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چکیده
تحوالت فرهنگي و اجتماعي جامعة ایران و اهميت اعتماد در تعامالت اجتماعي شهروندان در چند سال اخير ،موضوع بررسيي اعتمياد بي
افراد ،اقشار و سازمان ها را بسيار حائز اهميت كرده است .بنابراین ،هدف اصلي این پيووه بررسيي عوامي اجتمياعي ميثرر بير اعتمياد
شهروندان كاشاني ب شهرداری است .این تحقيق از نوع كاربردی است و ب روش توصيفي -همبستگي اجرا شد .مدل نظری تحقييق بيا
ب كارگيری نظری های اوف و گيدنز ترسيم شد .نمون ای ب حجم  155نفر براساس فرمول كيوكران بيا روش خوشي ای چندمرحلي ای از
ميان شهروندان كاشاني انتخاب شد .جمعآوری اطالعات با ابزار پرسشنام انجام گرفت است .دادههای ب دستآميده بيا نيرمافيزار SPSS
تجزی وتحلي شد .یافت های تحقيق نشان داد بين متغيرهای مستق ارزیابي كيفيت شهرداری ،ارزیيابي عملکيرد شيهرداری و مشياركت
مدني و متغير وابستة اعتماد ب شهرداری رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج پووه همچنين ،نشان داد اعتماد بي نهادهيا ارتبيا
مستقيم با عملکرد و كيفيت همان نهادها دارد.

کلیدواژگان
ارزیابي عملکرد شهرداری ،ارزیابي كيفيت شهرداری ،اعتماد ،مشاركت مدني.

 نویسندة مسئول ،رایانامهkoohimohsen@yahoo.com :
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مقدمه و بیان مسئله
اعتماد یعنی ایمان و اطمینان دربارة وفاادار ،،تواناایی و الاتمن ن ا

دیگااان (

Brown, 1993,

 .)p.136اعتماد را میتوان عنصا اصایی الاامای اتتمااعی دانسان .پوتناا الاامای اتتمااعی را
ویژگیها ،حاکم در الازمان اتتماعی (اعتماد ،هنجار و شبکهها ،اتتماعی) تعایف مایکناد کاه
میتواند افزایش بهاهور ،در الازمان را به همااه داشته باشد
دیگاان یک تزء اصیی از الامای اتتماعی االن

)1995, p.63

)1988, p.95

 .(Fukuyama,اعتماد باه

 .(Coleman,باخی محققاان اعتقااد

دارند متون نظا ،دربارة اعتماد بسیار گستاده االن و نمیتوان اعتماد را صافاً در رابط با الاامای
اتتماعی یا تزئی از آن تعایاف کااد (

;Luhman, 1979; Korczynski, 2000; Nooteboom, 2007

 .)Mollering, 2006از دیدگاه تامعهشناختی م هو اعتماد اتتماعی بهعنوان ویژگی افاااد ،ویژگای
ارتباطات اتتماعی و هم ویژگی نظا اتتماعی م هو الاز ،شده االن (.)Koohi, 2012, p.102
اعتماد یکی از تنبهها ،مهم روابط انسانی االن و زمینهالاز مشارکن و همکار ،میان اعضاا،
تامعه االن .اعتماد مشارکن را در زمینههاا ،مختیاف اتتصااد ،،الیاالای ،اتتمااعی و فاهنگای
الاعن بخشیده و تمایل افااد را باا ،همکار ،با گااوه هاا ،مختیاف تامعاه افازایش مایدهاد
(زینآباد .) 831 ،،اماوزه بحث اعتماد اتتماعی و آثار آن در توامع مختیف یکای از مهامتااین
عاصهها ،مورد توته صاحبنظاان تامعهشناالی و مدیاین االن ،زیاا اعتمااد اتتمااعی عاامیی
مهم در رشد و پیشافن تامعه االن و الزم شاکلگیاا ،پیونادها و معاهادات اتتمااعی االان
(کااوهی نصاااآباد .) 831 ،،در اتتماعااات الاانتی ،اعتماااد محاادود بااه پیوناادها ،خااانوادگی،
خویشاوند ،و محیی االن اما با افزایش تمعین ،گساتا

پیشاافنهاا ،تکنولوژیاک و تیییاا

ارتباطات انسانی ،اعتماد اتتماعی نیز مانند الایا پدیدهها ،اتتمااعی دالاتخو

دگاگاونی تااار

گافته االن در تامع اماوز ،افااد با یکدیگا مانند گذشته پیوندها ،عمیق و آشناییهاا ،دیایناه
ندارند .بنابااین ،توامع تمایزیافته کنونی موتب این نیاز شده االن که به پدیدههایی بیش از افاااد
1. Putnam
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انسانی یعنی تشاها و الازمانها ،مختیف اعتماد شود ،زیاا وتود اعتماد میان بخشهاا ،مختیاف
اتتماع از عناصا مهم نظم اتتماعی ناوین االان .نظمای کاه رواباط ،مناالابات ،اعماال ،رفتاار و
کنشها ،کنشگاان را تابل پیشبینی ،الگومند و تاعدهمند میکند (چیبی ، 818 ،ص .)13بناابااین،
زندگی در دنیا ،اماوز نیازمند اعتماد به الازمانها و نهادها ،متعادد ،االان کاه دور از دالاتا
افااد تاار گافتهاند .از الو ،دیگا ،این نهادها که هایک مسئولین انجاا دادن وظاایف متناوعی را
باا ،الامان اتتماع به عهده دارند ،نیازمند تیب اعتماد کنشگاان اتتمااعی و دیگاا الاازمانهاا،
اتتماعی میباشند ،بهطور ،که بدون حصاول اعتمااد متقابال ،نهادهاا ،یادشاده تاادر باه تانمین
کارکادها ،خاص خود نخواهند بود .تامع ایاان نیز کاموبایش طای یکایدو تاان اخیاا شااهد
تحوالت اتتماعی بوده االن که یکی از نتایج آن گستا

