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 اعتماد نهادیبا  سازماننهادینگی  و سالمت اداری رابطۀ

 3معصومه زارعی و ۲سیروس احمدی ،1آرمان حیدری

 ۱۵/۱۱/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:                                                        ۵/۶/۱۳۹۷یافت: تاریخ در

  چکیده

ساز و کار ادارۀ و رسیدگی به امور شهروندان بدون  ، بر خالف جوامع ماقبل مدرن،در جوامع مدرن

باشد. اقل، دشوار میعملکرد صحیح سازمان ها و نهادینه شدن اصول سازمانی امکان ناپذیر، یا حد

های فراهم یکی از مهمترین زمینه ایدر هر جامعه نهادینگی اصول سازمانی سالمت اداری وبعالوه، 

با روش  حاصل پژوهشی است که مقاله حاضر .محسوب می شود اعتماد نهادی کمیت و کیفیت کنندۀ

 اعتماد نهادی وضعیت مانی باسالمت اداری و نهادینه شدن اصول سازاز  ادراکرابطۀ  پیمایشی، -کمی

نهادهای  بر اساس نتایج تحقیق،  بررسی کرده است. سرپرستان خانوار شهر نورآباد ممسنیرا در بین 

به ترتیب،  ،که مردم هستندنهادهایی  کننده بر قیمت کاالها و خدماتامنیتی و نهادهای نظارت -نظامی

متغیرهای رفتار کارکنان، نهادینه شدن اصول  بین تگیهمبس د.رنرا به آنها دا بیشترین و کمترین اعتماد

-سازمانی مدرن و جدیت سازمانهای ناظر با هر سه نوع اعتماد به نهادهای حاکمیتی، نهادهای حمایتی

درصد  ۲9دار بوده است. متغیرهای تحقیق توانستند آموزشی و نهادهای خدمات اقتصادی مثبت و معنی

درصد  1۲درصد اعتماد به نهادهای خدمات اقتصادی و  19ی حاکمیتی، از واریانس اعتماد به نهادها

 مراقبتی را تبیین کنند. -اعتماد به نهادهای حمایتی

 .ممسنی نورآبادسالمت اداری؛ نهادینه شدن اصول سازمانی؛ اعتماد نهادی؛ : هاکلیدواژه
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 و بیان مسأله مقدمه -۱

 ،شدن تخصصی ،نشینیشهر داری،سرمایه شدر مانند تحوالتی و تغییر با ایراندر  نوسازی

این پیامدهای  دامنه ترین. یکی از مهمترین و پهنهمراه بوده استو ....  جمعیت افزایش

 پرورش، و آموزش مانند به سازمانهایی  اجتماعی زندگی تنظیم و ادارهواگذاری   تغییرات

چنین  . دره استی اجتماعی بوددر زندگ  1قوانین  ها  و اهمیت یافتنبانک ها،دادگاه پلیس،

توانند نقشی تعیین کننده در کمیت می چنین سازمانهاییمناسب یا نامناسب شرایطی، عملکرد 

عملکرد نامناسب  توان گفتمی جایی کهتا  و کیفیت مسائل اجتماعی جامعه داشته باشند.

 باالی آمار چون انبوه مشکالت و مفاسد و رواج وقوع سازمانهای مدرن  از جمله علل مهمِ

 طبقاتی فاصله زیست، محیط آلودگی ترافیک، قتل، گری،تکدی سرقت، اعتیاد، ،یخودکش

 شود.محسوب می (1393بخارایی،) ... تصادفات رانندگی، تخلفات کجروی، ناهنجاری، ،شدید

؛ به دارندمسائلی که عالوه بر پیامدهای مستقیمی که  در حوزۀ سازمانی و توسعۀ کشوری 

 بدبینی زمینۀ ،به تنهایی یا با تقویت یکدیگر توانندنیز می ،غیر مستقیم، در حوزۀ جامعهصورت 

تحقیقات در  .کنند فراهم را نهادها این به اعتماد کاهش و امور دهندۀ سازمان نهادهای به مردم

 به پارتی و پول بدون " ندمعتقدایران از مردم  درصد ۸0 حدوداین زمینه نشان می دهد که 

به مرور  همچنین. (13۸۲ ،ایرانیان ایهنگرش و هاارزش ملی پیمایش) "رسندنمی خود قح

 ؛ تا جاییکه"یافته کاهش انقالب از قبل هایسال به نسبت مسئولین به اعتماد میزان " زمان

-داشته اعتماد نهادها مسئولین به کمی خیلی و کم میزان" به  گویانپاسخ درصد ۶/۶۵ حدود

-سازمان مدیران و قضات ،هادادگاه به میزان زیادیبه  افراد از درصد ۵۵و  ۲۲، 3۵ نهاتو   ؛"اند

در چند سال اخیر،  بر این اساس اندیشمندان معتقدند (.13۷3 پور، رفیع) دارنداعتماد ها 

 هزار ؛13۸۸ پور، )شارع کاهش اعتماد و سیر نزولی آن  از مهمترین مسائل جامعۀ ما بوده است

 همگانیِ  هایارتزاق جمله از اعتماد در صورتیکه  .(1393؛ حیدری، 1391 امد،ح و جریبی

 جمعیِ  هایارتزاق از محافظت و افراد آسایش ،آرامش موجب که است جمعی زندگیِ ۲غیرمادیِ 

 شهروندان متجانس اجتماع همچنین، (.199۸ ، ۴باتسن) شودمی( آب یا هوا مانند) 3مادی

 نیست پذیر امکان عمومی نهادهای به عمودی اعتماد بدون سیاسی، راقتدا به وفادارِ و متعهد

 (.۲93: ۲001 ،۵الکساندر)
 

1- Law 

2- Non Material Public Goods 

3- Material collective goods 

4- Batson 

5- Alexander 



 24۹.........................................................نهادی  . اعتماد با سازمان نهادینگی و اداری سالمت رابطۀ

   

 
 

در نتیجۀ تقسیم کار پیشرفته  شود کهدو چندان  می زمانی نهادی اعتماد و اهمیت ضرورت

 "ماهر  "و  1متخصص و تخصصی شدن امور، هر فردی هر چقدر هم که در حیطۀ کار خود 

در چنین  شود.محسوب می " ۲عادی غیر متخصص و  "های زندگی هباشد، در سایر حوز

 الکساندر ؛(19۷9)3لومان ؛(13۷۸) گیدنز ای مانندکه نظریه پرداران برجسته وضعیتی است

با پیوند  دیگری، بسیار اندیشمندان و( 199۷) ۵سیلگمن (،۲00۷)۴الریش بک ،(199۲)

جوامع مدرن و مختصِ رۀ مناسب امور اگی و اداعتماد را از ضروریات زند  ،و اعتماد ۶مخاطره

ها سازمان انسجام جامعه و به حفظ و ]قوی[ مالتی به مثابه سیمان و اعتماد  زیرا. می دانند

در  بسیاریتقویت نموده و سهم  وتسهیل روان سازی و برخورداری از نظم پویا را  ،کندکمک 

 اعتمادیبی مقابل نقطۀ در .( 1391 ری،غفا بخشی ونظم اجتماعی دارد) فراهم سازی امنیت و

را به دنبال ها فروپاشی دولت ویختن جوامع ، از بین رفتن نظم سازمانی و در هم رنابسامانی

  .(103: 1390 ،)عباس زاده و دیگران دارد

اندیشمندان تعریف این است که در مورد اعتماد   ۷دارنکتۀ مهم و در عین حال مسأله 

همۀ ابعاد  و انواع اعتماد به یکسان مورد  ، ودارندنآن  تجربی های و یا شاخصواحدی از اعتماد 

 نسبی، سطحی، چند وجهی، چنداعتماد  از نظر مفهومی، .اندگرفتهنمطالعه و تحقیق قرار 

 انواع دارای و خاص اجتماع یا جامعه هر تاریخی گذشتۀ و اجتماعی زندگی زمینۀ به وابسته

 افراد، بین ارتباط بر تمرکز با مطالعات اکثر نیز،  از نظر تجربی،. (1393است)حیدری،  متعدد

 .اندتا حد زیادی نادیده گرفته را  آن 9بعد عمودیو  پرداخته اعتماد ۸افقی بعد بررسی به بیشتر

به دالیل زیر  مانند ایران در صورتیکه توجه به اعتماد نهادی و بررسی وضعیت آن در جوامعی

 شده ریزیبرنامه و دولتی اقتصاد به بیشتری کشورتمایل اساسی قانون  -1 رد:اهمیت اساسی دا

)شاکری، عملکرد دولت و افراد دولتی در این سیستم اقتصادی اهمیتی بسزا دارد که دارد

 مسئولیت که بتوانندمدنی  جامعه مهم اجزای به عنوانغیردولتی  های سازمان  -۲؛ (1391

 داشته باشند بین ذره زیر دولت را هایفعالیت و بگیرند عهده بر را دولت و مردم میان ارتباط

 

1- Specialist 

2- Lay Person 

3- Luhman 

4- Ulrich Beck 

5- Sligman 

6- Risk 

7- Problematic 

8- Horizontal Trust 

9- Vertical Trust 
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 یا اینکه ،دارند یخیلی محدوددامنۀ جغرافیایی و اجتماعی وجود ندارند یا  (139۴)منصوری، 

های مدرن و سازمان و نهادها -3د. یر و نظارت دولت قرار دارببه شدت تحت تد فعالیت آنها

 برآورده را جدید سیاسی – اجتماعی محیطهای در مردم یازهاین خوبی به اندنتوانسته مسئول

 هایشکست "می توان آن را پیامد اند که مواجه شده وضعیتی ها بامردم و دولتو   ،کنند

اطالعات مرتبط با شاخص ادراک  در ایران .در کشور نامید (190: 13۷۷آیزنشتات،) "نوسازی

نۀ فساد رو به زوال گراییده که نگرانی خاصی را در وضعیت ایران در زمی "دهد فساد نشان می

)امیری، نرگسیان و بحری رودپشتی،  "مسئولین و محققان این مرزو بوم بر می انگیزاند.

