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 چکیده
های سازنده اعتماد و در نهایتت تییتین   ها و مؤلفههدف این پژوهش شناسایی شاخص

های دولتی ایران استت  تقییتح ضا تر از   تد     الگوی نهادینه سازی اعتماد در سازمان
مخاطب و استفاده کننده،  نیادی و از منظر هدف اکتشافی و از   تد زمتانی در دستته    

ها نیز  ته وتورت یمیختته استت   مت       گیرد  گرداوری دادهتقیییات میط ی قرار می
ها، در  خش کیفی، از راه مصاضیه نیمته ستاختاریافته و در  ختش کمتی از     یوری داده

تتن   10طریح پرسشنامه مقیح ساخته  م  یوری شتدند  نتتایم مصتاضیه  تا ت تداد      
و پاالیش شاخص ها  امید  وقت مؤلفهمولفه انج 05ازخیرگان وتقلیل تم  ه شناسایی 

ها، توسط تکنیک دلفی در دو مرضله انجام شد  در  خش کیفتی  ترای  ررستی روایتی     
ا زار تقییح از روش روایی مقتوا و  رای سنجش پایایی از روش  ازیزمون استفاده شد  

 تا  ها  در  خش کمی نیز روایی ووری و روایی مقتوایی مورد استفاده قرار گرفت و داده
 -از تکنیک یزمون نسیت، تقلیل عتاملی تاییتدی و روش م تادالت ستاختاری     استفاده

تفستتیری تقلیتتل شتتدند  نتتتایم پتتژوهش، طراضتتی متتد  نهادینتته ستتازی اعتمتتاد در 
 شاخص است  99مؤلفه اولی و  9های دولتی است که در  ر گیرنده  سازمان
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 مقدمه  

در جوامع مختلف به وضوح روشن شده است  در جوامع امروزه نقش و اهمیت حکمرانی 

هتای مختلتف زنتدگی مردمتان ایفتا نمتوده و       مدرن، حکمرانی نقش ختود را در عرصته  

هتا و    وجود رابطه متقابل و تنگاتنگ میان دولتگرفته استهای متعددی بر عهده  نقش

ای کته  بته گونته  ها را بیش از پیش پدیتدار نمتوده    مردم، اهمیت مفهوم اعتماد میان آن

ه بت  ملت با مفاهیمی چون پاسخگویی، مشروعیت و عملکترد دولتت،  -میزان اعتماد دولت

خصوص در جوامع دموکراتیک گره خورده است  اگر مردمان یک جامعه به کتارگزاران و  

مدیران بخش عمومی اعتماد الزم را نداشته باشند به تتدریم از حکومتت فاصتله گرفتته،     

دولت از خود نشتان نتداده و در چنتین     مصوبهای ت به خط مشیهمراهی الزم را نسب

شرایطی سرنوشت سیاستهای منظور، محتوم به شکست خواهد بود و در سوی مقابتل در  

مشی گذاری عمومی اعتمادی مسئوالن به مردم، مدیران دولتی در مراحل خطصورت بی

د درگیر نخواهند کرد و رفتته  ها را در این فرایننقش و اهمیت مردم را نادیده گرفته و آن

 ملت خواهد شد -رفته این روابط معیوب موجب شکاف و گسست رابطه میان دولت

جذابیت ماندگار و عقالیی مفهوم اعتماد ، ممکن است ناشی از این واقعیت باشد کته  

سیاسی و اخالق ریشته داشتته و   -این سنت غنی و ادامه دار در فلسفه، اندیشه اجتماعی

و     پترورش یافتته استت  ایتن      3، فرگوستن 2، الک1ین بزرگی همچون هابزتوسط متفکر

و همچنتین اندیشتمندان    1، دورکهتایم 3، ستیمل 9موضوع، اساتید پیشگامی ماننتد تتونیز  

، 4را بته ختود مشتغول نمتوده استواشتتومپکا      1و ریزمن 4کالسیک معاصر، نظیر پارسونز

هتای  به اعتقاد برخی از صاحبنظران، اعتماد، مفهتومی متبهم و متتاار از رشتته     .(2553

باشد که حاوی معتانی،  علمی مختلف، چشم اندازها و سطوح متفاوت تجزیه و تحلیل می

، 12  کتیم 1443و همکتاران،   11  پتورتر 1443، 15ابعاد و انواع گوناگون استومک آلیستتر 

-های مهم روابط انسانی و زمینته کی از جنبه(  در حقیقت اعتماد، ی2553  یانگ، 2551

ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه استت  چنانچته افتراد بته یکتدیگر اعتمتاد       

 شود   نداشته باشند، جامعه تجزیه می

ای در عصر حاضر، کاهش شدید اعتماد میان شتهروندان و دولتت بته عنتوان مستئله     

هتای  تته و تنتزل اعتمتاد بته حکومتت     چالش برانگیز در دستتور کتار عمتومی قترار گرف    

  بوکتارت و فتان   2519، 19  آیتتالی یتوا  13،2555دموکراتیک را در پی داشته استوپوتنام
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(  2513، 11  ژائو و هتو 2554، 14  موندی 2511، 11  رافورست و فان دواله2551، 13دواله

شتود،   اما این دیدگاه که اعتماد صرفا به معنای ارتقاء سطح اعتماد مردم به دولت تعریف

رویکردی ناقص است  زیرا موضوع اعتماد دولت به مردم در ایتن رابطته نادیتده انگاشتته     

( زیرا ایتن دو مفهتوم بتا یکتدیگر     2511  رافورست و فان دواله، 2553شده استویانگ، 

ارتباط متقابل و دو سویه دارند  اساسا چنانچه مردم احساس کنند که مدیران دولتی بته  

  لتوی و  2553مردم نیز متقابال به دولت اعتماد نخواهنتد کردویانتگ،   آنها اعتماد ندارند 

 ( 1441، 14براث ویت

هتای دولتتی   هدف اصلی این تحقیح، تبیین الگوی نهادینه سازی اعتماد در ستازمان 

ایران است زیرا نهادینه شدن اعتماد در جامعه، مستلزم توجته جتدی بته وجتوه متقابتل      

رستد،  دولت و اعتماد دولت به مردم خواهد بود  به نظر متی اعتماد اعم از اعتماد مردم به 

تدارک یک سازوکار کارآمد جهت پیوند نزدیک از طریح تقویتت اعتمتاد میتان دولتت و     

تر شدن دولت، درگیر شدن شتهروندان و مشتارکت بیشتتر آنتان در     شهروندان، پاسخگو

تواند به عنوان یکی از های عمومی را به دنبال خواهد داشت  این امر میمشیاجرای خط

پیامدهای نهادینه شدن اعتماد محسوب شود و عدم توازن در توجه بته هتر یتک از ایتن     

وجوه، موجب بروز اختالل در تداوم روند اعتماد در جامعه و نوسان آن خواهد شد  شتاید  

 در (1311اعتماد دانست  به اعتقاد علیخانیو به دهیشکل بتوان اعتماد نهادینه را غایت

 که تغییر دواندمی ریشه دولت و جامعه عملی و فکری بافت در آنچنان ارزشها شرایط، این

 زمانی اعتماد، از   این نوع شد خواهد برانگیز مقاومت بسیار بلکه غیرممکن، نه اگر آنها در

قتوی   الزامتات  و ستو،  یتک  از ملتت،  و دولتت  در وسیعی ظرفیتهای که یابدمی بروز امکان

 .باشد داشته وجود دیگر، سوی از اعتماد سازی، فرایند به ورود برای محیطی

 ادبیات تحقیق

اعتماد در عتین ستادگی، مفهتومی پیچیتده استت  ستاده استت، زیترا هتر روز از آن در          

زیرا برای تبیین مفاهیم اجتماعی بستیار   گوییم و پیچیده است،محاورات خود سخن می

های متفاوتی شتده  (  از واژه اعتماد استفاده2519شود وآیتالی یوا، زیادی، بکار گرفته می

است و نیز ممکن است در آینده کاربردهای جدیدی از آن ایجاد شود  آنچه که از لحتا   

نیست بلکه اهمیت این موضوع در روابط مفهتومی   لسفی اهمیت دارد، خود واژه اعتمادف
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-شن از مفهوم اعتماد، متی شود  بنابراین برای درک رواست که اعتماد در آنها اعمال می

متورد نظتر و دقتت قترار     های مختلفی که این کلمه استعمال شده است بایست موقعیت

(  در واقتع، اعتمتاد، مفهتوم اساستی در درک روابتط و توستعه       1441پتتز،  گیردوالگرس

( اهمیت اعتمتاد در روابتط اجتمتاعی را    1411و 25(  گامبتا2553اجتماعی است ویانگ، 

(، اعتماد را از منظر قتدرت متورد مطالعته قترار     1443و 21د و آیزن اشتاتنمایترسیم می

رابطته میتان اعتمتاد و مدرنیتته را متورد تجزیته و        1441در ستال   نیز 22دهد  گیدنزمی

