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چكيده

زمینه و هدف :اعتماد بنیان بسیاری از تعامالت و کنشهای روزمره در جوامع انسانی ،چه در زمینة
ارتباطات میانفردی و چه در حوزة ارتباطات اجتماعی ،است .اعتماد سیاسی به رابطة مردم و دولت
میپردازد که يکی از عوامل ضروری برای ادارة امور بهتر کشور ،رشد و توسعه بیشتر و تأمین نیازهای
مردم است .پژوهش حاضر قصد دارد با روش فراتحلیل به اين پرسش پاسخ دهد که درمجموع چه
متغیرهايی بر اعتماد سیاسی اثرگذار است و به چه میزان آن را تبیین کردهاند.
روش :سازوکار اجرای پژوهش فراتحلیل -کمی است .هدف اين روش ،انسجامبخشی ،مرور
نظاممند و يکدستسازی مطالعات صورتگرفته در يک حوزة معین پژوهشی است .جامعة آماری آن
 51پژوهش که  59نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسايی میزان تأثیر آن انتخاب شدند.
يافتهها :يافتههای تحلیلی پژوهش حاکی از اين است که اعتماد سیاسی بهعنوان متغیر وابستة
اصلی اثرپذير از حکمرانی ( ،)Effect size =59235عدالت ( ،)Effect size =59925سرماية اجتماعی
( ،)Effect size =59911دينداری ( ،)Effect size =59491رضايت اجتماعی (،)Effect size =59252
سرماية سیاسی ( ،)Effect size =592.9آنومی ( ،)Effect size =59211تبعیض (،)Effect size =59911
امنیت ( )Effect size =59941و شبکة اجتماعی ( )Effect size =59955بوده و درمجموع ،متغیرهای فوق
توانستهاند  Z =19415 ،Effect size= 59921و  sig =59554از اعتماد سیاسی را تبیین کند.
نتیجه :نتايج تحقیق نشان میدهد اعتماد سیاسی به میزان بسیار زيادی فاصلة اجتماعی میان
نهادهای حکومتی و شهروندان را کاهش داده و ارتباط بسیار مؤثری در روابط بین مردم ،حکومت،
نهادها و گروههای واسطه بین مردم و حکومت دارد .بر اساس نتايج پژوهش ،وضعیت اعتماد سیاسی
در حد متوسط بوده و بهاينترتیب ،اعتماد سیاسی در سطح باال ( 92درصد) ،متوسط ( 91درصد) و
پايین ( 95درصد) است.
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برخورداری يک دولت از سطح باالی اعتماد سیاسی شهروندان ،يکی از مزيتهای مهم
سیاسی و نشاندهندة برخورداری آن دولت از شاخص مشروعیت سیاسی در نزد اتباع
خود است .دولت برخوردار از اعتماد سیاسی شهروندان ضمن حفظ ثبات سیاسی پايدار،
در پیشبرد برنامهها و سیاستهای کوتاه و بلندمدت خود در سطح جامعه نیز موفق خواهد
بود (اسدی و رضوی ،5934 ،ص .)593اعتماد از مدتها قبل مورد تأکید نظريهپردازان
علوم اجتماعی و سیاسی از الک و توکويل گرفته تا پاتنام و نظريهپردازان مدنی قرارگرفته
است (محسنی مشتقین ،5931 ،ص .)..از ديرباز چگونگی تحقق جامعة مردمساالر
ازجمله دغدغة اصلی صاحبنظران و متفکران علوم سیاسی بوده است (پیراننژاد و
عبادی ،5935 ،ص.)55
سرماية سیاسی در ترسیم و ايجاد جامعة مردمساالر اهمیت و جايگاه ويژهای دارد.
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نخستین استفاده از واژة سرماية سیاسی در سال  5142است ( )Nayden, 2011و اولین تمايز
آن با سرماية اجتماعی در سال  5331انجام شد ( .)Magno, 2008آلموند و وربا معتقدند
بیگانگی سیاسی ،با نگرشهای عام اعتماد و بیاعتمادی اجتماعی مرتبط است و کسانی که
به ديگران اعتماد دارند ،واجد اعتماد سیاسی بیشتری نیز هستند .شايد فاضالنهترين تحلیل
در مورد تأثیر کارآمدی بر اعتماد سیاسی از آن آبرباخ و والکر باشد .آنها به اين نتیجه
رسیدند که از تمام متغیرهايی که میتوانند با اعتماد سیاسی ارتباط داشته باشند« ،کارآمدی»
مهمترين است .آنها با مقايسه گويههای کارآمدی با گويههای شخصیت ،دريافتند که
شاخصهای سیاسی ،رابطة بسیار قویتری با اعتماد سیاسی دارند تا با اعتماد به مردم
(سردارنیا و ديگران ،5911 ،ص .)544اعتماد بهعنوان پايه و اساس تعامالت و روابط
اجتماعی ،خاصه در روابط بین مردم و حکومت اهمیت بسیاری دارد (جهانگیری و ابوترابی
زارچی ،5935 ،ص .)1اعتماد سیاسی ،امری ذهنی و برآيند نگرش شهروندان يک جامعة
سیاسی نسبت به ماهیت و رفتار نظام سیاسی جامعه و پیشبینی آيندة سیاسی نظام است
(اسدی و رضوی ،5934 ،ص .)593ايستون ،اعتماد سیاسی را مجموعهای از نگرشهای
مثبت نسبت به موضوعهای سیاسی میداند که هم به رژيم سیاسی و هم به متصديان اقتدار
در جامعه بازمیگردد (پناهی و شايگان ،591. ،ص .)14دال ،يکی از شرايط الزم برای
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ايجاد و تحکم مردمساالری را در جوامع وجود اعتقادات و فرهنگ سیاسی مردمساالر
میداند و يکی از شاخصهای فرهنگ سیاسی مردمساالر را اعتماد مردم نسبت به يکدگر
میداند (دال ،5913 ،ص .)514اعتماد سیاسی از نگاه بريتزر ،دارای سه بعد میزان اعتقادِ
(باور يا اطمینان) افراد به سیستم يا نظام سیاسی ،میزان اعتقادِ آنان به کارگزاران فعال در
نظام سیاسی و میزان اعتقاد آنها به نهادهای سیاسی است (شايگان ،5911 ،ص .)511اعتماد
سیاسی در تجربة دنیای اجتماعی و سیاسی امروز ريشه دارد .اعتماد سیاسی بهوسیلة افرادی
ابراز میشود که از نظام سیاسی و سیاستمداران خود احساس رضايت میکنند .اعتماد
سیاسی فرد به ايجاد نهادهای مؤثر کمک میکند که اين نهادهای سیاسی نیز بهنوبهخود به
دولت برای حکمرانی خوب کمک میکنند؛ مسائلی مانند فساد يا ناشايستگی سیاسی،
وابستگی سیاسی و اقتصادی به بیگانگان ،پايینتر دانستن مردم ،احساس بینیازی به مردم،
ترس مردم از دولت ،عدم تطبیق گفتار و رفتار دولتمردان ،تورم يا بیکاری باال ،عملکرد
اقتصادی ضعیف ،موجب از بین رفتن اعتماد سیاسی میشود (محسنی مشتقین،5935 ،
ص .).9سرماية اجتماعی ،5قواعد ،هنجارها ،تعهدات ،مبادله و اعتماد ايجادشده در روابط
اهداف فردی و اجتماعی خود نائل گردند ،تعريف شده است ( Narayan & Pritchet, 1997,

