
 

 

 4فام توحید محمد،  3 سیرکی کشیشیان  گارینه،  *2  قائدی  محمدرضا،  1 درویشی  محمدرسول

 gmail.com33dutism@ .ایران کیش، جزیره، اسالمی آزاد دانشگاه، شیک المللنیواحد ب ،الملل بین روابط و سیاسی علوم گروهدانشجو دكتري،  1 
 ghaedi@iaushiraz.ac.ir .ایران شیراز،، اسالمی آزاد دانشگاه راز،یواحد ش ،سیاسی علوم گروهدكتري تخصصي، استادیار، )نویسنده مسئول( * 2

 gmail.com316dutism@. ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه ،واحد تهران جنوب ،الملل بین روابط و سیاسی علوم گروهدكتري تخصصي، استادیار،  3
 gmail.com33dutismm@. ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه، یتهران مرکز واحد ،ياسیگروه علوم سدكتري تخصصي، استادیار،   4

 

 

 

 
 
 

, محمدرضا, يقائد, محمدرسول, يشیدرو

فام, محمد.  دی, توحنهی, گاريركیس انیشیكش

 هیبر سرما رگذاریتاث ي(. مولفه ها1400)

 استیبر س دیبا تاك يو اعتماد عموم ياجتماع

 يفرهنگ و هنر جامعه كنون انیمتول يها

 .233-220(, 43)18, ي. هنر اسالمرانیا

لذا اگر  ؛شوديمحسوب م يعناصر مهم نظم اجتماع نیتراز مهم ياجتماع ۀیو سرما ياعتماد عموم

 ابطرو ،سطح اعتماد اندک باشد ایحاكم  ياعتماديجامعه ب کی ياعضا انیم يدر تعامالت اجتماع

ها نقش اساسي در تقویت یا آنکه دولت وجود با .دشويجامعه كمتر برقرار م ياعضا انیم داریپا

 نیاز آن است كه ا يمتعدد حاك ستجوهايتضعیف یا اعتماد عمومي و سرمایه اجتماعي دارند، ج

به همین دلیل این پژوهش به دنبال است.  نگرفته قرار يداخل شمندانیحوزه مورد كنکاش جدي اند

با  اجتماعي و اعتماد عمومي را بر سرمایۀ هاي تأثیرگذارپاسخگویي به این سؤال است كه مؤلفهاین 

. دولت روحاني( بررسي كند) 1397تا  1392هاي فرهنگ و هنر در برهه زماني تأكید بر سیاست

 نیترممه لیتحلفرا ابزار گرفته است؛انجام لیتحلفرا این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و ابزار

مطالعه،  کیحجم نمونه در  كهيگذشته است، خصوصاً هنگام قاتیتحق يسازخالصه يبرا ابزار

هاي پژوهش حاكي از این است كه یافته .دیرس يمطمئن يریگجهیقدر كم باشد كه نتوان به نتآن

در سه  ياجتماع ۀیسرماموجب شده است كه ها هاي فرهنگي و هنري آنو سیاستعملکرد دولت 

 .و كالن كاهش داشته است يانیسطح خرد، م

 اهداف پژوهش

 رانیا ياسالم يدر جمهور يو اعتماد عموم ياجتماع ۀیسرماتأثیرگذار بر  يهامؤلفه نییتب .1

 .(يدولت روحان يمورد ۀمطالع)

 اجتماعي و اعتماد عمومي. ۀسرمایهاي فرهنگي و هنري بر بررسي سیاست .2

 سؤاالت پژوهش

هوري اسالمي تأثیرگذار بوده مها بر ایجاد اعتماد عمومي و سرمایه اجتماعي در جكدام مؤلفه .1

 است؟

اجتماعي و اعتماد عمومي سرمایۀ هاي فرهنگي و هنري در جمهوري اسالمي چه نقشي بر سیاست .2

 داشته است؟
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 مقدمه

بزرگ  قیقا ای يكشت کیبه پاروزنان  توانيرا م ينظام اجتماع کی يبرا يو اعتماد عموم ياجتماع ۀیسرما تیاهم

از غرق شدن و كوشش  يها حفظ كشتكرد. اگر پاروزنان همه درک كرده باشند كه تنها راه نجات آن حیو تشر هیتشب

 ریمس کیزمان در آنها را به پارو زدن هماهنگ و هم قالنه،عا تیو هدا ریباتدب زیبه هدف باشد، ناخدا ن دنیدر جهت رس

 روهایپارو بزند، ن هیخود و ناهماهنگ با بق يبرا يبه هدف برسد؛ اما اگر هركس توانديم يوادارد، در آن صورت كشت

 ۀسرمایبراي تقویت  مؤلفه نیترمهم .شوديو هنگام طوفان غرق م چرخديبه دور خود م يكشتهدررفته و احتماالً 

 توانيخوب را م يحکمران م،یاز مفاه گرید ي؛ مانند برخحکمراني خوب دانست توانيماجتماعي و اعتماد عمومي را 

 يحکمران تی، وضعهايژگیبر اساس و فیدر تعر گریدعبارتكرد. به فیتعر ندیبر اساس فرآ ایآن  يهايژگیبر اساس و

 ت،یشفاف ،یيجومشاركت همچون یيهايژگیبا و تیخوب عبارت است از: حاكم يحکمران شود.مي فیخوب تعر

بر مبناي  يو اجتماع ياسیاقتصادي، س يهاتیاولو نییقانون و تع تیبرابري، ارتقاي حاكم تیرعا ،ياثربخش ،یيپاسخگو

 شود. دهیمنابع شن صیو تخص ماتیافراد در اتخاذ تصم نیرتریپذبیو آس نیترفیكه در آن نداي ضع ترعیاجماع وس

دار شد كه در سطح منطقه و عهده 1392در سال دولت روحاني در شرایطي دشوار تصدي قدرت اجرایي كشور را 

ها و . دولت آقاي روحاني با حمایت اثرگذار همه جریانبودتر ساخته هاي مردم را سختجهان، برآورده كردن خواسته

طلبان پشت سر دولت آقاي روحاني قرار را آغاز كرد. سرمایه عظیم اصالح تصدي خودخواه در كشور، نیروهاي تحول

به آقاي روحاني را  يآنان كه رأ ژهیوسیاسي مردم ایران، به -اده نکردن از ظرفیت عظیم اجتماعيه دلیل استفب گرفت.