از مفهوم اعتماد  23( به تشریح معرفت شناسی خیابانی2552تحلیل قرار داده و هاردین و

ای متشتکل از  مفهوم اعتماد بته عنتوان پدیتده   پردازد  اساسا، اغلب جامعه شناسان از می

کننتد و آن را صترفا، بته عنتوان یتک      متغیرهای اجتماعی، ساختاری و فرهنگی یاد متی 

(  متفکترین  2553داننتد ویانتگ،   کارکرد متشکل از متغیرهای شخصتیتی فتردی، نمتی   

رد کته  هایی، نقتش دا ای در مورد این واقعیت توافح دارند که اعتماد در موقعیتبرجسته

  2552  هتاردین،  1411توان با رجوع به سه عنصر اساسی، آنها را تبیین نمود وبایر، می

بته اهمیتت تمتایز میتان      (  برای مثال بایر2513  باوئر، 2553  اشتومپکا، 1444لومان، 

اعتماد شوندگان مختلف و رفتار مورد انتظار از آنها، در این رابطه اشاره نمتوده استت  در   

باشد، شخص وگتروه، ستازمان و    (    می ای حاصل از سه وضعیته اعتماد گزارهاین دیدگا

: 1411کنتد وبتایر،    متی  اعتمتاد  "ب"به شتخص   -"ج"-در ازای چیزی ارزشمند "الف"

ای از (   برخی دیگر از دانشمندان اعتماد را به عنوان یتک احتمتال نهنتی و درجته    231

  اوفته،  11و  13: 1411گوپتتا،    داس214: 1411اند وگامبتا، باور و اعتقاد در نظر گرفته

(  دیدگاه دیگر اعتماد را مفهومی وابسته به زمتان و دارای  44: 1445  کلمن، 94: 1444

(  2513داند که اشاره به انتظارات حاصل از رفتارهای آینده دارد وبتاوئر،  می 29بعد زمانی

رفتارهای آینده اعتمتاد شتونده را   از این رو، به طور معمول، اعتماد، انتظارات محتمل از 

آیند وباوئر، تواند این انتظارات کامال اشتباه و غلط از آب درنماید که البته میتوصیف می

2513  ) 

های مدیریت دولتی، اعتماد شهروندان به دولت و سازمانهای دولتی در حوزه پژوهش

در این حتوزه صتورت   توجهات بسیاری را به خود معطوف نموده است و مطالعات زیادی 

  کریستتین ستن و   2553  فتان دوالته و بوکتارت،    2551پذیرفته وفان دواله و همکاران، 

 23وکلتین  های متعدد مشروعیت عمومی دولت را کشف نموده اند( و جنبه2553الگرید، 
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( با این حال طرف دیگر ایتن شتکاف کته اعتمتاد مقامتات دولتتی بته        2515و همکاران،

کمتر و حتی در حد ناچیز مورد توجه قرار گرفته است وفان دوالته   شهروندان است بسیار

اعتمادی شهروندان محتروم، واکنشتی   ( معتقد است که بی1441(  پیل و2511و الهات، 

را زایتل  منطقی و برگرفته از تجربیات آنها از حکومتی است که اعتماد شتهروندان ختود   

توان اعتماد مقامتات دولتتی   نی را میمغفول در مشارکت مد نموده  از مالحظات مهم، اما

خط به شهروندان دانست  چنانچه این مهم محقح گردد مقامات دولتی با تدوین و اجرای

توانند با زدودن قید و بنتدهای زایتد و دستت و پتاگیر از شتهروندان،      های الزم، میمشی

 ( 2553ویانگ، ها نسبت به جامعه شوندموجب تعهد و توانمند شدن آن

( معتقتتد استتت اعتمتتاد متقابتتل یکتتی از اجتتزا قابتتل توجتته حکمرانتتی  2553یانتتگو

هتای اجتمتاعی و نیتز تتدارک     دموکراتیک و عامل کلیدی در ایجاد و نگهداشتت شتبکه  

شرایط الزم جهت ایجاد و کنشهای جمعی و یادگیری اجتماعی است  اعتماد در دو وجه 

دو سویه استت  ای  م به سان جادهخود، یعنی اعتماد مردم به دولت و اعتماد دولت به مرد

که غفلت از هر یک ازابعاد کلیدی موجب نقصان در درک و توسعه ایتن مفهتوم ستهل و    

 ممتنع خواهد شد 

 تحقیق نظریچارچوب 

باشتد  ایتن    متی  دارای ابعتاد چندگانته و وجتوه متفتاوت     اعتماد مفهومی پیچیده، مبهم،

توانتد عتاملی تاایرگتذار در ستایر     است و نیتز ختود متی    یمفهوم، متاار از عوامل مختلف

در شتکل گیتری مفهتوم اعتمتاد بتازیگران      همان گونه که واضح استت،  موضوعات باشد  

( طبقه بندی جدیتدی از اعتمتاد ارائته    1444و 21پردازند  اوفهمتعددی به ایفای نقش می

که در این طبقه بندی، وی شهروندان و نخبگتان سیاستی را بته عنتوان بتازیگران       هنمود

و روابط بین این دو عنصر را به صتورت زیتر نمتایش     کندمیلی صحنه اعتماد معرفی اص

 :  دهدمی

   اعتماد شهروندان به دیگر شهروندان 

  اعتماد شهروندان به نخبگان سیاسی 

  اعتماد نخبگان سیاسی به یکدیگر 

  اعتماد نخبگان سیاسی به شهروندان 
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پژوهش در زمینه نهادینه سازی اعتمتاد در   از آنجا که در تحقیح حاضر، نگارنده به دنبال

باشد، طبقه دوم و چهارم طبقه بندی اوفه متورد نظتر ایتن    های دولتی میسطح سازمان

( اعتمتاد ،  2519( و لی و یتو و 2553  زیرا بر اساس نظر یانگ وقرار گرفته استپژوهش 

ال اعتمتاد  مفهومی دو سویه است که مرکب از اعتماد شتهروندان بته دولتت و نیتز متقتاب     

 باشد  می دولت به شهروندان

رستد، اعتمتاد هنگتامی در    حال با توجه به مطالعات اکتشافی صورت گرفته بنظر می

( متورد بررستی و   ملتت  -زمان هر دو وجه اعتمتاد ودولتت  شود که همجامعه نهادینه می

 (1کنکاش علمی قرار گیرد  وشکل 

 
 تحقیح نظریچارچوب   1شکل

 "دولتت " واژه کلید دو ،نظری قلمرو تعیین جهت گرفته، شکل نظری چارچوب مبنای بر

 نهتن   در مفهتوم  دو ایتن  از واحدی تا منظور گرددمی تعریف نیل شرح به "شهروند" و

 :شود روشن تحقیح کل در واژگان این به نسبت نگارندگان دیدگاه و گیرد شکل خواننده

 از را ملل سایر از متمایز ملتی مشخص، سرزمینی چارچوب در که است نهادیدولت: 

 ملتی  منافع و آرمانها ملی، حاکمیت عنصر ارتقای با و گرفته بر در حکومت، طریح تشکیل

 ( 1343ودانایی فرد و همکاران،  سازدمی محقح را
ای است اجتماعی و به مردمی که ساکن و یتا تشتکیل   شهروند واژهشهروند)مردم(: 
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شود  هر یک از شهروندان نماینده جامعه خود بتوده  دهنده یک جامعه هستند اطالق می

 .(1444، 24ووایتنر توان آنان را از یکدیگر جدا نمودو نمی

 روش تحقیق

تبیتین الگتوی نهادینته ستازی اعتمتاد در       بتر  مبنتی  تحقیح این اصلی هدف به توجه با

بته   توجته استفاده شده است  با  وکیفی و کمی( رویکردآمیختهاز سازمانهای دولتی ایران 

استتفاده شتده استت      21اکتشتافی  متوالی طرح ترکیبیموضوع و ماهیت این پژوهش، از 

 و گتردآوری  کمّتی های  دوم داده مرحله در سپس های کیفی وداده بدین ترتیب که ابتدا

هتا و  هتا، شتاخص  هایی که به منظور شناسایی مؤلفته اند  در این تحقیح دادهشده تحلیل

هتای دولتتی   عتماد در دو بعد خود و نهادینه ستازی آن در ستازمان  های مرتبط با امعیار

هتایی کته بته منظتور     اند، از نوع کیفی بوده و دادهایران از طریح مصاحبه گردآوری شده

اعتبار سنجی و بررسی وضع موجود الگوی مفهومی پیشنهادی و همچنتین روابتط بتین    

 از نوع کمی هستند  متغیرها در مدل از طریح پرسشنامه گردآوری شده اند،

دانشتگاه در   نظتر  صتاحب جامعۀ آماری در بخش کیفی پژوهش، خبرگان و اساتید    

های علوم سیاسی، جامعه شناسی، مدیریت دولتی، اقتصتاد و حقتوق شتهر تهتران      رشته

هستند که در خصوص موضوعات مرتبط با  این تحقیتح، ضتمن داشتتن وستعت نظتر و      

به تفصتیل   1در جدول باشند  اطالعات تجربی و علمی میآگاهی عمیح، دارای باالترین 

روش نمونه گیری در بخش کیفتی از نتوع   های گروه خبرگان قابل مشاهده است  ویژگی

کته در رونتد تحقیتح و بتا استتفاده از استلوب       بوده  24غیر احتمالی و به صورت هدفمند