 .)p.23سرماية اجتماعی محصول تعامل اجتماعی منظم و باثبات است و لزوماً در ساختار
روابط بین کنشگران جاری است؛ يعنی بهواسطة شبکههای روابط تولید میشود؛ در غیاب
چنین روابطی معادل عدم ايجاد سرماية اجتماعی است .بخشی از سرماية اجتماعی که با
مسائل سیاسی مرتبط است ،برآيند تعامل سیاسی است ،قیود الزامهای سرماية اجتماعی بر
کیفیت مشارکت سیاسی اثر میگذارد (تاجیک و جعفری ،5911 ،ص .)514يکی از
مهمترين داليلی که برای تأثیر سیاسی سرماية اجتماعی توسط متفکران علوم اجتماعی ذکر
شده ،اين است که سرمايههای اجتماعی از طريق منابع انسانی از قبیل مهارتهای انسانی
به وجود آمده است ،منابعی که توانايی افراد را برای رفتارهای جمعی افزايش میدهد
(امامجمعهزاده و ديگران ،5939 ،ص.)5.2
سنجش دقیق میزان سرماية اجتماعی به ما کمک میکند تا به نحوة حضور
مشارکتکنندگان در بازیهای اجتماعی که در اينجا مشارکت سیاسی است ،پی ببريم؛

تبيين اعتماد سياسی ايرانيان بهمثابه سرماية سياسی...

اجتماعی ،ساختارهای اجتماعی و تزئینات نهادی جامعه ،که اعضا را قادر میسازد تا به

نبود اصول نگرش و طبقهبندی الزم برای تفاوت گذاشتن باعث میشود تا فرد همه چیز

31

را مساوی بیابد و بهنوعی بیتفاوتی سیاسی دچار شود و درنتیجه ،از حضور در بازی
امتناع کند؛ اما کسانی که سرماية الزم را برای سرمايهگذاری و کسب نتايج ارزشمند دارند،
حاضرند با حوزة موردعالقه خود رابطه برقرار کنند و به تعبیر بورديو ،حق ورود آن را
بپردازند؛ زيرا چیزهايی که حاصل بردوباخت بازی در آن حوزه است ،ارزش جنگیدن را
دارد (موحد و ديگران ،5911 ،ص .)514رابرت پاتنام اولینبار بود که سرماية اجتماعی
را به تعامالت مدنی و مشارکت سیاسی ارتباط داد .وی تصريح کرد که يک رابطة قوی
بین وجود انجمنها ی داوطلبانه و کیفیت زندگی در جوامع وجود دارد .شرکت در
انجمنهای داوطلبانه ،منجر به تولید منافع فردی و جمعی میشود و مدعی شد که اين
منافع فردی و جمعی نتیجة مستقیم سرماية اجتماعی است .وی سرماية اجتماعی را
بهعنوان شبکههای اجتماعی و هنجارهای روابط متقابل و قابلیت اعتماد تعريف کرد
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(1993, p.19

 .) Putnam,جوامعی که دارای سطح بااليی از سرماية اجتماعی هستند،

ساختارهای سیاسی مؤثرتر و نخبگان سیاسی پاسخگوتری دارند .ساکنان جوامع با سرماية
اجتماعی باال در سطوح باالتری از مشارکت سیاسی عمل میکنند ()Putnam, 1993, p.40؛
برايناساس ،وجود اعتماد سیاسی يکی از مؤلفههای مهم سرماية سیاسی و ابعاد اصلی
حکمرانی خوب ،نقش مهمی در تأمین امنیت ملی ،کاهش تهديدهای بیرونی و درونی
نظام اجتماعی دارد .نظام سیاسی با پشتیبانی اعتماد سیاسی ،بهراحتی از بحرانهای دوران
تاريخی خود را عبور داده و گامهای مؤثری در توسعة سیاسی خود برمیدارد .اين امر
دربارة جامعة ايرانی در تاريخ تجربه شده است ،رخداد انقالب اسالمی ،پیروزی در جنگ
هشتساله ،مقاومت در برابر بحرانهای اجتماعی و میزان انسجام سیاسی مردم با نظام
اجتماعی حاکی از اهمیت اعتماد سیاسی و اثرگذاری آن در اجتماع بوده است.
پژوهشهای زيادی درباره ارتباط با اعتماد سیاسی در ايران صورت پذيرفته و بیشتر اين
پژوهشها با روش پیمايشی به تبیین اين مسئله پرداخته است؛ ازجمله ،پژوهشهای
نیکملکی و ديگران ( ،)5934طالبی و ديگران ( ،)5911پناهی و شايگان (،)591.
خانباشی ( ،)5935شايگان ( ،)5913جهانگیر و ابوترابی ( ،)5935شايگان (،)5911
سیدامامی و منتظری ( ،)5935اصغری و اسدی ( ،)5932خانباشی و ديگران (،)5935
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عدلیپور و ديگران ( ،)5939سردارنیا و ديگران ( )5911و زاهدی و خانباشی (،)5935
اعتماد سیاسی در بین شهروندان و عوامل مؤثر بر آن را بررسی کردهاند .اين پژوهشها،
ضمن داشتن يافتههای مناسب ،از پراکندگی و نبود انسجام تجربی در حوزة يافتهها رنج
میبرد .اين پژوهش قصد دارد با نگاهی به مطالعههای صورتگرفته دربارة اعتماد سیاسی،
به يک جمع بندی مناسب علمی برای تصمیم جامع دربارة عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی
دست يابد؛ برايناساس ،مطالعة حاضر قصد دارد عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی را با
استفاده از نرمافزار فراتحلیل کمّی موردبررسی قرار داده و به پرسشهای زير پاسخ دهد:
متغیرهای اثرگذار بر اعتماد سیاسی شهروندان کدام است؟
معنیدار در مدل به چه میزان اعتماد سیاسی شهروندان را تبیین میکند؟
پيشينة پژوهش اعتماد سياسی

مطالعات تجربی حوزة اعتماد سیاسی و عوامل مؤثر بر آن در ادامه گزارش شده است.
جدول شماره  .7مطالعات تجربی اعتماد سياسی در ايران

5

از اعتماد عمومی تا اعتماد سیاسی

زاهدی و خانباشی ()5935

2

تأثیر شبکههای ماهوارهای بر فرهنگ سیاسی

نیکملکی و ديگران ()5934

9

عوامل مؤثر در اعتماد سیاسی :پیمايش میان دانشجويان

طالبی و ديگران ()5911

4

اثر میزان دينداری بر اعتماد سیاسی

پناهی و شايگان ()591.

