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چكيده
بسیاري از پژوهشگران و صاحبنظران اجتماعی بر اهمیت اعتماد در جامعه تأکید نموودهانود
مدیریت شهري و به معناي خاص شهرداري به عنوان یكی از بزرگترین سازمانهاي اجتمواعی
هنگامی میتواند از کارایی و بهرهوري بیشتري برخوردار باشود کوه اعتمواد شوهروندان را بوه
عنوان سرمایه اجتماعی و معنوي کسب کند و از آن در مسیر اهداف سازمانی و توسعه شهري
استفاده نماید .مسأله اصلی که در این تحقیق به آن پرداخته میشود اعتماد شوهروندان تهرانوی
به حوزه مدیریت شهري (مدیران و کارکنان شهرداري و عملكرد شوهرداري تهوران) اسوت.
جمعیت آماري تحقیق شامل شهروندان باالي  1سال ساکن در شهر تهران است .حجم نمونه
آماري  422نفر است که با استفاده از روش نمونهگیري خوشهاي متناسوب بوا حجوم انتخوا
شدهاند ..نتایج تحقیق نشان میدهد که بطور کلی میزان اعتماد شهروندان به مودیریت شوهري
تهران در سطح پایینی است .نتایج همچنین نشان داد که پاسخگو بوودن ،وحود

هنجواري و

وجود شفافیت سازمانی در شهرداري از مهمترین عوامل تغییر مثبت و ارتقواي سوطح اعتمواد
شهروندان تهرانی به مدیریت شهري تهران است.
کلمات کليدی :اعتماد ،شهروندان ،مدیریت شهري ،کالنشهر ،پاسخگویی ،اثربخشیعملكرد،
همسویی اهداف با نیازها.

 .دانشیار دانشگاه ،مدیر گروه پژوهشهاي فرهنگی مرکز تحقیقا

استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

ehajiani@yahoo.com
 .استادیار دانشگاه ،استاد مشاور و رئیس مرکز پژوهش ،سنجش و اسناد نهاد ریاست جمهوري
 .کارشناس ارشد مدیریت شهري واحد علوم و تحقیقا

دانشگاه آزاد اسالمی
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مقدمه
امروزه گسترش ارتباطا

در سطح جامعه جهانی توانسته است فواصل زمانی و مكانی را

تا حد زیادي از بین ببرد و برقراري ارتباط متقابل را براي افراد ،گروههوا و سوازمانهواي
مختلف ممكن سازد .بنابراین به دلیل وجود برخی از مؤلفهها ،نظیور ناشوناختگی و پویش
بینیناپذیري کنشهاي انسانی ،لزوم وجود اعتماد و بررسی ریشهها و عوامل بسترساز در
پیدایش فرهنگ اعتماد در جامعه بیش از پیش احساس میشوود .در رویكردهواي جدیود
جامعهشناختی ،متغیرهاي نرم به جاي متغیرهاي سخت و مبتنی بر سود و زیان ،عقالنیوت
و معادله قرار گرفتهاند ،چنان که از اجتماعا

امروزي به عنوان اجتماعوا

اخالقوی نوام

میبرند .سه مؤلفه اساسی براي اجتماع اخالقی وجود دارد :مؤلفه اول اعتماد ،مؤلفوه دوم
وفاداري و مؤلفه سوم عبار

است از اتحاد و اتفاق نظر هر سه ایون مؤلفوههوا جنبوهاي

عاطفی ،احساسی و ارزشی دارند و واجد بار عقالنی ،مبتنی بر سوود و زیوان و مبادلوهاي
نیستند (زتومكا .)6 : 14 ،اعتماد از جنبههاي مهم روابط انسوانی و اجتمواعی در میوان
افراد ،گروهها و نهادهاي اجتماعی است و بوا تسوهیل تعوامال

اجتمواعی و کونشهواي

متقابل بین افوراد و گوروههواي اجتمواعی ،نقوش مهموی را در ایجواد نظوم و همبسوتگی
اجتماعی و نیز حفظ آنها بر عهده دارد .اعتماد از جنبههاي مهم روابط انسانی و زمینهساز
همكاري میان افراد است (زتومكا.)5 : 14،
جامعه ما در حال گذار از جوامع مبتنی بر تقدیر و سرنوشت به سووي جواموع مبتنوی بور
عاملین انسانی است و به منظور رویارویی فعال و ساختمند با آینوده نیازمنود بوه اعتمواد
است (زتومكا: 14،

) .با توجه به شرایط تحوال

فرهنگی و اجتماعی جامعه ایوران

به عنوان جامعهاي در حال گذار و با عنایوت بوه اهمیوت اعتمواد اجتمواعی در تعوامال
اجتماعی شهروندان در چند سال اخیر ،موضوع بررسی اعتماد به افراد ،اقشار و سازمانها
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .این از آن روست که یافتههاي آماري مربووط بوه
اعتماد اجتماعی و ارزیابیهاي مردم از ارزشها و هنجارهاي حواکم در جامعوه موا را توا
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حدودي در شناخت این موضوع به عنوان یوک دارایوی جمعوی آگواه مویسوازد (شوارع
پور.)41-44 ، 12،
از آنجا که نظم نوین اجتماعی ،روابط اجتماعی را به وراي قلمرو خویشاوندي و
خانوادگی و به عبارتی دیگر به سوي نهادها و سازمانها جهتگیري و هدفگیوري موی-
کند ،فقدان یا کاهش اعتماد نهادي به عنوان شالوده روابط بین شهروندان با سوازمانهوا و
نهادها ،موجب ناکارآمدي این گونه سازمانها از یكسو و عدم تأمین انتظارا

و تمایال

نیازي شهروندان از دیگر سو میشود .در این میان رابطه شهروند (بوه مثابوه یوک خورده
نظام شخصیت) با مدیریت شهري در معناي عام و شهرداري در معناي خاص ( به مثابوه
یک خرده نظام اجتماعی) ،رابطهاي مبادلوهاي اسوت بوراي حفوظ سوالمت ،اسوتمرار و
اثربخشی این مبادله هنجارها و به رویههایی نیاز است که شالوده آنها را روابط مبتنوی بور
اعتماد نهادي شكل میدهد .لذا براي تنظیم روابط شوهروندان بوا نهادهوا و سوازمانهواي
متولی مدیریت شهري بهویژه شهرداري به اعتماد نهوادي نیازمنودیم توا بتووان کونشهوا،
رفتارها و مناسبا

بین شهروندان با این گونه سازمانهوا را پویشبینویپوذیر ،الگومنود و

قاعدهمند ساخت .از سوي دیگر با عنایت به تغییر و تحوال
مدیریتی شهرداري و نیز گستره عملكرد و اقداما

صور

گرفتوه در سواختار

شهرداري تهران در چند سوال اخیور،

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

و عملكرد این سازمان را از حیث میزان اعتماد شهروندان تهرانی مطالعه کند.

به نظر میرسد هزینههاي تعامال

اجتماعی و اقتصادي در گروههوا و سوازمانهوایی کوه

اعتماد اجتماعی بهینهاي ندارند ،باالست .همچنین ایون امور اهمیوت کوارکرد و عملكورد
شهرداري را در ارتباط با تعامل شهروندان عیان میسازد.
باید اذعان داشت که شرایط امروزین کالن شهر تهران یعنوی گسوترش بویرویوه
شهرنشینی ،ایجاد عرصوههواي جدیود اشوتغال و تكنولوويي ،تغییورا
دگرگونی ساختار طبقاتی و نیز تغییرا

جمعیتوی شودید،

اقتصاديو اجتماعی وسویع ،معضوال

اجتمواعی

ناشی از ترافیک و آلودگی هوا و افزایش فزاینده تعامل بوا افورادي خوار از محورهواي
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خویشاوندي و نظایر آن نیاز بوه گسوترش اعتمواد اجتمواعی را در هموه سوطوح و ابعواد
زندگی شهري جديتر ساخته است و از سوي دیگور فقودان پیونودهاي سونتی و ایجواد
پیوندهاي اجتماعی جدید ،کاهش اعتماد اجتماعی را به دنبال داشوته اسوت .از آنجوا کوه
نظم نوین اجتماعی روابط اجتماعی را به وراي قلمرو خویشواوندي و خوانوادگی سووق
میدهد ،به عبارتی دیگر به سوي نهادها و سازمانها جهتگیري و هدفگیري مویکنود،
فقدان یا کاهش اعتماد نهادي به عنوان شوالوده روابوط بوین شوهروندان بوا سوازمانهوا و
نهادهاي متولی مدیریت شهري ،موجب ناکارآمدي اینگونه سازمانها از یكسوو و توامین
نشدن انتظارا