نده در نظر گرفتته  نفر به عنوان مصاحبه شو 13تعداد  (1341علمیوعباسی و همکاران، 

 بته محققتین   و بتود  بعد تکتراری  به دهم نفر از مصاحبه، از حاصل هایداده شدند  اگرچه

 نفتر پتانزدهم   تاها  مصاحبه این بیشتر اطمینان برای اما ،ندرسید نظری اشباع به اصطالح

  کرد پیدا ادامه
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 (خبرگان) شوندگان مصاحبه دموگرافیك مشخصات. 1جدول

 ردیف
مصاحبه 
 شونده

 رشته تحصیلی مدرک
سنوات 
 خدمت

 سمت
 

1 P1 هیات علمی دانشگاه 95 مدیریت دولتی دکتری 

2 P2 هیات علمی دانشگاه 23 علوم سیاسی دکتری 

3 P3 هیات علمی دانشگاه 23 علوم سیاسی دکتری 

9 P4 مشاور وزیر 25 مدیریت دولتی دکتری 

3 P5 دانشگاههیات علمی  14 مدیریت دولتی دکتری 

1 P6 هیات علمی دانشگاه 14 علوم سیاسی دکتری 

4 P7 هیات علمی دانشگاه 1 جامعه شناسی دکتری 

1 P8 هیات علمی دانشگاه 23 جامعه شناسی دکتری 

4 P9 هیات علمی دانشگاه 91 مدیریت دولتی دکتری 

15 P10 هیات علمی دانشگاه 11 علوم سیاسی دکتری 

11 P11 هیات علمی دانشگاه 95 دولتیمدیریت  دکتری 

12 P12 هیات علمی دانشگاه 21 اقتصاد دکتری 

13 P13 هیات علمی دانشگاه 33 اقتصاد دکتری 

19 P14 هیات علمی دانشگاه 11 حقوق دکتری 

13 P15 هیات علمی دانشگاه 22 حقوق دکتری 

 

 ستواالت  استت   35ها در بخش کیفی، مصتاحبه نیمته ستاختار یافتته    ابزار گردآوری داده

بتا هتدف شناستایی     PESTEL متدل  مبنتای  بر ادبیات مربوطه مرور به توجه مصاحبه با

هتای دولتتی تهیته    های سازنده اعتماد و نهادینه سازی آن در ستازمان ها و شاخصمؤلفه

 پیوسته سواالت این اولیه،های  مصاحبه انجام و پیشرفت به توجه تدریجی با طور به شد 

از  روایتی  برای و هامصاحبه آزمونباز پایایی از تحقیح پایایی برای  شدند ترجامع و ترپخته

 شیوه روایی محتوا استفاده شده است 

هتای پتژوهش از روش   ها در بخش کیفی با توجه به اهداف و ستوال برای تحلیل داده

روشی برای شناسایی، تحلیل و گتزارش   تحلیل تم استفاده شده است  تکنیک تحلیل تم

-هتای جمتع  هاست  این روش مجموعته داده ها( درون دادهنویسی الگوهایومضامین، تم

کند  اما گاهی فراتر رفتته و  آوری شده را با جزئیاتی غنی به حداقل رسانده و توصیف می

ها در رابطه با ستوال تحقیتح،   کند  تمهای مختلف موضوع تحقیح را نیز تفسیر میجنبه
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کنند و بیانگر الگوی پاسخ و معانی مکنون در مجموعته  میمطالب مهمی را ابت و ضبط 

 ( 2551ک، الرداده هستند وبراون و ک

ستازمان بختش    15شاغل در  رانیمدجامعه آماری این تحقیح در بخش کمی، کلیه 

ی بته  اتیت و عمل یانیت در سه سطح ارشتد، م  ،یاستان مرکز یواقع در شهرستانها یعموم

نفتر شتد     114استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر  باشد که با نفر می 149تعداد 

 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید  125ای به حجم  بنابراین نمونه

هتا  ابزار گتردآوری داده  و پیمایشیها در بخش کمی این تحقیح روش گردآوری داده

و تفستیری  -نیز در این بخش، پرسشنامه دلفی فتازی، پرسشتنامه مدلستازی ستاختاری    

هتای احصتاء شتده در    ها بر مبنتای مقولته  پرسشنامه محقح ساخته است  این پرسشنامه

 منظور تعیین روایی پرسشتنامه پژوهش تدوین شده است  در این تحقیح به  کیفی بخش

برای بررسی پایایی از پایایی ترکیبی و آلفای کرونبتا   و  32و محتوایی 31از روایی ظاهری

 استفاده شده است 

 تحقیق هاییافته

 آن ختالل  در و گیترد  متی  صتورت  ای مرحلته  چنتد  فرآیندی طی ها، داده تحلیل و تجزیه

 انتد،  آمتده  فتراهم  آمتاری ( نمونته و جامعه در آوری جمع ابزارهای محصول که هایی داده

-تحلیتل  انواع انجام زمینه تا شوند می پردازش نهایت در و بندی دسته کدبندی، ،یصختل

 شود   این بخش در دو فاز اصلی تقسیم می  فراهم شودها  داده بین ارتباط برقراری و ها

 های دولتی  فاز اول )کیفی(: طراحی مدل نهادینه سازی اعتماد برای سازمان

، مصتاحبه صتورت گرفتته و    نظتر  صتاحب تن از صاحبنظران و اساتید  13با بدین منظور 

حلیل مضمون متورد تحلیتل   های حاصل از مصاحبه با خبرگان، با استفاده از روش تداده

پتس از  هتا   هتا و متغیتر  جهتت شناستایی عوامل،شتاخص    حاصتل های  یافتهگرفت و قرار 

   رحله مجزا پاالیش و به کار گرفته شدندبکارگیری روش دلفی در دو م

همان طور که مالحظه شد اعتماد دارای دو بعد اساستی اعتمتاد دولتت بته متردم و      

عمومی( تقسیم و سپس از طریح مترور ادبیتات مربوطته و    اعتماد مردم به دولت واعتماد 

هتای اعتمتاد بتر استاس     اساتید و صاحبنظران مؤلفهه نیمه ساختار یافته با انجام مصاحب
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های انجام شده که به صورت صتوتی ضتبط شتده    گرداوری شد  مصاحبه PESTELالگوی

ن متورد تحلیتل   بود بر روی کاغذ پیاده و سپس با استفاده از روش تحلیل کیفی مضتمو 

 کدگذاری، مضامین اصلی و فرعی مورد شناسایی قرار گرفت قرار گرفت و پس از 

پردازیم  بترای نمونته یکتی از مصتاحبه     در ادامه به ارائه چند مثال در این زمینه می 

 :گوید میبا اعتماد چنین  مشارکتشوندگان با تکیه بر ارتباط مفهوم 

هتای  ی، جامعته متدنی یکتی از پایته        بر اساس نظریه حکمرانی عموم "
تواند جامعه متدنی را  اصلی مدیریت جامعه امروزی است یعنی دولت نمی

 "نادیده بگیرد    
 کند:ایشان با انتقاد از دولت در زمینه ممانعت از رشد سازمانهای غیر دولتی اضافه می   

ردم     توانمند کردن مردم و فراهم نمودن امکانات الزم برای حضتور مت  " 
تواند بستیاری از مشتکالت عمتومی را حتل و فصتل       می در بخش عمومی

 "نماید 
در ایجتاد اعتمتاد    دموکراسیو مصاحبه شونده دیگری نیز با اشاره به اهمیت موضوع 

 چنین استدالل نمود که:

    دولت دموکراتیک دارای ایدئولوژی دموکراتیک است  یعنی دولت باید "
منتتافع عمتتوم نیستتت و متتدیران دولتتتی و جتتدا از  اوبفهمتتد کتته منتتافع 

حکمرانان دموکراتیک، نماینده مردم در دفاع و شکل دهی منافع عمتومی  
هستند  یعنی اصالت با مردم است و دولتمردان وکالت دارند یعنتی متردم   
قدرت عزل وکیل را باید داشته باشند یعنی در صورت نقض اعتمتاد بایتد   

بتواند مقامتات را بته زیتر بکشتد          ساز و کار هایی وجود داشته باشد که
گوید کته مهتم   مردم باید در کیک قدرت سهم داشته باشند     ارسطو می

نیست نوع حکومت مونوکراسی باشد یا دموکراسی یا آریستوکراسی بلکته  
 "این مهم است که دولت چه میزان توانسته خیر عمومی را محقح نماید 