1

تأثیر حکمرانی خوب و سرماية اجتماعی بر اعتماد سیاسی

سردارنیا و ديگران ()5911

.

تأثیر عوامل اقتصادی بر سطح اعتماد سیاسی

خانباشی ()5935

1

نگرش نسبت به رفاه اجتماعی -اقتصادی و رابطة آن با اعتماد سیاسی

شايگان ()5913

1

تحلیل عوامل مرتبط با اعتماد سیاسی دانشجويان

3

بررسی عوامل اثرگذار بر اعتماد سیاسی

شايگان ()5911

55

نقش فرهنگ اعتماد و عملکرد نهادهای سیاسی در ايجاد اعتماد سیاسی

سیدامامی و منتظری ()5935

55

تأثیر پاسخگويی بر اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی

اصغری و اسدی ()5932

52

نقش عوامل راهبردی محیطی در تبیین اعتماد سیاسی

خانباشی و ديگران ()5935

59

تأثیر استفاده از شبکة اجتماعی فیسبوک بر اعتماد و مشارکت سیاسی

عدلیپور و ديگران ()5939

جهانگیری و ابوترابی زارچی
()5935
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سرماية سیاسی به معنای کنشهای سیاسی است که بهصورت آگاهانه فرايند سیاستگذاری
و نظام سیاسی را متأثر میسازد ( .)Booth & Richard, 2007سرماية سیاسی دارای دو بعد
ساختاری و ابزاری است .سرماية سیاسی ابزاری به معنای منابعی است که کنشگران از آن
بهره میگیرند تا فرايند سیاستگذاری را در راستای تحقق پیامدهای مطلوب به نفع خود
متأثر سازد .درعینحال ،ساختار سیستم سیاسی يعنی حکومت ،نهادهای سیاسی و گردآوری
سرماية سیاسی ابزاری توسط کنشگران را تحت تأثیر قرار داده که متناظر بر همان سرماية
سیاسی ساختاری است .در کنار دو نوع سرماية سیاسی ،سه سطح فردی ،سازمانی و اجتماعی
برای اين مفهوم وجود دارد؛ در سطح فردی :سرماية سیاسی تنها متعلق به مسئوالن دولتی
است ( .)Blumentritt & Rehbein, 2008اين سطح از سرمايه شامل دو بعد سرماية خوشنامی
و سرماية نمايندگی است ( .)Harvey & Novicevic, 2004در سطح سازمانی ،سرماية سیاسی،
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توانايی يک سازمان برای مديريت تعامالت خود با دولت از طريق فعالیتهای سیاسی است
که مستلزم آگاهی سازمان از سیاستهای عرصهای که در آن فعالیت میکند و شکل دادن
ماهرانه استراتژیهای الزم برای اثرگذاری بر آن سیاسیهاست (.)Shaffer & Hillman, 2000
در سطح اجتماعی به توانايی متأثر ساختن سیستم سیاسی اشاره میشود که تنها محدود به
سیاستمداران نبوده بلکه همة شهروندان را در بر میگیرد ( )Schugurensky, 2000و درنهايت
به بهسازی مردمساالری منجر میشود .سرماية سیاسی در سطح اجتماعی به معنای توانايی
شهروندان برای عمل سیاسی بوده و پیونددهندة آنان به نظام سیاسی است

( & Sørensen

 .)Torfing, 2003اعتماد سیاسی از نظر سیترين به احساس مردم در مورد متصديان سیاسی و
سیاستهای آنان بازمیگردد .لیپست و اشنايدر هم در کالبدشکافی اعتماد ،اطمینان سیاسی را
محدود به رهبران سیاسی و رهبران نهادهای اصلی کرده و مدعیاند هرگاه مردم تصور کنند
که سیاستمداران فقط به فکر منافع خود هستند ،اطمینان به دولت کاهش میيابد و اين امر
بهشدت تأثیر رسانههای تبلیغاتی بستگی دارد (اصغری و اسدی ،5932 ،ص)11؛ بهزعم
ايستون اعتماد سیاسی هم به سمت رژيم سیاسی و هم به سمت دارندگان اقتدار در جامعه
جهت پیدا میکند .نوريس هم در تعريف اعتماد سیاسی به پنج شاخص حمايت از اجتماع
سیاسی مثل ملت ،کشور ،حمايت از قانون اساسی کشور ،حمايت از امور اجرايی رژيم مثل
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مردمساالری و مانند آن ،حمايت از کنشگران سیاسی و نهادهای سیاسی مثل دولت ،مجلس،
قوه قضايیه ،ديوانساالری و احزاب توجه کرد .اطمینان سیاسی بیشتر به نخبگان و رهبران
سیاسی میپردازد ،ولی اعتماد سیاسی مفهومی عامتر است و عالوه بر کنشگران به نهادها و
گاهی اوقات به خود نظام سیاسی هم میپردازد .با توجه به نظريات بريتزر ،ابعاد اعتماد سیاسی
را میتوان در طیفی وسیع بین اعتماد سیاسی عام /انتزاعی تا اعتماد سیاسی خاص /بههمپیوسته
در نظر گرفت که شامل سه بعد اعتماد سیاسی است .اين سه بعد عبارت از میزان اعتقاد (باور
يا اطمینان) افراد به سیستم يا نظام سیاسی ،میزان اعتقاد (باور يا اطمینان) آنان به کارگزاران
فعال در نظام سیاسی و میزان اعتقاد (باور يا اطمینان) آنها به نهادهای سیاسی (زاهدی و
خانباشی ،5935 ،صص )1.-11هستند .وارن در تعريف خود از اعتماد سیاسی بر تمايل مردم
به پیروی از رهبران سیاسی در جامعه تأکید کرده است؛ اما بهزعم هثرينگتون ،اعتماد سیاسی
عبارت از درجهای از باور شهروندان پیرامون توانايی و موفقیت حاکمان سیاسی در برآورده
ساختن انتظارات آنان است .ارتباط تنگاتنگی از يک سو ،بین اعتماد اجتماعی (اعتماد مردم
به يکديگر) و سیاسی (اعتماد به نخبگان خود) و از سوی ديگر ،بین تجارب سیاسی افراد و
ادراک شهروندان از کارآمدی دولت نهفته است و نه واقعیت مربوط به موفقیتها و
موقعیتهای دولت .ممکن است دولتی از نظر آمار و ارقام و اطالعات دستگاههای خود يا
ديگران از کارآمدی در عرصههای مختلف برخوردار باشد ولی مردم چنین تلقی و برداشتی
از آن نداشته باشند؛ دراينصورت ،اعتماد سیاسی ارتباط عمیقی با فرهنگ سیاسی تودهها دارد
که در آن به نحوة نگرش ،احساسات و ارزيابی مردم دربارة نظام سیاسی و نهادهای ذیربط
توجه میشود (خانباشی و ديگران ،5935 ،ص .)15در اينجا دو تعريف متفاوت از مفهوم
اعتماد مقايسه میشوند:
 .5اعتماد سیاسی :احتمال اينکه يک نظام سیاسی يا بخشی از آن پیامدها يا نتايج
موردنظر مردم را در آينده تولید خواهد کرد؛ بهعبارتديگر ،اعتماد سیاسی يعنی احتمال کسب
نتايج مطلوب بدون اينکه يک گروه از مردم برای وقوع آن کاری صورت بدهند (احتمال
انجام امور مطلوب مردم بهوسیلة دولت بدون اينکه نیازی به دخالت مستقیم آنها باشد).