خود را از  روحانيرفت دولت تر هم شد. انتظار ميدانستند، شرایط سختبه تغییر، بهبود، پیشرفت و توسعه مي يرأ

گسترده هواداران دگرگوني در نهادهاي اجرایي هاي بسته پیشین رها كرده و زمینه را براي مشاركت ها و جریانحلقه

العمر راه را براي جوانان هاي بسته خارج شود و با كنار گذاشتن مدیران مادامفراهم سازد. ولي دولت نتوانست از دایره

 نفس در عرصه اقتصاد و سیاست بگشاید. این دولت نتوانست از نیروي انساني عظیم در جامعهو نیروهاي خالق و تازه

توان هاي مختلف ميبرداري كند. در این زمینه به استفاده نکردن از نهادهاي علمي و پژوهشي در حوزهبهره يدرستبه

 يدر دولت روحان يو اعتماد عموم ياجتماع هیتأثیرگذار بر سرما يهامؤلفهشود كه مطرح مي سؤالحال این  اشاره كرد.

 له است.مسئلذا پژوهش حاضر درصدد واكاوي این  ؟ستیچ

 نامۀ(، در پایان1393محسن )ي، آكرد يطاهرتحریر درنیامده است.  ۀرشتدرخصوص این موضوع تاكنون اثر مستقلي به 

كار شر همواره به دنبال بهب معتقد است كه« رانیخوب در ا يدر تحقق حکمران کینقش دولت الکترون»عنوان خود با 

هاي مردمي نیز همواره به دنبال بردن بهترین روش براي برقراري ارتباط با دیگران بوده است. بر این اساس حکومت

اند تا با برقراري تعاملي مناسب با شهروندان خود، ثبات و پایداري را براي خود به ارمغان بیاورند. یافتن راهي بوده

معتقد است  ،از منظر خبرگان رانیا يخوب در نظام ادار يحکمران تیوضع يابیارز در (،1394مهرداد )، گانهسه

هاي عامل توسعه هر كشوري، نظام اداري آن كشور است و خبرگان این حوزه، داراي برداشت نیترمهم كهیيازآنجا

شده در بانک جهاني، به بررسي تخصصي درخصوص نحوه عملکرد آن هستند، این پژوهش با استفاده از مدل مطرح
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های متولیان فرهنگ و هنر  های تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با تأکید بر سیاستمؤلفه  

 ركي، محمد توحیدفاممحمدرسول درویشي، محمدرضا قائدي، گارینه كشیشیان سی

ستیابي به نظرات خبرگان پردازد. براي دخوب در نظام اداري ایران از منظر خبرگان مي يهاي حکمرانوضعیت شاخص

نفر از خبرگان با  70احتمالي گلوله برفي استفاده شد كه از این طریق، دیدگاه غیر يریگنظام اداري، از روش نمونه

كه مدل به كار  دهدينشان م ي اوهاشد. نتایج حاصل از پردازش داده يآوراستفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع

تحقیق  بوده است. نتایج يهاي موردبررسبراي ارزیابي وضعیت حکمراني از طریق شاخصشده، مدل نظري قوي گرفته

خوب  ين است كه تفاوت سني و میزان تحصیالت خبرگان موردمطالعه، در دیدگاه آنان نسبت به حکمرانآحاكي از  او

اسان ارشد با طبقات مدیران ولي بین میانگین نظرات طبقه كارشن ؛هاي آن در نظام اداري ایران اثري نداشتهو شاخص

( 1395) الیسه، لو يعل .نظر وجود داردپایه و مدیران ارشد درخصوص شاخص ثبات سیاسي و نبود تروریسم اختالف

، «در پرتو نظام نظارت و تعادل رانیا ينیمطلوب در نظام تقن يحکمران دهیالزامات تحقق ا»نامه خود با عنوان در پایان

گرفته است  موردتوجه قرار اریبس ریاست كه در چند دهه اخ يمیاز مفاه يکیمطلوب  يحکمرانمفهوم معتقد است كه 

است  شده يمفهوم در قالب چند شاخص معرف نیااو  نظر گرفته است. از انجام يادیو مطالعات ز قاتیتحق بارهنیو درا

 ياعضا انیاعتماد در م جادكنندهیو ا تیامن يبر قانون و دارا يحکومت مبتن کی جادیا يبه معنا يبه نحو اجمال كه

و  يریپذانعطاف ،یيو پاسخگو تیمسئول ت،یقانون، شفاف تیبه حاكم توانيها مشاخص نی. ازجمله ااستجامعه  کی

)مورد  خوب يدر ارتقاء حکمران ياتیعمل يزیرنقش بودجه در(، 1397) نیامیبن، فرشکوه. اشاره كرد یيجومشاركت

گرفته  شکل يخیتار يدر بستري و حکمراني زیردو مفهوم بودجهبر آن است كه  ،(رانیو ا کایامر متحدهاالتیا يپژوه

 يبرا يخیتار ریمس نی. گذار از مراحل مختلف ااندافتهی خود دست نیامروز گاهیبه جا در طي ارتباط متقابل با یکدیگر،

 نیامروز گاهیجوامع به جا يدر برخ يحکمران ر،یمس نیهمراه بوده است. در ا يگوناگون يهابینشوفرازجوامع مختلف با 