 
کتردن   گرایش مدیران دولتی به اعتمادو  یت اعتمادقابلیکی از مصاحبه شوندگان درباره 

 به شهروندان با تاکید بر یکی بودن مردم و دولت اظهار داشت که:  
-    بحث اعتماد دولت به مردم یعنی دولتمردان چگونه به مردم نگاه می"
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ها و کارکنان دولت پنداشتشتان از متردم چگونته استت     کنند یعنی دولتی
کنند، یعنی انسانی که یک انسان را چگونه تعریف مییعنی انسان به ماهو 
کند یا یتک  کند یا عضو یک جامعه مدنی تعریف میدانشگاهی تعریف می
تی برای انسان وکند متفاوت است یعنی مختصات متفادولتمرد تعریف می

گیرند و این تعریتف از انستان و تعریتف از اجتمتاع کلیتد واژه      در نظر می
 "ر و نوع نگاه دولت به جامعه است مهمی برای درک رفتا

یکی دیگر از خبرگان در پاسخ به سوال محقح در رابطه با میزان و علل تعامل شهروندان 

 های عمومی و رابطه آن با اعتماد، چنین اظهار داشت که:با خط مشی

    باید به نی نفعان توجه شتود  زیترا خواستتها و مطالبتات نی نفعتان      "
هتا در  هن سیاستگذار وجود نداشته باشد یا اولویتت ممکن است اصال در ن

نهن مردم و خط مشی گذاران متفاوت باشد    بر همین اساس الزم استت  
دولت در این قسمت بازگردد و کنشگر انسانی و انسان ایرانتی را وارد ایتن   

خواهیم در متورد زنتان ویتژه هتم     مسایل کند یعنی حتی هنگامی که می
باید از خود آنها در فرایند سیاستگذاری استفاده سیاستگذاری کنیم حتما 

کنیم زیرا اگر این چنین نباشد سیاستهای اتحان شده قطعا عقیم خواهنتد  
 "ماند 

، از بتتین بتتازآزمونهتتا، بترای محاستتبه پایتایی   و تحلیتل آن هتتا  پتس از انجتتام مصتاحبه   

و بتار در یتک   د هتا  آنمصاحبه انتختاب و هتر کتدام از     2ی انجام شده، تعداد ها مصاحبه

 2در جتدول   هتا  یکدگتذار روزه کدگذاری شدند  نتتایم حاصتل از ایتن     15فاصله زمانی

 شود  مالحظه می

روز برابر بتا   15که مجموع کدها در دو فاصله زمانی  دهد یمنشان  2ی جدولها فتهیا

و تعتداد عتدم توافقتات     14، تعداد کل توافقات انجام گرفته بین دو مصتاحبه برابتر   113

 آنجایی است  از 12/5است  ضریب پایایی با استفاده از فرمول نکر شده برابر  29بر با برا

 کته  گرفتت  نتیجته  توانمی لذا( 1344آنر، واست  قبول قابل درصد 15 باالی پایایی که

  است برخوردار مناسبی پایایی از گرفته انجام هایکدگذاری
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 . محاسبه پایایی بازآزمون2جدول

 پایایی بازآزمون تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها مصاحبهکد  ردیف
1    14 34 13 12/5 

2    49 35 11 11/5 

 12/5 29 14 113 کل
 

 فاز دوم)کمی(: بررسی میزان تاثیر عوامل شناسایی شده:

تفستیری  -ستازی ستاختاری  در این تحقیح، جهتت ارائته الگتوی پتژوهش از روش متدل     

عوامتل   بترای  شتده  طراحتی  متدل  ستازۀ  روایتی  ستنجش  منظتور  استفاده شده است  به

نهادینه سازی اعتماد روش معادالت ساختاری به کتار گرفتته شتد و از     بر مؤار ساختاری

طریح پرسشنامه محقح ساخته وضعیت ایده آل که برگرفته از نظترات خبرگتان و مترور    

   بررسی قرار گرفت ادبیات بود الگوی اعتماد، مورد سنجش و 

های اصلی و شاخصهای بدست آمده تبتدیل بته یتک    پس از انجام تحلیل مضمون، مؤلفه

 35و برای اطمینان از روایتی آن از تکنیتک دلفتی استتفاده شتد  در مجمتوع       شد  پرسشنامه

شناستایی و بترای غربتال و شناستایی      ملتت -دولتت  انیمدل اعتماد م یطراحشاخص جهت 

نفتر از   11 دگاهیت د روش دلفی استفاده گردید  تحلیل دلفی مبتنتی بتر  های نهایی از  شاخص

 ختود  نهنتی  هتای  توانتایی  و هتا  شایستگی از خبره افراد چه اگر  صورت گرفته استخبرگان 

ستنتی   فرآینتد  کته  داشتت  توجته  نکته این به باید اما کنند، می مقایسات استفاده انجام برای

 عبتارت  نتدارد  بته   کامتل  بطتور  را انسانی تفکر سبک انعکاس امکان سازی دیدگاه افراد،کمی

 متبهم  زبتانی و بعضتا    توضتیحات  بتا  شتتری بی ستازگاری  فازی، های از مجموعه استفاده بهتر،

 فتازی(  اعتداد  فازی وبکارگیری های مجموعه از استفاده با که است بهتر و بنابراین دارد انسانی

(  در ایتن  1311پرداخت ونصتیری ،   واقعی دنیای در گیری تصمیم و مدت بینی بلند پیش به

سازی دیتدگاه خبرگتان از اعتداد فتازی مثلثتی استتفاده شتد  دیتدگاه          مطالعه نیز برای فازی

 درجه گردآوری شد  4ها با طیف فازی  خبرگان، پیرامون اهمیت هر یک از شاخص

وانستت  تحتت عنتوان ایتدئولوژی حکتومتی نت    ها  پس از پایان راند اول دلفی یکی از مولفه

هتای بتاقی مانتده     تایید خبرگان را کسب نموده و حذف شد  تحلیل دلفی فازی برای شاخص

شاخص براساس دیدگاه خبرگان متورد ارزیتابی    94در راند دوم ادامه پیدا کرد  در این مرحله 

هتی   در دور دوم قرار گرفت و همگی بتا قتدرت بتاالیی متورد تاییتد خبرگتان قترار گرفتت          
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ای برای پایان راندهای دلفتی استت  بطتور کلتی یتک       که این خود نشانهشاخصی حذف نشد 

رویکرد برای پایان دلفی آن است که میانگین امتیازات دو راند متوالی باهم مقایسه شتوند  در  

( کتوچکتر باشتد در ایتن    2/5صورتی که اختالف بین دو مرحله از حتد آستتانه خیلتی کتم و    

 (   1344آنر، شود و صورت فرایند نظرسنجی متوقف می

استت   2/5نتایم محاسبات  حکایت از آن داشت که در تمامی موارد اختتالف کتوچکتر از   

تتوان بتا   که نشان از پایان روش دلفی است  پس از اتمام راندهای دلفی، می ضمائم( 1وجدول

ملتت  -سازی ساختاری تفسیری به طراحی مدل اعتمتاد میتان دولتت   استفاده از تکنیک مدل

کودا نیز استفاده شتد کته نتتایم    گذاری از نرم افزار مکسبرای اطمینان از نتایم کداقدام کرد  

 ضمائم(    1های احصا شده بودوشکلبه دست آمده از نرم افزار نیز حاکی از صحت شاخص

 (ISMویریتفست -یستاختار  یسازمدل روشاز  ملت-اعتماد دولت مدل یطراح یبرا

ت کته  های اکتشافی طراحی مدل در متدیریت است   یکی از روش ISMاستفاده شده است  

خبرگتان را   ISMمعرفی گردید  رویکرد ایده اولیه آن توسط وارفیلد مطرح و توسط سیم 

سازد که روابط پیچیده بین تعداد زیادی از عناصتر را در یتک موقعیتت پیچیتده      می قادر

هتای دیگتر،    ک ستازه بتر ستازه   گیری، ترسیم کنند  در این روش با تحلیل تاایر ی تصمیم

وستیله بتر     های یتک سیستتم بررستی و بتدین     ترتیب و جهت روابط پیچیده میان سازه

ایتن روش یتک فراینتد     ( 1342شتود واصتغرپور،    ها غلبه متی  پیچیدگی روابط بین سازه

هتای متفتاوت در قالتب یتک متدل       ای از ستازه  یادگیری تعاملی است که در آن مجموعه

شوند  در واقع با استفاده از این روش تاایر یتک ستازه    ، ساختاردهی میمند و جامع نظام

-و متدلی ستاختاری   شتود متی ها را شناستایی   روابط سازه شده وها بررسی  بر سایر سازه

هتا را براستاس قتدرت نفتون و میتزان       و در نهایت سازهگردد میها ارائه  تفسیری از سازه

-اعتماد دولت اولیه مدلرد بررسی جهت ارائه های مو   سازهشودمیبندی  وابستگی طبقه

 عوامتل (، EFو یطیمح عوامل(، PTو یعموم اعتماد(، ITو نهیاعتماد نهادعبارتند از:  ملت