تبيين اعتماد سياسی ايرانيان بهمثابه سرماية سياسی...

برداشت آنها از کارآمدی دولت وجود دارد .در اين تعريف ،عنصر مهم و کلیدی در تلقی و

 .2اعتماد باور :راجع به عملی است که از ديگران انتظار میرود؛ يعنی احتمال اينکه
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ديگران کارهای خاصی را انجام دهند و يا از انجام کارهای خاصی امتناع کنند .اعتماد
عبارت از اين اعتقاد است که ديگران از طريق انجام يا عدم انجام برخی اعمال موجب
خشنودی ما میشوند و يا از وارد آمدن زيان به ما اجتناب میکنند.
هر دو تعريف بر عناصر زير تأکید میورزند :اعتماد يک نوع باور يا اعتقاد است.
اين باور در مورد اعمال يا اقدامات آيندة ديگران است و سرانجام ،اينکه اعتماد همراه با
خطر کردن است؛ چراکه زمان شکلگیری آن ،قطعیتی پیرامون نتايج و پیامدهای حاصل
وجود ندارد؛ يعنی فرد میتواند به يک نهاد عمومی اعتماد کند تا آنچه را که انتظارش را
دارد ،برای او انجام دهد يا بر اساس مؤلفههای مورد انتظار وی رفتار کند؛ دراينصورت،
اعتماد همواره بر پاية درجهای از خطرپذيری و عدم اطمینان شکل میگیرد يا در
موقعیتهايی ضرورت پیدا میکند که اطالعات موجود کامل نیست؛ پس اعتماد باوری
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در رابطه با اقدامات آتی افراد يا سازمانهاست .اين باور همواره با مخاطره و عدم اطمینان
از پیامدها همراه است و شخصی که اعتماد میکند ،از اين مخاطرات آگاه است .نکتة
ديگر اينکه پديدة فوق به ارزيابی ما از میزان قابلیت اعتماد ديگران بستگی دارد؛ يعنی
ديگران تا چه اندازه ظرفیت برآورده ساختن اعتماد ما را دارند (زاهدی و خانباشی،
 ،5935صص .)11-1.اسپنسر مبنای اعتماد سیاسی را در جوامع نظامی ،زور و در جوامع
صنعتی ،قرارداد میداند و جوامع در حال گذر را فاقد اعتماد میشمارد .البته اسپنسر
معتقد است اعتماد سیاسی در جوامع صنعتی پايین است؛ زيرا فردگرايی و سودجويی،
موجب ناديده گرفتن دولت میشود (پناهی و شايگان ،591. ،ص .)11کلمن هم در
بررسی عوامل اثرگذار بر افزايش يا کاهش اعتماد سیاسی میگويد :بعضاً ممکن است
میزان موفقیت در يک عملکرد دولت بر افزايش يا کاهش اعتماد سیاسی تأثیر داشته باشد؛
مثالً موفق نشدن حکومت آمريکا در ادارة جنگ ويتنام میتواند علت کاهش اعتماد
عمومی نسبت به حکومت آمريکا در يک دهه باشد (شايگان ،5913 ،ص .)3لوهمان
معتقد است که بدون اعتماد نظام سیاسی نمیتواند افراد را در شرايط ناپايدار و پرخطر
وادار به فعالیتها ی مددجويانه کند .در نظر پاری وقتی قانون بتواند متکی بر قدرت
کسانی باشد که به اعتماد خود نسبت به حکومتشان وفادار بمانند ،دراينصورت،
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حکومتها به بهترين وجهی مورد اعتماد خواهند بود .بااينهمه ،اعتماد به رژيم ،خود
نتیجهای از اطمینان فرد به سازوکارهای سیاسی است و موجه شمرده میشود (جهانگیری
و ابوترابی زارچی ،5935 ،ص .)3کالس اوفه در توجیه ضرورت نیاز به عنصر اعتماد و
بهويژه اعتماد سیاسی در جامعه و با فرض اينکه اعتماد در هر جامعهای موجود است،
فعال کردن و حفظ آن را بهجای ايجاد آن امری صحیحتر میداند .وی انگیزههای فردی
را برای پايداری و قوام اعتماد ،ناقص میبیند و برای تکمیل آن دو راهحل پیشنهاد میدهد:
يکی توجه به گروهها (بهطورکلی) بهعنوان منبع تقويت هويتهای مشترک و احساس
تعلق فرد .ديگری نهادهای جامعه که بر اساس توانمندی خود میتوانند اعتماد را در
سطح جامعه گسترش دهند (مرادی و ديگران ،593. ،ص.)553
در ادبیات اعتماد سیاسی گاه با سه مفهوم رايج وجود دارد:
 .5اثربخشی سیاسی :به احساسات شهروندان دربارة اثرهای کنش آنها روی
حوادث سیاسی میپردازد .اين مفهوم نشانگر اعتقاد افراد به اثرگذاری بر تغییرات سیاسی
و اجتماعی است .ريشة اين کلمه به روانشناسی اجتماعی و به مفاهیمی چون شايستگی
مقابل ازخودبیگانگی سیاسی است .در اينجا جهتگیری تعمیميافته بهسوی موضوعات
سیاسی است که در طول زمان کموبیش ثابت میماند و به ادراک فرد از قابلیت و
توانمندی خودش برمیگردد ،نه به تأثیر واقعی آن بر موضوعات سیاسی.
 .2اطمینان سیاسی  :به اطمینان سیاسی احساس مردم در مورد متصديان سیاسی و
سیاستهای مربوط است و محدود به رهبران سیاسی و رهبران نهادهای اصلی است.
 .9اعتماد سیاسی :مفهومی عامتر است و عالوه بر کنشگران به نهادها و گاه به خود
نظام سیاسی میپردازد؛ بنابراين ،از بین اين سه واژه بهدلیل جامعیت و توجه به تمام ابعاد
و جوانب سیاسی واژهها ،آنچه در اين تحقیق موردنظر بوده ،اعتماد سیاسی است که هر
سه سطح مفهوم اعتماد سیاسی را پوشش میدهد (طالبی و ديگران ،5911 ،ص.)511
 بنفیلد :بنفیلد اعتماد سیاسی را به شرايط اقتصادی و تجارب تاريخی مرتبط میکندو مشخصة جامعة ايتالیايی را اعتماد اندک به ديگران میداند .بنفیلد اين پديده را به تاريخ
طوالنی فقر هولناک و سلطة خارجی نسبت داده است .اعتماد به ديگران قمار بر سر اين

تبيين اعتماد سياسی ايرانيان بهمثابه سرماية سياسی...