و تعمیم تمایزها ،اتتماعی االن و این

تحوالت بهطور عمده ،بیاونی بودهاند .مسیم االن این تحوالت اتتماعی ،مناالبات اتتمااعی را از
شکل النتی آن خارج کاده االن و تامع ایاان دیگا تا حد زیاد ،ویژگیها ،یک تامعه النتی را
حداتل در ظاها و در الیهها ،بیاونی مناالبات اتتماعی ندارد.
با توته به مسائل مطاحشده ،مقال حاضا درصدد االن عوامل مؤثا باا اعتمااد شاهاوندان باه
نهاد شهادار ،کاشان را بارالی کند زیاا نخسن ،نظاالنجیها ،تدیاد نشاان مایدهناد کمتااین
میزان اعتماد تامعه به الازمانها ،تخصصی و فنی االن و میزان اعتماد به نظا ها ،انتزاعی مانناد
الازمانها ،اتتصاد ،پایین االن (عظیمی و ادریسی ، 831 ،ص ،) 1بنابااین ،مطالع عوامل ماؤثا
با اعتماد افااد به الازمانهاا ،اتتمااعی مانناد شاهادار ،ضااورت ماییاباد .دو  ،ایان الاازمان
(شهادار )،یکی از ضاورتها ،نظا اتتماعی االن که الزامااً باا الااختار ،کاه فقاط از طایاق
مداخی ماد امکانپذیا االن ،نمایان می شاود .شاهادار ،باهعناوان الاازمان محیای و ریادولتای
بهمنظور ادارة امور محیی و عاض خدمات الز با هاد
اتتماعی در محدودة شها و اطاا

مادیاین و توالاع کالباد ،،اتتصااد،،

آن بهوتود آماده االان و وظی ا آن بااآوردهکاادن نیازهاا،

مشتاک شاهاوندان االان کاه هایاک از افاااد باهتنهاایی تاادر باه بااآوردهکاادن آنهاا نیساتند
(رتبصتحی ، 83 ،ص .) 1این الازمان زمانی در رالیدن به اهدا

خود و ح ظ تعادل باین

نیازها ،حال و آینده موفق خواهد شد که مورد اعتماد شهاوندان واتع شود .زیااا نهااد شاهادار،
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متشکل از خادهالازمانها ،مختی ی االن که ها یک در تعامل مستقیم و ریامستقیم باا افاااد ،از
اتشار و اصنا

گوناگون مانند بازاریان ،طتفاوشان ،تجار و کسبه ،الامایهگذاران امتک و تاز آن

تاار دارند .ارتباط موفق این نهاد با افااد مختیف نیازمند اعتماد ،نهادینه و متقابل االن و به تنمین
حقوق و انتظارات طافین منجا میشود .چنین تعامیی که با پای اعتماد بنا نهاده شده باشاد ،زمینا
مشارکن شهاوندان با شهادار ،و انجا دادن مسئولینها و وظایف این الازمان در تبال شهاوندان
را فااهم میکند .الو  ،کاشان شها ،تاریخی االن که تاذبهها ،فاهنگی ،گادشاگا ،،تجاار ،و
ریاه دارد و از آنجا کاه رشاد و توالاع ایان شاها در گااو عمیکااد صاحیش شاهادار ،االان،
مطالعهکادن این شها اهمین فااوانی دارد و به بانامهریزان کشور کمک میکند نتایج این بارالی را
باا ،بانامهریز ،بهتا باا ،رشد و توالع کشور بهکار گیاند.
با توته به مباحث مطاحشده هد

اصیی این پژوهش عبارت از بارالی عوامل اتتماعی مؤثا

با اعتماد شهاوندان کاشانی به نهاد شهادار ،االن .بهعبارت دیگا ،این تحقیاق عاتوه باا تعیاین
الطش اعتماد شهاوندان به شهادار ،کاشان ،عاوامیی را مشاخم مایکناد کاه الاهم عمادها ،در
افزایش یا کاهش این اعتماد دارند.
مبانی نظری
اعتماد یکی از تنبه ها ،مهم روابط انسانی و زمینه الاز مشارکن و همکار ،میان اعضاا ،تامعاه
االن .اعتماد در زبان فارالی متااد

با تکیهکادن ،واگذاشتن کار به کسی ،اطمینان ،وثاوق ،بااور و

اعتقاد االن (عمید ، 813 ،ص  .)11در فاهنگ لین آکس ورد اعتماد به معنا ،اطمینان به بعضای
از ص ات یا ویژگی یک شخم و درالتی و حقانیان یاک نظایاه تعایاف شاده االان (زاهاد،،
 ، 831ص .)11بنااابااین ،م هااو اعتماااد طیااف گسااتادها ،را در باماایگیاااد .گاااهی از مباحااث
روانشناالی آراز میشود ،با رویکادها ،اتتصاد ،تکیه میکند و موارد ،از تضاایا ،اتتمااعی و

1. Trust
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فاهنگی را دربامیگیاد .اما بهطور کیی ،اگا نخاواهیم وارد متحظاات م هاومی «اعتمااد» شاویم،
میتوان گ ن ،اعتماد همان واردکادن احتمال خطا در کنش االن .یعنی صاافاً گنجانادن احتماال
خطا در تصمیمگیا ،باا ،دالنزدن یا نزدن به کانش .در ایان وضاعینهاا ،خطاا ،را کاه فااد
میپذیاد به عمیکاد کنشگا دیگا بساتگی دارد (کیمان  ، 831 ،ص .) 41اندیشامندان اتتمااعی
تعایف ها ،م هومی بسیار ،از اعتماد مطاح کاده اند که ت اوت ها ،زیااد ،دارد .امیال دورکایم،1
اعتماد را آرامشی می داند که حاصل زندگی مسالمن آمیز بشا در کنار همنوعانش در حالن صیش و
به دور از هاگونه دشمنی و خصومن االن .گئورگ زیمل ،8اعتماد را معاادل کیما ایماان باهکاار
می باد و به اعتقاد و ،اعتماد نوعی ایمان و اعتقاد به افااد تامعاه االان (گتبای ، 834 ،ص.)13
فادیناند تونی  4بیان می کند در توامع النتی یا گمینشافن ،1اعتماد مانناد احتااا و حا

تعیاق

شخصی ،فضییتی باا ،افااد االن ،در حالی که در توامع مدرن یا گزلشافن ،1اعتماد ریاشخصای
و رالمی االن (ازکیا و ر ار ، 834 ،،ص .) 11تالکوت پارالانز عامال ایجااد اتحااد و انساجا
اتتماعی ،و ثبات و نظم را اعتماد می داند .به عقیدة و ،اعتماد ،این باور را در افااد ایجاد مای کناد
که دیگاان بهمنظور دالتیابی به یک موتعین گاوهای از مناافع شخصای دالان مایکشاند (انعاا ،
 ، 831ص .)11آنتونی گیدنز در تعایف اعتماد به فاهنگ آکس ورد االتناد می کند و بیاان مای کناد
اعتماد نوع خاصی از اطمینان االن و چیز ،یکساه مت اوت از آن نیسن (گیادنز ، 834 ،ص.)81
از نظا کتو

