 يشهر تیریمدیی گوپاسخ

  262 666  2 26  264 شهروندان سن

 تیریمد عملكردی اثربخش چهار

 يشهر

2666 26 2 26 6 26   5624 2622 

 2622 464 4 26 4 26 يشهر تیریمدیی پاسخگو

  2622 621    26 2666 شهروندان سن

  262 -621  -2620 -0 26 شهروندان درآمد زانیم

 تیریمد عملكردی اثربخش پنج

 يشهر

2665 26   26   26 1 4640 2622 

 2622 1 46   26   26 يشهر تیریمدیی گوپاسخ

  2622 0 6  4 26 2661 شهروندان سن

  262 -5 6  -2620 - 264 شهروندان درآمد زانیم

ي ازهاین با اهدافیی همسو

 شهروندان

2624 26   621 262  
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ی اثربخش که دهدیم نشان گامبهگام وهیش بهي ریمتغچند ونیرگرس لیتحل 

ي شهر تیریمد به شهروندان اعتماد زانیم انسیوار% 6  تهراني شهر تیریمد عملكرد

 تیریمدیی گوپاسخ: از عبارتند کنندهینیبشیپي رهایمتغ گرید کند یمی نیبشیپ را تهران

ي شهر تیریمد اهدافیی سوهم و شهروندان درآمد زانیم شهروندان، سن تهران،ي شهر

 نییتب را شهروندان اعتماد زانیم انسیوار%    مجموع در که شهروندان ي ازهاین با تهران

 تیریمد به شهروندان اعتماد زانیم توانندنمی گریدي رهایمتغ است ذکر به الزم. کنندیم

 .کنند بینیپیش را تهراني شهر

 یريگجهينت و بحث
 به توجه با تهران،ي شهر تیریمد به شهروندان اعتماد زانیم که است آن ازی حاک جینتا

 سطحی در ،( - /1فیط) سنجش موردي هاشاخص از کیهر در  /1 از کمتر نیانگیم

 به جینتا پژوهش، وابستهي رهایمتغی بررس در نیهمچن. دارد قرار نیانگیم از ترنییپا

 به توجه با تهران،ي شهر تیریمدیی گوپاسخ زانیم که است آن نشانگر آمده دست

 زانیم است  فیضع ،( - /1فیط) سنجش موردي هاشاخص در  /56 نیانگیم

 موردي هاشاخص در  /01 نیانگیم به توجه با تهراني شهر تیریمد عملكردی اثربخش

 تهراني شهر تیریمد اهدافیی سوهم زانیم و است متوسط(  /1- /6فیط) سنجش

 سنجش موردي هاشاخص در  /4  نیانگیم به توجه با ،یتهران شهرونداني ازهاین با

ي رهایمتغ میاني معنادار روابطی بررس در نیهمچن. است متوسط ،( /1- /6فیط)

 وابستهي رهایمتغی تمام میان که است آن ازی حاک جینتا پژوهش مستقل ریمتغ و وابسته

 .دارد وجودی مثبت معنادار رابطه پژوهش مستقل ریمتغ و

 اعتماد زانیم بر رگذاریتأث عوامل انیم در که دهدیم نشان پژوهشي هاافتهی 

 باي شهر تیریمد عملكردی اثربخش ریمتغ تهران،ي شهر تیریمد بهی  تهران شهروندان

 شدهانجامي هایبررس در عالوه به. دارد راي رگذاریتأث نیشتریب 6 /2انسیوار مجذور

 نیانگیم با)  دارند تهراني شهر تیریمد به  را اعتماد زانیم نیباالتر    منطقه شهروندان
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 با)   منطقه و(   /55نیانگیم با)   منطقه ،(  / 0نیانگیم با)  5منطقه  (  /21یحساب