نیازي شهروندان از دیگور سوو مویشوود .بنوابراین مودیریت

و تمایال

شهري تهران براي اِعمال مدیریتی کاراتر و منسجمتر نیازمند فضاي اعتمواد و پیونودهاي
قوي بین شهروندان و شهرداري میباشد و براي هموین منظوور آگواهی از میوزان اعتمواد
شهروندان نسبت به مدیریت شهري تهران اجتنا ناپذیر است.
بررسیهاي به عمل آمده در زمینه پوژوهشهواي اعتمواد حواکی از آن اسوت کوه
قریب به اتفاق این تحقیقا

با محوریت عوامل تأثیرگذار بر اعتمواد انجوام شوده اسوت،

بنابراین در این مقاله بر خالف پژوهشهاي مذکور درصدد سنجش و تعیین میزان اعتماد
اجتماعی به مدیریت شهري نیز برآمدهایم .در واقع این مقاله به دنبال پاسخ به این سوؤال
است که اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهري تهران به چه میزان اسوت همچنوین
میزان پاسخگویی ،میزان اثربخشی عملكرد و میوزان همسوویی اهوداف مودیریت شوهري
تهران با نیازهاي شهروندان چقدر است امید است نتایج این تحقیوق در برناموهریوزي و
تصمیمگیري مدیران و جهتدهی به فعالیتهاي شهرداري در مسیر رفع نیازها ،تعامال
و نیز نحوه رفتار و اقداما

کارکنان و سطوح مدیریتی شهرداري نقش بسزایی ایفا نماید.

مدیریت شهری :ساختار ،وظایف و جایگاه آن
مدیریت شهري عبار

است از اداره امور شهر به منظور ارتقاي مدیریت پایدار مناطق

شهري در سطح محلی با در نظر داشتن و تبعیت از اهداف و سیاستهاي ملی ،اقتصادي
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و اجتماعی کشور .مدیریت شهري عبار

است از یک سازمان گسترده متشكل از عناصر

و اجزاي رسمی و غیررسمی مؤثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادي و
کالبدي حیا

شهري با هدف اداره ،کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار شهر

مربوطه (رضویان .)، 1 ،منظور از مدیریت شهري در این مقاله نظامی است متشكل
از متولیان اداره امور شهر که در رأس آنها شهرداري تهران قرار دارد که فعالیتهاي شهر
را سازمان میدهد و به منظور انجام بهینه وظایف بر آنها نظار

دارد.

شناخت ،سازماندهی و تعیین جایگاه نهادها و سازمانهاي مرتبط با توسعه شهر،
از جمله مسائل مهم مدیریت شهري به شمار میرود .برقراري ارتباط بین این نهادها و
هماهنگ نمودن فعالیتهاي آنها در راستاي اهداف و سیاستهاي توسعه پایدار شهري
از عوامل دیگري است که در مدیریت شهري اهمیت بسزایی دارد .از مجموعه این
مشخصا

به عنوان ساختار مدیریت شهري نام برده میشود (جوادي.) 5- 1 : 1 ،
هماهنگی همه اقداما

و فعالیتهاي شهري مستلزم تعیین اهداف و سیاست

هایی است که تمام ذينفعان شهر در انجام آن با هم توافق داشته باشند و همچنین
جایگاه سازمانی آن را به عنوان هماهنگکننده بپذیرند .این نظام مدیریت رابط بین شهرها
و حكومت مرکزي انگاشته میشود ( شبكه ملی شهر سالم) 222 ،
رویكردهاي جدید مدیریت شهري که با عنوان «مدیریت هدفدار» از آن یاد می
شود ،روندي پویا است که در آن اهداف تعیین و به عنوان وظایف مدیریت مد نظر قرار
میگیرد .در این نظام تمام آنهایی که در اداره امور همه بخشهاي شهر مسئولیت دارند،
براي ایجاد تغییرا
شده به حل مشكال

اساسی در محیط پیشقدم میشوند و با روشهایی از پیش اندیشیده
شهري میپردازند (پیرسون .) 14 : 014 ،مهمترین برنامه سازمان

ملل متحد در زمینه مدیریت توسعه شهري« ،برنامه مدیریت شهري» را شامل میگردد که
تحت نظر سازمان ملل و بانک جهانی تدوین و به اجرا درمیآید .این برنامه وظایف
دهگانه مدیریت شهري را به شرح زیر بیان میکند :توجه به توسعه پایدار ،مدیریت
محیط زیست ،کاهش فقر شهري ،مدیریت حمل و نقل شهري ،بهبود اقتصاد شهري،
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مدیریت زمین شهري ،مدیریت زیرساختهاي شهري ،مدیریت کالبد شهري ،حمایت از
ظرفیتهاي بالقوه محلی توسعه و تأمین منابع مالی شهرداريها (مرکز مطالعا
ریزي شهري وزار

و برنامه

کشور.)65-54 : 10 ،

نظریهها و راهكارهاي جدید بر مدیریت جامع و تخصصی شهري تأکید میکند
و رهبري این مدیریت جامع را به شهرداريها محول مینماید (انجمن بین المللی
مدیریت شهر .) 001 ،زیرا هماهنگی فعالیتها و اقداما

شهري به دست شهرداري می
توسعه

تواند ارتباط بین شهروندان با سایر دستگاههاي دولتی را برقرار سازد و موجبا

موزون شهري را فراهم آورد (شفیعی .) 1 : 10 ،در واقع حكومتهاي محلی شهري
نهادي مستقل به حسا

میآیند و واسطه بین شهروندان و حكومت مرکزي هستند ،از

این رو الزم است از تواناییها و اختیارا

وسیعی برخوردار گردند .جایگاه ضعیف

شهرداري در ساختار مدیریت شهري ،سبب میشود حكومت مرکزي در اقداما

این

نهاد دخالت کند و مشكالتی را در اداره امور شهر به وجود میآورد و تأمین حقوق
شهروندي و مشارکت شهروندان را با مشكل روبهرو میسازد (ساندرس- 2 : 014 ،
).
مدیریت محلی شهري زمانی مؤثر واقع میشود که ضمن دریافت حمایتهاي
دولت مرکزي و رعایت اصل وحد  ،بر تنوع محلی استوار باشد .در این گونه مدیریت
هیچگاه پراکندگی و گسست میان سازمانها و نهادهاي مرتبط با توسعه شهري با سازمان
هاي دولت مرکزي وجود ندارد .در واقع رهبران محلی با قدرتی برخاسته از اراده
شهروندان به درون نظام مرکزي نفوذ مینمایند و هماهنگی فعالیتها و اقداما

سازمان

هاي درگیر با توسعه شهري را فراهم میکنند (شفیعی .) 1 : 10 ،جدول شماره
جایگاه شهرداري را در چند شهر دنیا نشان میدهد:
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جدول شماره  :1جایگاه شهرداری در چند شهر دنيا در اواخر دهه 1991
ردیف

کشور

جایگاه شهرداري

شهر

شهردار پاریس به عنوان رئیس اجرایی شهرداري ،نظار
فرانسه

پاریس

اتریش

وی ن

هلند

آمستردام

4

ياپن

توکیو

6

ترکیه

استانبول

5

مالزي

کواالالمپور

1

مصر

قاهره

بر عملكرد سایر دستگاه

هاي دولتی را که در زمینه برنامهریزي و توسعه منطقه شهر ،فعالیت میکنند ،بر
عهده دارد .بنابراین شهرداري پاریس در عین وابستگی نسبی به دولت ،از
گستردهاي برخوردار است.

اختیارا

شهرداري وین در انجام امور داخلی شهر ،خودمختاري و استقالل دارد .همچنین
نظار

دقیق بر انجام فعالیتها و وظایف سایر دستگاههاي دولتی مرتبط با توسعه

شهر را نیز بر عهده دارد.
شهرداري آمستردام با استقالل نسبی و با نظار
مرکزي فعالیت میکند .مقاما

مستقیم و غیرمستقیم دولت

محلی حق دارند کلیه اقداما

و قوانین قضایی را

که به نظر آنان براي مصلحت شهرداري ضروري است به اجرا در آورند .البته
توان تصمیمگیري مقاما

محلی محدود است.

شهر توکیو حكومت کالن شهري دارد که به صور

مستقل عمل میکند.