اوفه 1اعتماد بهمعنا ،باور به عمیی االن که از دیگاان انتظار می رود .و ،همچنین،

اعتماد را فاضی شناختی می داند که کنشگاان فاد ،یا تمعی/گاوهی در تعامل با دیگاان باه کاار
میگیاند (تاتبخش ، 834 ،ص .)113اریک اریکسون ،3روانشنا

مشهور در بعد روان شاناختی،
1. Colman
2. Émile Durkheim
3. Georg Simmel
4. Ferdinand Tonnies
5. Gemeinschaft
6. Gesellschaft
7. Claus Offe
8. Erik Erikson
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اعتماد بنیاد ،را مورد توته تاار داده االن و بیان میکند اعتماد بنیاد ،،نگاشی نسبن باه خاود و
دنیا ،پیاامون االن که حاصل تجابه ها ،شخصی در اوایل زندگی االن (گیادنز ، 813 ،ص.)14
در مجموع ،اشتااکها ،تعایفها ،یادشده را میتوان به این شاح بیان کاد . :اعتمااد در فاایناد
روابط اتتماعی بین افااد و الازمان ها ،اتتماعی با همدیگا تبیور می یابد؛  .1اعتماد متضمن نوعی
انتظار االن؛  .8اعتماد در شاایط و وضعین مخاطاه آمیز وتود دارد .م هو عاد تعاین اتتمااعی،
یعنی پیش بینی ناپذیا ،رفتارها و امور نیز با م هو اعتماد توأ االن؛  .4حسنظن فااد نسابن باه
الایا اعضا ،تامعه نیز عنصا اصیی اعتماد محسوب میشود ،زیاا با وتود عد تطعینها و خطاا
در روابط ،افااد به دلیل حسن ظن و احسا

مثبتی که به یکدیگا دارند ،به هم اعتماد مای کنناد؛ .1

اعتماد واتعیتی اتتماعی و فاهنگی االن؛  .1اعتماد خصین نسبی و متییا دارد ،یعنی اینکه در یک
تامعه در دورهها ،مختیف تاریخی تیییا میکند.
اوفه معتقد االن اگا نهادها بهخوبی طااحی شوند ،میتوانند زمینهالاز اعتماد به افاااد ،باشاند
که هاگز با آنها تماالی نداشتهایم و هیچ پیوند مشتاکی با هم نداریم .معیاو نیسان ایان مسائیه
چگونه رخ میدهد ،چون نهادها با خت

افااد نمیتوانند موضوع اعتماد باشند .بهعبارت دتیقتاا،

فقط به افااد میتوان اعتماد کاد ،چون آنها تنها واحدهایی هساتند کاه تواناایی اعتمااد متقابال را
دارند (زارعی ، 831 ،ص .)11اعتماد نهاد ،،حالن انتزاعی اعتماد به نهادها و الاازمانهاایی نظیاا
مدراله ،ارتش ،دانشگاه ،دادگاه ،نیاو ،انتظامی و مانناد آن االان .میازان اعتمااد ،کاه مااد باه
نهادها ،گوناگون دارند ،در توامع مختیف مت اوت االن و طی زمان دالاتخو

تیییاا مایشاود.

همچنین ،نوعی از اعتماد به نهادها وتود دارد که اعتماد رویها ،نامیده مایشاود .اعتمااد ،کاه در
اعمال یا رویهها ،نهاد،شده با مبنا ،این اعتقاد وتود دارد که اگا از این رویهها و اعمال پیااو،
شود ،بهتاین نتایج حاصل خواهد شد ،مانند اعتماد به شیوهها ،ماد الاالرانه بهعنوان بهتاین شیوه
باا ،تنمین منافع بزرگتاین بخش از تمعین و کسب مستدلتاین توافقها میان مناافع متعاار

،
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یا اعتماد بهدرالتی فاایندها ،تانونی بهعنوان بهتاین ابزار نیل به داور ،موته و عادالنه (زتومکاا ،
 ، 831ص .)38اوفه معتقد االن اعتماد به نهادها تنها با اعتماد به اطاعن داوطیبانه کنشاگاانی کاه
توانین نهاد دربارة آنها مصداق دارد و اعتماد به کنشگاانی که نظاارت و اتااا ،آن تاوانین را باه
عهده دارند ،توتیه پذیا االن و چون خطا نقا

ایان تاوانین وتاود دارد ،اعتمااد باه افاااد نیاز

ضاور ،االن .بدین تاتیب ،او اعتماد به نهادها را به اعتماد به شارتن در نهادها تقییل میدهد .به
نظا او نهادها اگاچه ممکن االن مستحکم و بهعین تدمن خود ،محتا به نظا باالند ،اعتبار خود
را مدیون گاایشها ،موافق و درک کسانی هستند که در آنها شاکن دارند .عتوه با این ،باخای
نهادها فهمیدنیتاند و راحنتا از حماین باخوردار میشوند .ایان کی یان نهادهاا و معنااداربودن
آنها تعیین میکند نهادها تا چه حد میتوانند وفادار ،و اعتماد کسانی را باانگیزند که تااار االان
با این نهادها کنتال شوند (کارکنان نهاد )،و اعتماد کاارگزاران را باه اینکاه دیگااان نیاز در ایان
پایبند ،شایکاند .اینجاالن که کی ین نهادها اهمین مییابد .هم نهادها از کارکاد پالزدن میاان
رایبهها و اعتماد اتتماعی باخوردار نیستند ،بیکه فقط نهادهایی که باا ،دیگاان باه انادازة کاافی
معقول ،معنادار و تانعکنندهاند ،میتوانند گاایشها و پایبند،ها ،همگاا ایجااد کنناد ،اگاا معاانی
نهادها ریاش ا

باشند ،یا ادعاها ،هنجارآفاین آنها با نتایجی که دیاده شاده االان ،هامخاوانی

نداشته باشند یا تادیدانگیز و ریاتابل شناالایی باشند ،اعتماد رایبهها را تیب نخواهناد کااد .هاا
نشانها ،که دال با مجازشمادن دروغگویی از تانب نهادها ،ناتوانی در مجبورکادن کنشگااان باه

محتا شمادن تااردادها و وعدهها ،خود ،تبعی

گذاشتن امتیازها ،ناعادالنه ،بخشایدن و نااتوانی

در تباان دالنکم باخی ناباابا،ها ،عمدة اتتماعی باشد ،بهدلییی مشاوع باا ،بیاعتماد ،و در
نهاین ،بدبینی به نظا تبدیل میشود (اوفه ، 834 ،ص .)181-111دلیل اینکه باخی به هایچکا
اعتماد نمیکنند ،این نیسن که باور دارند همه شایست اعتماد نیساتند ،بیکاه نااتوانی نهادهاا را در
اتاا ،نقش الازنده و نظارتیشان با مبنا ،یک یا هم معیارها ،یادشده مشاهده کادهاند .تواناایی
1. Piotr Sztompka
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تعمیم نهادها تنثیا ،دوالویه میگذارد ،اگا االتنباط این باشد که رژیمها ،نهاد ،طبق چهار معیاار
پایبندکادن اعضا ،خود به فضیین حقیقنگویی ،وفاا ،باه عهاد ،عمیکااد منصا انه و الاعی در
کاهش تبعی

ها ،معموالً خوب عمل میکنند ،روابط اعتماد افقی و عمود ،میتواند شکوفا شاود.