اثربخش آمده، دست بهي آمارها به توجه با. دارد قراري بعدي هارتبه در( 2 /02نیانگیم

 بای تهران شهروندان دگاهید از ریاخ سال پنج در تهراني شهردار تیفعال حوزه نیتر

 حوزه آن از پس و  استي شهر خدما  حوزه به مربوط( درصد   )  1  ی فراوان

 دگاهید است ذکر به الزم. دارد قرار دوم گاهیجا در درصد 6 /1 با کیتراف و نقل و حمل

 بر استي دییتأ مهر کیتراف و نقل و حمل حوزه بودن اثربخش بهی تهران شهروندان

 تیفیکي ارتقا نهیزم در ا،یدن برتر شهر کالن ده ازی كی عنوان به تهران، شهر انتخا 

 کنگره نیدهم در کهي شهر خدما  و نقل و حمل حوزه در ژهیوبه شهروندانی زندگ

 . دیگرد اعطا تهراني شهردار به آن ژهیو زهیجا و اعالم   2  سال در سیمتروپلی جهان

 ،یشناسجامعهي علما که استی انسان علوم دری اساس میمفاه از اعتماد: شنهاداتيپ

 بین صور  به آن، گستره و تیاهم به توجه با ،یشناسروان وی اسیس علوم ،ياقتصاد

 احساسا  بر اعتماد مورد دری شناختروان افتیره. اندپرداخته اعتمادی بررس به ايرشته

 شودیمی تلقی تیشخص وي فردي ریمتغ عنوان به اعتماد و دارد دیتأکي فردي هاارزش و

 و صداقت ،یدگرخواه ،يوفادار مانندی میمفاه بای كینزد ارتباط اعتماد نهیزم نیا در و

یمی تلقی اجتماعی ژگیو کی عنوان به اعتماد ،یشناسجامعه كردیرو در. داردی دوست

ی اجتماع اعتمادي امدهایپ و آثار عالوه به. شودمی مطالعه جامعهي نهاد کالبد در که شود

 .اندپرداخته بحث به آن با  در و اندکرده بررسیي متعدد نظران صاحب را

 جامعه دری اجتماع اعتماد جادیاي راستا در بسترساز الزاما  ازی برخ به نجایا در 

ی ارتباط شبكهي هانهیزم گسترش ،یزندگ هیاول امكانا  و منابع نیتأم: میینمایم اشاره

 از مثبتی ابیارز جامعه، دری عیتوز عدالت جادیا ،یجمع تعلق حس جادیا مردم، نیب

 .قانونیی اجرا ضمانت و جامعه اخالق وی اجتماع تیوضع

 شنهادهایییپ پژوهشي هاافتهی اساس بر نیز و گفتیم ترپیش که مطالبیي مبنا بر نیبنابرا

 :گرددیم ارائه
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ي برقرار لیتسه ،يشهر تیریمد و مردم انیمی ارتباطي هاراه گسترش و توسعه -6

یی گوپاسخ ندیفرآ ارتقاي منظور بهي ریپذانتقاد هیروح شیافزا وی مردم ارتباطا 

 .شهروندان با تعامل دري شهر تیریمد

 اطالعا  بری مبتني ریگمیتصمي فضا جادیا ،یمشارکت تیریمد ارتقاي و حفظ -2

 هاگزارش از مدبرانه و نهیبه استفاده وي شهر تیریمدی اتیعمل وی مبان سطوح در

 .يشهر تیریمد عملكردی اثربخش ارتقاي و حفظ منظور بهی مردم اطالعا  و

 شهروندان و شهر تیوضع گوناگون ابعاد ازی اصول وی علمی ازسنجین وی بررس -6

ي ریگمیتصم آن تبع به وي شهر معضال  و مسائل کارشناسانه لیتحل و هیتجز و

 با مطابق عقالیی و مدون هايسیاست و هابرنامه نیتدو و ا یواقعي مبنا بر

ي ازهاین باي شهر تیریمد اهدافي حداکثریی همگرا منظور به جامعه ا یواقع

 .شهروندان

 ابعاد دري شهر تیریمد هیسرما نیتری اصل عنوان بهی انساني رویني توانمندساز -4

 تیریمدي ور بهره وی اثربخش ،ییکارا ارتقاء منظور بهی سازمان وی گروه ،يفرد

 . یاجتماعي نهادها و شهروندان با تعامل دري شهر

ي سازنهینهادي راستا در شهروندان آموزش  وي سازفرهنگ ،یرساناطالع -7

 .يشهر داریپا و جانبههمه توسعه فرهنگ

 قیو طر از تیهودا  وي رهبور  نحوه بر شهرداران وي شهر رانیمد است دیام انتها در

 تمرکوز  و توجه خود تابعهي هايشهردار در اعتمادي مبنا بر تیریمد اصول تیرعا

 اعتمواد  ارتقواي  سواز نوه یزم مناسوب ي بسوتر  و دا یو تمه جواد یا بوا  سپس و نمایند