فردی ،اعتمادبهنفس ،ارزيابی از توانايی خود و قابلیتهای شخصی برمیگردد و نقطة

توقع است که آيا ديگران هم بهجای سوءاستفاده از اعتماد شما ،در مقابل چنین میکنند؛ اما
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در فقر شديد ،شخص جايی برای اشتباه ندارد .شخص نمیتواند قمار کند؛ زيرا اگر از
اعتمادش سوءاستفاده شود (مثالً طلبش پرداخت نشود) ،ممکن است تمام خانوادهاش از
گرسنگی بمیرند .يک عامل کمککنندة ديگر عدم اعتماد شديد به قدرت است که ناشی از
تاريخ طوالنی سلطة استعمارگرانه خارجی در جنوب ايتالیاست؛ ازاينرو تبیین بنفیلد بر
اساس تأثیر متقابل توسعة اقتصادی و ديگر تجارب تاريخی است (شايگان ،5913 ،ص.).
 زتومکا :زتومکا معتقد است که سه دسته از عوامل برای شکلگیری فرهنگ اعتماددر يک جامعه دخیلاند که عبارتاند از :متغیرهای زمینهای (مثل سنت تاريخی اعتماد يا
بیاعتمادی)؛ متغیرهای مستقل (مثل شرايط ساختاری برای تجربیات مثبت يا منفی توأم
با اعتماد که شامل وحدت هنجاری ،ثبات نظام سیاسی ،شفافیت سازمان اجتماعی ،آشنايی
با محیط اجتماعی و پاسخگو بودن افراد و نهادهاست)؛ متغیرهای میانی (مثل خلقیات
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اجتماعی که شامل انگیزة اعتماد کردن ،عملگرايی ،خوشبینی ،گرايش به آينده ،تمايل
زياد کسب موفقیت است و سرماية اجتماعی که شامل ثروت و دارايی ،امنیت شغلی،
تعدد نقشها ،قدرت ،تحصیالت ،شبکههای روابط اجتماعی ،خانواده سالم و اعتقادات
دينی) است (جهانگیری و ابوترابی زارچی ،5935 ،ص.)55
 ماکس وبر :بر اساس تیپولوژی سهگانه اقتدار وبر (اقتدار سنتی ،کاريزماتیک وبوروکراتیک) ،سه نوع رابطه اعتماد میان مردم و حکومتها میتوان تشخیص داد :مبنای
اعتماد سیاسی در جوامع سنتی را پايبندی حکام به سنتها و رسوم کهن است .در
جوامعی که ويژگیهای خارقالعاده و فرهمندانه حاکمان برای مردم بااهمیت است،
حاکمان سیاسی فرهمند اعتماد سیاسی را جلب میکنند؛ در جوامع مدرن اعتماد سیاسی
بر مبنای قانون و مقررات عقالنی استوار است .وبر خطر امروز را خطر نظم بدون اعتماد
میدانست و معتقد بود فرايند ديوانساالر شدن و عقالنی شدن ممکن است به مشروعیت
بدون اعتماد منجر شود (شايگان ،5911 ،ص.)511
 نیوتن :به نظر نیوتن کارآمدی نهادهای سیاسی و اجتماعی ،واسطهای بین اعتماداجتماعی افراد و اعتماد سیاسی آنهاست .اعتماد اجتماعی فرد ،به ايجاد روابط همکارانة
اجتماعی که اساس شکلگیری سازمانهای سیاسی -اجتماعی کارآمد است ،کمک میکند
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(فرايندی از باال به پايین) .به نظر وی سازمانهای سیاسی -اجتماعی کارآمد ،به ايجاد
دولت کارآمد و مشروع ياری میرساند که اين خود به شکلگیری شرايط اجتماعی
مناسب برای سرماية اجتماعی باال و جامعة مدنی توسعهيافته کمک میکند (فرايندی از
باال به پايین) .اعتماد سیاسی فردی نیز به ايجاد نهادهای کارآمد سیاسی میانجامد که اين
نیز بهنوبه خود به بهبود عملکرد دولت ،منجر شده و موجب شکلگیری سرماية سیاسی
و شرايط رشد جامعة مدنی میشود (فرايندی از باال به پايین و برعکس)؛ بنابراين ،سرماية
اجتماعی و جامعة مدنی توسعهيافته ،امکان ايجاد دولت مفید را فراهم میکند و دولت
کارآمد به بقای سرماية اجتماعی و شرايط جامعة مدنی مدد میرساند .نیوتن رابطة بین
سرماية اجتماعی و سرماية سیاسی را رابطهای الزاماً نزديک و متقارن نمیداند .به نظر او
سطوح باالی اعتماد اجتماعی میتواند با سطوح باالی اعتماد سیاسی همراه باشد اما
ضرورتاً اينگونه نیست .تصور يک دولت خوب بدون بنیادهای محکمی چون نهادهای
کارآمد عمومی و خصوصی مشکل است .وی تأکید میکند رابطة بین سرماية اجتماعی و
سرماية سیاسی میتواند با داليلی چون شکست ائتالف دولت ،دورهای از فساد و
ضعیف و يا شکست در جنگ ،گسسته شود (سردارنیا و ديگران ،5911 ،ص.)549
 اینگلهارت :اينگلهارت معتقد است که اعتماد بین شخصی و اعتماد سیاسی يکی ازمؤلفههای ارزشهای وجودی يا بیان نفس است که در مقابل ارزشهای بقا قرار میگیرد.
در نظر وی اعتماد سیاسی متأثر از عوامل متعددی شکل میگیرد .بر اساس نظريه وی
توسعه اقتصادی -اجتماعی میتواند بر میزان اعتماد سیاسی جوامع تأثیراتی را بگذارد؛ بدين
معنا که اينگلهارت ،توسعه اقتصادی -اجتماعی را در دو سطح فردی و جمعی بیان میکند.
در سطح فردی میزان درآمد فرد مدنظر است و در سطح جمعی آن ،پیشرفت در فنّاوریهای
ارتباطی چون ماهواره و اينترنت و همچنین ،افزايش تحرک اجتماعی و افزايش عضويت
فرد در شبکههای اجتماعی و تعامالتی يا به عبارت کلیتر ،میزان سرماية اجتماعی افراد
موردتوجه است .درواقع ،میتوان گفت با گسترش صنعتی شدن و فنّاوریهای ارتباطی
چون اينترنت که از نشانههای توسعة اقتصادی -اجتماعی است ،تحرک اجتماعی مردم
بیشتر میشود و اين خود منجر به تغییر در نوع تعامالت و شبکههای ارتباطی افراد شده

تبيين اعتماد سياسی ايرانيان بهمثابه سرماية سياسی...