در نتیجه ،شهاوندان همدیگا را بهعنوان عناصا تشکیلدهندة یک تمهور ،الیاالی مایشناالاند و
به یکدیگا اعتماد خواهند کاد .باعک

مشاهده نهادها ،ناکارآمد میتواند انسجا توامع الیاالای

مدرن را تضعیف کند .نظایهها ،اوفه دربارة اعتمااد نهااد ،،اعتمااد باه یاک نهااد خااص را باه
مجموع یک کشور پیوند میدهد و آن را در پیوند با انسجا اتتماعی و مشاوعین تاار مایدهاد.
بااالا

نظا او هنجارهایی که در یک کشور دربارة نظا الیاالی ،اتتصاد ،و تز آن وتاود دارد و

توانایی آن تامعه در عمل بااالا

آن هنجارها ،باعث میشود میزان اعتماد اتتماعی در آن تامعه

کم یا زیاد باشد .بدین تاتیب ،بااالا

نظا او دربارة گستا

اعتماد اتتماعی ،نهاد نخسان ،بایاد

معنادار باشد ،الپ  ،به شیوها ،متناالب با هدفش رفتار کند و باعث باوز رفتارهاایی نهادیناهشاده
(رفتارهایی مطابق با هنجارها که پیشبینیپذیاند) شود (اوفه .) 834 ،با توته به نظایههاا ،اوفاه،
میتوان بیان کاد هاچه نهادها دارا ،اهدا  ،ارز ها و هنجارهاا ،معقاول و معناادار باوده و در
عمل بدان اهدا

و وظایف پایبند باشند ،اعتماد باه آن نهادهاا نیاز بیشاتا خواهاد باود .بناابااین،

عمیکاد صحیش یک نهاد از دید کنشگاان موتد اعتماد بدان نهاد االن .همچنین ،افازایش کی یان
نهادها مانند احتاا به توانین ،منع تبعی
را افزایش میدهد .همچنین ،بااالا

و فساد توالط شارتن نهادها ،اعتماد کنشگاان به نهادهاا
آرا ،اوفه میتوان االتنباط کاد که اعتماد به نهادها ،مشارکن

بیشتا با نهادها و کل نظا اتتماعی را در پی دارد.
از نظا گیدنز ،نظا ها ،تخصصی توامع مدرن و اماوز ،وابسته به اعتمادند .از نظا و ،اعتماد
بهویژه به ریبن زمانی و مکانی ،همچنین ،به تهل مابوط میشود .هیچ لزومای نادارد پیوالاته باه
آنچه در معا

دید ما تاار دارد و میتوانیم بهطور مستقیم ،با فعالینها ،آن نظارت داشته باشیم،

اعتماد کنیم .اتسا و الطوح گوناگون اعتماد ،زیابنا ،بسیار ،از تصمیمها ،روزاناها ،االان کاه
هم ما در تهندادن به فعالینهایماان اتخااذ مایکنایم .اماا اعتمااد مااد باه هایچوتاه نتیجا
تصمیمگیا،ها ،آگاهانه نیسن و در اریب موارد اعتمادکادن نوعی نگا

فااگیا ذهن االان کاه
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شالودة تصمیمگیا،ها ،یادشده را تشکیل میدهد ،چیز ،که در پیوند اعتمااد و رشاد شخصاین
ریشه دارد .گاه میتوانیم تصمیم بگیایم اعتماد کنیم یاا نکنایم .نگاا هاا ،اعتماادآمیز در زمینا
وضعینها ،اشخاص یا نظا ها ،خاص ،در الطحی عا تا بهطور مستقیم به امنیان روانای افاااد و
گاوهها مابوط میشود .اعتماد و امنین خطا این پدیدهها در شاایط مدرنیته پیوندهایی با یکادیگا
باتاار میکنند که بهلحاظ تاریخی منحصابهفادند .باا ،مثال ،الازوکارها ،ازتا،کنادن (گسسان
از زندگی و شیوة زندگی النتی) ،عاص گستادة امنین نسبی در فعالین اتتماعی روزانه را تسخیا
میکنند .زندگی ماد در کشورها ،صنعتی و همچنین ،تا حد ،در همهتا ،دنیا ،اماوزه در بااباا
آالیبها و بتیا ،طبیعی محافظن میشود .از طا

دیگا ،خطاها و مخاطاات تاازها ،باهواالاط

همین الازوکارها ،ازتا،کندن خیق میشود که ممکن االن محیی یا تهانی باشند .ماواد راذایی
حاصل از عناصا مصنوعی ممکن االن عوارضی مسمو کننده داشته باشاند کاه در اکثاا راذاها،
النتی دیده نمیشود .فجایع زیسنمحیطی ممکن االن کل زیستگاه کاة زمین را تهدید کنناد .ایان
تهدید میتواند اعتماد ماد به نظا ها و توانایی آنها باا ،ح ظ امنین را دالتخو

تیییا و تحول

کند .گیدنز در مباحث خود از اله نوع اعتماد بینفاد ،یا اعتماد به افااد آشنا ،اعتماد اتتمااعی یاا
اعتماد تعمیمیافته و اعتماد مدنی یا اعتماد به الازمانها و نهادها نا میباد .به گ ت و ،در تواماع
مدرن تحن تسیط نظا ها ،انتزاعای ،اعتمااد بسایار مهام االان .از نظاا و ،نیااز باه اعتمااد باا
فاصیهگیا ،روابط زمانی و مکانی افااد در ارتباط االن .بهعبارتی ،درباارة کساانی کاه پیوالاته در
معا

دیدمان هستند و فعالینهایشان را میتوان بهطور مستقیم باازنگا ،کااد ،نیااز باه اعتمااد