 است.  دهیعملکرد رس يبر مبنا يزیربودجه به مرحله يزیرو بودجه خوب يحکمران يعنیخود 

 یاجتماع هیو سرما اعتماد عمومی .1

اعتماد عمومي،  و شانیهاامور عمومي به خواسته انیپاسخ مثبت از طرف متول افتیدر يسطح انتظار عموم برا ای زانیم

و اثربخشي  تیمشروع قیطر نیو از ا دهديم وندیپ ،آنها هستند ندگانیكه نما یيهاشهروندان را به نهادها و سازمان

كه تنها سطح متوسطي از اعتماد، كاركردي و  شودينکته تأكید م نیبر ا نی. همچنابدیيدولت دموكراتیک افزایش م

دولتي، مانع نقد و اصالح  رانیمعني كه اعتماد احساسي و افراطي مردم نسبت به دولت و مد نیسازنده است؛ به ا

سؤال خواهد برد  ریرا ز ياسیدولتي و نظام س تیریمد تیعمومي نیز مشروع مادو كاهش اعت شوديعملکرد آنها م

عنوان كه به يعبارت است از: ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعسرمایه اجتماعي  (.33-32: 1390و همکاران،  ي)خانباش

 ن،یمجموعه نهادها، قوان ،ياجتماع هی. سرماابندیتا بتوانند به اهداف خود دست  ردیگياعضا قرار م اریدر اخت يمنبع

جامعه  کیمردم  نیب يتماعجامعه است كه مناسبات اج يمررسیغ يها و قواعد رفتارسنت ،يعادات اجتماع يهاروش

رشد  چیو بدون آن ه كنديم نیاست كه انسجام جوامع را تضم يمنزله چسببه ياجتماع هی. سرمادهديرا شکل م

اند از: كرده است كه عبارت زیرا از هم متما ياجتماع هی. پاتنام دو نوع سرماشودينم سریم يانسان يستیبا بهز ياقتصاد

 .يانحصار ایمحدود  يگروهدرون ياجتماع هیجامع و سرما ای ياتصال ای رندهیدربرگ يوهگربرون ياجتماع هیسرما
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در  ياجتماع هیسرما است: ریاند كه اهم آنها به شرح زدهكر انیرا در سطوح مختلف ب ياجتماع هینظران، سرماصاحب

دهد. را شکل مي يتعامالت اجتماع تیو كم تیفیدارد كه ك یيها، ارتباطات و هنجارهاشبکهاشاره به ملي  سطح نیا

شود مي زینهادها ن نیا جادیبلکه سبب ا ؛ستین، دهنديم لیكه جامعه را تشک یيفقط مجموع نهادها ياجتماع هیسرما

 ي. برخدكنكمک  يتواند به توسعه اقتصادمي ياجتماع هیدارند كه سرما (. كوهن و پروساک اعتقاد1998 ،ي)بانک جهان

بر اعتماد،  يروابط مبتن جادی: به اشتراک گذاشتن بهتر دانش، ااست ریافراد به شرح ز نیمورداشاره توسط ا يایاز مزا

استخدام،  يهانهی، كاهش هزیيو شركا( كاهش نرخ جابجا انیو مشتر ازمانس نیروح تعاون، )درون سازمان، ب جادیا

و درک  يمرتبط باثبات سازمان يهاتیفعال شیكار، افزا يروین راتیی، كاهش تغيدانش سازمان يكمک به آموزش، ابقا

 .(42: 1398ي، نیحسالماسي و مشترک )

 يكند تا بچه او را برااز دوستش تقاضا مي يمادر كه يشود؛ مانند هنگاممي جادیافراد ا نیارتباط بفردي سطح در 

 نیارتباط بگروهي سطح در  .استمادر و دوست  انیم ياجتماع ۀیاز سرما يناش يرابطه دوست نینگه دارد. ا يمدت

نقل  ورکیویالماس در شهر ن يفروشكلمن از فروشندگان بازار عمده مزیكه ج يشود؛ مانند مثالمي جادیها اگروه

ممانعت از  يمؤثر برا يهاضمانت گروه و يدهد كه چگونه تعهد متقابل اعضامثال نشان مي نیكند. او در امي

سطح ارتباط در سطح  نیدر ا .ابدیحفظ و تداوم  یيدر سطح باال يگروه يموجب شده تا همبستگ درامانتانتیخ

 ۀینظر پاتنام سرما اند. ازپرداخته ياجتماع هیسطح از سرما نیبه ا شانیدر كارها امایشود. پاتنام و فوكومي جادیاجتماع ا

 ۀی، سرمااماینظر فوكو انجام دهند و ازبهتر  را خود فیوظا يحکومت کیدموكرات يموجب شده تا نهادها ياجتماع

، يدر سطوح فرد ياجتماع هیسرما -3بخشد. حفظ و تداوم مي يمؤثر و كارآمد قیرا به طر ينظم اجتماع ياجتماع

مناسبات و ارتباطات مناسب  جادیشدن و لزوم اجهاني دهیبا توجه به پد دگاهید نی: در ايو فرامل ي، ملي، سازمانيگروه

 (.81-83: 1387 گران،یو د يشده است )رحمان به شرح فوق اضافه يبه سطوح قبل زین يكشورها، سطح فرامل گریبا د

این رصد  . دراست 1397كشور در سال  يگرفته توسط مركز رصد اجتماعصورتبراساس رصد  قیتحق نیا افتهی

 در سه سطح خرد، میاني و كالن صورت گرفته است. يو اعتماد عموم ياجتماع ۀیسرما يهاشاخص

 هنری در سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی -فرهنگی نقش مدیران .2

سرمایه فرهنگي دارد. مدیران سازي نقش مهمي در ایجاد رساني و آگاههاي ارتباطي و اطالعمؤثر از رسانهاستفادۀ 

ها و مشاركت داوطلبانه كارشناسان هاي تخصصي در سازمانها و انجمنتوانند با تشکیل گروههاي فرهنگي ميسازمان