 عوامتل (، TFو یفناور عوامل(، PFو یاسیس عوامل(، SFو یاجتماع عوامل(، ECو یاقتصاد

  (GTدولت به مردم و اعتماد(، LFو یقانون

شود و مرحله بعتد  نخست، ماتریس خودتعاملی ساختاری تشکیل میبدین منظور در گام 

تشکیل ماتریس دستیابی است که از تبدیل ماتریس خود تعاملی ساختاری به یتک متاتریس   

آید  پس از تهیته متاتریس دسترستی اولیته بتا وارد نمتودن        دو ارزشی صفر و یک بدست می
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آیتد  از نتتایم ایتن     یی بدستت متی  در روابط متغیرها، ماتریس دسترستی نهتا   33پذیریتعمیم

بایتد  شتود  بتدین منظتور    استتفاده متی   معیارهتا ستطح بنتدی    برای تعیین روابط وماتریس 

پتس از    شتود از متاتریس دستتیابی استتخراج     معیارها برای هر  ورودی ها و مجموعه خروجی

 نیاولت شتود    نیاز، اشتراک دو مجموعه حستاب متی   تعیین مجموعه دستیابی و مجموعه پیش

باشد، ستطح اول   ها( ی وخروجیابیقابل دست مجموعه که اشتراک دو مجموعه برابر با متغیری

از  سپت خواهد بود  بنابراین عناصر سطح اول بیشترین تاایرپذیری را در مدل خواهند داشت  

مجموعته حتذف کترده و مجتددا       یکه سطح آن معلتوم شتده از تمتام    یاریمع سطح، نییتع

 دیت آ یبته دستت مت    بعتدی  ریت داده و ستطح متغ  لیرا تشتک  هتا  خروجیها و  ورودیمجموعه 

 (   1342واصغرپور، 

 در (ITو نته یاعتماد نهادتفسیری، متغیر -سازی ساختاریبنابراین براساس نتایم مدل

و  (PTو یاعتمتاد عمتوم  باشد و یتک متغیتر وابستته استت  متغیرهتای       سطح نخست می

، (EFو یطت یعوامتل مح متغیرهتای   ند در ستطح دوم هستت   (GTاعتماد دولت به متردم و 

در سطح ستوم قترار    (TFو یعوامل فناورو  (SFو یاجتماع عوامل(، ECو یاقتصاد عوامل

تترین   سطح چهارم و زیربنایی (LFو یعوامل قانونو  (PFو یاسیعوامل س دارند  در نهایت

نمتایش   2باشند  الگوی نهائی سطوح متغیرهای شناسائی شده در شتکل   عناصر مدل می

 داده شده است 
 
در این نگاره فقط روابط معنادار عناصر هر سطح بر عناصتر ستطح زیترین و همچنتین       

 روابط درونی معنادار عناصر هر سطر در نظر گرفته شده است 
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 ملت-اعتماد دولت ی اولیهالگو  2شکل

 (MICMAC)نمودار  وابستگی-تحلیل قدرت نفوذ

ستطوح   ارهتای یو ارتبتاط مع  ارهتا یمع نیبت  رگتذاری یتأا( روابط متقابل و ISMو در مدل

 بته ری یت گ مینشان داده شده است که موجب درک بهتر فضتای تصتم   یبه خوب مختلف

در  ارهتا یمع یقدرت نفون و وابستگ دییکل ارهاییمع نییتع برای  شود یم رانیمد لهیوس

متورد   رهتای یبرای متغ وابستگی-شود  نمودار قدرتیم لیتشک یینها یدسترس سیماتر

 دهد  را نشان می 3شکلمطالعه در 

 
 مک(-نمودار قدرت نفون و میزان وابستگی وخروجی میک  3شکل
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بر اساس قدرت وابستگی و نفون متغیرها، می توان دستگاه مختصاتی تعریف کرد و آن را 

قسمت مساوی تقسیم نمود  در این پتژوهش، گروهتی از متغیرهتا در زیرگتروه      به چهار

این متغیرها قدرت نفتون زیتاد و وابستتگی کمتی دارنتد  در دستتۀ        ار گرفتند،محرک قر

که به گونه ای نتتایم فراینتد توستعۀ محصتول انتد و       بعدی متغیرهای وابسته قرار دارند

  کمتر می توانند زمینه ساز متغیرهای دیگر شوند 

و مستتقل  در این تحلیل متغیرها به چهار گروه خودمختار، وابسته، پیونتدی ورابتط(   

 .شوندتقسیم می

34خودمختار
متغیرهای خودمختار میزان وابستگی و قدرت هدایت کمی دارند این  :

شوند زیرا دارای اتصاالت ضتعیف بتا سیستتم هستتند      معیارها عموما از سیستم جدا می

 .شودتغییری در این متغیرها باعث تغییر جدی در سیستم نمی

35وابسته
اصتوال   وی قتوی و هتدایت ضتعیف هستتند     دارای وابستتگ  متغیرهتا این  :

 .تاایرپذیری باال و تاایرگذاری کمی روی سیستم دارند

36مستقل
به عبتارتی    باشندمتغیرهای مستقل دارای وابستگی کم و هدایت باال می :

 .های این متغیرها استدیگر تاایرگذاری باال و تاایرپذیری کم از ویژگی

37پیوندددی
متغیرهتتای رابتتط یتتا پیونتتدی از وابستتتگی بتتاال و قتتدرت هتتدایت بتتاال  :

برخوردارند به عبارتی تاایرگذاری و تاایرپذیری این معیارها بسیار باالستت و هتر تغییتر    

 .شود می کوچکی بر روی این متغیرها باعث تغییرات اساسی در سیستم

عوامتل  و  (PFویاست یعوامتل س  وابستتگی متغیرهتای  -براساس نمتودار قتدرت نفتون   

قدرت نفون باالیی داشته و تاایرپذیری کمتی دارنتد و در ناحیته متغیرهتای      (LFویقانون

 عوامتل (، ECویاقتصتاد  عوامتل ، (EFویطت یعوامتل مح اند  متغیرهای  مستقل قرار گرفته

نیتز قتدرت نفتون و میتزان وابستتگی بتاالیی دارد        (TFویعوامتل فنتاور  و  (SFویاجتماع

اعتماد و  (PTویاعتماد عموم، (ITونهیاعتماد نهاداست  متغیرهای بنابراین متغیر پیوندی 

نیز از وابستگی باال اما نفون اندکی برخوردار است بنابراین متغیرهای  (GTودولت به مردم

شوند  هی  متغیری نیتز در ربتع اول یعنتی ناحیته خودمختتار قترار        وابسته محسوب می

 نگرفته است 
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 مربعات جزئیاعتبارسنجی مدل با روش حداقل 

کلتی  به طور استفاده شده است  تکنیک حداقل مربعات جزئی برای اعتبارسنجی مدل از 

 : دو دسته است جزئیحداقل مربعات  تکنیکدر  بین متغیرهاروابط 

   دهد را نشان می شکارآ متغیرهایپنهان با  : روابط بین متغیرهای31مدل بیرونی

وآنر و بیتات،   کندیکدیگر را بررسی میبا پنهان  بین متغیرهایروابط : 34مدل درونی

1314 ) 

 گیری( مدل بیرونی )اندازه

هایی که برای سنجش هر یک از عوامل اصلی در نظر گرفتته   دهد گویه مدل بیرونی نشان می

هتا ومتغیرهتای پنهتان( و     شده است از اعتبار کافی برخوردار است  قدرت رابطته بتین عامتل   

شود  بار عتاملی مقتداری    ها ومتغیرهای قابل مشاهده( به وسیله بار عاملی نشان داده می گویه

بارعتاملی بتین    بتوده و  باشد رابطته ضتعیف    3/5است  اگر بار عاملی کمتر از بین صفر و یک 

مطلتوب استت  بترای     بستیار باشد  1/5اگر بزرگتر از  این مقدار قابل قبول است و 1/5تا  3/5

ستتازی وبتتوت  هتتای ختتودگردان هتتای مشتتاهده شتتده از روش بررستتی معنتتاداری همبستتتگی

از روش ختودگردان   تحقیحشود  در این  اده میاستف 91نایف ( و یا برش متقاطع جک95استراپ

% اگتر  3دهد  در سطح خطای  را به دست می tخودگردان سازی استفاده شده است که آماره 

هتای مشتاهده شتده     باشتد همبستتگی   41/1بزرگتتر از   t-valueمقدار آماره بوت استراپینگ 

، 35، 24، 21، 23، 14، 11، 13، 15، 1هتای شتماره    معنادار است  در مرحله نخست پرستش 

   به علت بارعاملی اندک حذف شد  91و  94، 91، 34، 31، 33

بزرگتتر استت بنتابراین     3/5مقدار بارعتاملی در تمتامی متوارد از    محاسبات نشان داد که 

 41/1ها نقش مهمی در تبیین هریک از عوامل دارند  آماره تی نیتز در تمتامی متوارد از     گویه