نداریم .اعتماد هنگامی ضاور ،میشود که در نتیج فاصیهگیا ،زمانی و مکاانی اطاتع کاامیی از
پدیدهها ،اتتماعی نداشته باشیم (ریتزر  ، 811 ،ص .)113به عقیدة گیادنز ،چهاار زمینا محیای
اعتماد در فاهنگها ،پیشمدرن رواج داشن ،اولین زمین اعتماد نظا خویشااوند ،االان کاه در
اکثا وضعینها ،پیشمدرن شیوة نسبتاً پایدار ،باا ،الازماندهی رشتههاا ،رواباط اتتمااعی در
1. George Ritzer
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طول زمان و مکان فااهم میکاد .دوماین عامال اتتمااعهاا ،محیایاناد .محایط محیای تایگااه
خوشههایی از روابط درهمبافته اتتماعی بود که گستاة مکانی ناچیزشان مایا ثباات زماانی آنهاا
میشد .الومین عامل تهانبینی االن ،عقاید دینی تنمینکنندة ت سیاها ،اختتی و عمیی از زندگی
شخصی و اتتماعی و همچنین ،از تهان طبیعی هستند که باا ،مؤمناان محیطای آکناده از امنیان
ایجاد میکنند .چهارمین زمینه النن االن ،النن با خت

دین به هیچ پیکااة خاصای از عقایاد و

مناالک اطتق نمیشود ،بیکه بهمعنا ،شیوة الازماندهی این عقاید و مناالک بهویاژه در نسابن باا
زمان االن (ریتزر ، 811 ،ص .)113در شاایط مدرنیته هیچیک از چهاار محاور اصایی اعتمااد در
محیطها ،پیشمدرن ،دیگا به همان اندازه اهمین ندارند .اولوین مکان در محیطها ،پایشمادرن
در دوران مدرن بهموتب فاایندها ،کندهشدن و فاصیهگیا ،زمانی -مکانی تا حاد زیااد ،از باین
رفته االن و مکان صورت وهمی یافته االن .این بهدلیل آن االن که الااخن تامعاه تیییاا کااده
االن .دیگا این دوا ها و تدمنها باعث ح

اطمیناان و اعتمااد نمایشاود ،زیااا تیییاا دوران و

الاخن باعث شده االن پدیدهها ،تدیمی خود را به صورت نو و تدید درآورناد تاا باا شااایط
منطبق شوند .احسا
مبنا ،این احسا

تعیق و وابستگی به اماکن یا احسا

یکیبودن با اماکن هنوز پاباتاالن ،اما

هم تحول کاده االان (امیاکاافی ، 831 ،ص .) - 1بناا باا نظاا گیادنز ،در

دوران مدرن با فاصیهگیا ،زمان و مکان از یکدیگا ،انواع مختی ی از اعتماد نیز شکل گافته االان.
بنا با این گونهشناالی او از انواع اعتماد اهمین دارد .بنابااین ،باید با درنظاگافتن شاایط زماانی و
مکانی تامع مورد مطالعه و وضعین اتتماعی و فاهنگی اناواع اعتمااد و عوامال ماؤثا باا آن را
بارالی کاد.
فرضیههای تحقیق
فاضیهها ،تحقیق حاضا به شاح زیا االن:
 بین ارزیابی از عمیکاد شهادار ،و اعتماد به شهادار ،رابطه وتود دارد. بین مشارکن اتتماعی و اعتماد به شهادار ،رابطه وتود دارد. -بین ارزیابی از کی ین شهادار ،و اعتماد به شهادار ،رابطه وتود دارد.
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 بین اعتماد نهاد ،و اعتماد به شهادار ،رابطه وتود دارد. بین اعتماد به اتشار و اعتماد به شهادار ،رابطه وتود دارد. بین اعتماد فااگیا و اعتماد به شهادار ،رابطه وتود دارد.روش تحقیق
تحقیق حاضا از نوع تحقیقات کارباد ،و به رو

توصی ی -همبساتگی االان .باا ایان االاا ،

تامع آمار ،تحقیق شامل هم شهاوندان شها کاشان االن که در زمان پاژوهش بااالاا

طااح

فامول کوکاان

 4ن اا

تامع شها کاشان  133111ن ا بودهاند .حجم نمون محاالبهشده بااالا

االن که با افزایش حدود  1درصد ،تعداد  411ن ا بهعنوان حجم نموناه انتخااب شادند .شایوة
نمونهگیا ،در این پژوهش رو

خوشها ،چندماحیها ،االن .به ایان صاورت کاه از دو منطقا

شهادار ،کاشان ،چندین ناحیه به شیوة تصادفی انتخاب شد ،الپ  ،از ها ناحیه بیوکهایی بهطور
تصادفی گزینش شد و الاکنان این بیوکها مورد پاالش واتع شدند .ابزار تمعآور ،اطتعاات در
این تحقیق پاالشنام االتاندارد اعتمااد اتتمااعی (عاباد ) 833 ،،و محقاقالااخته (بااا ،الاایا
متییاها) بوده االن .دادهها ،بهدالنآمده با نا افزار  SPSSتجزیهوتحییل شد .در این تحقیق باا،
بارالی روایی پاالشنامه از نظا االتادان مجاب بهاه گافته شد .همچنین ،پاالشنام تدوینشاده باه
متخصصان در این زمینه داده شد و نظاها ،آنها نیز بهکار گافتاه شاد .شاایان ذکاا االان بااا،
النجش پایایی متییا اعتماد اتتماعی ،پاالشنام االتاندارد بهکار گافته شاد و بااا ،تعیاین پایاایی
پاالشنام محققالاخته ضایب آل ا ،کاونباخ محاالبه شد .طبق تدول  ،هما ضااایب بایش از
 1/1االن ،بنابااین ،پایایی پاالشنامه مورد تبول االن.
جدول  .1ضریب پایایی پرسشنامه

مقیاس

آلفای کرونباخ

اعتماد به شهادار( ،متییا وابسته)