 .گردندي شهر تیریمد به شهروندان
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 منابع

    انتشوارا   : ، تهوران های ش هری استراتژی و شاخص، (16  )احمدي، حسین

 .شهرداري تهران معاونت فرهنگی و اجتماعی

 پژوهش هینما ،«آن بور  مؤثر عوامل وی اجتماع اعتماد» ،(12  )ي مهد ،یرکافیام، 

 .  -6 : 1  شماره

 ترجموه  ،یص نعت  شرفتهيپ جامعه دری فرهنگ تحول ،( 1  ) رونالد نگهار ،یا 

 .ریکو انتشارا : تهران وتر، میمر

 فص لنامه  ،«هوا يشوهردار  ارا یو اخت و فیوظاي موردی بررس» ،( 10  ) نامی ب 

 . 4-6 :   شماره ،یشهر تیریمد

 ماهنامه ،«يشهر تیریمد در شوراها مبهم گاهیجا» ،( 1  ) نیالدکمال رمؤذن،یپ 

 .5 -  : 1  شماره ،هایشهردار

 ماهنام ه  ،«فورود  و فوراز : رانیو ا دري شوهر  تیریمود » ،( 1  ) ریاردشو  ،يجواد 

 .4 -  : 41 شماره ،هایشهردار

 مؤثری فرهنگی اجتماع عوامل وی اجتماع اعتماد» ،(10  ) ابوالقاسم ،يدرآبادیح 

 .1 -4 : اول شماره ،یشناسجامعهی تخصص مجله ،«آن بر

 نو وندیپ انتسارا : تهران ،یشهر عمران تیریمد ،( 1  )ی محمدتق ان،یرضو 

 شوانزدهم،  سوال  ،ريت دب  ماهنامه ،«یآموزشی اثربخش» ،(16  )  جهیخد ،یزارع 

 .0 -5 : 55  شماره

 ،یگالبو  فاطمه ترجمه ،یشناختجامعه هینظر کی: اعتماد ،(14  ) وتریپ زتومكا، 

 مترجم ناشر: زیتبر

 نام ه  ،«آني امودها یپ وی اجتمواع  هیسورما  شیفرسا»  ،(12  ) محمود پور، شارع 

 .41-44:   شماره ،رانیای شناس جامعه انجمن
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 فص لنامه  ،«داریو پا توسوعه  وی محلو  سطح در تیریمد» ،(10  ) حسن ،یعیشف 

 .64- 6: 4 شماره ،یشهر تیریمد

 مرکوز  ،(14  )ته ران  ش هر  تیریم د  دری ش هردار  گ اه یجای قوات یتحق طرح 

 .4  : گزارش شماره کشور وزار ي شهري زیر برنامه و مطالعا 

 وزار  انتشوارا  : تهوران  ،رانیا دری اجتماع اعتماد ،( 1  ) غالمرضوا  ،يغفار 

 .یاسالم ارشاد و فرهنگ

 و فرهن گ  حوزه دو دری اجتماع اعتمادی قيتطب مطالعه ،(10  ) افسانه ،یکمال 

6 یشناسو  جامعوه ي دکتور  رسواله  ،یتخصص  ی ه ا  سازمان بر ديتأک با استيس

 .تهران دانشگاهی اجتماع علوم دانشكده

 ب ر  دي  تأک ب ا  توس عه  ام ر  دری اجتم اع  اعتماد نقش ،( 1  ) فاطمه ،یگالب 

 ،(یشورق  جوان یآذربا اسوتان ي مورد مطالعه) یاسالمی شوراها نقش و عملكرد

 .تهران دانشگاهی اجتماع علوم دانشكده6 یشناس جامعه ارشدی کارشناس اننامهیپا

 ماهنام ه  ،«يشهر تیریمد مفقوده حلقه: شوراها نظار » ،( 1  ) الیناز ،يمراد 

 .6 -1 : 5 شماره ،هایشهردار

 خواهود  راي شوهر  تیریمود  کوور  گوره  5   مواده  ایو آ» ،( 1  ) مهیفه ،ینانیمز 

 .4 -  : 1 شماره ،هایشهردار ماهنامه ،«گشود 
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