تواند ميها هاي تخصصي در سازمانها و گروهد. ایجاد انجمننارتقاء سرمایه اجتماعي را فراهم كن اتو متخصصان موجب

ه یک گروه تخصصي هاي نظارت و كنترل رسمي در سازمان شده و عالوه بر تقویت احساس تعلق بكاهش هزینهموجب 

هاي مختلف فرهنگي گري بخشاز تصدي. پرهیز دشوموجب افزایش سطح انگیزش و رشد فردي  ،اي در اعضاو حرفه

نهادهاي سازي، ایجاد و تقویت ها و زمینههاي مربوطه به مردم براي جلب مشاركت آنها در فعالیتو واگذاري فعالیت

هنري توسط مدیران  -. بین بسترسازي فرهنگيهاي اعتماد بین آحاد مختلف مردم نقش مهمي دارداجتماعي و شبکه

هنري دولت در عصر حاضر از سرمایه -هاي فرهنگيوجود دارد. سازمانمستقیمي و ارتقاء سرمایه اجتماعي رابطه 
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 امركي، محمد توحیدفمحمدرسول درویشي، محمدرضا قائدي، گارینه كشیشیان سی

و مدیران فرهنگي در ایفاي نقش مدیریتي خود در ارتقاء سرمایه فرهنگي ضعیف هستند اجتماعي ضعیفي برخوردار 

 (.81: 1387، اند )حمدي، اصفهانيعمل كرده

را ارتقاي سرمایه اجتماعي  به كاالهاي هنري و فرهنگي زمینه مدیران فرهنگي باید از طریق تسهیل دسترسي افراد

شود و در نوع خود نقش مهمي در به افزایش سرمایه فرهنگي مي منجرزیرا چرخش فرهنگي در جامعه، فراهم كنند؛ 

هاي احساس امنیت، مشاركت هاي هنري و خدمات فرهنگي و مؤلفهافزایش سرمایه اجتماعي دارد. بین دسترسي به كاال

 (.104: 1394)اسماعیلي و دیگران،  اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشاركت مدني رابطه معناداري وجود دارد

هاي فرهنگي هنري نقش مهمي در ایجاد سرمایه اجتماعي داشته باشند. جاد كانونیتوانند از طریق افرهنگي ميمدیران 

بلکه از تأثیرات  ؛كندتنها زمینه همکاري و مشاركت اجتماعي را ایجاد مينهها و مراكز فضاي موجود در این كانون

هاي گروهبا ها این توانایي را دارند كه . این كانونسترایانه است، مبراگاجتماعي عام ها كه ضد سرمایهحذفي سایر تشکل

باال بوده و سطح صمیمیت و  رگروهي در این مراكز بسیادروندیگر در جامعه ارتباط برقرار كنند. سرمایه اجتماعي 

(. 175-170: 1389در سطح مطلوب است )شیري، مرشدي،  هاي فرهنگيروابط دوستانه و اعتماد و همیاري در كانون

دهي به نهادهاي فرهنگي و هنري مردمي و گسترش توانند از طریق استقاللبا این تفاسیر مدیران فرهنگي هنري مي

 مراكز فرهنگي و هنري مستقل نقش مهمي در ایجاد سرمایه اجتماعي و اعتماد عمومي ایفا كنند.

 

 ی در سطح خردو اعتماد عموم یاجتماع ۀیسرما شاخص .3

هاي مربوط به سرمایه اجتماعي در سطح خرد در سه سطح صورت گرفته است. در سطح نخست نسبت شاخص مقایسه

 . دشوميشده است كه در ذیل بیان  داختهو اعتماد عمومي پر هاي احساس امنیت، رضایت از شغل، عرق مليبه شاخص

 

 

 

 

 

 

 (يرصد اجتماع يگرفته توسط مركز ملصورت)منبع: پژوهش 
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 (يرصد اجتماع يملمركز گرفته توسط صورت)منبع: پژوهش 

اعتماد  ،صداقت داشتن، كردن تیاز موارد احساس مسئول کیدر هر  1393در سال  شیمایپ نیكنندگان در امشاركت

و  ، منصف بودن، گذشت و مدارا داشتنخیرخواهي ،وحقوقحق تیرعا ن،كرد يحاضر به تعامل شدن و همکار، داشتن

 نیا رسیده است. 27,23این آمار به  1397. در سال دانستند 25,11را در حق خانواده خود حدود  كردنياریكمک و 

 ادیز زانیدرصد به م 2 حدود 1397و در سال  19حدود  1393در سال  انیو آشنا هاهیهمسا بارۀكه در ستا يدر حال

 .انداعالم كرده ادیدر حد زدرصد  14,87حدود  1397سال و در  15,15حدود  1393در سال  هابهیغر يبرا .بوده است

 سهیعمل را در مقا يریگجهت نیتعامل و بهتر نیشتریخانواده خود ب يدر قبال اعضا يافراد دهدياطالعات نشان م نیا

 وندیكه در آن پ يروابط .است رانیدر ا يخانوادگ ياجتماع هیسرما تیغلبه و اهم ۀدهندنشانامر  نیا .دارند هابهیبا غر

هاي ها و ویژگيارزش. چهره و ناآشنا داردبهچهرهرینسبت به روابط غ يشتریب تیاهم يو روح يکینزد ،يشاوندیخو

هاي ها و ویژگيارزش ،دو پیمایش هاي سرمایه اجتماعي است. در این( یکي دیگر از شاخصمردم )مثبت نیدر ب ياخالق

. دیگر شاخص ما یعني استدرصد  24تغییر چنداني نکرده است و هر دو شاخص حدود  مردم )مثبت( نیدر ب ياخالق

درصد  25نیز تغییر معناداري نداشته است و هر دو پیمایش حدود  (يمردم )منف نیدر ب يهاي اخالقها و ویژگيارزش