1/11

ارزیابی از عمیکاد شهادار،

1/3

مشارکن اتتماعی

1/13

ارزیابی از کی ین شهادار،

1/14
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یافتههای پژوهش
دادهها ،حاصل از پاالشنامه نشان میدهد بیشاتاین پاالاخگویان ( 41درصاد)  11تاا  81الاال و
کمتاین آنها (  3/1درصد)  1تا  11الال دارند .شاخمها ،گاایش ماکاز ،میاانگین و ماد نیاز
نشان میدهند که بیشتاین افااد در گاوه النی دو تاار دارند .از تعداد کل پاالخگویان که  411ن ا
بودهاند 131 ،ن ا ماد و  11ن ا زن هستند .میزان تحصیتت پاالخگویان نیز نشان میدهاد  1ن اا
از پاالخگویان ( /1درصد) الواد خواندن و نوشتن و بیشاتاین تعاداد یعنای  1درصاد ،دیاپیم و
فوقدیپیم بودند .شاخمها ،گاایش ماکز ،میانگین و مد نیز نشاان مایدهاد اکثاا پاالاخگویان
تحصیتت دیپیم و فوقدیپیم داشتند .چگونگی توزیع میزان درآمد ماهیانه نیاز نشاان مایدهاد 3
درصد از پاالخگویان درآمد کمتا از  811هزار تومان و 11درصد ،درآمد  31هزار توماان باه بااال
داشتند .فااوانی تجمعی دادهها ،درآمد ،افااد نشان داد  41درصد افااد یعنی نزدیک باه نیمای از
پاالخگویان در گاوه درآمد 811 ،تا  111هزار تومان تاار دارند و با توته به شاخمها ،گاایش
ماکز ،،متوالط درآمد افااد پاالخگو ،ردة  11تا  111هزار توماان باود .شاایان ذکاا االان طباق
تحقیقات اتتماعی ،اکثا انسانها تمایل دارند الطش درآمد و طبق خاود را در حاد متوالاط نشاان
دهند .همچنین ،بارالی متییا مشارکن اتتماعی نشان داد  3درصد پاالخگویان از میزان مشارکن
اتتماعی پایین و  1 /3درصد پاالخگویان مشارکن اتتماعی متوالط و پا

از آن  1/1مشاارکن

اتتماعی باال داشتند .شاخمها ،گاایش ماکز ،مد و میانگین نیز نشان میدهد بیشتا افااد ماورد
بارالی مشارکن اتتماعی متوالطی دارند 41/1 .درصد افااد از اعتماد فااگیاا پاایین و  11درصاد
اعتماد فااگیا متوالط و  1/8درصد از اعتماد فااگیا باالیی باخوردارند .بنابااین ،بیشتا افااد اعتمااد
فااگیا متوالط و پ

از آن ،اعتماد فااگیا پایینی دارند .همچنین 13/1 ،درصاد شاهاوندان کاشاانی

اعتماد نهاد ،پاایین و  11/1درصاد پاالاخگویان متوالاط و ماابقی اعتمااد نهااد ،بااالیی دارناد.
همچنین ،بیشتا افااد  13/1درصد اعتماد متوالطی به اتشار تامعه دارند .نتایج بارالیها ،توصی ی
نشان میدهد بیشتا پاالخگویان ( 131ن ا) اعتماد متوالط و پ

از آن (  13/درصد) اعتماد کم باه

شهادار ،دارند 13 .ن ا از پاالخگویان نیز کی ین شهادار ،را پایین و  131ن ا متوالاط ارزیاابی
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کاده ،همچنین 44/3 ،درصد افااد مورد بارالی عمیکاد شهادار ،را پایین و  43/4درصاد متوالاط
ارزیابی کادهاند.
تدول  ،1ختص نتایج آزمونها ،آمار ،مابوط باه رابطا میاان متییاا وابساته و متییاهاا،
مستقل تحقیق را نشان میدهد.
جدول  .2خالصة نتایج آزمونهای آماری رابطة میان اعتماد به شهرداری و متغیرهای پژوهش

آزمونهای آماری
آزمون اسپیرمن

متغیر مستقل

ضریب
همبستگی

مشارکن اتتماعی

بااالا

سطح معناداری

آزمون تا او بی کندال
ضریب
همبستگی

سطح معناداری

1/118

1 /1

1/11

1 /1

اعتماد فااگیا

1/1

1/3

1/1

1/33

اعتماد نهاد،

1/111

1 /1

1/11

1 /1

اعتماد به اتشار

1/111

1/ 3

1/113

1/ 8

ارزیابی کی ین شهادار،

1/11

1 /1

1/114

1 /1

ارزیابی عمیکاد شهادار،

1/834

1 /1

1/4

1 /1

تدول  ،1مقدار ضایب همبستگی کندال بین دو متییا اعتماد باه شاهادار ،و اعتمااد

نهاد 1/14 ،و مقدار ضایب همبستگی االپیامن بین این دو متییا  1/11االن ،کاه نشاان مایدهاد
شدت رابط میان این دو متییا متوالط و مستقیم االن .عتوه با این ،الطش اطمیناان آزماون 1/33
االن که بدین معناالن که رابط مشاهدهشده تابل تعمیم باه تامعا آماار ،ماورد مطالعاه االان.
بنابااین ،میتوان گ ن رابطها ،مثبن میان دو متییا یادشده وتاود دارد .بادین معناا کاه هاا چاه
اعتماد نهاد ،شهاوندان کاشانی یعنی اعتماد شهاوندان به نهادها ،اتتمااعی مانناد بیمارالاتانهاا،
دانشگاهها ،آموز وپاور

و الازمانها ،اتتماعی مختیف افزایش مییابد ،با میزان اعتماد افاااد

به شهادار ،نیز افزوده میشود ،بنابااین ،فاضیه ما مبنی با وتود رابطه میان اعتماد نهاد ،و میازان
اعتماد به شهادار ،تنیید میشود.
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ضایب کندال بین دو متییا اعتماد به شهادار ،و اعتماد به اتشار نشان میدهد رابط معناادار،
میان دو متییا اعتماد به شهادار ،و اعتماد به اتشار وتود ندارد .الطش معنادار ،رابط بین ایان دو
متییا باابا با  1/ 3و بزرگتا از  1/11بهدالن آمد و نشان داد رابط مشااهدهشاده تابال تعمایم باه
تامع آمار ،نیسن .بنابااین ،فاضی تحقیق مبنی با اینکه رابط معنادار ،بین اعتمااد باه اتشاار و
اعتماد به شهادار ،وتود دارد ،رد میشود.
مقدار ضایب همبستگی کندال بین دو متییا اعتماد به شهادار ،و ارزیاابی کی یان شاهادار،
1/18و مقدار ضایب همبستگی االپیامن بین این دو متییا  1/11االن ،که نشان میدهد رابط میاان
این دو متییا مستقیم و متوالط االن و از آنجا که الطش اطمیناان آزماونهاا ،یادشاده  33درصاد
االن ،رابط مشاهدهشده معنادار و تابل تعمیم به تامع مورد مطالعه االن .بنابااین ،ها چاه افاااد
کی ین شهادار ،را در ابعاد مختی ی مانند بارالی و شناالایی خواالنها و نظاها ،مااد در اماور
مختیف ،توته و پاالخگویی مسئوالن و کارمندان شهادار ،،رعاین تاوانین و مقاارات و ضاوابط
تانونی ،رعاین حقوق و منافع ماد و تز آن باالتا ارزیابی کنند ،اعتمااد آنهاا باه شاهادار ،نیاز
بیشتا االن .پ