توان به کتاب فساد سرطان در این زمینه میبرجسته از نمونه مطالعات تجربی  (.139۴

موارد متعدد فساد اداری، ضعف نظارت که نتایج آن بیانگر گزارش اجتماعی رفیع پور اشاره کرد 

در جامعه  "ایلی "بیرونی و نایکسان بودن اجرای قانون در مورد همه و برجستگی فرهنگ 

سالمت اداری و ضعف  توان ادعا نموددر چنین شرایطی، می (.110: 13۸۶)رفیع پور، است

مهم و قابل توجه در و کاهش اعتماد نهادی دو مسأله اجتماعی  نهادینگی اصول سازمانی مدرن 

جامعه ما هستند که بررسی تجربی رابطۀ آنها ضرورت و اهمیت قابل توجهی جهت تحلیل 

  ای و برنامه ریزی و مدیریت سازمانی کشور  دارد.موانع مهم توسعه جامعه

رابطۀ سالمت اداری و نهادینه شدن اصول سازمانی با اعتماد  و ضرورتِ بررسی اهمیت

 کالن شهرهایی ایران و از مرکز ما در مواردی که برای مثال، شود.تشدید میدر مواردی  نهادی

-تری مانند شهرستانبه سمت نقاط نیمه پیرامونی یا پیرامونی مانند تهران، اصفهان، شیراز و ...

، غلبۀ روابط بر سازمانهای رسمی قانونیِ عملکرد شدید تضعیف با نوعی کنیممیها حرکت 

ضعف  غیررسمی و خویشاوندی،هنجارهای  اصول سازماندهی مبتنی بر بۀغل ضوابط سازمانی،

تر نمایان این نقایص به صورت شویم یا اینکهدر نهادها مواجه می افراد شاغلمهارت  تخصص و 

تجربی نیز چنین روندی را دارند و   –بعالوه، مطالعات علمی  کنند.ی جلوه میو مشهودتر

 و ناچیز ای خیلی اندکت اعتماد نهادی شهرهای حاشیهاطالعات علمی ما در خصوص وضعی

-مرکز یکی از شهرستان وجامعۀ آماری این تحقیق به عنوان  ،ممسنی شهر نورآباد می باشد. 

 –از نظر تاریخی  .اجتماعی خاص خود را دارد و وضعیت تاریخی از این نظر ،های استان فارس

در  .باشدمیمهمترین عامل پیوند دهندۀ مردم ای قبیله –نظام خویشاوندی و ایلی اجتماعی، 

 ورودبا   (.13۷۴:1۸0)امان اللهی، ه استبود انآن قبیله بزرگترین واحد اجتماعی گذشته

 درکه پیدا کرده  اساسی  تحوّالت و تغییراین شهر  زندگی ساکنانعینی  عدِ بُ ،زاسیونمدرنی

 نمود دارند. نهادهای مدرننها  و سازما تأسیس  ،تافزایش جمعیّ ساختارهای فیزیکی شهری،

 گراییِخاص و ایطایفه سطح همهمبستگی اجتماعی گذر از  تغییر و تحوالت عینی که با 
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ای همراه نبوده است. ای و عام گرایی منطقهشدید به سمت همبستگی اجتماعی سطح فراطایفه

ای که گراییخاص بوده است.مده این شهرستان مهمترین مساله ع بنابراین خاص گرایی از

انتخابات  در خودش را بیشتر از هر جایی وشده   ایطایفه – های شدید ایلیتنشساز  هزمین

-مینشان  و تخصیص مناصب اداری و اجرایی شهرستان شورای شهر ،مجلس شورای اسالمی

 موجبِ  1ای؛ در روندی چرخه (139۴؛  رومینا و صادقی، 1۵۲: 13۸۷حیدری، و مقدس) دهد

یدِ سوگیری های قومیِ طایفه ای در برهه های سیاسی مهم از یک سو، و انتصابِ هم تشد

و اجرایی مهم از سوی نمایندگان و منصوبان آنها در سطح  امور اداری مناصب و در طایفه ای ها

در سطح  "تقسیم کار نابهنجار "شهرستان از سویی دیگر می شود. وضعیتی که به رواج نوعی 

که مهمترین نمود آن را می توان در عدم پایبندی به مقررات سازمانی یا  شهرستان گردیده

در چنین شرایطی فرض اساسی  .عدم اجرای یکسان قوانین در سطوح مختلف سازمانی دید

سالمت  سرپرستان خانوارهای ساکن شهر نورآباد ممسنی از ادراک این است که  حاضر مقاله

تواند یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر میزان یماداری و نهادینه شدن اصول سازمانی 

اساسی   بر اساس فرض باال سوال  باشد. و مهم موجود در جامعه نها به نهادهای مختلفآاعتماد 

وضعیت اعتماد نهادی در بین سرپرستان خانور شهر ممسنی چگونه : این است کهمقاله حاضر 

اعتماد نهادی میزان ای با چه رابطه گی سازمانینسالمت اداری و نهاد از آنان ادراک و  است؟ 

 آنان دارد؟ 

   پژوهشپیشینۀ  -2

 های تجربیپژوهش -2-۱

سبزوار  سنجش عوامل مؤثر بر میزان اعتماد شهروندان شهر"با (، 139۲) محمدی و زنگنه

رصد د ۵0 و ،زیاد درصد ۲0 ،کمبه شهرداری  درصد از افراد 30اعتماد  پی بردند ،"به شهرداری

با میزان  متغیرهای تجربه تبعیض، اعتماد نهادی، میزان فساد اداری، متوسط است. در حد

وضعیت " پیرامون( 139۲. تحقیق اعتمادی فرد )دارنداعتماد به شهرداری رابطه معناداری 

زان اعتماد مینشان داد  " به کارگزاران نظام جمهوری اسالمیها اعتماد عمومی اساتید دانشگاه

 شود تابه بازیگران و عملکرد سازمانی مربوط میاعتمادی بیشتر بیکاهش است و  درحال

بررسی نقش کیفیت خدمات " با (139۲) فهیم نیا و منطق های بنیادین و قواعد نظام.هسته

بین  پی بردند "ه شده بوسیله کتابخانه های دانشگاهی در افزایش اعتماد دانشجویان ارائ
 

1- Cyclical Trend 
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  رضایت مندی، انتظارات ازخدمات، اثربخشی خدمات با اعتمادنهادی متغیرهای کیفیت خدمات،

  وجود دارد. داری و معنی رابطه مثبت

شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد عام گرایانه در " پیرامون( 139۲) وهمکاران میمند تحقیق

ی، بین اعتماد عام گرایانه با رضایت شغلی، احساس امنیت، خوش بین نشان داد ،"سازمانها

تحقیق بر اساسِ  ها ارتباط معناداری وجود دارد. مشارکت، اعتماد به مدیریت و بده بستان

در دانشگاه  "رابطه علی بین کیفیت نهادی و اعتماد تعمیم یافته"( پیرامون۲01۲ِ) 1رابینز 

هر چه  دهد وافزایش می را  تعمیم یافتهاعتماد  ،نهادهاعملکرد  کیفیت افزایش ،واشنگتن

، اعتماد به آنها افزایش تری برخوردار باشندحقوقی منصفانه ها از عملکرد بهتر و سیاستنهاد

گیری اعتماد سازمانی: روند شکل" پیراموندر روسیه ( ۲013)۲ا تیلوکیفیِ تحقیق یابد. می

نشان داد رفاه اقتصادی، فراهم کردن امکانات در  ،"های بین المللیاعتماد روستاییان به سازمان