 ی عاملی مشاهده شده از نظر آماری معنادار هستند بیشتر بدست آمده است بنابراین بارها

 ارزیابی اعتبار مدل بیرونی

آلفتای  و  پایتایی ترکیبتی  ، برای ارزیابی اعتبار مدل بیرونی از سه شاخص روایتی همگترا  

دهد چقدر متغیرهای یک ستازه بتا    نشان می 92روایی همگرااستفاده شده است   کرونبا 

 راستا هستند   همدیگر هم
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 (AVE) 93استتخراج  انسیوار نیانگیمروایی همگرا براساس مدل بیرونی و با محاسبه 

 نیبه اشتراک گذاشته شده ب انسیوار نیانگینشان دهنده م AVE اریمع شود  بررسی می

ستازه بتا    کیت  یهمبستگ زانیم AVEتر  ساده انیخود است  به ب یها هر سازه با شاخص

ز یت باشتد، بترازش ن   شتتر یب یهمبستتگ  نیچه اکه هر دهد یخود را نشان م یها شاخص

باشتد متدل    3/5بتاالتر از   AVE اریت مع( معتقدند اگتر  1411وفورنل و الرکر است  شتریب

 است  همگرا ییرواگیری دارای  اندازه

 آلفتای  بته  نستبت  معتبرتتری  و بهتر معیار ساختاری های مدل در( CRو ترکیبی پایایی   

 تمتامی  سازه هر مورد در کرونبا  آلفای محاسبه در که این دلیل به رود، می شمار به کرونبا 

 ترکیبتی  پایتایی  محاستبه  در ولتی  شتوند،  متی  محاستبات  وارد یکستان  اهمیتت  با ها شاخص

 ،CR مقتادیر  کته  شتود  متی  باعتث  و داشته زیادتری اهمیت بیشتر عاملی بارهای با ها شاخص

 معیتار  هتا  ستازه  CR مقتادیر  شود باعث و داشته زیادتری اهمیت بیشتر عاملی بار با ها شاخص

 کته  همتانطور (  1342 رضتازاده،  و داوریو باشد کرونبا  آلفای به نسبت تری دقیح و تر واقعی

 آلفتای  و ترکیبتی  پایتایی  همگترا،  روایتی  شتده  محاسبه مقادیر شود می مشاهده 3 جدول در

     است برخوردار خوبی و الزم مقبولیت از مورد نظر هایسازه کرونبا 

 ملت-دولت اعتماد های سازه درونی اعتبار. 3 جدول

 آلفای کرونبا  (CRپایایی ترکیبی و AVE های اصلی سازه

 131/5 113/5 313/5 اعتماد دولت

 411/5 191/5 323/5 اعتماد عمومی

 119/5 159/5 314/5 اعتماد نهادینه

 131/5 153/5 321/5 عوامل اجتماعی

 195/5 142/5 149/5 عوامل اقتصادی

 335/5 111/5 145/5 عوامل تکنولوژیک

 441/5 194/5 134/5 عوامل زیست محیطی

 495/5 134/5 313/5 عوامل سیاسی

 113/5 421/5 491/5 عوامل قانونی

 ها( مدل درونی پژوهش )آزمون فرضیه

ستاختار   یتک های پتژوهش براستاس    هیرهای مورد بررسی در هر یک از فرضیرابطه متغ

نمایش  9شکل مدل کلی پژوهش در  وآزمون  PLS تکنیک حداقل مربعات جزئیعلی با 
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خالصه نتایم مربوط   است Smart PLSداده شده است  در این مدل که خروجی نرم افزار 

و مقتدار بتوت استتراپینگ بترای      tبه بار عاملی استاندارد متغیرها ارائه شده است  آماره 

 آمده است  3ط نیز در شکل سنجش معناداری رواب

 
 جزئی مربعات حداقل روش با مدل اعتبارسنجی خروجی  9شکل

بدست آمده  19/5مقدار  نهادینهبر اعتماد  اعتماد دولت به مردم ریاستاندارد تاا یبارعامل

 41/1کته از مقتدار بحرانتی     بدست آمده است 344/12 زین tمقدار آماره  نیاست  همچن

بتر   اعتماد دولت بته متردم  ادعا کرد:  توان یم درصد43 نانیبا اطم نیبنابرا  بزرگتر است

  نهادینه تاایر مثبت و معناداری دارداعتماد 

 
 استراپینگ( معناداری روابط متغیرها با روش حداقل مربعات جزئی وبوت  3شکل 



   1344 پاییز، 34شماره  پانزدهم،سال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 25

 

 tمقتدار آمتاره    و 111/5مقتدار   نهادینهبر اعتماد  اعتماد عمومی ریاستاندارد تاا یبارعامل

بتا   نی  بنتابرا بزرگتتر استت   41/1کته از مقتدار بحرانتی     بدست آمده استت  544/12 زین

نهادینته تتاایر مثبتت و    بر اعتمتاد   اعتماد عمومیادعا کرد:  توان یم درصد 43  نانیاطم

  معناداری دارد

( تتاایر  359/5( و بتر عوامتل تکنولوژیتک و   251/5و اجتماعیعوامل قانونی بر عوامل 

 محیطی و اقتصادی فاقد تاایر معنتادار استت    ثبت و معناداری دارد  اما بر عوامل زیستم

 ارائه شده است  9 خالصه نتایم در جدول

در نهایت، برازش مدل بیرونی مورد بررسی قرار گرفته است  بخش ساختاری مدل بر 

ها و متغیرهای آشکار مدل کاری ندارد و تنها بته   گیری، به پرسش های اندازه خالف مدل

کند  در این پتژوهش بترای بترازش متدل      ها توجه می نآمتغیرهای پنهان و روابط میان 

شاخص نیکویی برازش و  (  )گیزر-استون، (  )نهای ضریب تعیی ساختاری از شاخص

 ( استفاده شده است  GOFو

معیاری است که بیانگر میتزان تغییترات هتر یتک از متغیرهتای       (  )ضریب تعیین 

Rشتود  مقتدار    وابسته مدل است که به وسیله متغیرهای مستقل تبیین می
تنهتا بترای    2

زا مقدار آن برابتر صتفر    های برون شود و در مورد سازه زای مدل ارائه می متغیرهای درون

Rاست  هرچه مقدار 
زای مدل بیشتتر باشتد، نشتان از بترازش      های درون مربوط به سازه 2

را به عنوان مقتدار متالک    14/5و  33/5، 14/5( سه مقدار 1441بهتر مدل است  چین و

یف، متوسط و قوی بودن برازش بخش ساختاری مدل بته وستیله معیتار    برای مقادیر ضع

 ضریب تعیین تعریف کرده است  

  ستازد  یمدل را مشتخص مت   ینیب شیقدرت پنیز    یا شاخص 99زریگ -استون اریمع

بالیندفولدینگ یک تکنیک استفاده مجدد از نمونه است  ایتن تکنیتک امکتان محاستبه     

گیزر معیتاری بترای ارزیتابی    -کند  شاخص استون را فراهم می (  )گیزر-شاخص استون

دقتت   (  )روایی متقاطع در مدل حداقل مجذورات جزیی است  شاخص ضریب تعیتین  

بینتی را تعیتین    منتد بتودن پتیش    رابطته  (  )کند و شتاخص   بینی را مشخص می پیش

تایید است بینی مورد  گیزر مثبت باشد روایی پیش-کند  چناچه مقدار شاخص استون می

  ( 1341و همکاران،  یوامان
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 های پژوهش خالصه نتایج آزمون فرضیه. 4جدول 

 نتیجه آماره تی خطای استاندارد بارعاملی رابطه

 مثبت و معنادار 344/12 19/5 411/5 اعتماد نهادینه <-اعتماد دولت 

 مثبت و معنادار 544/12 199/5 111/5 اعتماد نهادینه <-اعتماد عمومی 

 مثبت و معنادار 513/2 131/5 312/5 اعتماد دولت <-عوامل اجتماعی 

 رد 531/5 11/5 -3/5 اعتماد عمومی <-عوامل اجتماعی 

 رد 351/5 143/5 -14/5 اعتماد دولت <-عوامل اقتصادی 

 مثبت و معنادار 141/1 134/5 441/5 اعتماد عمومی <-عوامل اقتصادی 

 مثبت و معنادار 914/9 135/5 312/5 اعتماد دولت <-عوامل تکنولوژیک 

 مثبت و معنادار 431/3 19/5 314/5 اعتماد عمومی <-عوامل تکنولوژیک 

 رد 921/5 254/5 -514/5 اعتماد دولت <-عوامل زیست محیطی 

 منفی و معنادار 323/2 122/5 -351/5 اعتماد عمومی <-عوامل زیست محیطی 

 مثبت و معنادار 393/4 43/5 144/5 عوامل اجتماعی <-عوامل سیاسی 

 مثبت و معنادار 133/2 212/5 335/5 عوامل اقتصادی <-عوامل سیاسی 

 رد 344/5 214/5 -12/5 عوامل تکنولوژیک <-عوامل سیاسی 

 معنادارمثبت و  54/2 255/5 914/5 عوامل زیست محیطی <-عوامل سیاسی 

 مثبت و معنادار 343/2 11/5 251/5 عوامل اجتماعی <-عوامل قانونی 

 رد 511/1 111/5 -149/5 عوامل اقتصادی <-عوامل قانونی 

 مثبت و معنادار 542/3 119/5 359/5 عوامل تکنولوژیک <-عوامل قانونی 

 رد 523/5 213/5 553/5 عوامل زیست محیطی <-عوامل قانونی 

    