 است.
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 امركي، محمد توحیدفمحمدرسول درویشي، محمدرضا قائدي، گارینه كشیشیان سی

 

 

 

 

 

 

 )منبع: پژوهش صورت گرفته توسط مركز ملي رصد اجتماعي(

 ی در سطح میانیو اعتماد عموم یاجتماع ۀیسرماهای شاخص .4

كـه  یيهافرد نسبت به عمـوم مـردم و آن كـه یـک شودياعتماد در سطح عام و عمومي به سطح اطمیناني مربوط م

و  ها، معلمـینداران، رانندگان، پلیس، رسانهها و مؤسسات جامعه، مغازهسازمان دارد، مثـل اعتمـاد بـه شناسدينم

روابط مبتني بر اعتماد در »نویسد: مي یافتهانتزاعي یـا اعتمـاد تعمیم يهااعتماد به نظام بارۀنتوني گیدنز درآ .رهیغ

ي هايبندیها، صورت پامالزم مدرنیت است، نقشي بنیادي دارد. اعتماد به نظامكـه  مکاني –گیري گسترده زماني فاصله

، دانديشخص عادي تقریباً از آن چیزي نم دانـشي كـه يهایيایمـان بـه كارا ،كه طي آن ردیگيرا به خود م ياچهرهبي

 «حفظ یا بنـا كـرد توانيهستند كه در آنجا اعتماد را م یيهاوندگاهیپ . نقاط دسترسي همانشوديحفظ م

 (.105: 1380)گیدنز،

تعـامالت اجتمـاعي داشـته و توانـایي  بـسیار مهمـي بـر روابـط و ریباید توجه داشت كه این سطح از اعتمـاد تأث

 در صورت ضعف و ناتواني در سـطح سـوم تواندياجتماعي را دارد. این اعتماد م ارتباطـات و مناسـبات يكنندگمیتنظ

ها چراكه این گروه؛ بسیار باالیي است اعتماد، جایگزین آن شود. در كشور ما این نوع اعتمـاد داراي قـدمت و اهمیـت

، تعهـدات و پیونـدهـاي اجتمـاعي را كنندينیازهاي عمده مردم را رفع م ات هستند كه بـا فعالیـت خـودو مؤسس

. رضایت مردم از این آورنديم و موجبـات رضـایت و آسـودگي خـاطر مـردم را فـراهم سازنديمردم برقرار م میـان

. در كنديو مشروعیت عام را ایجاد م گردديت ماز نظام و دول ها و اصناف موجب رضایت و خـشنودي آنهـاگروه

فاقد توانایي و قدرت  اند یاارتباطي حائل میان دولت و ملت شکل نگرفته يهاهنوز نهادها و سازمان جـوامعي هـم كـه

و رابط میان دولت عنوان بهنهاد، سندیکاها و احزاب، اصناف مردمي هامانند نهادهاي شهروندي، سازمان الزم هستند

 موجبات انسجام و تقویت تعهدات اجتماعي را فـراهم كننـد. تواننديم ،ملت

( در ي)منف نیمسئول ياخالق يهاارزش و هايژگی)مثبت( و و نیمسئول ياخالق يهاو ارزش هايژگیورسد به نظر مي

كه بر اساس  اندتهافی درصد كاهش 2نداشته باشند و حدود  يچندان رییتغ 1397و  1393 هايسال شیمایهر دو پ
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درصد بوده  39 ،1393ي شغلي كه در سال هاگروهبه  افتهیمیتعماعتمادهاي  تواند چندان معنادار باشد.روش ما نمي

 ي معنادار دیده شود.انقطهعنوان تواند بهدرصد رسیده است كه مي 57به  1397در پیمایش 

و  شودياست كه منجر به بهبود عملکرد سـازماني م يابالقوهعنوان عامل اصلي بهكه كاري  يهاطیاعتماد در مح

سرعت موردتوجه قرارگرفته است. ایجـاد مـحیطي كه از منابع مزیت رقابتي در بلندمدت باشد، نیز به یکي توانديم

بـه عـلت عدم  ياعتماديب يهانهیها دارد؛ برعکس، هزداراي اعتماد سازماني است، تأثیرات مثبت زیادي براي سازمان

تمایل كاركنان به همکاري و مشاركت، خطرپذیري به خاطر رفتارهاي نامناسب، كیفیت پایین كار و نیاز بـه كـنترل، 

 1397درصد بوده كه در سال  64حدود  1393ي باال اعتماد سازماني در سال رصدهابر اساس سنگین باشد.  توانديم

 .استاز معناداري تغییر درصد رسیده است كه این خود نشان  74به 

 

 

 

 

 

 

 گرفته توسط مركز  ملي رصد اجتماعي(صورت)منبع: پژوهش 

 کالن در سطحی و اعتماد عموم یاجتماع هیهای سرماشاخص .5

، گرفته موردتوجه و سنجش قرار (1397و  1393كشور ) ياجتماع ۀیسنجش سرما ۀكه در مطالع ياز موضوعات يکی

 ي،نیو د ياخالق يهابه ارزش يبندیپا ي،اجتماع ينابرابر ي،در هفت وجه وضع رفاه يابیارز نیا .است ندهیاز آ يابیارز

ي نسبت به آینده ابیارز .ده شده استیو سنج يو سرانجام فقر و ندار تیجرم و جنا ي،وحدت و همدل ي،وضع اقتصاد

درصد رسیده است. با مقایسه این دو عدد  12به  1397درصد بوده است كه در پیمایش  19حدود  1393در پیمایش 

 كه از میزان امید نسبت به آینده كاشته شده است. میشويممتوجه 

م در رفع و حل عملکرد نظاي و وجود عدالت و آزادبا سه شاخص مطلوب بودن جامعه،  پنداشت از نکویي جامعه