ناکارآمدی سیاسی ،شوکهای بیرونی به نظام ،تورم و بیکاری باال ،عملکرد اقتصادی

است؛ مثالً گسترش استفاده از اينترنت به افراد امکان عضويت در شبکههای اجتماعی

12

مجازی را داده است که اين شبکههای اجتماعی مجازی میتوانند پیامها و معانی سیاسی را
به افراد منتقل کنند که بر میزان اعتماد سیاسی آنها اثرگذار است .از جانب ديگر ،در نظر
اينگلهارت عضويت افراد در اين شبکههای اجتماعی باعث میشود تا افراد به ابراز خود
بپردازند و اين میتواند بر رضايتمندی فرد و احساس خوشبختی وی تأثیر بگذارد .درواقع
با افزايش سرماية اجتماعی فرد ،میزان رضايتمندی وی از زندگی نیز بیشتر میشود .در نظر
وی باال بودن ارزشهای بیان نفس که اعتماد سیاسی يکی از شاخصهای آن است ،با میزان
نسبتاً باالی رضايت از زندگی پیوند دارد .بر اساس نظرية اينگلهارت رضايت از زندگی
بهعنوان يکی از عوامل مؤثر بر میزان اعتماد سیاسی است؛ بدين معنا که هرچه فرد از زندگی
خود رضايت بیشتری داشته باشد ،مشارکت مؤثرتری در عرصة سیاسی دارد .همچنین،
اينگلهارت معتقد است که سطح سواد عمومی و میزان تحصیالت فرد میتواند بر نوع
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جهتگیریهای سیاسی و میزان اعتماد سیاسی وی اثرگذار باشد؛ بدين معنا که افراد دارای
تحصیالت دانشگاهی تأکید بیشتری به نسبت شهروندان عادی بر بیان نفس داشتهاند.
اينگلهارت به تأثیر مستقل ساختارهای فوق فرهنگی يا همان سنتهای دينی میراث مشترک
تاريخی جوامع اذعان دارد؛ به اين معنا که مذهب و قومیت افراد ،مستقل از عامل توسعة
اقتصادی -اجتماعی بر میزان اعتماد سیاسی افراد اثرگذار است (جهانگیری و ابوترابی
زارچی ،5935 ،صص.)59-52
 پیر بوردیو  :وی به مفهوم سرماية سیاسی در کنار سرماية نمادين در قلمرو میدانيا قضای اجتماعی اشاره میکند که کنشگران سیاسی از طريق مواضع سیاسی و راهبردهای
سیاسی به دنبال کسب موقعیتهای فرادست در میدان سیاسی است .عامالن سیاسی به
اين معنا تالش میکنند تا ابزار مشروع دستکاری جهان اجتماعی را به انحصار خود
درآورند .بهزعم وی ،هر قدر میدان سیاسی مستقلتر ،به همان میزان سازوکارهای
درونیاش نیز نقشی مهمتر در فعالیت سیاسی ايفا میکند .وی بین دو نوع سرماية سیاسی
تفکیک قائل شد؛ يعنی سرماية سیاسی که فرد کسب میکند و سرماية سیاسی که از طريق
نمايندگی حاصل میشود .سرماية سیاسی فردی نتیجه يا انباشت يا کنش و عمل در يک
موقعیت نهادی است .سرماية سیاسی فردی با نابودی شخصی که در رأس قدرت قرار
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دارد ،از بین میرود .سرماية سیاسی بهوسیله نمايندگی از طريق سرمايهگذاری يک نهاد
به دست میآيد .شخص میزان مشروط و محدودی از سرماية جمعی را نهاد دريافت
میکند .سرماية سیاسی به شکل موقعیتها و مناصب نهادينه میشود (بابايی،5911 ،
ص .)41در نزد بورديو ،سرماية اقتصادی شامل سرمايههای مالی ،میراث منقول و
غیرمنقول ،دارايیهای گوناگون و غیره تنها يکی از سرمايههای موجود در جامعه است و
در کنار آن ما دستکم ،سه نوع ديگر از سرمايه را نیز وجود دارد :يک .سرماية فرهنگی:
تحصیالت و به دست آوردن قابلیتهای فرهنگی و هنری ،بیانی و کالمی؛ دو .سرماية
اجتماعی :به دست آوردن موقعیتهای اجتماعی و برخورداری از شبکههای کمابیش
گستردهای از روابط ،دوستان و آشنايان که میتوانند در مواقع ضروری به نفع فرد وارد
عمل شوند؛ و سه .سرماية نمادين :بهدلیل موقعیتهای کاريزماتیک و يا با تکیه بر نمادها
و قدرتهای پیشزمینهای برای نمونه نهادها ،سازمانها ،دين ،قومیت و  ...برای فرد ايجاد
میشود .بدين ترتیب ،هر فرد و هر مجموعهای از افراد در جامعه دارای سرمايهای کلی
میشوند که خود ترکیبی از سرمايههای نامبرده است .در باالترين ردة اجتماعی که میدان
باالترين سرماية کل نیز هستند؛ همچون سیاستمداران و مشاغل آزاد (پزشکان ،وکال،
صاحبان بزرگ سرمايه .)...درحالیکه در پايینترين رده کسانی قرار میگیرند که کمترين
سرماية کل را دارا هستند؛ نظیر مزدبگیران زراعی و کارگران صنعتی ساده .دراينمیان،
ترکیب سرماية اقتصادی و سرماية فرهنگی میتواند گروههای اجتماعی متفاوتی را به
وجود بیاورد؛ برای مثال ،سرماية فرهنگی نسبتاً پايین و سرماية اقتصادی باال را میتوان
در روسای صنايع و سرمايهداران متوسط مشاهده کرد ،درحالیکه سرماية اقتصادی پايین
و سرماية فرهنگی نسبتاً باال را میتوان در مشاغل فرهنگی همچون معلمان و هنرمندان
ديد .سرمايهها قابلتبديل به يکديگر و قابلمبادله با يکديگر هستند و بنابراين بازتولید
قدرت صرفاً از خالل مدارهای خطی ساده مثالً در سیستم سیاسی يا فرهنگی انجام
نمیگیرد بلکه در مجموعههايی ترکیبی از میدانهای فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و ...
انجام میگیرد که در مجموعه گروه حاکمان را میسازند .بورديو نیز به صورتی تلفیقی
در زمینه کنش ،به تأثیر فضای ساختار اجتماعی (طبقات يا حوزههای کنش) ،در قالب
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قدرت است ،در جوامعی مثل فرانسه ،به نظر بورديو کسانی قرار میگیرند که دارای