شهردار استانبول نماینده حكومت کالنشهر و هماهنگکننده فعالیتهاي
شهرداريهاي مناطق است .البته دخالتهاي متعددي از طرف دولت مرکزي و
بدون هماهنگی با دولت محلی اعمال میشود.
در مالزي ،دولت محلی به عنوان سومین رده از سیستم مدیریت دولت به شمار
میآید.
وابستگی شدیدي از طرف شهرداري به دولت مرکزي وجود دارد .فعالیتها و
اقداما

دستگاههاي دولتی ،به دلیل فقدان برنامهریزي یكپارچه ،ناهماهنگ انجام

میگیرد.
اقتباس از( :مرکز مطالعا

و برنامه ریزي شهري وزار

کشور)65- 54 : 10 ،

توسعه پایدار شهري مستلزم مشارکت تنگاتنگ میان مردم ،شوراهاي شهر،
مجالس قانونگذاري و دولت است .این مشارکت تنها از طریق توزیع واقعی قدر

در
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جامعه و تعریف روشنی از وظایف و جایگاه حقوقی و قانونی ارکان یادشده حاصل می
گردد (پیرمؤذن .) 0 : 1 ،براي ایجاد مدیریت هماهنگ و سیستماتیک شهري ،باید
جایگاه شورا به عنوان رهبر و مرجع اصلی هماهنگکننده به رسمیت شناخته شود ،البته
در این میان نقش شهرداريها نیز به موازا

شوراها انكارناپذیر است .وجود شكاف و

ناهماهنگی در برنامهریزيها و فعالیتهاي شهري ،ایجاد مدیریت سیستماتیک را مشكل
میسازد ( مرادي.)45 : 1 ،
بعد از انقال

اسالمی و در طول  2سال اول آن ،تغییراتی اساسی در قانون

شوراها ایجاد میشود و یكی پس از دیگري به تضعیف نقش آنها منجر میگردد .در
نتیجه این تغییرا

شوراي شهر عمدتاً به صور

نهادي با وظایف فرهنگی و اجتماعی

درمیآید و در حوزه مدیریت شهري فقط محدوده شهرداري را بر میگیرد همین
اختیارا

نیز با مداخال

برخی از مسئوالن وزار

کشور و مسكن و شهرسازي غیر

مؤثر است .در واقع در قانون فعلی شوراها ،چهار مسئولیت و وظیفه اصلی بر عهده
شوراها است :مطالعه و شناسایی کمبودها و مشكال

گوناگون محلی ،انتخا

شهردار،

برنامه ریزي و وضع عوارض شهرداري و تصویب طرحهاي پیشنهادي شهرداري و
نظار

بر حسن اجراي آنها (پیرمؤذن.) 0- 42 : 1 ،
وظایف دوم ،سوم و چهارم صرفاً مربوط به امور شهرداري است .وظیفه اول

نیازسنجی کلیه امور شهري را شامل میگردد که آن را نیز وزار
در حالی که طبق نظریا

کشور کنترل میکند،

جدید مدیریت شهري باید برعكس آن انجام گیرد .همچنین

محدوده تحت کنترل شهرداري باید شهر و منطقه آن را شامل شود در صورتی که
محدوده تحت کنترل شهرداري تهران

منطقه داخل شهر تهران است .در واقع

شهرداري به عنوان مهمترین عنصر اجراي برنامهها ،در فرآیند تصمیم گیري دخالت داده
نمیشود و همین مسأله زمینهساز عدم اجراي برنامهها و اختالف بین شهرداري و سایر
دستگاهها میشود .به عبار

دیگر شهرداري که اجراکننده برنامههاي توسعه شهري

اعتماد اجتماعی به مدیریت شهري و عوامل مؤثر بر آن 16
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است ،هیچگونه ابزار ،حمایت قانونی و همچنین امكانا

الزم براي اجراي وظایف خود

را ندارد (مزینانی.)10 : 1 ،
اعتماد :اعتماد در فرهنگ انگلیسی آکسفورد« اتكا یا اطمینان به نوعی کیفیوت یوا صوفت
یک شخص یا یک چیز یا اطمینان به حقیقت یک گفتوه» توصویف مویشوود .بور اسواس
فرهنگ وبستر اعتماد تكیه مطمئن بر افراد و اشیاء و وابستگی مطمئن بر ویژگی ،توانایی،
قدر

و درستی فردي یا شیئ است .در فرهنگ فارسی معوین اعتمواد بوه معنوی« تكیوه

کردن بر ،واگذاشتن کاري به دیگري ،سپردن چیزي به کسی و در معنی اسومی بوه معنوی
وثوق و اطمینان» تعریف گردیده است.
اعتماد کلیدي اصلی براي روابط بین شخصی یا بین فردي در زمینههاي مختلوف
است .اعتماد دانش یا عقیدهاي است که اعتمادشونده انگیزه یا محرکی دارد بوراي انجوام
دادن عملی که متعهد به انجام آن است (لوي .) 000 ،روتر اعتماد را به انتظارا

کلوی

که میتوانیم به گفتار ،وعدهها ،عبار هاي شفاهی و کتبی دیگوران تكیوه کنویم ،تعریوف
مینماید (روتر.) 012 ،
اعتماد انتظار مثبتی است که دیگران در برابر آن فرصتطلبانه عمول نمویکننود
(روسو و همكاران .) 001،مهمترین عناصري که در ایون تعریوف بوه چشوم مویخوورد
آشنایی و ریسک است .عبار

انتظار مثبت در این تعریف ،آشنایی و شناخت نسوبت بوه

طرف مقابل را یادآوري میکند .اعتماد یک فرآیند وابسوته بوه تواریخ اسوت و مبتنوی بور
نمونههاي مربوط ،ولی محدود ،تجار

ما است (روتور .) 012 ،وايه فرصوتطلبوی نیوز

منوط به هرگونه آسیبپذیري در یک رابطه توأم با اعتماد است (ریمپل.) 016 ،
در مدیریت و رهبري ،مسئله اعتماد و یا فقدان اعتماد اهمیوت بسوزایی دارد و از
این رو موضوع تحقیقا

متعددي قرار گرفته است .مدیریت بر مبناي اعتماد ،بیانی نووین

از اندیشه کهن است که جاي آن در روابط امروزي به خوبی نمایان است و به کوارگیري
1

. Rotter
. Positive expectation
3
. Opportunistically
2
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سازوکارهاي آن میتواند در راه کسوب اثربخشوی فوردي و سوازمانی موؤثر واقوع شوود.
مدیریت بر مبناي اعتماد ،تكنیكی است که تمامی افراد در روابط خود به کار مویگیرنود،
اما تاکنون بدان به عنوان تكنیک رفتاري که میشود آن را آموزش داد و در جایگواههواي
مختلف از آن بهره گرفت نگریسته نشده است ( احمدي.) 1 ،
اعتماد را میتوان به اعتماد به فرد ،اعتماد به گروه و اعتماد به سازمان تقسیمبندي
نمود .این سه دسته اعتماد با یكدیگر رابطه تنگاتنگی دارند .اعتمواد موا بوه یوک سوازمان
میتواند از اعتماد ما به فرد یا افراد شاغل در آن سازمان شكل بگیرد و همچنین اعتماد ما
به یک فرد میتواند به دلیل اعتماد ما به سازمانی باشد که آن شخص در آن کار مویکنود.
اعتماد به فرد و اعتماد به سازمان از طریق وظایف و موقعیتهایی کوه افوراد در سوازمان
دارند و نقشهایی که در سازمان ایفا میکنند ،به هم مرتبط میشوند.
زتومكا که از جامعهشناسان معاصور اسوت معتقود اسوت کوه توجوه بوه اعتمواد
اجتماعی ایده جدیدي نیست ،بلكه یک جریان فكري چندین قرنوی اسوت .بوه نظور وي
برخورداري جامعه جدید از ویژگیهاي منحصور بوه فوردي چوون آمیوزهگرایوی ،شود
وابستگی متقابل ،گستردگی و تنوع جوامع ،تزاید نقشها و تموایز اجتمواعی ،بسوط نظوام
انتخا  ،پیچیدگی نهادها و افزایش ابهام ،ناشناختگی و تقویوت گمنوامی و غریبوه بوودن
نسبت به محیط اجتماعی ،توجه به اعتماد اجتماعی و نقش آن در حیا

اجتمواعی را بوه

واقعیت جدي تبدیل نموده است (غفاري .)0 : 1 ،عالوه بر این بوه نظور زتومكوا در
حوزه علوم اجتماعی شاهد رشد نوعی جهتگیري فرهنگگرایانوه هسوتیم کوه در خوود
نوعی چرخش از مفاهیم سخت به مفاهیم نرم را دارد .بوه گونوهاي کوه در طوی دو دهوه
گذشته شاهد مو جدیدي از مباحث مربوط بوه اعتمواد در جامعوهشناسوی هسوتیم .وي
دالیل توجه به مفهوم اعتماد در جامعهشناسی و مباحث مربوط به فرهنگ را چنین مطرح
مینماید:
. Sztompka