 1393( در پیمایش جامعه )مطلوب بودن جامعه یيپنداشت از نکواست. در سطح نخست یعني،  شدهمشخص مشکالت

وجود  گریدعبارتبهدرصد رسیده است. در سطح دوم یا  48به حدود  1397درصد بوده است كه در سال  22حدود 

درصد  12به حدود  1397ه با كاهش معناداري در سال درصد بوده است ك 22حدود  1393عدالت و آزادي، پیمایش 
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 امركي، محمد توحیدفمحمدرسول درویشي، محمدرضا قائدي، گارینه كشیشیان سی

در سال  ودرصد بوده  24حدود  1393كه در سال  عملکرد نظام در رفع و حل مشکالت در گام نهایي، و رسیده است

 رسد.درصد رسیده است كه چندان مطلوب به نظر نمي 20به حدود  1397

 

 

 

 

 

 

 

 

 رصد اجتماعی( گرفته توسط مرکز  ملیصورت)منبع: پژوهش  

 1397با سال  1393مقایسه سرمایه اجتماعی در سال  .6

 در سطح است: گونهاین 1393نسبت به سال  1397دهد كه سرمایه اجتماعي سال داخلي نشان مي هاينتایج پژوهش

 افتهی هبودها بطور تعامل افراد با خانواده و همسایهها و همیناعتماد مردم نسبت به خانواده و همسایه تیوضع خرد

 شیافزا 93ها نسبت به سال كه تعامل با خانواده و همسایه است نیا ،به آن اشاره كرد دیكه با ياما نکته مهم ؛است

به اصطالحاً  يگروهدرون ياجتماع هسرمای ت.افراد اس نیاي گروهدرون ياجتماع هیسرما ۀدهندنشانداشته است كه 

تعامل  .است افتهیكاهش 93نسبت به سال  هابهیو در مقابل اما تعامل با غر شودياطالق م زین میقد ياجتماع هیسرما

به آن اطالق  دیجد ياجتماع هیكه اصطالحاً سرماست اافراد گروهي برون ياجتماع هیدهنده سرمانشان هابهیبا غر

افراد  يگروهنیب هیسرمادر مقابل كاهش و افراد  گروهيدرون هیسرما شیافزاكه كرد  دیتأك باید . در اینجاشوديم

 .دشوينم يتلق يمثبت جهیمتأسفانه نت

 شیافزا 93نسبت به سال  ي،هاي شغلبه گروه افتهیاعتماد تأمین  ي،شاخص اعتماد سازمان نیانگیم ،میاني در سطح

 نیا يبار منفبارۀ هر دو كاهش داشتند كه در يمثبت و منف ياخالق يهايژگوی .ستامثبت  اریداشته است كه بس

 .كننده باشدتواند نگراننظر مردم مي ن ازیكننده است اما كاهش بداخالقي مثبت مسئولكاهش خوشحال

نسبت به  شتشاخص پندا نیانگیم ،مشکالت حلشاخص پنداشت نسبت به عملکرد نظام در  نیانگیم، در سطح كالن

كاهش  93نسبت به سال  ندهینسبت به آ يابیشاخص ارز نیانگیم طورنیو هم وجود عدالت و برابري(جامعه ) یينکو

 يكل جهینت كهداشته است  شیجامعه افزا یيشاخص پنداشت نسبت به نکو نیانگیداشته است و در بعد كالن فقط م

 .كاهش داشته است 93كه نسبت به سال ست اكالن كشور  ياجتماع ۀیدهنده سرماموارد نشان نیا
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طور كه در نمودار متأسفانه در كل همان ،شده انجام 1397و سال  1393 يهاكه در سال يشیمایدو پ جیبا توجه به نتا 

خصوص در سطح كالن كشور به ياجتماع هیكالن سرما ي وانیم ،سطوح خرد يدر تمام ،شوديمشاهده م 5شماره 

با توجه به نقش آن  ياجتماع هیسرما مبه موضوع مه نیمسئول شتریلزوم توجه بلذا این قضیه  ؛است كرده دایكاهش پ

 يریناپذجبران دیو شا بارانیز يامدهایپ ندهیدر آ توانديموضوع م نیغفلت از ا .طلبديكشور را م شرفتیدر توسعه و پ

اعتماد  ياجتماع ۀیسرما يهاشاخصه نیترمهم ،طور كه قبالً اشاره شدچراكه همان ؛كشور به همراه داشته باشد يرا برا

كالنتر  يو نهادها گرانیجامعه نسبت به خود و د کی يلذا اعتماد انسجام و مشاركت اعضا ؛ستاانسجام و مشاركت 

و توسعه گام بردارد؛  شرفتیپ ریدر مس توانديآن م برهیبا تک ياست كه هر كشور يیهاشاخصه نیتريدیو كل نیترمهم

تنها اوضاع است كه نه هیقض نیا ۀدهندنشان كه شودنمي شتبردا زانیم نیا مثبت گاهچیاما در صورت نبود آنها قطعاً ه

با  ياجتماع ۀیچراكه سرما ؛دیایسراغ آن جامعه ب يترمشکالت كالن ندهیمنتظر بود كه در آ دیبلکه با ؛ستیمطلوب ن

 سروكار دارد. يهر كشورۀ یرماس نیترياصل عنوانبه در آن جامعه يمدن ۀاجتماع و جامع

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملي رصد اجتماعي(مركز گرفته توسط صورت)منبع: پژوهش 

 

 یریگجهینت

 يلذا اگر در تعامالت اجتماع ؛شوديمحسوب م يعناصر مهم نظم اجتماع نیتراز مهم ياجتماع ۀیو سرما ياعتماد عموم

جامعه كمتر برقرار  ياعضا انیم داریپا ابطرو ،سطح اعتماد اندک باشد ایحاكم  ياعتماديجامعه ب کی ياعضا انیم

از  داریجانبه و پاتوسعه همه يو در كل برا ياسیتوسعه س يطور خاص برااعتماد به دولت، به انیم نی. در ادشويم