ها چه ارزیابی افااد از الطش کی ی شهادار ،در الطش باالیی تااار مایگیااد باا

میزان اعتماد افااد به شهادار ،نیز افزوده میشود.
همچنین ،ضایب همبستگی تا او بای کنادال میاان دو متییاا اعتمااد باه شاهادار ،و ارزیاابی
عمیکاد شهادار 1/81 ،و مقدار ضایب همبستگی االپیامن  1/83با الطش اطمینان  1/33باهدالان
آمد .بنابااین ،رابط مثبن و متوالط و معنادار میان دو متییا ارزیابی از عمیکاد شهادار ،و اعتمااد
به شهادار ،وتود دارد .در واتع ،هاچه ارزیابی شهاوندان کاشانی نسبن به عمیکاد شهادار ،در
امور ،مانند آال الن خیابان ،پاکساز ،و نظافن محیهها ،اصتح پیادهروها و معابا ،زیباالاز ،شها،
ایجاد پارک و فضاها ،البز شها ،،پیشگیا ،و اصتح آالایبهاا ،اتتمااعی ،احاداب بزرگاااه،
زیاگذر و پلها ،عابا و تز آن باالتا باشد ،اعتماد آنها به شهادار ،نیز افزایش مییابد .بهعبارت
دیگا ،کسانی که ارزیابی بهتا ،از عمیکاد شهادار ،دارند ،اعتماد بیشتا ،نیز به شاهادار ،دارناد
و در مقابل کسانی که ارزیابی مناالبی از عمیکاد شهادار ،ندارند ،اعتماد آنها به شهادار ،نیز کم
االن.
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جدول  .3نتایج آزمون رگرسیون

مدل

R

ضریب تعیین

1/118

1/833

نتایج آزمون رگاالیون (تدول  ،)8نشان میدهد ضایب تعیین اعتماد به شهادار 1/833 ،االن
که نشان میدهد حدود  83درصد تیییاات متییا اعتماد به شاهادار ،توالاط متییاهاا ،مشاارکن
اتتماعی ،ارزیابی عمیکاد شهادار ،و ارزیابی از کی ین شهادار ،تبیین میشود.
جدول  .4رگرسیون چندگانه و ضریب بتای متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ( اعتماد به شهرداری)

ضرایب غیراستاندارد
مدل
( عا

B

خطای استاندارد

از مبدأ )

1/8 4

1/133

ضریب استاندارد
ضریب بتا

ضریب معناداری
1/11

مشارکن اتتماعی

1/ 3

1/141

1/ 18

1/111

ارزیابی از کی ین شهادار،

1/411

1/183

1/411

1/111

ارزیابی عمیکاد شهادار،

1/ 11

1/183

1/ 31

1/111

با توته به تدول  ،4عوامل مؤثا با اعتماد شاهاوندان باه شاهادار ،عباارتاناد از مشاارکن
اتتماعی ،ارزیابی از کی ین شهادار ،و ارزیابی عمیکاد شهادار .،یافتهها ،تابع رگاالیون ،نشان
میدهد بهازا ،ها واحد تیییا در متییا مشارکن اتتماعی ،مقدار  1/ 18واحد ،تیییا متییا اعتمااد
به شهادار ،تابل پیشبینی االن ،و بهازا ،ها واحد تیییا در متییا ارزیاابی از کی یان شاهادار،،
 1/411واحد متییا اعتماد به شهادار ،تابل پیشبینی االن .در نهاین ،نتایج نشاان داد هاا واحاد
تیییا در متییا ارزیابی عمیکاد شهادار 1/ 31 ،،واحد متییا اعتماد به شهادار ،را تیییا میدهاد.
همچنین ،درت معنادار ،تدول با درصد خطا ،ص ا نشان میدهاد تانثیا متییاهاا ،یادشاده در
الطش  33درصد تابل تابل اطمینان و تابل تعمیم به تامعه االن .بدین تاتیاب ،آزماون رگاالایون
نشان میدهد متییا «ارزیابی کی ین شهادار »،بهمااتب الهم بیشتا ،در مقایسه با الایا متییاها در
تبیین متییا وابسته «اعتماد به شهادار »،دارد و پ
الپ  ،متییا «مشارکن اتتماعی» تاار میگیاند.

از آن متییاا «ارزیاابی عمیکااد شاهادار »،و
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تحلیل مسیر

تحییل مسیا فنی باا ،آزمودن مدل نظا ،تحقیق االن .در ت سیا تحییل مسیا ابتدا تانثیا مساتقیم
متییاها ،مستقل رو ،متییا وابسته مطالعه تاار میشود ،الپ  ،مجموع اثاات ریامساتقیم بااآورد
میشود.
جدول  .5اثرات متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته

متغیرهای مستقل
ارزیابی کی ین شهادار،
ارزیابی عمیکاد
شهادار،
مشارکن اتتماعی

ضریب تأثیر مستقیم بر

ضریب تأثیر غیرمستقیم

اعتماد به شهرداری

بر اعتماد به شهرداری

1/411

--------

1/411

1/ 31

1/ 3

1/811

1/ 18

1/113

1/141

تأثیر کلی

در نهاین ،مجموع اثاات محاالبه و ت سیا کیی مدل تحیییی بیان میشود .با توته به یافتههاا،
بهدالنآمده ،بیشتاین تنثیا با متییا اعتماد به شهادار ،به متییا ارزیابی کی ین شاهادار ،ماباوط
االن که با  1/411باابا بوده و رتب بعد ،نیز مابوط به متییا ارزیابی عمیکاد شهادار ،االن که با
 1/811باابا االن و تنثیا متییا مشارکن اتتماعی با اعتماد به شهادار ،نیز با  1/141باابا االن.
همانطور که نتایج تحییل مسیا نشان میدهد متییا ارزیابی کی ین شهادار ،تانثیا مساتقیم باا
متییا وابسته اعتماد به شهادار ،می گاذارد .همچناین ،متییاهاا ،مشاارکن اتتمااعی و ارزیاابی
عمیکاد شهادار ،تنثیا ریامستقیم با متییا اعتماد به شهادار ،میگذارند.
1/ 31
اعتماد به
شهرداری