1
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 اعتماد بُعد مهمی از فرهنگ مدنی است. اعتماد بُعد مهمی از جامعه مدنی است که پیوند نزدیكی با اجتماع شهروندان و تعهودو وفاداري آنها به اقتدار سیاسی دارد.
 اعتماد شاخص مسلم سرمایه اجتماعی و فرهنگی است. -4اعتماد با ارزشهاي فرامادي پیونود دارد بوه گونوهاي کوه کیفیوت زنودگی پیوسوتگی
مستحكمی با اعتماد تعمیم یافته دارد.
 -6اعتماد یكی از عناصر صالحیت و کفایت تمدنی است در واقوع اعتمواد پویشنیوازي
براي مشارکت سیاسی ،اقداما

کارفرمایانه و آمادگی براي کسب فنواوري جدیود اسوت

(غفاري.) 2 : 1 ،
صرفنظر از تفاو هاي صوري در تعواریف مورتبط بوا اعتمواد ،چنودین محوور
اساسی وجود دارد که هسته اصلی همه مفاهیم مرتبط با اعتماد را به هم پیوند مویزنود و
شالوده اعتماد را تشكیل میدهند :اعتماد ناخودآگاه است ،اعتمواد بیرونوی اسوت ،اعتمواد
وابسته به انتظارا

است ،اعتماد اکتسابی است ،اعتمواد نسوبی اسوت ،اعتمواد بور اسواس

تشابه است ،اعتماد مستلزم وجود رابطه است و اعتماد مبیّن حسون ظون اسوت (کموالی،
.) 10
با توجه به مطالب فوق ،اعتماد به شهرداري از نوع اعتماد نهادي است و در قالب
اعتماد به نظامهاي تخصصی قرار میگیرد .در واقع اعتمواد در ایون موقعیوت سوازوکاري
براي حل مسأله همكاري افراد با نهادهاست بوه عبوارتی هور چوه افوراد جامعوه از ایون
خدما

بهتر و بیشتر استفاده نمایند اعتمادشان به نظامهاي انتزاعی بیشتر میشود .بر ایون

اساس اعتماد به عملكرد شهرداري به مجموعهاي از انواع رفتار و برخوردها اطوالق موی
شود که از کارکنان و مدیریت شهري انتظار میرود .بنابراین انتظوارا

ایجواد شوده موی

توانند منشأ بسیاري از رفتارهاي توأم با اعتماد گردد .عوالوه بور مالحظوا

بواال ،جامعوه

امروز جامعهاي اتمی ،تجزیه شده و تمایز یافته است و دغدغه کاهش و گسسوت روابوط
اجتماعی پایدار ،از جمله مباحثی است که اندیشه صواحبنظوران اجتمواعی را بوه خوود
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مشغول نموده است .از این نظر اگر پول وسیله مبادله در حووزه اقتصواد اسوت و روابوط
اقتصادي را تنظیم میکند ،اعتماد وسیله ضروري و الزم در حوزه اجتماعی و عامل تنظیم
کننده روابط اجتماعی است .بنابراین براي جلوگیري از گسست و کاهش روابط اجتماعی
منظم و هدفمند از یكسو و ارتقاي روابط مبادلهاي اثربخش شهروندان با خردهنظوامهواي
اجتماعی از قبیل شهرداري از سوي دیگر ،مهندسی اعتماد نهادي از اهمیوت و ضورور
اجتنا ناپذیري برخوردار است تا در فقدان نهادها و مناسبا

سونتی ،پیونودها و روابوط

شهروندان با محیط اجتماعی و خردهنظامهاي اجتماعی تنظیم گردد .بنابراین از آنجوا کوه
هر نوع رابطه اجتماعی شهروندان با خردهنظامهاي اجتماعی در هر سطحی و در بین هور
گروه یا واحد اجتماعی بدون حداقلی از اعتماد امكانپذیر نیست ،بررسی اعتماد نهوادي،
به عنوان یک دارایی جمعی ،از اهمیت بسزایی برخوردار است.

چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش
در بررسی پیشینه مطالعا

انجام شده در خصوص اعتماد ،بنفیلد در مطالعهاي در ایتالیوا

دریافت که میزان اعتماد متقابل میان مردم بسیار پایین است .وي پایین بودن ایون اعتمواد
را ناشی از فقر طوالنی و سلطه خارجی میداند .ویليام گامسون و جفری پيچ بور ایون
باورند که شهروندانی که به حكومت اعتماد انودکی دارنود ،بوه آسوانی در فعالیوتهواي
اعتراضآمیز مشارکت میکنند و در برابر نظام بسیج میشوند (اروم 6 - 61 : 011 ،4بوه
نقل از گالبی ،فاطمه .) 1 ،اینگلهارت پیشنیازهاي اقتصادي و فرهنگی دموکراسی بوا
ثبا

را به این شرح ذکر میکند :توسعه اقتصادي ،درصود نیوروي کوار در بخوش سووم،

سالهاي تداوم دموکراسی و فرهنگ سیاسی یا مدنی .او ویژگیهاي فرهنگ مودنی را بوه
سه شاخص اعتماد به یكدیگر ،رضایت از زندگی و حمایوت از دگرگوونیهواي انقالبوی
1

. Banefield
. W.Gamson
3
. J.Paije
4
. orum. 1987
2
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مشخص میسازد .مطالعا

نشاندهنده این است که اعتماد به یكدیگر همانند

اینگلهار

رضایت از زندگی و خوشبختی همبستگی بسیاري با سطح توسوعه اقتصوادي دارد ،ولوی
معلوم نیست که آیا این همبستگی ناشی از آن است که اعتماد به یكدیگر موجب توسوعه
اقتصادي میشود و یا توسعه اقتصادي به افزایش امنیت و اعتماد میانجامد یوا هور دو
فرآیند متقابالً یكدیگر را تقویت میکنند به نظر اینگلهار

علت این که در اکثر جواموع

اروپایی بیشتر مردم نسبت به هموطنان خود اعتماد دارند ،ولی در کشورهایی مانند ایتالیوا
این درصد کمتر است این تفاو

به سطح تفاو

اقتصادي و اجتماعی مربوط میشوود.

به نظر او در دو کشور ایتالیا و آلمان غربی ،کوه موا از آنهوا شوواهدي مبنوی بور افوزایش
فوقالعاده اعتماد به یكدیگر داریم ،این پدیده پس از یک دوره بهبود اقتصادي سوریع رخ
داده است (اینگلهار  .) 0 : 1 ،این امر نشان میدهود کوه توسوعه اقتصوادي کوه در
نتیجه اعتماد و مشارکت مردم در امور حاصل میشود ،خود نیز موجوب افوزایش اعتمواد
عمومی در میان جامعه میگردد.
یافتههاي امیرکافی در پژوهشی با عنوان« اعتماد اجتماعی و عوامول موؤثر بور آن»
در سال 16

نشان میدهد که میزان اعتماد اجتماعی در بین پاسخگویان در حد متوسط

به باال میباشد.بیشترین میزان اعتماد اجتماعی پاسخگویان مربوط به بُعد صراحت اسوت.
میانگین اعتماد اجتماعی در مناطق سه ،شانزده و شش شوهر تهوران بترتیوب سویر نزولوی
داشته است .میزان اعتماد اجتماعی در بین مردان بیش از زنان بووده اسوت و تحصویال
افراد با اعتماد اجتماعی رابطه منفی دارد (امیرکافی.) 12 ،
غفاري در رساله دکتري خود با عنوان بررس ی رابط ه اعتم اد و مش ارکت در
اعتماد را در دو بُعد اعتماد به افوراد و اعتمواد بوه

نواحی روستایی کاشان در سال 12

نهادها و سازمانها بررسی کرده است .به اعتقاد محقق اعتماد تسوهیلکننوده مبوادال
فضاي اجتماعی است که هزینه مذاکرا
عنصر پیشقراردادي و مفهوم حیا
انتظارا

و مبادال

در

اجتماعی را به حوداقل مویرسواند و

اجتماعی اسوت .در ایون تحقیوق اعتمواد داللوت بور

و تعهدهاي اکتسابی و تاییدشده به لحاظ اجتماعی است که افراد به یكودیگر و
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نیز به سازمانها و نهادهاي مربوط به زندگی اجتماعیشان دارند و قرین با رابطوه متقابول
تعمیم یافته است .با توجه به نتایج حاصله مویتووان گفوت :رضوایت از مواموران دولتوی
اندکی بیشتر از اعتماد به افراد است و رابطه همبستگی معنوادار و مسوتقیم بوین اعتمواد و
مشارکت اجتماعی میباشد ،بدین معنا که با افزایش میوزان اعتمواد اجتمواعی ،مشوارکت
اجتماعی نیز افزایش مییابد (غفاري.) 1 ،
از میان صاحب نظران اصلی و عمدتاً جدید اعتمواد مویتووان بوه رابور