چند مفهوم بنیادی از قبیل عادتواره ،حوزه و سرمايه که ستون فقرات آن از رابطه
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دوسويه میان ساختارهای عینی (ساختارهای حوزة اجتماعی) و ساختارهای ذهنیشده
(عادتواره) تشکیل يافته میپردازد .بورديو در تبیین کنش افراد که بهصورت ضمنی
میتوان مسئله اعتماد و بی اعتمادی را نیز از آن استخراج نمود ،به ساختارهای طبقاتی و
حوزهای که فرد در آن پرورش يافته ،اشاره کرده و میگويد هر فرد با توجه به عادتواره
و سلیقهای که از فضای ساختار اجتماعی (طبقات يا حوزههای کنش) با توجه به
سرمايههای در دسترس خويش اخذ میکند؛ به کنش خود هدف و جهت میدهد و
شناخت انگیزه و چرايی و الگوی کنش او حتی در زمینه اعتماد يا بیاعتمادی سیاسی نیز
با رجوع به همان حوزه و ساختار اجتماعی و اقتصادی امکانپذير است .میزان اعتماد به
نظام سیاسی موجود بستگی به میزان سرمايههای در اختیار فرد و طبقه خاصی است که
فرد در آن وجود دارد؛ زيرا طبقات باال و تا حدودی طبقات متوسط با در اختیار داشتن
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انواع سرمايهها (اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و نمادی) جزئی از بدنة حکومت را تشکیل
میدهند و با توجه به پرورش فرهنگی خاصی که از بدو تولد میبینند ،هم اعتماد سیاسی
بااليی نسبت به نظام سیاسی موجود دارند و هم وسیلة بازتولید نظام سیاسی در میان
طبقات ديگر هستند؛ اما طبقات پايین با توجه به اينکه از سرمايههای اندکی برخوردارند
و همیشه در تکاپوی کسب احتیاجهای اولیة زندگی خويش هستند ،بنابراين همیشه با
کمال مطلوب زندگی فاصله دارند و درنتیجه ،علت فقر و بدبختی خويش را نظام سیاسی
موجود میپندارند؛ در اين شرايط اعتماد آنها به نظام سیاسی پايین است (طالبی و
ديگران ،5911 ،صص.)531-534
 آنتونی گیدنز :آنتونی گیدنز به «ذات مفهوم اعتماد سیاسی» اشاره کرده و معتقداست که در اعتماد سیاسی نوعی رابطة مبادلهای میان شهروندان و نظام سیاسی حاکم
نهفته است .مردم برای رفع نیازهای خود بهخصوص برای تأمین امنیت ،آسايش و
مشارکت در امور جامعه نیاز به ارتباط با دولت دارند و از سوی ديگر ،اين نیاز هم توسط
دولتها برای مشارکت شهروندان احساس میشود .هنگامیکه در اين مبادله مردم
احساس کنند هزينهها بیشتر از سود آن شده است ،از مشارکت خود میکاهند .گیدنز
ماهیت نهادهای مدرن را عمیقاً وابسته به نظامهای انتزاعی بهويژه نظامهای تخصصی
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میداند و معتقد است اين نظامها با قابلیت اعتماد به مهارت تخصصی تثبیتشده کار
میکنند .او اعتماد به نهادها را صورت پايبندیهای ناديدنی میداند که طی آن ،ايمان به
کارايی و منفعت ساختاری که شخص عادی تقريباً چیزی از آن نمیداند ،حفظ میشود.
به باور گیدنز ،اعتماد يا عدم اعتماد به نظامهای تخصصی (که نظام سیاسی جزئی از آن
است) ،در معرض تأثیر شديد از تجارب ما در نقاط دسترسی و همچنین ،دانشهای
روزمرهای قرار دارد که از طريق رسانههای ارتباطی و منابع ديگر در دسترس شهروندان
عادی و نیز کارشناسان فنی قرار میگیرد (مرادی و ديگران ،593. ،ص.)553
مدل نظری پژوهش

در جدول زير ،با توجه به چارچوب نظری پژوهش ،متغیرهای مورد تأکید نظريهپردازان
در ارتباط با عوامل اثرگذار بر اعتماد استخراج شده است و همچنین نشان داده شده است
که هر يک از متغیرهای بهدستآمده حاصل از يافتههای اين پژوهش که بهعنوان عوامل
مؤثر بر اعتماد شناخته شدهاند  ،به کدام ديدگاه نظری نزديک است و به چه میزان اين
نظريهها تبیینگر اعتمادند.

نظريهپردازان

مفاهيم نظری

مفاهيم تجربی

کلمن

میزان موفقیت در يک عملکرد نظام

حکمرانی (عملکرد اجتماعی نظام)

بنفیلد

شرايط اقتصادی
ثبات نظام سیاسی
پاسخگو بودن افراد و نهادها
گرايش به آينده
سرماية اجتماعی
امنیت شغلی
شبکة روابط اجتماعی
اعتقادات دينی
پايبندی حکام به سنتها و رسوم کهن

عدالت (عدالت اقتصادی)
سرماية سیاسی (انسجام سیاسی)
حکمرانی (پاسخگويی سیاسی)
رضايت از زندگی (امید به آينده)
سرماية اجتماعی
امنیت (امنیت اقتصادی)
شبکة اجتماعی
دينداری
دينداری (اعتقاد به دينداری مسئوالن)

قانون و مقررات عقالنی

عدالت

کارآمدی نهادهای سیاسی و اجتماعی
سرماية اجتماعی
سرماية سیاسی

حکمرانی (عملکرد اجتماعی نظام)
سرماية اجتماعی
سرماية سیاسی

زتومکا

وبر

نیوتن
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جدول شماره  .2مطالعات حاصل از مبانی و ديدگاههای نظری
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نظريهپردازان

اينگلهارت

مفاهيم نظری

مفاهيم تجربی

میزان درآمد فرد
پیشرفت در فناوری ارتباطی و افزايش عضويت
فرد در شبکههای اجتماعی و تعامالتی
سرماية اجتماعی
رضايت از زندگی

جمعیتی (درآمد)

سرماية اجتماعی
رضايت از زندگی

سطح سواد عمومی و میزان تحصیالت فرد

جمعیتی (تحصیالت)

مذهب و قومیت افراد

دينداری

سرماية اجتماعی

سرماية اجتماعی

سرماية سیاسی

سرماية سیاسی

بورديو

شبکة اجتماعی

مدل نظری تحقيق
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مدل نهايی که برای اين تحقیق و بر اساس نظريات اعتماد طرح میشود ،به شکل زير است.
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شكل شماره  .7مدل اوليه اعتماد سياسی در ايران
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روششناسی

18

پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل( 2کمی) است .فراتحلیل قصد دارد مطالعات پیمايشی
پراکنده بر حسب نقاط جغرافیايی ،مکانی ،زمانی و تنوع فرهنگی که در آن متغیر وابسته
(اعتماد سیاسی) در همة مطالعات سنجیده شدهاند ،تأثیر متغیرهای مستقل مشابه را در آن
اندازهگیری کند .برای اين منظور ،پژوهشهای انجامگرفته در بازه زمانی در سالهای
 5913تا  5931با موضوع اعتماد سیاسی است که در پايگاههای اطالعات علمی جهاد
دانشگاهی (سید ،)9پايگاه مجالت تخصصی نورمگز ،4بانک اطالعات نشريات کشور
(مگايران )1ثبت شده است .پس از بررسی بیش از  51مطالعة پژوهشی در باب اعتماد
سیاسی ،درنهايت 59 ،سند پژوهشی متناسب با مالکهای فراتحلیل کمی (ضريب
همبستگی ،حجم نمونه ،سطح معنیداری ،کیفیت پژوهش ،اعتبار و ورايی پژوهش،
پیمايش) انتخاب شدند .بعد از دستهبندی اولیة مطالعات ،سنخشناسی و توصیف آن،
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متغیرهای پژوهش که بیش از دو بار در مطالعات تکرار شدهاند ،برای تعیین اندازه اثر و
ضريب همبستگی آن وارد  CMA2شدند.
يافتههای پژوهش
الف .يافتههای توصيفی

خالصه مباحث روشی پژوهشها در جدول شماره  9ارائهشده است:
جدول شماره  .3سنخشناسی روشی مطالعات تجربی
نمونه

روش +ابزار

شيوه نمونهگيری

مكان

کد

جامعه

451

پیمايش (کمی)  +پرسشنامه

تصادفی ساده

تهران

2

451.5.