ارزیابی
عملکرد
شهرداری

1/413
ارزیابی کیفیت
شهرداری

1/411
1/ 18

مشارکت
اجتماعی
شکل  .1مدل تحلیل مسیر

0.466

1/ 43
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همان طور که مدل اصتحشده تحقیق نشان میدهد متییا ارزیابی کی یان شاهادار ،باا 1/411
تنثیا مستقیم با متییا وابسته میگذارد .همچنین ،متییا ارزیابی عمیکاد شهادار ،با ضایب 1/ 31
تنثیا مستقیم و با ضایب  1/ 3تنثیا ریامستقیم ،و متییا مشارکن اتتماعی با ضایب  1/ 18تانثیا
مستقیم و با ضایب  1/113تنثیا ریامستقیم با متییا اعتماد به شهادار ،اثاگذارند.
نتیجه و پیشنهادها
بااالا

نتایج تحقیق 13/ ،درصد از افااد مورد بارالی اعتمااد کام و پا

از آن  14/4درصاد از

افااد اعتماد متوالط و فقط  1/4درصد به شهادار ،اعتماد زیاد دارند .بنابااین ،درصد کمی از افاااد
اعتماد زیاد ،به شهادار ،دارند و این اما وضعین خوشایند ،را نشاان نمایدهاد ،در حاالی کاه
وتود اعتماد باا ،شکلگیا ،تعامل الازنده و مؤثا میاان شاهاوندان و نهااد شاهادار ،ضااور،
االن و به کارکاد بهین این نهاد و همچنین ،رفع نیازها ،شهاوندان منجا میشود .اعتماد کام نیاز
میتواند اثا معکو

داشته باشد .از الو ،دیگاا ،نتاایج آزماون رگاالایون نشاان داد تانثیا متییاا

ارزیابی کی ین با ایجاد اعتماد شهاوندان به شهادار ،بسیار زیاد االن ،ها تا شاهاوندان کی یان
این نهاد را باال ارزیابی کنند ،میزان اعتماد آنها به شهادار ،نیز باالتا االن .بنابااین ،در درت اول
این الازمان باا ،افزایش اعتماد شهاوندان باید خواالانهاا و نظاهاا ،آنهاا را شناالاایی کنناد.
همچنین ،ارتباط و آشنایی بیشتا شهاوندان با فعالینها ،این الازمان میتواند کی ین ایان نهااد را
افزایش دهد .مدیاان و کارمندان شاهادار ،باا رعایان تاانون و مقاارات و پاالادار ،از حقاوق
شهاوندان میتوانند اعتماد ماد را بیشتا تیب کنند .یافتهها ،تحقیاق حاضاا باا نظایا اوفاه در
زمین اعتماد به نهادها همخوان االن .اوفه کی ین نهادها را در رعاین توانین ،منع فساد و تبعای
و تعهد کارمندان یک نهاد میداند او این موارد را مهمتاین عوامل اعتماد به نهادها معافی میکناد.
از الو ،دیگا ،همانطور که گیدنز میگوید ،زمانی که فاصیهگیا ،زماانی و مکاانی وتاود داشاته
باشد و افااد اطتع کامیی از پدیدهها ،اتتماعی نداشته باشند ،اعتماادکادن الاخنتاا و مهامتاا
میشود .بنابااین ،نهاد شهادار ،میتواند با افزایش اطتعرالانی در خصوص وظایف و فعالیانهاا
و بانامهها ،خود به ارتقا ،کی ین این نهاد بپادازد و در نهاین ،به افزایش اعتماد شهاوندان منجا
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شود .همچنین ،بااالا

یافتاههاا ،متییاا ارزیاابی عمیکااد تانثیا ،باا ضاایب  1/ 31باا اعتمااد

شهاوندان به شهادار ،میگذارد 44/3 .درصد از پاالخگویان میزان عمیکاد شاهادار ،را پاایین و
 43/4درصد ،این میزان را متوالط ارزیابی کادهاند و این بدان معناالن کاه عمیکااد شاهادار ،در
اتاا ،وظایف خود مانند آال الن خیابان ،نظافن محیهها ،اصتح پیاادهروهاا و معاابا ،زیباالااز،
شها ،ایجاد فضاها ،البز شها ،،تنالی

کتابخانه ،اماکن ورزشی و ریااه خاوب نباوده االان .در

مقایسه با الایا عمیکادها ،شهادار ،بیشتا شاهاوندان از عمیکااد شاهادار ،در زمینا آالا الن
خیابان رضاین کمتا ،داشتند 41/4 .درصد شهاوندان الطش عمیکاد شهادار ،در آال الن خیاباان
را بسیار پایین و  18/1درصد ،پایین ارزیابی کاادهاناد .بناابااین ،شاهادار ،کاشاان بااا ،افازایش
رضاین شهاوندان از عمیکاد خود باید وضعین آال الن خیابان و معابا شها را اصاتح کنناد .در
نتیجه ،آال الن کوچه و معابا در بافنها ،تدید و تعمیاا و رفاع مشاکتت آالا الن خیاباان در
بافنها ،تدیمی باا ،رفاه حال شهاوندان از مهمتاین وظایف شهادار ،خواهاد باود .همچناین،
طبق یافتهها ،حاصل از تحییل مسیا متییاها ،متییا مشارکن اتتماعی در درت الو تنثیا فااوانی
با متییا وابسته میگذارد .این متییا  1/ 18درصد با اعتماد شهاوندان به شهادار ،مؤثا االان .در
واتع ،زمانی که شهاوندان تات

مایکنناد تاا باه شایوههاا ،مختیاف مساتقیم و ریامساتقیم باا

الازمانها ،دولتی از تمیه شهادار ،ارتباط باتاار کاده تاا مشاکتت ماباوط باه محال زنادگی
خویش را باطا

کنند ،اعتماد بیشتا ،را از خود نشان میدهند .بهعبارت دیگاا ،مایتاوان گ ان

مشارکن هاچه بیشتا شهاوندان در اتتماع حاکی از خاو بینای و حسانظان آنهاا نسابن باه
شهادار ،االن .گاچه تنثیا متقابل مشاارکن اتتمااعی و اعتمااد اتتمااعی انکارناپاذیا االان و
نمیتوان یکی را با دیگا ،مقد شماد ،همانطور که این موضوع در اصتح مادل نظاا ،در نظاا
تاار گافن ،اما این تحقیق نشان داد مشارکن اتتماعی عامیی مؤثا با اعتماد افاااد باه شاهادار،
االن.
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