  گیری اعتماد به چنین سازمانهایی مؤثر است.رفع مشکالت در شکلو ینه ابتکارات محلی، زم

 "فساد آموزش و نهادی، اعتماد "در خصوصِ (،۲01۲)3کوئینتونهاک وردیان ومطالعۀ 

پایبندی یا عدم پایبندی نهادها به اصول بروکراتیک و میزان فساد آنان مهمترین  نشان داد

شان به واکنش دارندباالتری  سطح سواد. افرادی که استاعتماد نهادی ر  ثیر گذار بأمتغیر ت

میزان جوامع و نهادها  در و با افزایش میزان فساد .متفاوت است آنانفساد  عملکرد نهادها و

(، ۲01۴) ۴ودیگران حقیق چوویت یابد.کاهش میبه شدت  نهادی افراد دارای سواد باالاعتماد 

به سازمان  اعتمادبر تأثیرعوامل جمعیتی، تعامالت و تجربه های قبلی " پیرامونِ در آمریکا

 میزان اعتماد برقومیت  و نژاد نشان داد"نژادیمیان سه گروه قومی و  های بهداشتی در مراقبت

سفیدپوستان  در مقایسه با های مکزیکی تباراسپانیایی و های آفریقایی تبارآمریکایی دارد. تأثیر

 و منفی آفریقایی تبارها تجربه های قبلیِ ند.رسازمان مراقبت بهداشتی دا ری بهمتک داعتما

( با ۲01۵) ، ۵و دیگران پارک تحقیق. استشده  آنان مکزیکی تبارها موجب کاهش اعتماد

 نشان داد ،درکشورکره، "شهروندان به دولت جلب اعتماد های جمعی درنقش رسانه"عنوان

این  هایی که درشخصیت به نهادهای دولتی و اعتماد هبودموجب ب توانندهای جمعی میرسانه

 شوند. کنندفعالیت می نهادها

نهادی در زمینه  اعتماد کمیت و کیفیت توان گفت،نتایج تحقیقات پیشین میبر اساس 

 

1- Robbins  

2- Tulaeva 

3- Hakhverdian,and Magen 

4- Schwei et al 

5- Park,et al  
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تجربه تبعیض، کیفیت خدمات ارائه شده، رفتار کارکنان، رعایت  های اجتماعی مختلف بسته به

 به این است که تحقیقات پیشین اما از جمله ضعفِ  .پذیردتنوع می هاانهرساصول سازمانی و 

بر عملکرد  سازمانهای ناظر متغیرهای مهمی مانند میزان نهادینه شدن اصول سازمانی و جدیت

و اند انجام شده بیشتر این تحقیقات در کالن شهرهاهمچنین،  اند.توجه چندانی نکرده سازمانها

ای و طایفه –مسائل ایلی  که بیشتر با یدورتر پیرامونی و هایر شهرستانبه وضعیت اعتماد د

  اند.نداشتهتوجه چندانی ، اندمواجهه ماقبل مدرن یهاگراییخاص

 ارچوب نظریهچ -2-2

مورد توجه جامعه شناسان  آغازاز  آنهااجتماعی  پیامدهاینحوۀ عملکرد سازمان ها و  

در جوامع گوید می ،1کار و تمایزا تمرکز بر بحث تقسیمب دورکیمکالسیک بوده است.  بزرگ

از نوع همبستگی  ای با ماهیت متفاوت وزمینۀ همبستگی  ،مدرن، تقسیم کار و  تخصصی شدن

و   3، نابهنجار ۲بین سه نوع تقسیم کار بهنجاربا تمایز  وی  آورد.را فراهم می "ارگانیک  "

مناسب  هاییزمینهساختارهای سنتی  به  تحول کهتنها در نوع اول است  گویدمی ۴اجباری

زا پیدا هایی آنومیک و آسیبشکل  تحوالت ،شوند، اما در دو گونۀ دیگرمیمنتهی پیشرفت  رایب

 کار شان بر جامعه به مراتب شدیدتر از دوران سنتی است. تقسیمتأثیرات منفی وکنند می

 دستیابی ،باشد افراد متقابل کنش راهنمای  اخالقی مقررات افتد کهبهنجار هنگامی اتفاق می

 جامعه کل و یکدیگر مقابل در خود تعهدات ازافراد گیرد،  صورت عادالنه اجتماعی هایپایگاه به

 به دستیابی برای فردی شان عالیق و هابا توانایی متناسب و  برابر هاییفرصت از ،باشند آگاه

  (. 10۸ -10۵:  13۸1 گرب،) باشند برخوردار اجتماعی هایپایگاه

با  کنشبین چهار نوع  تر،ها با زمینۀ اجتماعی گستردهبا در نظر گرفتن ارتباط کنش وبر

کنش عقالنی معطوف به ارزش، کنش  عقالنی معطوف به هدف، های کنشماهیت متفاوت با نام

رن در زمینۀ اجتماعی مد (.۲93: 13۷۴)تنهایی،  شودمیتمایز قایل  کنش سنتی وعاطفی 

تجسم واقعی و  ،کنش عقالنی معطوف به هدف برجسته ترین کنش و سازمان بوروکراتیک

وامع بوروکراتیک که برای اداره و تنظیم امور در ج های برجستۀ آن محسوب می شود. سازمان

 ،وجود سلسله مراتب اقتدار :هستندزیر های ویژگی داراید جدید نقشی برجسته و مهم دارن

غیر  ،شدهضوابط و مقررات مکتوب و از پیش تعیین ،ستگی و تخصصانتصاب برحسب شای

 

1- Differentiation 

2- Normal Division of labaur   

3- Anomic Division of labour 

4- Obligatory Division of labour 
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انحصاری نبودن  ،تقسیم کار گسترده ،طور مستمر، ثابت و دائمیاجرای وظایف ب ،شخصی بودن

به  نیز به صورت جدی ۲پارسونز (.۷3: 13۷۴ )صبوری کاشانی، 1رسمیهای مقامات و پست

کنشی مدرن متناسب با  –الگوهای نگرشی  ضرورت دگرگونی الگوهاِی کنشِی سنتی و تحقق

تحقق  انسجام در جوامع جدید مستلزم به نظر ویای کرده است. جوامع جدید توجه ویژه

نگرشی خاصی است که متمایز و متفاوت  –متغیرهای الگویی  هنجارهای جدید، و شکل گیری

 "شاملتغیرها از متغیرهای الگویی نگرشی دارای کارکرد در جوامع سنتی هستند. این م

گرایی در برابر خاص دلبستگی در برابر بی طرفی ، جنبه کلی هدف در برابر جنبه جزیی آن،

بر ( هستند که 1391)بیدل و محمود زاده، "گرایی، و منافع جمعی در برابر منافع فردیعام

اد موجب تضعیف یا تقویت اعتم توانندبه نوبۀ خود می و دندار کنشگران اثر جهتگیری کنشِ

اد افرو جایی که  گراییعاماجتماعی به طور عام، و اعتماد نهادی به طور خاص شوند. در شرایط 

های جامعه مهمتر و پایدارتر از منافع و خواست بستگان و بر این باورندکه قواعد و ارزش

  .(۴3: 13۸0 )عظیمی هاشمی، شود؛ اعتماد نهادی شکل گرفته و تقویت میدوستان می باشد

، سیستم ۴کنش متقابل سه نوع سیستمِ کردنِ تمایزمبا   3لومنادامۀ سنت پارسونزی، در  

نحوۀ تقلیل پیچیدگی در نظام های اجتماعی مختلف را با هم  ۶سیستم جامعوی و ،۵سازمانی

 افرادهم حضوری   شرایطجوامع سنتی و  که مختصِ سیستم کنش متقابلدر  . کندمقایسه می

سیستم در   ؛کنندرتباط شفاهی و مجاورت فیزیکی یکدیگر را کنترل میافراد از طریق ا است،

قواعدی برای ورود و خروج افراد به هر سازمان،  ، است جامعه مدرن ه مشخصوجکه  سازمانی

و سلسله مراتب قدرت انسجام بخش در جامعه  ،و تقسیم کار پیشرفته امور اجتماعی تفکیک

مهمترین وسیله ارتباطی و کردی، قواعد و مقرات، سه مکانیزم تخصیص کار .گیردشکل می

بر خالف  ،لومن اما محیطی هستند. پیچیدگی  ها برای کاهشقواعد حاکم بر این سازمان

که بلمشترک،  و هنجارهای هاارزش یکپارچه کننده و انسجام بخش جامعه را نه عاملپارسونز،  

 

طرح می  "فس آهنین ق "البته الزم به ذکر است که وبر پیامدهای منفی بوروکراسی را که در مضمونی به نام  -1

کند نیز از نظر دور نداشته است و اتفاقا آن را برای هر دو نوع جامعه سرمایه داری و سوسیالیستی گریزناپذیر 

 می دانست. 