پاتنوام

( ،) 222فرانسیس فوکویاما ( ،) 006دیویود هوالپرن ( ،) 226جیموز کلمون (،) 001
آنتونی گیدنز ( ) 12و پیوتر زتومكا ( 14و  ) 1اشاره کرد .باید اذعان داشوت کوه
واقعیت اجتماعی گستردهتر و پیچیدهتر از آن است که یک نظریه واحد توان تحلیل آن را
داشته باشد ،با این حال هر صاحبنظري تالش نموده از منظري خاص و البته نسوبی بوه
مسئله اعتماد بپردازد در میان این صاحبنظوران پیووتر زتومكوا ،جامعوهشوناس مشوهور
لهستانی ،شاخصتر است ،چرا که وي اعتماد را به عنوان یک نظریه جامعوهشوناختی هوم
در سطح خرد و هم در سطح کالن مطرح نموده است بنابراین چوارچو

مفهوومی ایون

پژوهش عمدتا متأثر از دیدگاه زتومكا است.
زتومكا پنج شرط را منشواء پیودایش فرهنوگ اعتمواد و متقوابالً منشواء پیودایش
فرهنگ بیاعتمادي میداند :شرط اول عبار
در مقابل آن آشفتگی هنجاري شرط دوم ثبا

است از وحد

و یكپوارچگی هنجواري و

نظام اجتماعی و نقطه مقابل آن دگرگونی

بنیادي است .اگر شبكه روابط گروهها ،انجمنها ،نهادها ،سوازمانهوا و ريیومهوا بوادوام،
پایدار و مستمر باشد ،نقاط عطف روشنی در زندگی اجتماعی ،احساس امنیوت ،حمایوت
و آرامش ایجاد میکند .وقتی از ثبا

نظام اجتماعی و پایداري فرهنگ ارتباط سخن موی

گوییم به این معنا نیست که تغییر اجتماعی یا حتی تحول اجتماعی نباید صور
چرا که« تغییر اجتماعی با اعتماد سازگار است ،ولی فقط وقتی این تغییورا

پوذیرد،

بوه صوور

تدریجی ،سامانمند ،قابل پیشبینی و با آهنگ آرام و جهت ثابت انجام گیرند ،اعتمواد در
جامعه باقی خواهد ماند» شرط سووم بوراي پیودایش فرهنوگ اعتمواد شوفافیت سوازمان
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اجتماعی و نقطه مقابل آن پنهانکاري شایع و فراگیر در سوازمان اسوت .از نظور زتومكوا
دسترسی به اطالعا

در مورد عملكرد ،قابلیوت و توانوایی ،سوطح پیشورفت و همچنوین

کاهش آسیبها میان گروهها ،انجمنها ،سازمانها و ريیمها ،احساس امنیت و پیشبینوی
پذیري ایجاد میکند بالعكس در وضوعیت پنهوانکواري شوایع و فراگیور برخوی چیزهوا
تهدیدآور است و باید مخفی بماند .شایعا  ،حرفهاي بیاساس و تئووريهواي توطئوه
زیاد شده است و مردم در مقابل اعتماد کردن از خود تردید نشان مویدهنود .زتومكوا بوا
الهام از گیدنز شرط چهارم پیدایش فرهنگ اعتماد را آشنایی و نقطه مقابول آن را غرابوت
میداند .به عقیده وي احساس آشنایی سبب ایجاد اعتماد میگردد .همان طور کوه گیودنز
نیز تأکید میکند« آشنایی نكته اصلی براي اعتماد اسوت» وقتوی محویط کوامالً متفواو ،
عجیب و ناآشناست ،عدم قطعیت و دلهره و اضطرا

میتوانود افوزایش یابود (زتومكوا،

 .) 44 : 14شرط پنجم از نظر زتومكا ،پاسخگو بودن افوراد و نهادهوا اسوت کوه نقطوه
مقابل آن خودسرانه بودن و بیمسئولیتی تلقی میشود .زتومكا درباره این شورط توضویح
میدهد که وقتی مجموعهاي از نهادها توانمند ،در دسترس و به معناي واقعوی کلموه در
حال انجام وظیفه باشند ،با تعیین معیارها و فراهم کردن زمینه براي کنتورل و نظوار

بور

رفتار افراد توسط این نهادها از خطر سوءاستفاده کاسته میشود و نظوم و ترتیوب و روال
کار حفظ میگردد .از سوي دیگر ،فقدان یا عدم توانوایی عوامالن پاسوخگو ،درهوا را بوه
روي خودسري و بیمسئولیتی در کارها میگشاید (زتومكا .) 46 : 14،بنا بر مطالبی که
پیشتر گفته شد ،مهمترین متغیرهاي مستقل وارد شده در مدل مفهومی ارائه شده در این
پژوهش عبار

است از :پاسخگویی ،اثربخشوی عملكورد و همسوویی اهوداف مودیریت

شهري با نیازهاي جامعه .این متغیرها از نظریا

آنتوونی گیودنز ،جیموز کلمون و عمودتاً

پیوتر زتومكا استخرا شدهاند .همچنین متغیر وابسته در این پژوهش اعتماد به مودیریت
شهري است .بر اساس مدل مفهومی مورد نظر پژوهشگر عوامول توأثیرگوذار بور اعتمواد
اجتماعی شهروندان نسبت به مدیریت شهري تأکید شده است .بنابراین بر اساس مفواهیم
و متغیرهاي مذکور ،چارچو

مفهومی پژوهش به شرح نمودار زیر خالصه میگردد:
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر پیمایشی توصیفی -تبیینی و تكنیک گردآوري دادههاي موورد نیواز
پرسشنامه بوده است .پرسشنامه نیز حضوري و بوا مراجعوه بوه افوراد بواالي  1سوال
تكمیل گردیده است.
جامعه آماري پژوهش مشتمل است بر مجموعوه افوراد ( اعوم از زن و مورد) 1
ساله و باالتر ساکن در مناطق

گانه مسكونی کالن شهر تهران .براي تعیین تعداد نمونوه

مورد نیاز براي برآورد پارامتر مورد نظر باید میزان اشتباه مجواز در بورآورد پوارامتر را در
نظر گرفت .مقدار اشتباه مجاز () dمعموالً به صور

تفاو

میوان پوارامتر و بورآورد آن

بیان میشود .براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران اسوتفاده گردیود .بنوابراین نمونوه
آماري به طور خوشهاي و از فرمول کوکران و به تعداد  14نفر انتخا

گردید ،که البتوه

به منظور افزایش دقت پژوهش  422نفر در نظر گرفته شد .با توجه به تمایز ویژگیهواي
اجتماعی و اقتصادي موجود میان افراد ساکن در کالنشوهر تهوران و پراکنودگی آنهوا در
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نواحی و محال

منطقه مسكونی با استفاده از نمونهگیوري کووکران ،متناسوب بوا حجوم

جمعیتی هر یک از مناطق و با عنایت به محاسبا
مناطق

آماري و اجتماعی -اقتصادي مربوطوه،

گانه تهران بر اساس شاخصهاي توسوعهیوافتگی ( نورخ رشود خوانوار ،نورخ

اشتغال ،درآمد خانوار و  )...به  4خوشه تقسیم شد و از هر خوشه یک منطقوه بوه عنووان
نماینده خوشه براي نمونهگیري انتخا

گردید .در واقوع در ایون پوژوهش روش نمونوه

گیري خوشهاي است .قابل ذکر است براي تدوین مبانی نظري پوژوهش و بوا توجوه بوه
مرور منابع و پژوهشهاي پیشین از روش اسونادي نیوز بهوره گرفتوه شوده اسوت .بوراي
سنجش روایی یا اعتبار پرسشنامه پس از رفع ایرادا

اولیه ،بوا اسوتفاده از روش اعتبوار

محتوا ،پرسشنامه نهایی بین  2نفر از کارشناسان و اساتید ارائه شد و نظرا
آنان نیز در پرسشنامه اعمال گردیود توا از نظور روایوی ،ایورادا

کارشناسی

احتموالی رفوع گوردد.