 ینت یب شیپت  تیت قابل دیت دارنتد، با  یقبتول  قابتل  یکته بترازش بختش ستاختار     ییها مدل

 کیت معنا که اگر در  نیمدل را داشته باشند  بد یدرونزا یها به سازه مربوط یها شاخص

بتر   یکتاف قتدر   به توانند یها م شده باشند، سازه فیتعر یدرست به ها سازه نیمدل، روابط ب

شوند  هنسلر و  دییتأ یبه درست ها هیراه، فرض نیگذاشته و از ا ریتأا گریکدی یها شاخص

 52/5درونزا، سه مقتدار   یها مدل درمورد سازه ینیب شیدرباره شدت قدرت پ 93همکاران

انتد  در   نمتوده  نییتع یمتوسط و قو ف،یضع ینیشبیقدرت پ بیترت را به 33/5و  13/5، 

کمتر از صتفر شتود، نشتانگر آن     ایسازه درونزا صفر و  کی مورد در    که مقدار یصورت

  نشتده استت   نیتی تب یخوب  مدل و آن سازه درونزا به گرید یها سازه نیروابط ب کهاست 

بتا  شود   استفاده می 91از تکنیک بالیندفولدینگ PLSافزار  در نرم   برای محاسبه مقدار 

روایتی متقتاطع اشتتراکی     متقتاطع افزونگتی و   روایتی استفاده از این تکنیک دو شاخص 

 ارائه شده است   3ها در جدول که مقادیر آن آید بدست می
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 اشتراکی و افزونگی متقاطع روایی مقادیر .5 جدول

 روایی متقاطع افزونگی روایی متقاطع اشتراکی های اصلی سازه

 249/5 315/5 اعتماد دولت

 239/5 245/5 اعتماد عمومی

 235/5 211/5 اعتماد نهادینه

 232/5 211/5 عوامل اجتماعی

 313/5 921/5 عوامل اقتصادی

 951/5 934/5 عوامل تکنولوژیک

 311/5 959/5 عوامل زیست محیطی

 241/5 312/5 عوامل سیاسی

 934/5 943/5 عوامل قانونی

 
های درونزای مدل پژوهش مطلتوب   سازه (  )ضریب تعیین  1 جدولبراساس نتایم 

گزارش شده است کته مقتدار قابتل     311/5نهادینه اعتماد  باشد  مقدار ضریب تعیین می

 قبولی است 

 های پژوهش ضریب تعیین )تشخیص( سازه .6 جدول

 ضریب تشخیص های اصلی سازه

 914/5 اعتماد دولت

 135/5 اعتماد عمومی

 311/5 اعتماد نهادینه

 142/5 اجتماعیعوامل 

 49/5 عوامل اقتصادی

 225/5 عوامل تکنولوژیک

 144/5 عوامل زیست محیطی

 
 GOFمهمترین شاخص برازش مدل در تکنیک حداقل مجذورات جزیتی شتاخص   اما 

و  یریت گ هتر دو بختش متدل انتدازه     ،یبرازش متدل کلت   یبررس یبرااین شاخص  است 

میتانگین  »کند  این شاخص بتا استتفاده از جتذر حاصتل ضترب       ارزیابی میرا  یساختار

 :شود محاسبه می «94های افزونگی شاخصمیانگین »و «    شاخص 
 

    √           
 

       
بنتابراین    بدست آمده است 345/5برابر  برازش -نکوییشاخص بر اساس فرمول باال 
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 ( 2513وهنسلر و همکاران، برخوردار است نیز مدل از برازش مطلوبی 

 وبحث گیرینتیجه

شناستایی و   بته منظتور   ملتت -بررسی چشم انداز اعتماد میتان دولتت   بهدر این پژوهش 

از   پتس  پترداختیم  ملتت -الگوی اعتماد میان دولتت  تدوین معیارهای دخیل در طراحی

تن از  پانزده با ،سواالت مصاحبهچارچوب نظری پژوهش، و تدوین تدوین و  مرور ادبیات

علوم اجتماعی،و متدیریت دولتی،علتوم سیاسی،اقتصتاد،    های  حوزه اساتید و صاحبنظران

نیمه ساختاریافته صورت گرفت  ستپس، بتر استاس    های  جامعه شناسی وحقوق(مصاحبه

استتفاده از تکنیتک    اعتمتاد جهتت  هتای   مولفه نتایم مطالعه نظری وتحلیل مصاحبه ها،

دلفتی   پرسشتنامه اصتلی  هتای   شتدند وشتاخص  سائی پاالیش، ترکیب و شنا ،دلفی فازی

های مترتبط تعیتین    از خبرگان با تخصص دربرگیرنده یازده تن دلفی  پنل تدوین گردید

شتاخص   یکی از، پرسشنامه دلفیهای  شاخصخصوص  با درج نظرات خبرگان در شدند 

اعتبارسنجی شده و در مراحل بعتدی پتژوهش جهتت تتدوین الگتوی       حذف و مابقی ،ها 

، از تکنیتک مدلستازی   بعتدی در گتام    شتدند کتار گرفتته    ملتت بته  -عتماد میان دولتت ا

جهتت  در نهایتت   استفاده شد ها  شاخصلگوی روابط تفسیری جهت طراحی ا-ساختاری

 SMART PLSافتزار   اعتبارسنجی مدل پژوهش از تکنیک حدقل مربعات جزئتی و از نترم  

برخاستتته از تحلیتتل مضتتمون پتتژوهش کتته هتتای  نتتتایم حاصتتل از داده  شتتداستتتفاده 

آن هاتوستط متدیران    صورت گرفته با صاحبنظران وتاییتد صتحت وروائتی   های  مصاحبه

بخش عمومی شاغل در استان مرکزی است،به شکل گیری الگوی نهادینه سازی اعتمتاد  

در سازمانهای دولتی گردید  در این بخش به ارایه نتایم وپیشتنهادهای برگرفتته از ایتن    

 پردازیم  ها می خروجی

شود عوامل سیاسی و قتانونی اارگتذارترین عوامتل    همانگونه که در مدل مالحظه می

-باشند  این عوامل به طور مستقیم بتر مولفته  شناسایی شده در نهادینه سازی اعتماد می

های سطح سوم یعنی عوامل اقتصتادی، زیستت محیطتی، اجتمتاعی و تکنولوژیتک ااتر       

 مومی و اعتماد دولت به مردم تاایرگذارند   گذارده و بر دو متغیر اعتماد ع

در اهمیت ونقش عوامل سیاسی در ایجاد اعتماد،  کافی است به این نکته اشاره شود 

-اعتماد سیاسی تعریف نمتوده  مترادف اساسا اعتماد به دولت راکه برخی از صاحبنظران 
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رات هنجاری متردم  انتظا درتامینمبتنی بر نحوه عملکرد دولت  سیاسی، ارزیابیاند  این 

حاصتل از ارضتای انتظتارات    اعتماد به دولت  مبتنی بتر وفتاداری    عبارتی دیگر،به   است

ای کارآمتد و  عامتل و نماینتده   یابد کته دولتت،   می این رضایت زمانی تحقحو  مردم است

شتهروندان توفیتح داشتته باشتد دگرگونی ارزشتهای      کستب اعتمتاد    و دراخالقی باشتد  

شتدید از اختیتارات دولتت ترغیتب کترده و موجتب       دان  رابته انتقاد نیز،شتهرون  فرامادی

( و گذار به محیط سیاسی 1444شود وانگلهارت، های عمومی میبه نهادفرسایش اعتماد 

مدرن، موجب افول اعتماد شهروندان به دولت شتده و ایجتاد تصتویر نتامطلوب از     -پست

هتان عمتومی خواهتد شتد     ها، موجب منفتورتر شتدن دولتت در ان   دولت به وسیله رسانه

ممانعت از نقش بستن چنین تصتویری از دولتت در انهتان     ( 1441وکینگ و همکاران، 

شهروندان،مستلزم ایجاد رابطه دو سویه میان مردم و مدیران دولتی است  یعنتی اعتمتاد   

متقابلی که در دخیل نمودن مردم در امر حکمرانتی از یتک ستو و مشتارکت تخصصتی،      

انه مردم در امور عمومی به عنوان یتاری دهنتدگان متدیران در اداره    صادقانه و خیرخواه