2- Parsons 

3- Luhmann 

4- Interaction system 

5- Organizational system 

6- Community system 
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به نظر لومن  .(  ۲003  ،1)ترنر داندمی ایعهجام رایج وجود، اجرا و پایبندی به قواعد و قوانین 

سیستم جامعوی دربردارندۀ سیستم های کنش متقابل و سازمانی است؛ اما شیوع و گسترش 

نظام های کنش متقابل سنتی) مانند خویشاوندی، رواج روابط غیر رسمی و...( و عدم رعایت 

روج به سازمانها، عدم تقسیم کار،  نظام و اصول سازمانی) مانند عدم توجه به مقررات ورود و خ

نبود سیستم اداری مناسب..( می تواند باعث ناکارآمدی سیستم جامعوی برای تقلیل پیچیدگی 

محیط سیستم شود. وضعیتی که می تواند زمینۀ بی اعتمادی به سازمانها و کارکنان آنها را 

  .فراهم نماید

اعتماد به نهادها تنها با اعتماد به  گویدپردازان مهم این حوزه، میاز دیگر نظریه ۲اوفه

اطاعت داوطلبانه کنشگرانی که قوانین درباره آنها مصداق دارد و اعتماد به کنشگرانی که نظارت 

توان اعتماد تنها به افراد میپذیراست. و اجرای آن قوانین به آنها محول گردیده است توجیه

یی اعتماد متقابل را دارند. اگر کارگزارانی که در کرد، چون آنها تنها واحدهایی هستند که توانا

ا نادیده بگیرند و یا رعایت ها رکنند همه یا برخی از ارزشک نهاد و برای آن نهاد فعالیت میی

طه ایجاد اعتماد به شدت ها در عملکرد آنها تجسم نیابد، توانایی آن نهاد به عنوان واسارزش

گویی و فضیلت، وفای به عهد، اعضای خود را به حقیقت ه بتوانندشود. نهادهایی کتضعیف می

توانند اعتماد طرفانه پایبند سازند، میمحترم شمردن قراردادها، داشتن عملکردی منصفانه و بی

را تعمیم دهند و چنین نهادهایی شایسته اطاعت هستند. برعکس ناتوانی در رعایت این 

 (.۲۵۲-۲۵3: 13۸9تاجبخش، ) دها استمعیارها، دلیل اصلی بی اعتمادی مردم به نها

ترین روابط میان اعضای خانواده عینی که از بیندمیهایی به صورت الیه را اعتماد 3زتومکا 

اعتماد به  .یابدامتداد میاعتماد به نظم اجتماعی، کارایی نظام و... مانند ترین روابطتا انتزاعی

 ترینانتزاعی از ها، شهرداری و...دادگاه ارستان،ها، بیمها و نهادهایی چون مدرسه، بانکسازمان

تحت  ی مذکورها و نهادهااعتمادی به سازمانمیزان اعتماد و بی شود.محسوب می اعتماد نوع

در بین منابع عاملیتی شهرت،  .قرار داردشرایط ساختاری مختلفی  منابع عاملیتی و تأثیر

نظم اجتماعی،  ،، پایداریگی هنجاریبین عوامل ساختاری همبست در ؛ وعملکرد و ظاهر

 هرج و مرجِ  ،در مقابل ها هستند.تأثیر گذارترین پاسخگویی  و شفافیت سازمانی، انس و آشنایی

-۲۷0: 1391 ،زتومکا) شوندکاهندۀ اعتماد محسوب می عدم مسؤلیت هنجاری، خودسری و

۲۴9).  

 

1- Turner 

2- Offe 

3- Ztompka 
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می جوامع سنتی و مدرن  در یشرایط اعتماد و هازمینه قایل شدن بینِ  تمایز با 1گیدنز

 های افرادکنش تمایالت و زیرا .بود اهمیت کمتری برخوردار جوامع سنتی اعتماد از در گوید

 صداقتی وجود چنان شفافیت و روابط افراد درو  بودند، رو در رو سطح محلی و محدود به

التی چون جدایی زمان وقوع تحو دوره مدرن با در چندان مطرح نبود. به اعتماد داشت که نیاز

  و تغییرکرده اعتماد و بستر شرایط ،بازاندیشی جاکندگی و مکانیسم ازحضور پررنگ  مکان، و

 شده استتبدیل ضروری  به امری های تخصصیهای انتزاعی بویژه نظامبه نظام اعتمادموضوع 

تجارب  رتحت تأثی های تخصصی به نظام عدم اعتماد یا اعتماد .(۸۸-90: 1390 ،)گیدنز

پخش  های جمعی در دسترس افرادطریق رسانه های اکتسابی روزکه اغلب ازدانش کنشگران از

قرار  مجریان نظام  با برخورد تماس و اطنق در آنان ناخوشایند یا تجارب خوشایندو  ،شوندمی

 شد.باداشته  قابل رؤیت  شفاف و اقداماتی باید افراد یک سازمان برای جلب اعتمادگیرد. می

 تماس همیشگی با در و ای فعالیت دارندو سازمانهای حرفه نهادها کسانی که درهمچنین 

الزم است رفتاری  پرستاران...( پزشکان، مأموران پلیس، )یعنی کارمندان،قرار دارندشهروندان 

نسبت به ارباب رجوع یا مشتریان داشته تعاون  کمک و تفاهم، مهربانی، مبتنی برگشاده رویی،

و ... سازمانهای ناظر درون  باشند لیاقت کافی برخوردار شایستگی و از تخصص، تجربه، ؛دنباش

سازمانی و برون سازمانی هم به طور جدی بر عملکرد سازمانها و کارکنان سازمانی نظارت 

می توان فرضیه  های تجربی و نظری ذکر شدهپیشینه بر اساس. (۷1-۷۷: همان) داشته باشند

 ح و بررسی کرد.های زیر را طر

 تحقیقهای هفرضی  -2-۳

 آنان نهادی اعتمادبا میزان  هان سازمانانکرفتار کار ادراک پاسخگویان از نحوۀ بین -1

 دارد. رابطه معناداری وجود

اعتماد  میزان و اصول بروکراتیکنهادینه شدن  میزان ادراک پاسخگویان از بین -۲

 رابطه معنا داری وجود دارد. آنان نهادی

 آنان اعتماد نهادی با میزانهای ناظر سازمانمیزان جدیت  ادراک پاسخگویان از بین -3

 رابطه معنا داری وجود دارد.

 

 

1- Giddenz 
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 روش تحقیق -۳

سرپرستان خانوار  ،جامعه آماری انجام شده است. پیمایشی –کمی روش مقاله حاضر به 

 خانوار 1۴۶۶۸،  1390ال تعداد آنان بر اساس سرشماری س که اندبوده ممسنی شهر نورآباد

گیری خطای نمونه و درصد 9۵اطمینان با سطح ،لین گیرینمونه بر اساس فرمولبوده است. 

برای دستیابی به افراد نمونه، از  به عنوان نمونه تعیین شدند. سرپرست خانوار 3۸0  ،0۵/0

نقشه جامع شهر،  بر اساسابتدا  ای تصادفی استفاده شد.ای چند مرحلهگیری طبقهروش نمونه

محله در هر  سپس شد. شناساییهای موجود در هر منطقه محله و مناطق چندگانه شهرداری

تعدادی کوچه زوج و فرد به  یتصادف به صورتگذاری و ها بر اساس زوج و فرد شمارهچهوک

 سرپرست خانوارها، ،منتخب نیزهای کوچهدر گیری برگزیده شدند. عنوان واحد نهایی نمونه

با طیف  هاییحاوی گویه هاسشنامهپر پاسخ دادند. پرسشنامهبه سواالت   ،صورت یک در میانب

کامال موافق تا کامال مخالف یا اصال تا خیلی از گزینه  ایگزینهای پنج لیکرت بودند که در دامنه

 )رفتار سالمت اداریزیاد طراحی شده بودند. متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، به ترتیب، 

و اعتماد نهادی  ، نهادینه شدن اصول سازمانیکارکنان سازمان ها و جدیت سازمانهای ناظر(

 اند.بوده

 تعریف مفاهیم -۳-۱

در نگاه سلزنیک تا حد زیادی به خصلت یک سازمان بستگی دارد.  ویژگی  ،سالمت اداری

رکنان یا اعضا سازمان چیزی فراتر از فرهنگ است و تحت تأثیر ساختار صنعت، مهارت های کا

بعد معرفی می  ۵و اتحادی که می تواند انجام گیرد است. ماروین بروان برای سالمت سازمان 

فرهنگی، بین فردی، سازمانی، مدنی و طبیعی)امیری، نرگسیان و بحری رودپشتی،  "کند: 

)شاخص فساد،  برای سنجش سالمت اداری بر اساس دو شاخص سالمت بیرونی (.139۴

و شاخص قابلیت پاسخگویی( و سالمت درونی شامل شاخص فرهنگ  شاخص شفافیت

) حرکت های  سالمت)فرهنگ سازمانی و سازمان های مبارزه با فساد( و شاخص سالمت کار

فردی، بودجه بندی  و عدالت درا نجام کار( تعریف شده است. در مدلی دیگر سالمت جامع را 