همچنین براي سنجش پایایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است .که ایون ضوریب
با استفاده از نرم افزار  SPSSسنجیده شد و از آنجا که ضریب آلفا با استفاده از فرمول از
حد استاندارد ( )2/1بیشتر به دست آمده است ،یعنوی عودد  ،%0نشوانگر پایوایی ابوزار
اندازهگیري است.

تعریف عملياتی متغيرهای پژوهش
اعتماد (متغير وابسته) :به لحاظ مفهوومی انتظوار مثبتوی اسوت کوه دیگوران در برابور آن
فرصتطلبانه عمل نمویکننود (روسوو ) 001 ،و بوه لحواظ عملیواتی اعتمواد بوه معنواي
انتظارا

مثبت شهروندان تهرانی از مدیریت شهري تهران است.

پاسخگویی (متغير مستقل) :به لحاظ مفهومی پاسخگویی از نظر لغوي به معنواي جووا
در مقابل سؤال یا پرسش یوا گوزارش دادن اسوت ( فرهنوگ معوین ) 46 ،و بوه لحواظ
عملیاتی در این پژوهش پاسخگویی به معناي گزارشدهی و اطالعرسانی مدیریت شهري
تهران است.
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اثربخشی ( متغير مستقل) :از دیدگاه پیتر دراکر اثربخشی به معنواي انجوام کوار درسوت
است به اعتقاد ریچارد دفت اثربخشی سازمانی درجه یا میزانی است کوه سوازمانهوا بوه
هدفهاي مورد نظر خود نایل مویآینود ( زارعوی ) 16،و بوه لحواظ عملیواتی در ایون
پژوهش اثربخشی به معناي اثربخشی عملكرد مدیریت شهري تهران است.
همسویی (متغير مستقل) :همسویی از نظر لغوي به معناي همجهوت بوودن و هومراسوتا
بودن است (فرهنگ معین ) 46،و به لحاظ عملیاتی در این پژوهش همسویی به معنواي
همسو و همجهت بودن اهداف مدیریت شهري تهران با نیازهاي شهروندان است.

یافتههای پژوهش
مشخصات جمعيت نمونه :با توجه به نتایج به دست آمده ،مشخص شد که در میان
پاسخگویان  1سال به باالي شهر تهران در مناطق

گانه مورد بررسی که  % 6/6زن و

 %54/6مرد بودهاند ،بیشترین فراوانی میانگین سنی مربوط به رده سنی 2- 2سال با
 %4 /1است %61/6 .از افراد مورد بررسی متأهل و  %42/1مجردند .در بررسی مد
زمان اسكان مشخص گردید  %4 /شهروندان تهرانی سابقه کمتر از  6سال اسكان را
دارند .همچنین  %4 /6شهروندان تهرانی مسكن شخصی %6 ،داراي مسكن استیجاري و
مابقی داراي مسكن سازمانی هستند .در بررسی وضع اشتغال نیز مشخص شد  %54افراد
مورد بررسی شاغل در بخش خصوصی و دولتی بودهاند %64/6 .از شهروندان مورد
مطالعه تحصیال

دانشگاهی داشتهاند .همچنین  % 6/1از نمونه آماري درآمدي کمتر از

 22هزار تومان و  %6نیز درآمدي باالتر از  022هزار تومان دارند.
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وضعيت شاخصهای توصيفی سنجش ميزان اعتماد در جمعيت نمونه
جدول شماره :2شاخصهای توصيفی ميزان اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری تهران
میانگین

شاخصهای سنجش ميزان اعتماد

انحراف
استاندارد

میزان باور به فروتنی ،تواضع و رفتار محترمانه مدیران و کارکنان شهرداري
میزان باور به عدالت ،انصاف و عدم پارتیبازي و رشوهخواري مدیران و

65

6

6 5

626

کارکنان شهرداري
میزان باور به صداقت و درستكاري مدیران و کارکنان شهرداري

64

2601

میزان باور به تعهد ،وجدان کاري و امانتداري مدیران و کارکنان

64

2604

شهرداري
66

میزان باور به صالحیت ،شایستگی و توانایی مدیران و کارکنان شهرداري

با توجه به اینكه پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از طیف  6درجهاي لیكر
تشكیل شده است ،بنابراین در این طیف ضعیف ، ) - /1 ( :متوسط ) /1 - /6( :و
مطلو  ) /5 -6( :می باشد .با توجه به مندرجا

جدول  ،میزان اعتماد شهروندان در

شاخصهاي  6گانه مورد بررسی در سطح ضعیف است ( با توجه به میانگین کمتر از
 /1در هریک از شاخصها) بنابراین میتوان گفت میزان اعتماد شهروندان به مدیریت
شهري تهران در سطح پایینی قرار دارد.

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

میانگین

استاندارد

وزنی

میزان پاسخگویی مدیریت شهري تهران

561

16 4

656

اثربخشی عملكرد مدیریت شهري تهران

4 610

062

601

همسویی اهداف مدیریت شهري تهران با نیازهاي

626 1

شاخص

میانگین

متغيرهای مستقل

شهروندان

620

6 4
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با توجه به مندرجا

جدول  ،میزان پاسوخگوویی مودیریت شوهري تهوران

ضعیف ،میزان اثربخشی عملكرد مدیریت شهري متوسط و میزان همسوویی
اهداف مدیریت شهري تهران با نیازهاي شهروندان نیز متوسط است.
آزمون فرضيهها
آزمون فرضيه اول« :میزان اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهري تهران باالتر از
میانگین است».
به منظور پاسخگویی به این فرضیه میانگین وزنی میزان اعتماد شهروندان را محاسبه می
کنیم:
جدول :4شاخصهاي آماري میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهري تهران
N

ميانگين وزنی

422

6 5

با توجه به مندرجا

انحراف استاندارد
46

واریانس
160

جدول ،4میانگین وزنی  6 5بیانگر وضعیت ضعیف است ،بنابراین

فرضیه اول پژوهش ( )H1رد میشود و میتوان گفت میزان اعتماد شهروندان به مدیریت
شهري تهران پایینتر از میانگین است (.)H0

اعتماد اجتماعی به مدیریت شهري و عوامل مؤثر بر آن 57
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آزمون فرضيه دوم تا چهارم:
جدول شماره  :5همبستگی بين متغيرهای مستقل سهگانه و اعتماد شهروندان به مدیریت
متغيرهای مستقل سهگانه

اعتماد شهروندان به

سطح معناداري

N

مدیریت شهری
پاسخگویی مدیریت شهري

2645

2622

422

اثربخشی عملكرد مدیریت شهري

2662

2622

422

همسویی اهداف مدیریت شهري

26 5

2622

422

تهران با نیازهاي شهروندان

فرضيه دوم« :بین پاسخگویی مدیریت شهري تهران و اعتماد شهروندان به مدیریت شهر
تهران رابطه معناداري وجود دارد».
براي آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .با توجه بوه منودرجا
جدول 6مالحظه میشود که میان میزان پاسخگویی مدیریت شهري و اعتمواد شوهروندان
به مدیریت شهري تهران رابطه مثبت وجود دارد و فرضیه پوژوهش در سوطح معنواداري
 262با  %00اطمینان تأیید میشود .لذا میتوان نتیجه گرفت که هر چه میزان پاسخگوویی
مدیریت شهري بیشتر باشد ،میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهر تهوران نیوز افوزایش
مییابد.
فرضيه سوم« :بین اثربخشی عملكورد مودیریت شوهري تهوران و اعتمواد شوهروندان بوه
مدیریت شهري تهران رابطه معناداري وجود دارد».
براي آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است با توجه
به مندرجا

جدول 6مالحظه میشود که بین میزان اثربخشی عملكرد مدیریت شهري و

. P-Value

1
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اعتماد شهروندان به مدیریت شهر تهران رابطه معنادار مثبتی وجود دارد و فرضیه
پژوهش در سطح معناداري  262با  %00اطمینان تأیید می شود .لذا می توان نتیجه
گرفت که هر چه میزان اثربخشی عملكرد مدیریت شهري بیشتر باشد ،میزان اعتماد
شهروندان به مدیریت شهر تهران نیز افزایش مییابد.
فرضيه چهارم« :بین همسویی اهداف مدیریت شهري تهران با نیازهاي شهروندان و
اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهري تهران رابطه معناداري وجود دارد.
براي آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است با توجه
به مندرجا

جدول 6مالحظه میشود که میان میزان همسویی اهداف مدیریت شهري

تهران با نیازهاي شهروندان و اعتماد شهروندان به مدیریت شهر تهران رابطه معنادار
مثبتی وجود دارد و فرضیه پژوهش در سطح معناداري  262با  %00اطمینان تأیید می
شود .لذا میتوان نتیجه گرفت که هر چه میزان همسویی اهداف مدیریت شهري تهران
با نیازهاي شهروندان بیشتر باشد ،میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهر تهران نیز
افزایش مییابد.
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آزمون فرضيه پنجم تا دوازدهم:
جدول شماره  :6همبستگی ميان مشخصات دموگرافيک و اعتماد شهروندان به مدیریت
اعتماد شهروندان به مدیریت