كشور  ياسیبر نظام س ترعیوس اسیو در مق يبر نظام ادار توانديبرخوردار است و مخدوش شدن آن م ژهیو يتیاهم

شهروندان به دولت و  ياجتماع هیسرما شیو فرسا يرا وارد آورد. كاهش اعتماد عموم ينیسنگ اریبس يهانهیو هز انیز
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 امركي، محمد توحیدفمحمدرسول درویشي، محمدرضا قائدي، گارینه كشیشیان سی

 استمدارانیمردان و سدولت يعرصه برا نیپژوهش در ا نیجهان امروز است؛ بنابرا يهااز بحران ياسیس ينهادها

مایه اجتماعي و اعتماد عمومي در جمهوري سر گذار برهاي تأثیروجود اهمیت مؤلفه با استفاده و آموزنده خواهد بود.قابل

پژوهش ما نخستین پژوهشي است كه درصدد است  .كنون پژوهشي در این حوزه صورت نگرفته استتا اسالمي ایران

به  ي را بررسي كند. جهت نیل به این مهم،در دولت روحان يو اعتماد عموم ياجتماع هیتأثیرگذار بر سرما يهامؤلفه

از ابزار فرار  يمل يهاشیمایكمبود سابقه پ زینو  رانیمفهوم در ا نیبودن ا دیو جد ياجتماع هیسرماسابقه مفهوم دلیل 

و  ياجتماع هیبه وضوح ذكر آن رفت، سرما زیباال ن شیمایدهد و در پيها نشان مچنانچه رصد ایم.كرده استفاده تحلیل

 يامر به خود نیا ایاست؛ اما آ افتهیشدت كاهش هو كالن ب يانیدر سه سطح خرد، م 97تا  93در برهه  ياعتماد عموم

 ياجتماع ۀیو سرما يعموم اعتماد زانیرسد كه كاسته شدن از مينظر مرخ داده است؟ به يعیصورت طبخود و به

 ياوابسته ریمتغ يو اعتماد عموم ياجتماع هیسرما گرید يعبارتاست. به دولت ایكشور  یياجرا تیریوابسته به نحوه مد

مستقل را كاهش  ریكه متغ ياست و در صورت يمستقل متک ریبه عنوان متغ يدولت روحان ينحوه حکمران است كه به

 كند. يم رییتغ زیوابسته ما ن ریمتغ م،یهد شیافزا ای

گذار بوده است، تأثیر اجتماعي و اعتماد عمومي در این برهه ر اساسي حکمراني خوب كه بر سرمایۀنخستین عنص

حق مردم و خدمات به يهاخواسته نیگسست ب روحاني نتوانسته است دولت گریدعبارتبهي است. كارآمد شیافزا

خود در  يهاتیاز انجام مسئول روحاني دولت قدر. هر چابندیب« خدمتگزار» يرا كاهش داده و مردم آن را دولت يدولت

عنصر  شده است. شتریب ي و اعتماد عمومياجتماع هی، اتالف سرماشدهتر توانآنان نا يهايازمندین نیقبال مردم و تأم

به درون ساخت  ...و  يفرهنگ ،ياقتصاد ،ينفوذ فساد در انواع مختلف اداراست. كاهش فساد  دیگر در حکمراني خوب

امر كه موجب كاهش ترین مصداق این شده است. مهممنجر  ي و اعتماد عمومياجتماع هیسرما كاهش، به دولت يرسم

ازجمله  ت،یشفاف دانست. 1395هاي حقوقي در سال فیشتوان رسوایي مي ،اعتماد عمومي و سرمایه اجتماعي شد

رابطه  تیاست كه در جهت تقو يساالر و اصالح اداره عموممردم يهاحکومتدر مباحث كالن  يموضوعات اساس

عنوان بهشود؛ چنان كه امروزه يمقلمداد  ياستگذاریدر بهبود س يحركت اساس کیحکومت با شهروندان، به مثابه 

متوجه  رند،یها قرار گيریگمیتصم انی. مردم چنانچه در جردشويمخوب محسوب  يحکمران يهاي اساساز مؤلفه يکی

د و نكنيم دایاست كه ملت نسبت به حکومت پ يخاطر تیامر، امن نیا جهیآنها خواهند شد و نت يو نادرست يدرست

 يکیكه  است ياوابسته ریمتغ يو اعتماد عموم ياجتماع هیسرما .آن گام بر خواهند داشت تیدر جهت استمرار و تقو

عملکرد شش ساله دولت  درحرف و عمل  نیتعارض ب نیاست. هم تیگذار شفافریمستقل آن، عامل تاث يرهایاز متغ

بدون  باشد، به محرمانه بودن عالقه دارد. اشتهعالقه د تیاز آنچه به شفاف شتریدولت ب نیكه ا دهدينشان م يروحان

 نیدهد، اما ايمرا ارتقا  يو اعتماد عموم ياجتماع هیحکومت است كه سرما ياز اركان كارآمد يکی یيگراجوانشک 

امر در  نیكند. چنانچه ا فیرا تضع ياجتماع هیسرما ،يساالرشاوندیخو قیتواند از طرو ميست ا زیدو لبه ن ریامر شمش

 شد. انینما يدولت روحان

 



 

 
 

23

1 

 1400آذر، 43، شماره 18دوره 
220 - 233  

 منابع

 هاکتاب

بخش، كـیان. سرمایه اجتماعي، اعتماد، به شهروندان اعتماد داشت، در تاج توانيچگونه م(. 1384. )وفه، كالوسا

 .شیرازه نشر :باز و حـسن پویان، تـهرانن خاکتـرجمه افـشی ،و توسعه دموكراسي

 دلفروز، تهران: نشر سالم. يترجمه محمدتق ،يمدن يهاو سنت يدموكراس. (1380) .رابرتپاتنام، 

، حسن پویان، تهران: بازخاک، ترجمه افشین توسعه و يدموكراس اعتماد، ،ياجتماع هیسرما (.1384) .انیك، بخشتاج

 نشر شیرازه.