 کار، فساد در دستگاه های نظارتی( و سالمت )فساد مالی، فساد در کیفیت شامل دو بعد فساد

)شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت اجتماعی  و ...( تعریف کرده اند)عابدی جعفری و همکاران، 

در این تحقیق، سالمت اداری بر اساس دو شاخص ادراک از رفتار  به نقل از همان(. 1391

ناظر در برخورد با متخلفان  کارکنان سازمانها و نهادهای دولتی و میزان جدیت سازمانهای

 اداری عملیاتی و سنجیده شده است.
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در رابطه با  شود که کارمندانبه نوع رفتار و برخوردهایی اطالق می ینان سازمانکرفتارکار

)مورهد  دهندنشان می از خود عهده دارند در ارتباط با شغل خود و وظایفی که بر ارباب رجوع

از انجا که ادراک از رفتار کارکنان، و نه رفتار واقعی کارکنان،  البته (. 13۲:13۷۴  گریفین، و

)اعتماد احساسی( و اینکه  نیز می تواند بر میزان اعتماد ما به کارکنان و نهادها تأثیر گذار باشد

می تواند به صورت غیر  رابطۀ مستقیم با کارکنان،از نوع ادراک ما عالوه بر  تأثیر پذیری 

لقائات رسانه ای و سخنان اطرافیان شکل بگیرد؛ در این تحقیق بیشتر ا تحت تأثیر مستقیم

ادراک از رفتار کارکنان مورد توجه بوده است تا نحوۀ رفتار واقعی کارکنان که سنجش و ارزیابی 

ی مانند شاخص های ان امری است دشوار و شاید غیر ممکن. ادراک از رفتار کارکنان بر اساس

ترجیح دادن ، نادیده گرفتن قانون ،اجرای یکسان قانون ،نان سازمانیرفتار کارک ادراک از نوع

آشنا و  داشتن ضرورت و ،سهل انگاری در انجام وظایف، پارتی بازی در استخدام ،منافع شخصی

  .اندازه گیری شده استپارتی 

 شبه قضایی هایی هستندکه دارای اختیارات قانونی، شبه قانونی و، سازمانسازمانهای ناظر 

های اداری و کارکنان آنها به منظورحصول اطمینان از اینکه هستند و بر عملکرد دستگاه

بینی شده و مطابق با اقدامات جهت اهداف پیش ها درهای جاری سازماناقدامات و فعالیت

م در آخرین گا قانون اساسی(. ۵۴،۵۵،90،1۷3،1۷۴) اصول ریزی شده باشد، نظارت دارندبرنامه

 تحقق اصول سازمانی را میتوان ترس از عواقب و پیامدهای منفِی اعمالِ غیر قانونی دانست

و  ی)اِعمال تنبیه(. همچنین هر دستگاه اداری نقش هایی جهت برخورد جدی با متخلفان  ادار

 دبر نحوۀ عملکرد دستگاه ها نامی "سازمانهای ناظر "دارد که میتوان این سازمانها را  سازمانی

های عملکرد سازمان )مانند بازرسی، کمیته انظباطی،  حراست ....(.  در این تحقیق جدیت

-نظارتی در برخورد جدی، عادالنه، و سریع با مجرمان و متخلفان بدون در نظر گرفتن مصلحت

. شاخص های این بعد از سالمت اداری شامل برخورد قاطع و کندهای سیاسی تجلی پیدا می

نظارت بر  ،رسیدگی سریع به شکایات، مهارت باال در دستگیری متهمان ان،جدی با متخلف

نظارت و  ممانعت از حیف ومیل شدن بیت المال، گزارش شفاف اطالعات  ،اجرای دقیق قوانین

 و صوری بوده اند. تشریفاتی

سلزنیک فرایندی را که طی آن شخصیت متمایز ساختاری سازمان  ،ینهادینگی سازمان

سازمان بیانگر تطابق سازمان با  "نهادینگی "د نهادینگی یا نهادشوندگی می نامد. شکل می گیر

سازمان است. پویایی هایی که ساختارهای خشک و ماشینی  "پویایی های بیرونی و درونی "

سازمانها را به سوی ساختارهایی منعطف و تطبیق پذیر سوق می دهند تا حالت سازمانی به 

انها از بدو تولد از یک طرف با خواسته ها، توقعات، محدودیت ها و نهاد تبدیل شوند. سازم
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فشارهای محیطی مواجه و از طرفی دیگر، بر خالف انتظار، عرصۀ ظهور و افول عالقه ها و بی

گیهای کارکنانی که غالبا به جای تمایل به پاسخگویی به انتظارات قانونی سازمان، نسبت عالقه

می توان  (.13۷۷)رحمان سرشت،  شودمی کنند میاحساس تعهد  به روابط غیر سازمانی خود

گفت نهادینگی اصول سازمانی بیانگر رواج و تجسم اصول سازمانی مدرن مانند شفافیت 

مندی، رعایت سلسله مراتب، تخصص گرایی،قانون مندی و ... می باشد. در این عملکرد، ضابطه

ان از میزان رواج اصول عمل طبق قواعد و تحقیق نهادینگی سازمانی بر اساس ادراک کارکن

ترفیع بر اساس ضوابط و در  ،استخدام بر اساس صالحیت علمی، تخصص در انجام امور، مقررات

 .ارزیابی شده استرأس بودن کارمندان باسابقه و پایبندی سازمانها به این اصول 

-دهایی که وظیفه قانون، یعنی اعتماد به نهاتحقیق ،  به عنوان متغیر وابستهاعتماد نهادی

)حیدری، گذاری، نظارت، اجرای قانون و تأمین نیازهای مختلف شهروندان را بر عهده دارند

اعتماد نهادی بر اساس ماهیت عملکرد نهادهای مهم جامعه به سه دستۀ متمایزِ اعتماد  (.139۴

 دینی، امنیتی، -مینظا قانون، مجری گذار، قانون قانون، اجرای بر نظارت)حاکمیتی به نهادهای

 تأمین امداد، مانندکمیته حمایتی درمانی،)آموزشی – حمایتی نهادهای ،(جمعی ارتباط

 خدمات، و کاالها قیمت بر نظارت)اقتصادی خدمات نهادهای و( وآموزشی بیمه و اجتماعی

سنجش   تفکیک و ارزیابی شدند. ...(بانک، مانند مالی خدمات های نظام امالک، های بنگاه

با استفاده از روش سنجش اعتماد نهادی در پیمایش ارزش ها و نگرش نهادی  زان اعتمادمی

میزان اعتماد   خواسته شد تا از پاسخ گویان ( صورت گرفت که بر اساس آن13۸0های ایرانیان)

برای  .(1 شماره )جدولبیان کننداز مهمترین نهادهای موجود در جامعه  مورد 1۲خود را به 

اد نهادی. برای سنجش متغیرهای مستقل از گویه هایی با طیف لیکرت استفاده ارزیابی اعتم

شد که به صورت طیفی پنج درجه ای از کامال موافق تا کامال مخالف طراحی شده بودند و 

پاسخگو میزان موافقت یا مخالفت خود را با آنها اعالم می کرد. در ضمن منبع گویه ها عالوه بر 

ت وبر، اوفه و گیدنز در مورد سازه ساز و کار دیوانساالری و سالمت تحقیقات پیشین، نظریا

 ادرای بوده است.

 اعتبار و پایایی ابزار سنجش -۳-2

، گویه های مربوطه پس از تأئید اساتید راهنما و مشاور، از طریق انجام اعتبار گویه هابرای 

ای نگرش سنجی مورد آزمون مقدماتی اعتباریابی نهایی و در پرسشنامه نهایی تحقیق بر

 و انجام آزمون مقدماتی طریق اعتبار ابزارهای سنجش ازاستفاده قرار گرفتند. بدین ترتیب 

آلفای آزمون همبستگی درونی  طریق ها نیز ازپایایی گویهارزیابی  .صورت گرفتصوری  اعتبار
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 .وده استدر حد قابل قبولی بصورت گرفت که بر اساس نتایج آزمون ضریب مربوطه کرونباخ 

؛ جدیت سازمانهای ناظر ۸۵/0متغیرهای رفتار کارکنان سازمان  آلفای کرونباخ ضریب پایایی

؛ اعتماد به ۸۶/0اعتماد به نهادهای حاکمیتی  ؛۷۸/0؛ نهادینه شدن اصول سازمانی ۸۶/0

 بوده است.  ۶۵/0؛ و اعتماد به نهادهای خدمات اقتصادی ۶9/0اموزشی  –نهادهای حمایتی 

 پژوهشی هاتهیاف -4

تقریبا تمام سرپرستان خانوار مورد مطالعه  توان گفتمی های افراد نمونهویژگی در خصوصِ

قرار  گیسال ۴0 -31 بین درصد( 9/3۸) بیشترین تعداد پاسخگویان ؛(درصد ۷/9۸ ) اندمرد بوده