مشخصات دموگرافيک شهروندان

سطح معناداري

N

شهری
جنسیت

26 2

262

422

سن

26 6

2622

422

-2621

2621

422

وضعیت تأهل

26 5

2622

422

وضعیت اشتغال

2624

26 6

422

میزان درآمد

2620

2625

422

نوع مسكن

26

2621

422

مسكن

26

26

422

میزان تحصیال

ثبا

فرضيه پنجم« :بین جنسیت شهروندان و اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهري
تهران رابطه معناداري وجود دارد».
با توجه به مندرجا

جدول 5مالحظه میشود که میان جنسیت و میزان اعتماد

شهروندان به مدیریت شهر تهران رابطه وجود دارد و فرضیه پژوهش در سطح معناداري
 2626با  %06اطمینان تأیید میشود .به عالوه با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده،
میزان اعتماد به مدیریت شهري در زنان بیشتر از مردان است.
فرضيه ششم« :میان سن شهروندان و اعتماد شهروندان به مدیریت شهري تهران رابطه
معناداري وجود دارد».
براي آزمون این فرضیه از ضریب پیوستگی اتا استفاده شده است با توجه به
مندرجا

جدول 5مالحظه میشود که سطح معناداري کمتر از  262است و میان سن
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شهروندان و میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهر تهران رابطه مثبت وجود دارد.
بنابراین فرضیه پژوهش در سطح معناداري  262با  %00اطمینان تأیید میشود .این بدین
معنا است که هر چه سن شهروندان باالتر برود به همان نسبت میزان اعتماد به مدیریت
شهري نیز افزایش مییابد.
فرضيه هفتم« :میزان تحصیال

شهروندان و اعتماد شهروندان به مدیریت شهري تهران

رابطه معناداري وجود دارد».
براي آزمون این فرضیه همانند فرضیه قبل از ضریب پیوستگی اتا استفاده شده
است  .با توجه به مندرجا

جدول  5مالحظه می شود که بین میزان تحصیال

شهروندان و میزان اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهر تهران رابطه وجود ندارد و
در نتیجه فرضیه هفتم پژوهش ( )H1رد می شود.
فرضيه هشتم« :بین وضعیت تأهل و اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهري تهران
رابطه معناداري وجود دارد».
براي آزمون این فرضیه نیز از ضریب پیوستگی اتا استفاده شده است با توجه به
مندرجا

جدول 5مالحظه میشود که بین وضعیت تأهل شهروندان و میزان اعتماد

شهروندان به مدیریت شهري تهران رابطه معناداري وجود دارد و فرضیه پژوهش در
سطح معناداري  262با  %00اطمینان تأیید میشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
شهروندان متأهل تهرانی میزان اعتماد بیشتري به مدیریت شهري دارند.
فرضيه نهم« :بین وضعیت اشتغال شهروندان و اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت
شهري تهران رابطه معناداري وجود دارد».
براي آزمون این فرضیه از ضریب پیوستگی اتا استفاده شده است با توجه به
مندرجا

جدول  5مالحظه میشود که بین وضعیت اشتغال شهروندان و میزان اعتماد

شهروندان به مدیریت شهري تهران رابطه وجود ندارد و در نتیجه فرضیه نهم پژوهش
( )H1رد میشود.

اعتماد اجتماعی به مدیریت شهري و عوامل مؤثر بر آن 55
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فرضيه دهم« :بین میزان درآمد شهروندان و اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهري
تهران رابطه معناداري وجود دارد».
براي آزمون این فرضیه برخالف فرضیه قبل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شده است با توجه به مندرجا

جدول  5مالحظه میشود که میان میزان درآمد

شهروندان و میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهري تهران رابطه معناداري وجود
ندارد در واقع فرضیه صفر ( )H0تأیید میشود و فرضیه پژوهش ( )H1رد میشود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت میان میزان درآمد شهروندان و میزان اعتماد شهروندان به
مدیریت شهر تهران رابطهاي وجود ندارد.
فرضيه یازدهم« :بین نوع مسكن شهروندان و اعتماد شهروندان به مدیریت شهري تهران
رابطه معناداري وجود دارد».
براي آزمون این فرضیه از ضریب پیوستگی اتا استفاده شده است با توجه به
مندرجا

جدول 5مالحظه میشود که میان نوع مسكن شهروندان و میزان اعتماد

شهروندان به مدیریت شهري تهران رابطه معناداري وجود ندارد بنابراین میتوان ادعا
کرد فرضیه صفر تأیید و فرضیه پژوهش ( )H1رد شده است.
فرضيه دوازدهم« :بین ثبا

مسكن شهروندان و اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت

شهري تهران رابطه معناداري وجود دارد».
براي آزمون این فرضیه نیز از ضریب پیوستگی اتا استفاده شده است با توجه به
مندرجا

جدول 5مالحظه می شود که بین ثبا

مسكن شهروندان و میزان اعتماد

شهروندان نسبت به مدیریت شهري تهران رابطه معناداري وجود ندارد و این به معناي
آنست که فرضیه صفر ( )H0تأیید می شود و فرضیه پژوهش ( )H1که مدعی معنادار
بودن رابطه میان ثبا
است ،رد می شود.

مسكن شهروندان و اعتماد آنان نسیت به مدیریت شهري تهران
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آزمون فرضيه سيزدهم« :بین منطقه سكونت شهروندان با میزان اعتماد آنان به مدیریت
شهري تهران تفاو

معناداري وجود دارد».

جدول شماره :7نتایج تحليل واریانس تفاوت منطقه محل سكونت با ميزان اعتماد به مدیریت
شاخص
منبع تغييرات
بينگروهی

ميانگين مجذورات

درجه آزادی

مجذور ميانگين

()SS

()df

()MS

5

F

21655

درونگروهی

51 26 5

05

کل

1 456 5

00

sig

2622

56

16

با توجه به جدول ،1میزان  Fبه دست آمده و سطح معناداري کمتر از 2626
فرضیه پژوهش با  %00اطمینان تأیید میشود بنابراین میان میزان اعتماد به مدیریت
شهري در منطقههاي محل با یكدیگر تفاو

معناداري وجود دارد و براي بررسی تفاو

میان منطقهها آزمون تعقیبی انجام میشود که نتیجه آزمون تعقیبی بیانگر این است که
میان میزان اعتماد در منطقههاي و  5و

تفاو

میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهري منطقه

معناداري وجود دارد .به عبار

دیگر

شهرداري تهران نسبت به مناطق

دیگر باالتر است.
آزمون فرضيه چهاردهم« :میان میزان اعتماد به مدیریت شهري تهران در شهروندانی که
طی

سال گذشته به شهرداري و یا سازمانهاي وابسته به آن مراجعه کردهاند و

شهروندانی که به شهرداري و یا سازمانهاي وابسته مراجعه نكردهاند ،تفاو
وجود دارد».

معناداري
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جدول شماره :8نتایج تحلیل واریانس تفاو
شاخص

تعداد دفعا

مراجعه با میزان اعتماد به مدیریت

ميانگين مجذورات

درجه آزادی

مجذور ميانگين

()SS

()df

()MS

F

sig

منبع تغييرات
بينگروهی

61644

درونگروهی

12161

01

کل

1 456 5

00

با توجه به مندرجا

61644

6

2621

161

جدول  1و سطح معناداري بزرگتر از  )2621( 2626فرضیه

پژوهش رد شده و فرضیه صفر تأیید میشود بنابراین میتوان ادعا کرد میان میزان اعتماد
به مدیریت شهري تهران در دو گروه مورد بررسی ( شهروندانی که به شهرداري مراجعه
داشتهاند و شهروندانی که به شهرداري مراجعه نداشتهاند) تفاو

معناداري وجود ندارد.