 استت از آن  اکیحت  OECDتحقیقات انجام شده در کشورهای عضو یابد  کشور تجلی می

و گسترش  عجین است خودان که اعتماد به دولت به شدت با حمایت شهروندان از رهبر

  آنجایی که متردم  کاهد می ه دولتشدیدا ازاعتماد مردم بدار فساد در این کشورها معنی

کنند  بتدین ترتیتب،   دانند بیشتر به آنها اعتماد میها را دارای صداقت بیشتری میدولت

توانتد بتر ادراک عمتومی نهادهتای     نتایم افکار عمومی درباره آنها متی  عملکرد رهبران و

 کتاهش دهتد  د تتاایر بگتذارد و ستطح اعتمتاد را     نت کندولتی که مردم را نمایندگی متی 

نقتش مشتارکت   و ستازی   نسبت بته شتفاف  بایست ها میاز این رو دولت ( OECD, 2017و

 نیتز  مشتارکت سیاستی  کنند و تدابیری نوین اتخان  عملکرد احزاب نحوهو مردم ی اسیس

بایست به ستطح شترکت در انتخابتات تنتزل و تقلیتل یابتد بلکته الزم استت         هرگز نمی

یقی مردم در حکمرانی از طریح بکارگیری ابزارهتای  های واقعی جهت دخالت حقمکانیزم

مشارکتی مالوف فراهم آید تا مردم به طور واقعی در حکمرانتی و رقتم زدن آینتده ختود     

 یک یشکلگیر نمکاا ،افزایش یابد انیب یآزادان میز هرچهاز سوی دیگر،  دخیل شوند 

و  لتدو بین ایجاد اعتمادارتباط و  نمکاا طریح ینو از ا دمیشو بیشتر پویاو  یقو لتدو

های دولت در تواند از طریح مشارکت عمومی هزینهآزادی بیان می  مییابد یشافزا مردم

کنترل و پایش بدنه دولتی را کم کرده و بر اساس الگوی حکمرانتی نظتارت را بته متردم     
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 بسپارد و از این طریح از شکل گیری کانون فسادهای دولتی جلوگیری نموده و کا  بلند

 مدیران دولتی را در هم شکند 

تواند در نهادینه سازی اعتماد نقش آفرینی کند  برجسته شدن قوانین موجود نیز می

شتتود  ستتبب متتیقتتانون در جامعتته  تیتتحاکمو  زیلتسادو ی درقتتانون اساستتنقتتش 

ای  گونته به  یدولت ومدیران تعامل شهروندانو  رندیتابع قانون قرار گ یعموم یها سازمان

کته بته    یاز اصتول مهتم و اساست    یکت ی  نشتود  تضییعان آن یهایکه حقوق و آزاد باشد

قتانون استت  آمتوزه دولتت      تیمقرر و اعالم شده، اصل حاکم رانیا یموجب قانون اساس

از مفهتوم قتدرت و    یخاصت  تئت ( متضتمن قرا ونقتان  تیحاکمقانون محورو ایقانون مدار 

 یافکتار آزاد  نیو همچنت  یکامگخود ینف ارزش نظم و دهییآموزه، زا نیاست  ا یزمامدار

 پس  دمیشو ملتو  لتدو اعتمتاد میتان   سبب کتاهش  نقانو حاکمیت د  نبواست یطلب

در   ستا ملت-لتدو ایجتتاد اعتمتتاد میتتان  زمال طشر پذیرنقانو لتدو و نقانو حاکمیت

شامل تمام شهروندان به صورت یکسان گتردد و قتانون    بایست می عدالت قضاییجامعه، 

فقط برای ضعفا اجرا و اعمال نشود بدین منظور الزم است قوانین متورد بتازنگری جتدی    

    یابدقرار گرفته و تورم قانونی کم و شدت و قطعیت آن متناسب شود تا قابلیت اجرا 

سار گسیخته و فستادهای  بیکاری گسترده، فقر فزاینده، تورم افعوامل اقتصادی مانند 

کنند چرا که در یک اقتصتاد  شوند بنیانهای اعتماد را خرد میاقتصادی که مدام افشا می

های ناکارآمد دولتهای موجود دولتی تمام این عوارض نتیجه عملکرد ضعیف و خط مشی

بوده است  وجود دست قدرت در حوزه اداره عمومی که حاضر به تقسیم و تسهیم قدرت 

پتذیرد کته   ی ختود نتدارد و نمتی   ست و تمایلی به دست شستن از منافع اقتصتاد خود نی

را و تنزل اعتماد  ه، کاسب و بازرگان نیست طبیعی است که از وظایف خود باز مانددولت

دولت باید از انتخاب عمومی دفاع کنتد و ختود را ختدمتگزار متردم      بنابراین  شودسبب 

 . قرار دهد

ختام فروشتی منتابع    تغییتر وضتعیت اعتمتاد موارنتد      عوامل زیست محیطی نیز در 

بینی نیازهای  طبیعی ونفت و گاز و سایر منابع( و کاهش نخایر طبیعی کشور، عدم پیش

شتود  نسل آتی کشور و عدم توجه به صنایع تبدیلی که منجر به ایجاد ارزش افتزوده متی  

یازمنتد سترمایه   ملت شتود  حتل ایتن موانتع ن     -تواند موجب افول اعتماد میان دولتمی

 های الزم است زه و توسعه زیرساختهای وسیع در این حوگذاری
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کته  ارتباطات و شتفافیت  یند افرتسریع در جتماعی ا -سیاسیم نی که یک نظاابه میز

ی شکلگیرم بر عناصر عانمایتتد و موفحتر عمل ناشتتی از پیشتترفت تکنولوژیتتک استتت،  

ن ا مک، اشته باشدداتأکید   اعتماد نظیتر تقویتت نقتش نظتارتی متردم توستط تکنولتوژی       

ملت مهیا  -لتی دوپیوند قود یجاای امینه برو زفته رملی باالتر ت حدم و ونسجاا

هتای   ههای مستقل و نقش مهم رستان  از طریح رسانهملت  -لته اعتماد دوهرگاد و میشو

ف تبدیل شکاای یط براشرو گرفته ت جامعه قون قطبیشدن مکاش یابتتد، امجتتازی کتتاه

 خواهد شد هم افرد ملت به تضا -لتدو

هتای عمتومی، نقتش    های اجتمتاعی نظیتر مشتارکت شتهروندان در برنامته     تقویت مولفه

و های متدنی، اعتمتاد اجتمتاعی، کتاهش فاصتله قتدرت       های مردم نهاد، وجود آزادیسازمان

تواند در نهادینه سازی اعتماد نقش مواری ایفتا کنتد  از ایتن    تقسیم قدرت با جامعه مدنی می

رو دولت، الزم است که به ساختارهای محلی توجه بیشتری نموده و از این طریح متردم را در  

حکمرانی شریک کند و امکانات الزم برای ورود به عرصه تصمیم گیری در مباحث عمتومی را  

 ان اعطا نماید و پیوسته قدرت خویش را تبدیل به اختیار کند به شهروند

توان انعان داشت که اعتماد نهادینه کته محصتول بترهمکنش متقابتل     در نهایت می

 شود  در صورت وجود ترین مؤلفه در الگو محسوب می وابستهمیان عوامل یاد شده است، 

 -میتان دولتت  اعتمتاد   ی،دوره تصد تیمحدودی توسط مردم و عزل مقامات دولت قدرت

بتا   یمحلت  یدولتهتا  وجتود یی و قضتا  استتقالل افزایش خواهد یافت هرچند نقتش  ملت 

به همتراه    دولت به مردم اعتمادتوان نادیده گرفت   را در این زمینه نمی عیوس اراتیاخت

اعتماد مردم به دولت به عنوان یک بسته و نظام کلی با برهمکنشهای درونی و تعتامالت  

توانند در نهادینه سازی اعتماد در جامعه نقش اساستی ایفتا و موجتب ابتات و     میانی می

 آرامش جامعه گردند 

 ها نوشت پی
1. Hobbes 2. Locke 

3. Ferguson 4. Tonnies 

5. Simmel 6. Durkheim 

7. Parsons 8. Riesman 

9. Szetompka 10. McAllister 
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Abstract 

The purpose of this study is to identify the indicators and 

components of trust in order to explain the model of trust 

institutionalization for Iranian public organizations. The present 

research is basic from users and audience dimension, 

exploratory from purpose dimension and cross-sectional from 

time dimension. Data collection technic is mixed method. Data 

were collected in the qualitative section through semi-structured 

interviews and in the quantitative section through a 

questionnaire. The interviews with 15 experts and thematic 

analysis resulted in 50 components. We, used a two rounds 

Delphi technique to validate the components and refine the 

indicators. We also used the content validity method to evaluate 

the validity of the research instrument in the qualitative phase 

of research and the retest method to assess its reliability. In the 

quantitative phase, face and content validity were used and data 

were analyzed by ratio test technique, confirmatory factor 

analysis and structural-interpretive equation method. The result 

of the research is a design of a model for institutionalizing trust 

in public organizations, which includes 9 main components and 

49 indicators  
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