 30درصد در گروه سنی کمتر از 1/1۶سال،  ۵0 -۴1در گروه سنی  درصد 9/۲۲ اند.داشته

سال به باال قرار  ۶1درصد در گروه سنی  ۶/۶سال و  ۶0 – ۵1درصد در گروه سنی  ۵/1۵سال، 

درصد فوق  ۲/13درصد دیپلم،  ۶/۲۶ ،( لیسانس۲/3۴پاسخگویان) بیش از یک سوماند. داشته

 دارای مدرکدرصد هم  1/۷ابتدایی و درصد   ۴/۷درصد فوق لیسانس و باالتر،  ۶/11دیپلم، 

 1/۷( و تنها درصد 9/9۲ ) اندلُر بوده از قومدرصد پاسخگویان  90بیش از  .انددهبوراهنمایی 

میلیون  ۲درصد از پاسخ گویان کمتر از  3۸/۵3حقوق  .اندغیر لر بوده از پاسخگویان درصد

میلیون  ۵باالتر از  حقوقدرصد  ۵/۴میلیون تومان، و ۵تا  ۲درصد درآمدی بین  1۲/۴۲تومان، 

 ند.اتومان داشته

بندی رتبهبر اساس میزان اعتماد مردم به انها،  ، هاتنوعات درون نهادتشخیصِ برای  ابتدا

بر اساس نتایج بدین منظور از آزمون میانگین رتبه فریدمن استفاده شد.  نهادی صورت گرفت.

 -به نهادهای نظامی ،به ترتیب ،گویان بیشترین میزان اعتماد راپاسخ(،  1)جدول شماره آزمون

نهادهای  و های علمیه و روحانیون()حوزهدینینهادهای  ،نیروی انتظامی( و )سپاهامنیتی

 بر نظارت )سازمان نظارتی را به نهادهای و کمترین میزان اعتماد ؛)مدارس و دانشگاه( آموزشی

 ( و سطح معناداری۸۵۴/۴۲۵) با توجه به مقدار کای اسکویر اند.داشتهخدمات(  و کاال قیمت

اعتماد پاسخ گویان به آنها میزان توان گفت ترتیب نهادها بر اساس ( می000/0) مربوطه

 ماری است.و نتیجه قابل تعمیم به جامعه آ تصادفی نیست

برای ارزیابی میزان همبستگی متغیرهای مستقل با اعتماد نهادی و انواع آن از آزمون 

توان گفت ( می۲جدول ) نبر اساس نتایج آزمو استفاده شد. 1همبستگی دوسویه پیرسون

درصد مثبت  99همبستگی همۀ متغیرهای مستقل با همۀ انواع اعتماد نهادی در سطح باالتر از 

 

1- Pierson Correlattion 
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توان گفت متغیر میزان جدیت دار است. با مقایسه مقادیر ضرایب همبستگی میو معنی

دهای دار را با اعتماد به نهاسازمانهای ناظر  باالترین مقدار همبستگی مثبت و معنی

( دارد. 33/0) ( و نهادهای مراقبتی آموزشی۴3/0(، نهادهای خدمات اقتصادی)۵3/0حکومتی)

به عبارتی هر چند در راستای افزایش ادراک مثبت پاسخگویان از میزان پایبندی کارکنان به 

مقررات سازمانی، و نهادینه شدن اصول بروکراتیک در جامعه میزان اعتمادشان به انواع نهادها 

یابد، اما کیفیت عملکرد سازمانهای ناظر باالترین میزان همبستگی مثبت و معنی دار زایش میاف

 را با انواع اعتماد نهادی دارد. 

 آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اعتماد به نهادهای مورد بررسی :۱ جدول

 انحراف معیار میانگین نمره میانگین رتبه نهادها

 1۵0/1 9۷/۲ ۵۲/۷ امنیتی)سپاه، نیروی انتظامی( نظامی ونهادهای

 ۲۴1/1 9۴/۲ 3۷/۷ نهادهای دینی)حوزه های علمیه و روحانیون(

 0۷9/1 ۸9/۲ 19/۷ نهادهای آموزشی)مدارس ودانشگاه(

 0۴۶/1 ۸۷/۲ 1۶/۷ نهادهای اجرایی قانون)نهادریاست جمهوری(

 0۸3/1 ۸3/۲ 01/۷ نهادهای درمانی)بیمارستان،درمانگاهها(

 1۵۶/1 ۸0/۲ 90/۶ نهادهای حمایتی)کمیته امداد،تأمین اجتماعی(

 1۲۶/1 ۷۵/۲ ۷1/۶ نهادهای ارتباط جمعی)صدا وسیما،رسانه ها(

 0۸۵/1 ۶۵/۲ ۴۴/۶ نهادهای قانون گذار)مجلس(

 130/1 ۶1/۲ 1۸/۶ نهادهای نظارت براجرای قانون)قوه قضاییه،شورای نگهبان(

 0۶1/1 ۵3/۲ 90/۵ و بانک ها(نهادهای خدماتی)شهرداری 

 119/1 ۲۷/۲ 3۵/۵ نهادهای خدمات غیر دولتی)بنگاه های امالک(

 01۶/1 0۲/۲ ۲۸/۴ نهادهای نظارتی)سازمان نظارت بر قیمت کاال و خدمات(

 ۸۵/۴۲۵خی دو=                                    000/0سطح معنی داری=  

 

نهادی کلی و انواع آن و پی بردن به تأثیر کلی و تفکیک  برای تبیین واریانس متغیر اعتماد

استفاده  1یافتۀ متغیرهای مستقل تحقیق از آزمون رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام

توان گفت جدیت سازمانهای ناظر تأثیرگذارترین ( می3)جدول  بر اساس نتایج آزمون شد.

 

1- step wise method 
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آموزشی و  –ادهای سه گانۀ حاکمیتی، حمایتی متغیر  بر  میزان اعتماد کلی و اعتماد به نه

خدمات اقتصادی بوده است. این بعد از عملکرد سازمانی توانسته است به تنهایی، به ترتیب، 

درصد از واریانس متغیرهای اعتماد به نهادهای حاکمیتی، اعتماد به نهادهای  10، و 1۸، ۲۷

 نماید که مقدار قابل توجهی است.آموزشی را تبیین  –خدمات اقتصادی و نهادهای حمایتی 

نکتۀ جالب توجه این است که تأثیر مستقل این متغیر)براساس ضریب بتای مربوطه( بر اعتماد 

 –( به مقدار قابل توجهی بیشتر از تأثیر آن بر نهادهای حمایتی ۴1/0) به نهادهای حاکمیتی

ید بتوان این میزان تأثیر را ( می باشد. شا33/0) ( یا  نهادهای خدمات اقتصادی۲3/0) آموزشی

این گونه توجیه کرد که همانطور که در بخش بیان مسأله هم گفته شد، در اقتصادهای مبتنی 

-بر برنامه ریزی دولتی و دولت محور و در نظام های اجتماعی که دولت مهمترین و برجسته

دارد، عملکرد و جدیت  های مختلف توسعهریزی، اجرا و نظارت بر برنامهترین نقش را در برنامه

های مصوب و در نتیجه اعتماد مردم های ناظر دولتی در تحقق یا عدم تحقق این برنامهسازمان

در این آزمون،  متغیر به نهادهای مختلف جامعه بیشترین تأثیر را دارد. نکتۀ دیگر اینکه 

متغیر باقیمانده در رفتارهای کارکنان سازمانی در هیچ یک از معادله های رگرسیونی به عنوان 

مدل ظاهر نشده است و این وضعیت هر چند مستلزم تحقیق و برسی بیشتر است اما می تواند 

بیانگر اهمیت و برجستگی فرهنگ سازمانی و جدیت سازمانهای ناظر نسبت به رفتار کارکنان 

 باشد.   سازمانی در اقتصادها و سیاست های مبتنی بر مدیریت و برنامه ریزی دولتی و متمرکز

 نتایج آزمون همبستگی دوسویه متغیرهای مستقل با اعتماد نهادی  و انواع آنان :2جدول 

 ۱ 2 ۳ 4 ۵ ۶ ۷ 8 

 1 جدیت سازمانهای ناظر -1
**۵9/0 

 

**۶۲/0 

 

**۸۸/0 

 

**۵3/0 **33/0 **۴3/0 

 

**۵3/0 

 ۵۸/0** 1 رفتار کارکنان سازمان -۲

 

**۸۵/0 

 

**3۸/0 

 

**۲9/0 

 

**۲9/0 

 

 

**39/0 

 

1 

 نهادینه شدن اصول سازمانی -3

 

1 **۸3/0 

 

**۴3/0 

 

**۲9/0 

 

**3۶/0 

 

**۴۵/0 

 عملکرد کلی سازمانی -۴ 

 1 

**۵3/0 

 

**۲۵/0 

 

**۴۲/0 

 

**۵3/0 

 

 نهادیاعتماد 

 نهادهای حاکمیتی -۵

1 

**۶۲/0 

 