در پایان به بررسی میزان تأثیر متغیرهاي مستقل ( پاسخگویی ،اثربخشی عملكورد
و همسویی اهداف مدیریت شهري با نیازهاي جامعوه) و متغیرهواي زمینوهاي پوژوهش (
جنسیت ،سن ،میزان تحصیال  ،وضعیت تأهول ،وضوعیت اشوتغال ،میوزان درآمود ،نووع
مسكن و ثبا
پردازیم:

مسكن) در پیشبینی میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهري تهران موی
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جدول شماره :9نتایج رگرسيون چندمتغيری برای پيشبينی ميزان اعتماد شهروندان به مدیریت
مدل

متغيرهای پيشبينیکننده

R

T

B

sig

اعتماد
یک

اثربخشی عملكرد مدیریت

2662

26 6

26

266

65

2622

شهري
دو

اثربخشی عملكرد مدیریت

266

26 1

26 5

26 6

564

2622

شهري
سه

پاسخگویی مدیریت شهري

26

26

46

2622

اثربخشی عملكرد مدیریت

26 6

26

56

2622

شهري

چهار

2664

26 0

پاسخگویی مدیریت شهري

26 4

26 4

4640

2622

سن شهروندان

264

26 2

666

262

26 6

26

5624

2622

اثربخشی عملكرد مدیریت

2666

26 2

شهري

پنج

پاسخگویی مدیریت شهري

26 4

26 4

464

2622

سن شهروندان

2666

26

621

2622

میزان درآمد شهروندان

-26 0

-2620

- 621

262

26

26 1

4640

2622

اثربخشی عملكرد مدیریت

2665

26

شهري
پاسخگویی مدیریت شهري

26

26

سن شهروندان

2661

26 4

6 0

میزان درآمد شهروندان

-264

-2620

- 6 5

262

همسویی اهداف با نیازهاي

2624

26

621

262

شهروندان

46 1

2622
2622
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تحلیل رگرسیون چندمتغیري به شیوه گامبهگام نشان میدهد که اثربخشی
عملكرد مدیریت شهري تهران  % 6واریانس میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهري
تهران را پیشبینی میکند دیگر متغیرهاي پیشبینیکننده عبارتند از :پاسخگویی مدیریت
شهري تهران ،سن شهروندان ،میزان درآمد شهروندان و همسویی اهداف مدیریت شهري
تهران با نیازهاي شهروندان که در مجموع

 %واریانس میزان اعتماد شهروندان را تبیین

میکنند .الزم به ذکر است متغیرهاي دیگر نمیتوانند میزان اعتماد شهروندان به مدیریت
شهري تهران را پیشبینی کنند.

بحث و نتيجهگيری
نتایج حاکی از آن است که میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهري تهران ،با توجه به
میانگین کمتر از  /1در هریک از شاخصهاي مورد سنجش (طیف ،) - /1در سطحی
پایینتر از میانگین قرار دارد .همچنین در بررسی متغیرهاي وابسته پژوهش ،نتایج به
دست آمده نشانگر آن است که میزان پاسخگویی مدیریت شهري تهران ،با توجه به
میانگین  /56در شاخصهاي مورد سنجش (طیف ،) - /1ضعیف است میزان
اثربخشی عملكرد مدیریت شهري تهران با توجه به میانگین  /01در شاخصهاي مورد
سنجش (طیف ) /1- /6متوسط است و میزان همسویی اهداف مدیریت شهري تهران
با نیازهاي شهروندان تهرانی ،با توجه به میانگین  / 4در شاخصهاي مورد سنجش
(طیف ،) /1- /6متوسط است .همچنین در بررسی روابط معناداري میان متغیرهاي
وابسته و متغیر مستقل پژوهش نتایج حاکی از آن است که میان تمامی متغیرهاي وابسته
و متغیر مستقل پژوهش رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.
یافتههاي پژوهش نشان میدهد که در میان عوامل تأثیرگذار بر میزان اعتماد
شهروندان تهرانی به مدیریت شهري تهران ،متغیر اثربخشی عملكرد مدیریت شهري با
مجذور واریانس 6/2بیشترین تأثیرگذاري را دارد .به عالوه در بررسیهاي انجامشده
شهروندان منطقه

باالترین میزان اعتماد را به مدیریت شهري تهران دارند ( با میانگین
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حسابی ) /21منطقه ( 5با میانگین  ،) /0منطقه ( با میانگین ) /55و منطقه ( با
میانگین ) 2/02در رتبههاي بعدي قرار دارد .با توجه به آمارهاي به دست آمده ،اثربخش
ترین حوزه فعالیت شهرداري تهران در پنج سال اخیر از دیدگاه شهروندان تهرانی با
فراوانی 1

(

درصد) مربوط به حوزه خدما

شهري است و پس از آن حوزه

حمل و نقل و ترافیک با  6/1درصد در جایگاه دوم قرار دارد .الزم به ذکر است دیدگاه
شهروندان تهرانی به اثربخش بودن حوزه حمل و نقل و ترافیک مهر تأییدي است بر
انتخا

شهر تهران ،به عنوان یكی از ده کالن شهر برتر دنیا ،در زمینه ارتقاي کیفیت

زندگی شهروندان بهویژه در حوزه حمل و نقل و خدما
جهانی متروپلیس در سال

شهري که در دهمین کنگره

 2اعالم و جایزه ویژه آن به شهرداري تهران اعطا گردید.

پيشنهادات :اعتماد از مفاهیم اساسی در علوم انسانی است که علماي جامعهشناسی،
اقتصادي ،علوم سیاسی و روانشناسی ،با توجه به اهمیت و گستره آن ،به صور

بین

رشتهاي به بررسی اعتماد پرداختهاند .رهیافت روانشناختی در مورد اعتماد بر احساسا
و ارزشهاي فردي تأکید دارد و اعتماد به عنوان متغیري فردي و شخصیتی تلقی میشود
و در این زمینه اعتماد ارتباط نزدیكی با مفاهیمی مانند وفاداري ،دگرخواهی ،صداقت و
دوستی دارد .در رویكرد جامعهشناسی ،اعتماد به عنوان یک ویژگی اجتماعی تلقی می
شود که در کالبد نهادي جامعه مطالعه میشود .به عالوه آثار و پیامدهاي اعتماد اجتماعی
را صاحب نظران متعددي بررسی کردهاند و در با
در اینجا به برخی از الزاما

آن به بحث پرداختهاند.

بسترساز در راستاي ایجاد اعتماد اجتماعی در جامعه

اشاره مینماییم :تأمین منابع و امكانا

اولیه زندگی ،گسترش زمینههاي شبكه ارتباطی

بین مردم ،ایجاد حس تعلق جمعی ،ایجاد عدالت توزیعی در جامعه ،ارزیابی مثبت از
وضعیت اجتماعی و اخالق جامعه و ضمانت اجرایی قانون.
بنابراین بر مبناي مطالبی که پیشتر گفتیم و نیز بر اساس یافتههاي پژوهش پیشنهادهایی
ارائه میگردد:

اعتماد اجتماعی به مدیریت شهري و عوامل مؤثر بر آن 17
______________________________________________________________

 -6توسعه و گسترش راههاي ارتباطی میان مردم و مدیریت شهري ،تسهیل برقراري
ارتباطا

مردمی و افزایش روحیه انتقادپذیري به منظور ارتقاي فرآیند پاسخگویی

مدیریت شهري در تعامل با شهروندان.
-2

حفظ و ارتقاي مدیریت مشارکتی ،ایجاد فضاي تصمیمگیري مبتنی بر اطالعا
در سطوح مبانی و عملیاتی مدیریت شهري و استفاده بهینه و مدبرانه از گزارشها
و اطالعا

-6

مردمی به منظور حفظ و ارتقاي اثربخشی عملكرد مدیریت شهري.

بررسی و نیازسنجی علمی و اصولی از ابعاد گوناگون وضعیت شهر و شهروندان
و تجزیه و تحلیل کارشناسانه مسائل و معضال
بر مبناي واقعیا
واقعیا

شهري و به تبع آن تصمیمگیري

و تدوین برنامهها و سیاستهاي مدون و عقالیی مطابق با

جامعه به منظور همگرایی حداکثري اهداف مدیریت شهري با نیازهاي

شهروندان.
-4

توانمندسازي نیروي انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه مدیریت شهري در ابعاد
فردي ،گروهی و سازمانی به منظور ارتقاء کارایی ،اثربخشی و بهره وري مدیریت
شهري در تعامل با شهروندان و نهادهاي اجتماعی.

-7

اطالعرسانی ،فرهنگسازي و

آموزش شهروندان در راستاي نهادینهسازي

فرهنگ توسعه همهجانبه و پایدار شهري.
در انتها امید است مدیران شهري و شهرداران بر نحوه رهبوري و هودایت از طریوق
رعایت اصول مدیریت بر مبناي اعتماد در شهرداريهاي تابعه خود توجه و تمرکوز
نمایند و سپس بوا ایجواد تمهیودا
شهروندان به مدیریت شهري گردند.

و بسوتري مناسوب زمینوهسواز ارتقواي اعتمواد
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