تهران: مركز مدیریت  ،محمدعلي طوسي ترجمـه دكتـر ،رفتـار سـازماني (.1370) .اسـتورم، جـاننیـو و دیـویس، كیـت

 .دولتي

)بـا تأكیـد بـر حفاظت  حکمرانـي مبتنـي بـر پایـداري (.1391) ، حبیب.پـورابـراهیم و السـاداتزاهـدي، شمس

 .سمت : انتشارات تهران ،چاپ اول  ،محیطي(

 انتشارات رشد.: ، تهـرانياو حرفه راهنمـایي و مـشاوره شـغلي (.1375)شفیع آبادي، عبـداهلل. 

تشخیص مصلحت نظام،  : مجمع، تهـرانسـرمایه اجتمـاعي (.1387) .، اسـماعیليگاوس و رضا دیامـیري، س صـالحي

 .فرهنگي و اجتماعي يهاتحقیقات استراتژیک، پژوهش

توسلي، تهران:  غالم عباسبررسي سرمایه اجتماعي و حفظ آن(، ترجمه: نظم )پایان (. 1385) .سیفرانس، امایفوكو

 ایرانیان. ۀجامع

 نشر ني. :تهران ي،، ترجمه منوچهر صبوربنیادهاي نظریه اجتماعي .(1377) .كلمن، جیمز

 :هران، تباز، ترجمه احمد عقیلیان و افشین خاکعصر اطالعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ (.1380) .كاستلز، مانوئل

 .انتشارات طرح نو

 ، چاپ دوم، تهران: نشر مركز.ي، ترجمه محسن ثالثهپیامدهاي مدرنیت .(1380) .گیدنز، آنتوني

 ، تهران: انتشارات رامین.تیامن يشناسبیآس (.1383) .منوچهرلرني، 

 مقاالت



 23

2 

  های متولیان فرهنگ و هنر های تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با تأکید بر سیاستمؤلفه

 امركي، محمد توحیدفمحمدرسول درویشي، محمدرضا قائدي، گارینه كشیشیان سی

، «بررسي رابطه دسترسي به كاالهاي هنري و خدمات فرهنگي با سرمایه اجتماعي(. »1397اسماعیلي، رضا. )

 .87-106. ، صص69شمارۀ شناسي كاربردي، جامعه

زنان و خانواده سال  يدفاع - يفصلنامه فرهنگ ،«ياجتماع هیسرما ينقش زنان در ارتقا» (.1387) .افسر ي،افشار نادر

 .12شماره ، سوم

كاركنان سازمان  يشغل تیبر رضا ياجتماع هیسرما ریتأث يبررس» .(1398) .سادات الیل ،ينیحس و حسن ،يالماس

 .(1) 1 ي،پژوهش گردشگر ،«يو گردشگر يدستعی، صنايفرهنگ راثیم

، مجله مدیریت «نقش مدیران فرهنگي در حفظ و ارتقاء سرمایه اجتماعي(. »1387اصفهاني، مینا. )حمدي، كریم و 

 .71-82. ، صص2شمارۀ فرهنگي، 

شناسي ، جامعه«هنري و توسعه سرمایه اجتماعي-هاي فرهنگيكانون(. »1389مرشدي، ابوالفضل. ) شیري، حامد و

 .145-176. ، صص40كاربردي، شماره

از  يریشگیپ شیهما نی، در مجموعه مقاالت نخست«از جرم يریشگیو پ ياجتماع هیسرما» .(1387) .غالمرضا ،يغفار

 .289-263 س، صص.یپل يكاربرد قاتیجرم، تهران، دفتر تحق

 سنجش سرمایه اجتماعي كشور.  (.1397مركز ملي رصد اجتماعي. )

 يدر ارتقا ياجتماع هینقش سرما نییتب» (.1393) .حمداهلل ،يداریق يسجاسو  طاهره، لوصادق ؛ساربان يدریح لیوك

رفاه و توسعه  يزیربرنامه، «شهر نیشهرستان مشگ انیی: روستايمطالعه مورد ؛یيكشاورزان روستا يشغل يتمندیرضا

 .21شماره ي، اجتماع

 منابع التین

Bourdieu, p. (1986). the form of capital inj Richardsou(ed); Handbook of theory and research for the 

sociology of Education New York, Green wood. 

Frank, K. Topper, A. & Zhao, Y. (2001). Diffusion of innovations, social capital and sense of 

community. Paper presented at the annual meeting of American Educational Research Association, 

Seattle, WA. 

Kaufman, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide GovernanceIndicator: Methodology 

and Analytical Issues. World Bank, The World Bank Development Research Group. 

Leftwich, A. (1993). Governance, democracy and development in the Third World. Third World 

Quarterly 14(3): pp. 605-624. 



 

 
 

23

3 

 1400آذر، 43، شماره 18دوره 
220 - 233  

Narayan, D. & Cassidy, M. F. (2001). A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: 

Development and Validation of a Social Capital Inventory. Current Sociology, 49(2), pp. 59–102. 

Portes, A. Landolt, P. (1996). The Downside of Social Capital, The American Prospect, May 1. 

Putnam, RD. (2001). Social Capital: Measurement and Consequences. Isuma: Canadian Journal of 

Policy Research [Internet].; pp.  41-51. 

Putnam, R.D, Leonardi, R, Nanetti, R.Y. (1993). Making Democracy Work: CivicTraditions in Modern 

Italy; Princeton University Press, Princeton, NJ. 

Rosenfeld, R.,  &Steven F. Messner, and Eric B .(2001). “Social Capital and Homicide.” Social Forces 

80: pp. 283-309. 

 

 

 

 

 