**۵۴/0 

 

**9۲/0 

 نهادهای حمایتی آموزشی -۶ 
1 

**۵3/0 

 

**۸1/0 

 
 ۷۵/0** 1 نهادهای خدمات اقتصادی -۷

 1 اعتماد کلی -۸ 000/0

 دار است.درصد معنی 99همبستگی در سطح **. 
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نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره تبیین اعتماد نهادی وابعاد ان بر اساس  :۳جدول

 متغیرهای مستقل به روش گام به گام

 R 2Adj.R B Beta t Sig نام متغیر اعتماد نهادی

 نهادهای حاکمیتی

 000/0 ۵۵/۷ ۴1/0 33/0 ۲۷/0 ۵۲/0 جدیت سازمانهای ناظر

نهادینه شدن اصول 

 بروکراتیک

۵۴/0 ۲9/0 ۲۲/0 1۷/0 ۲۲/3 000/0 

000/0  Sig=     ۲۷/۷9     F= ۶۵/۶ a= 

نهادهای مراقبتی 

 آموزشی

 000/0 ۸۲/3 ۲3/0 09/0 10/0 3۲/0 جدیت سازمانهای ناظر

نهادینه شدن اصول 

 بروکراتیک

3۵/0 1۲/0 0۸/0 1۵/0 ۴0/۲ 000/0 

000/0  Sig=     ۸۸/۲۵     F= ۲9/۲ a= 

نهادهای خدمات 

 اقتصادی

 000/0 ۵۴/۵ 33/0 1۲/0 1۸/0 ۴3/0 جدیت سازمانهای ناظر

نهادینه شدن اصول 

 بروکراتیک
۴۴/0 19/0 09/0 1۶/0 ۷۴/۲ 000/0 

000/0  Sig=     ۴۶/۴۶     F= 01/3 a= 

 اعتماد کلی

 000/0 ۴0/۷ ۴1/0 ۵۵/0 ۲۷/0 ۵3/0 جدیت سازمانهای ناظر

نهادینه شدن اصول 

 بروکراتیک

۵۵/0 30/0 39/0 19/0 ۵۲/3 000/0 

000/0  Sig=     0۷/۸1     F= 93/1۴ a= 

 بحث و نتیجه گیری  -۵

ترین روابط و سطح از ابتدایی یو انواع تعامالت اجتماع جامعههمه سطوح در  اعتماد

نوع ترین و پهن دامنه اجتماعی مانند روابط خانوادگی بین پدر و  مادر با فرزندان تا گسترده

مانند تعامل حاکمان با مردم و یا افراد نوعی با یکدیگر از   1ایسطح جامعه روابطتعامالت و 

 ای کهدر زمانهاما  شود. وب میمحس مدرن ی زندگیترین پیش نیازهاترین و بنیادیضروری

مان گیرد و ما برای برآورده کردن نیازهای روزمرهها صورت می"غریبه"تعامالت ما با  ینبیشتر

های متعددی وابسته هستیم که هیچ گونه شناختی از ناآشنا و یا سازمان به عملکرد دیگرانِ

به عنوان یکی از  آن بررسیادی و  اعتماد نه وجود ،شان نداریمهایرفتارها و ساز وکار عملکرد

 شود.می محسوب علمی  اجتماعی و های مهمهای اعتماد اجتماعی از ضرورتمهمترین گونه

در بین جوامعی که سابقۀ شهرنشینی چندانی ندارند، درگیر مسایل و  چنین ضرورت هایی

آنها کم  در خصوصِ وضعیت اعتماد نهادیای هستند و اطالعات طایفه –های قومی شکاف

رابطۀ عملکرد است که  پیمایشی . از اینرو مقاله حاضر حاصل پژوهشیشودمیاست دوچندان 

 

1- Societal 
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 ررسی کرده است.بسرپرستان خانوار شهر ممسنی  را در بین وضعیت اعتماد نهادیسازمانی با 

بر اساس میزان اعتماد به نهادهای مختلف، پاسخگویان بیشترین میزان اعتماد را، به ترتیب، 

ه نهادهای نظامی و امنیتی، نهادهای دینی و نهادهای آموزشی؛ و کمترین میزان اعتماد را به ب

نظارت بر قیمت کاالها و خدمات، نهادهای خدمات اقتصادی غیر دولتی )بنگاههای  نهادهای

اند. این یافته، مؤید ها و شهرداری( داشته)بانک امالک(، و نهادهای خدمات اقتصادی دولتی

باشد که نهادهای نظامی و امنیتی ( می13۸9(، فتحی و دیگران )1393) های حیدرییافته

)سپاه و نیروی انتظامی( نسبت به دیگر نهادها از میزان اعتماد بیشتری برخوردارند. بر اساس 

همبستگی، همبستگی هر سه متغیر جدیت سازمانهای ناظر، نوع رفتار کارکنان  نتایج آزمون

نهادینه شدن اصول بروکراتیک با اعتماد به نهادهای حاکمیتی، نهادهای  سازمانها و میزان

دار بوده است. این یافته متناسب آموزشی و نهادهای خدمات اقتصادی مثبت و معنی –مراقبتی 

اند اگر نهادها کارا باشند، ( است که نشان داده13۸9با یافتۀ تحقیق منصوریان و قدرتی )

گران را از حالت دد منشانۀ انسانها را کنترل کنند و کنش یانون وجهبتوانند با اعمال درست ق

شود اعتمادی و ناامنی حاصل از احتمال آسیب دیدن خالص کنند، زمینه مناسبی فراهم میبی

تواند موجب افزایش اعتماد شود. در این های مدنی میها و انجمنکه در آن گسترش شبکه

ه پایبندی به قوانین نهادینه نشده است و سازمانهای غیر توان گفت در جوامعی کراستا می

ها هم کنترل و نظارت چندانی بر عملکرد سازمانها ندارند، برخورد جدی و قاطع دولتی و رسانه

سازمانهای ناظر با قانون شکنان  یکی از مهمترین راههای افرایش اعتماد نهادی می باشد زیرا 

م برای هنجار شکنان و متجاوزان به قانون، زمینۀ افزایش جدیت انها با ناامن سازی محیط جر

هایی که نظارت سازمانهای آورد.  بعالوه در محیطاعتماد به نهادهای عمومی را فراهم می

های  همگانی بر عملکرد مسئوالن حکومتی ضعیف بوده یا اصال وجود ندارد، مردمی و رسانه

اجرای قانون و پایبندی به آن ، جدیت و نظارت به ترین ساز و کار برای برای رصد نمودن اصلی

موقع و سریع همین سازمانهای رسمی است که چنین وظیفه ای به طور قانونی و رسمی به آنها 

واگذار گردیده است.  به عبارتی در چنین جوامعی، وجود یک سیستم نظارتی قوی و چارچوب 

ها را کاهش، سالمت اداری را ها و سازمانتواند، ریسک فساد در جامعه، ادارهقانونی مناسب می

-۲۶۴: 1391افزایش،  و با افزایش سالمت اداری زمینه ساز جلب اعتماد مردم شوند )افضلی،

۲3۵.) 

با توجه به  نتایج تجربی این تحقیق و ادبیات نظریِ موجود در خصوصِ رابطۀ عملکرد 

پایبندی به اصول و مقررات سازمانی توان گفت هر چه نهادینگی و سازمانی و اعتماد نهادی می

و  رفتار مناسب و توأم با احترامی با ارباب رجوع داشته باشند،ادارات کارمندان بیشتر باشد،  
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تری داشته باشند اعتماد به نهادها به ویژه افراد و نهادهای مسئول با قانون شکنان برخورد جدی

)یعنی  طرز سلوک و رفتار متخصصان گیدنزبه تعبیر یابد. نهادهای حکومتی افزایش می

نهادی تأثیری قاطع  اعتماد و افزایش در حفظ مأموران پلیس، پزشکان، پرستاران...( کارمندان،

های بنیادین و قواعد نظام باز اعتمادی بیشتر از آنکه به هستهبی اعتماد یایا به تعبیر اوفه، دارد. 

وبر و   با ادعاهای نظریِ متناسب ربوط است.سازمانی مبازیگران وکنشگران گردد، به عملکرد 

پایبندی به قواعد و مقرراتی است که از طریق  ،منشأ اصلی اعتمادتوانیم بگوییم می زتومکا

؛ قوانینی که در اکثر مواقع راهنمای شودمیها نهادینه پذیری در درون افراد و سازمانجامعه

حقیقی که عالوه بر هماهنگی با ادعاهای یافته های ت باشند. گیری و عمل افراد میتصمیم

عملکرد  مبنی بر اینکه پیشین هستندنظری نظریه پردازان اجتماعی، مؤیدِ نتایج تجربیِ 

و پایبندی یا عدم پایبندی آنان به اصول بروکراتیک موجب افزایش اعتماد نهادی می سازمانها

 . (۲01۲، 1کوئینتنن وهاک وردیا؛ 13۸۸، منصوریان و قدرتی؛ 13۷3، رفیع پور) شود

 منابع 

 (. اعتماد، اجتماع و جنسیت، بررسی تطبیقی 13۸3) و کمالی، افسانه قیآزاد ارمکی، ت

 .100-13۲ ،1۸ .جامعه شناسی ایراناعتماد متقابل در بین  دو جنس. 

 های به کارگزاران نظام جمهوری (. اعتماد اساتید دانشگاه139۲) فر، محمدرضااعتمادی

 .۲۲۵-۲۴۶، (۲)۲، تحقیقات اجتماعی در ایران .اناسالمی ایر

 شرکت سهامی انتشار. تهران: .سرطان اجتماعی فساد  .(13۸۶) رفیع پور، فرامرز 

  ،محمدو نوریان نجف آبادی، محمد حیدری،  ؛سمیهفاضل نجف آبادی،  ؛علیرضاافشانی 

، ۴9 ،عیفصل نامه علوم اجتما .وهش در باب دینداری و اعتماد نهادیژ(. پ13۸۸)

۲1۷-1۸۶. 

  ،لل پیامدها و عتوسعه:  بر آن تأثیر و اداری فساد(. 1391) عبدالرحمنافضلی

 .۲3۵-۲۶۴ ،(۴۵)۲۸ ،مجله حقوق بین الملل .راهکارهای برون رفت

 (. سنجش سالمت و 139۴) امیری، مجتبی؛ نرگسیان، عباس و بحری رودپشتی، الناز

 .9۶ -۶۵(، 1۵)۴، العات رفتار سازمانیفصلنامه مط .فساد اداری در شهرداری تهران

 ،(. بررسی علل گونه گونگی قومی ایران از دیدگاه 13۷9) کندرس امان اللهی بهاروند

 .13-3۵ ،(۴9)3، مطالعات ملیانسان شناسان. 

 

1Hakhverdian and Magen 
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 تهران: (چاپ سوم )جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران(. 1393) بخارایی، احمد . 

 جامعه شناسان.

 فصلنامه  .(. تبیین سرمایه اجتماعی پلیس1391) المرضاو غفاری، غ دیربخشی، ق
 . 13-۴0، ۲3 ، مطالعات اجتماعی

 (. بررسی تعلق اجتماعی مردم به جامعه 1391) لی اکبرو محمود زاده، ع بیدل، پری ناز

 .31-۶3(، ۵) ۲۶، فصل نامه تحقیقات فرهنگیایران و رابطه آن با اعتماد اجتماعی. 

 ،میدح و خاکباز حمداترجمه  . اعتماد، دموکراسی، توسعه(. 13۸۴) نیاک تاجبخش 

 .تهران: شیرازه. پویان

 گناباد: های جامعه شناسی درآمدی برمکاتب و نظریه(. 13۷۴) بوالحسنتنهایی، ا .

 مرندیز.

 (. بررسی تأثیرنحوه عملکرد نهادهای رسمی بر اعتماد نهادی 1393) رمانحیدری، آ

 .۴۵ -۲3، ۴، نهادهای اجتماعی لنامه جامعه شناسیفصشهروندان یاسوج. 

 ( 13۸0دفتر طرح ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .) پیمایش ملی ارزش ها و
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. :تهران (.موج دوم) های ایرانیاننگرش

 ی؛ (. بررسی تأثیر طایفه گرایی بر الگوی رأی ده139۴) رومینا، ابراهیم و صادقی، وحید

 .11۶ -۸۴، 39، ژئوپولتیک، لعه موردی شهرستان نورآباد ممسنیمطا

 ترجمه غالمرضا  .(چاپ سوم) اعتماد نظریه جامعه شناختی(. 1390) یوترزتومکا، پ

 شیرازه. تهران:  غفاری،

 (. کتابخانه عمومی، نقش آن در مهندسی فرهنگی جامعه13۸۸) سولزوارقی، ر. 

 .۴1-۵۸، 3 0و ۲9 ، مهندسی فرهنگی

 (. تحلیل جامعه شناختی اعتماد به پلیس در 139۲) هال یضو حیاتی، ف لیساعی، ع

 .13-۴۵، 3۵، فصلنامه مطالعات و امنیت اجتماعی شهر شیراز. 

 (. بررسی رابطه 139۲) سعودو لواف زاده، م ضارعلی؛ ذاکر اصفهانی، لیرضاشیروانی، ع

مورد مطالعه :شهرداری منطقه عملکرد سازمانی و ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان )

 .3۵-1۷۴، (۷)۲، مطالعات جامعه شناسی شهریتهران(.  1۵

 شب تاب. تهران: (.چاپ ششم) جامعه شناسی سازمان ها(. 13۸۴) نوچهرصبوری، م 

 (. اعتماد به دستگاه13۸9) ضاو اسالم، ر اقرب حمد؛ علیزاده اقدم، محمدعباس زاده، م

 .۸3-10۶، (1)۲۲، جامعه شناسی کاربردی. های اجرایی و عوامل مؤثر بر آن

 گرایانه در (. بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و سوگیری عام13۸0) اشمعظیمی، ه
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  .۴3-۵۴ ،۴1، نمایه پژوهشتعامالت اجتماعی. 

 (. پیش بینی سرمایه اجتماعی بر 13۸9)جالل  غریبی، زلیخا و زاده،قلی ؛سنغریبی، ح

 .13۵-1۵۴، (۲)۲، امه تحقیقات مدیریت آموزشیفصلنای. اساس متغیرهای زمینه

 (. 1390) اجرو امینی والشانی، ه دیثه؛ رمضانی فر، حسین؛ رضایی، حضافاضل، ر

مرزی بر انواع اعتماد: مطالعه تجربی شهر بررسی تأثیر وسایل ارتباط جمعی برون

، (۲)۷، واحد شوشتر –فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاداسالمی تنکابن. 

1۶۸-131. 

 (. بررسی نقش کیفیت خدمات ارائه شده به 139۲) سنو منطق، ح اطمهفهیم نیا، ف

تحقیقات کتابداری و های دانشگاهی در افزایش اعتماد دانشجویان. وسیله کتابخانه
 .11۷-13۷، ۴۷، اطالع رسانی دانشگاهی

 جلد در ایرانتحوالت سیاسی اجتماعی بعد از انقالب اسالمی  (.13۸۴) حییفوزی، ی 

 سه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.. تهران: مؤس(۲)

 محمد سیاهپوش و  . ترجمه) چاپ دوم( نابرابری اجتماعی(. 13۸1)گرب، ادوارد ج

 .معاصر . تهران:زاداحمد رضا غروی

 المرضاغالوانی و  مهدیترجمه . رفتار سازمانی(. 13۷۴) یج .ورهدگریفین، م 

 رید. مروا . تهران: معمارزاده

 ررسی رابطه هویت طایفه ای و هویت ب(. 13۸۷) حمر ؛ حیدری، الهلی اصغرمقدس، ع

 ،33 ،فصلنامه مطالعات ملیملی با تاکید برمتغیرهای نگرشی در شهر نورآباد ممسنی. 

9(1،) 1۷۸- 1۵1. 

 (. اعتماد اجتماعی و تعیین کننده های 13۸9) سینو قدرتی، ح ریم کحمدمنصوریان، م

جامعه شناسی نهاد محور یا جامعه محور؟ مطالعه موردی شهر سبزوار. آن رهیافت 
 .1۸9-۲1۵ (،۲)۲0، کاربردی

 فصل (. تحلیل نظریه کنش ارتباطی هابرماس. 13۸۸محمد ) ،مبارکیو ادقمهدوی، ص
 .1-۲1. (۲)۸، پژوهشی علوم اجتماعی -نامه علمی

 (. 139۲) باسی بیدگی، عو کاظم یثم، م؛ نوایصغرلی ا؛ شیره پزانی، عحمودمیمندی، م

های ها )مطالعه موردی: سازمانشناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد عام گرایانه در سازمان

 .1۷3-19۵ (،9)۵، پژوهش نامه مدیریت تحولدولتی و عمومی شهر کاشان(. 

 (. بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در میان 1391) عفرهزارجریبی، ج

های راهبردی پژوهش .علوم اجتماعیموردی ساکنان شهر کرمانشاه.  مطالعه، شهروندان
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 .39-۵۸ ،۴، امنیت و نظم اجتماعی

 ترجمه  .بحران مشروعیت )تئوری دولت سرمایه داری مدرن((. 13۸0) ورگنهابرماس، ی

 تهران: گام نو..  معینی هانگیرج

 (مروری بر نظریۀ نهادینگی ساختار سازما13۷۷رحمان سرشت، حسین .)نی سلزنیک. 

 .1-1۶، ۴0، مدیریت دولتی

 تهران: نیک گهر لی اکبرعترجمه . جامعه شناسی تالکوت پارسونز(. 1391)، گیروشه .
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