455

پیمايش (کمی)  +پرسشنامه

تصادفی و سامانمند

کرمان

9

1233

915

پیمايش (کمی)  +پرسشنامه

طبقهای متناسب

تهران

4

91555315

.95

پیمايش (کمی)  +پرسشنامه

سهمیهای طبقهای

تهران

1

-

.55

پیمايش (کمی)  +پرسشنامه

خوشهای

مشهد و

چندمرحلهای

سبزوار

.

-

451

پیمايش (کمی)  +پرسشنامه

تصادفی ساده

تهران

1

9155315

445

پیمايش (کمی)  +پرسشنامه

سهمیهای

تهران

5

شيوه نمونهگيری

کد

جامعه

نمونه

روش +ابزار

1

54522

495

پیمايش (کمی)  +پرسشنامه

3

9155315

445

پیمايش (کمی)  +پرسشنامه

55

-

91.

پیمايش (کمی)  +پرسشنامه

13

مكان

تصادفی

شیراز

طبقهبندیشده

تهران

سهمیهای
دومرحلهای

تهران

خوشهای

55

-

451

پیمايش (کمی)  +پرسشنامه

تصادفی

تهران

52

-

451

پیمايش (کمی)  +پرسشنامه

تصادفی

تهران

59

-

.55

پیمايش (کمی)  +پرسشنامه

خوشهای

تبريز

چندمرحلهای

جدول شماره  .1جامعه آماری موردبررسی پژوهش

شهروندان

3

.3/29

دانشجويان

9

29/51

معلمان و کارکنان آموزشوپرورش

5

1/.3

جمع

59

555

يافتههای جدول شماره  4نشان میدهد که  .3/29درصد جامعه آماری شهروندان،
 29/51درصد دانشجويان و  1/.3درصد معلمان و کارکنان آموزشوپرورش تشکیل میدهد.
جدول شماره  .3سطح اعتماد سياسی
سطح اعتماد سياسی

درصد فراوانی

باال

92

متوسط

91

پايین

95

جمع

555

تبيين اعتماد سياسی ايرانيان بهمثابه سرماية سياسی...

گروه موردی بررسی

فراوانی

درصد فراوانی

اعتماد سیاسی در جدول شماره  ،1حاکی از اين است که در  92درصد در سطح

30

باال 91 ،درصد متوسط و  95درصد پايین است
جدول شماره  .6مقولهبندی روابط متغيرهای مستقل با اعتماد سياسی
سنخشناسی پژوهش

تعداد پژوهش

درصد

عوامل اجتماعی -فرهنگی و اعتماد

4

95/1.

شبکة اجتماعی و اعتماد سیاسی

2

51/91

دينداری و اعتماد سیاسی

5

1/.3

حکمرانی خوب و اعتماد سیاسی

9

29/51

عوامل اقتصادی و اعتماد سیاسی

2

51/91

راهبردهای محیطی و اعتماد سیاسی

5

1/.3

جمع

59

555
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جدول فوق روابط بین متغیرهای پژوهش با اعتماد سیاسی را به تفکیک نشان میدهد.
ب .يافتههای استنباطی

نتايج حاصل از ضريب همبستگی و اندازة اثر پژوهش در جدول شماره  1ارائه شده است.
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تبيين اعتماد سياسی ايرانيان بهمثابه سرماية سياسی...
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نتايج حاصل از يافتههای اين جدول نشان میدهد:
اثر کلی حکمرانی=59235 :

Effect size

 -متغیر پاسخگويی اخالقی در سطح = 59555

P-Value

دارای تأثیر معناداری بر

اعتماد سیاسی است و  59922درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را تبیین میکند.
 متغیر عملکرد اجتماعی نظام در سطح  P-Value = 59555دارای تأثیر معناداری براعتماد سیاسی است و  59951درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
 -متغیر میزان فساد اجتماعی در سطح = 59555

P-Value

دارای تأثیر معناداری بر

اعتماد سیاسی است و  594.1درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
 -متغیر پاسخگويی سیاسی در سطح = 59555

P-Value

دارای تأثیر معناداری بر

اعتماد سیاسی است و  59932درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
اثر کلی عدالت=59925 :

Effect size

 متغیر عدالت سیاسی در سطح  P-Value = 59551دارای تأثیر معناداری بر اعتمادسیاسی است و  599.3درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را تبیین میکند.
سیاسی است و  59113درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
 متغیر عدالت اجتماعی در سطح  P-Value = 59555دارای تأثیر معناداری بر اعتمادسیاسی است و  5919.درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
اثر کل سرماية اجتماعی=59911 :

Effect size

 -متغیر اعتماد نهادی در سطح = 59555

P-Value

دارای تأثیر معناداری بر اعتماد

سیاسی است و  59214درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را تبیین میکند.
 متغیر اعتماد تعمیميافته در سطح  P-Value = 59552دارای تأثیر معناداری بر اعتمادسیاسی است و  599.3درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
 متغیر اعتماد بینفردی در سطح  P-Value = 59555دارای تأثیر معناداری بر اعتمادسیاسی است و  59941درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
 -متغیر عضويت در نهادهای اجتماعی در سطح = 59552

P-Value

دارای تأثیر

معناداری بر اعتماد سیاسی است و  59254درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.

تبيين اعتماد سياسی ايرانيان بهمثابه سرماية سياسی...

 -متغیر عدالت اقتصادی در سطح  P-Value = 59555دارای تأثیر معناداری بر اعتماد

 -متغیر مشارکت اجتماعی در سطح = 59555
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P-Value

دارای تأثیر معناداری بر

اعتماد سیاسی است و  5995.درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
اثر کلی دينداری=59491 :

Effect size

 متغیر میزان دينداری در سطح  P-Value = 59555دارای تأثیر معناداری بر اعتمادسیاسی است و  59931درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را تبیین میکند.
 -متغیر اعتقاد به دينداری مسئوالن در سطح = 59555

P-Value

دارای تأثیر

معناداری بر اعتماد سیاسی است و  5923.درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
اثر کلی رضايت اجتماعی=59252 :

Effect size

 -متغیر امید به آينده در سطح = 59555

P-Value

دارای تأثیر معناداری بر اعتماد

سیاسی است و  59422درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را تبیین میکند.
 -متغیر رضايت از زندگی در سطح = 59555

P-Value

دارای تأثیر معناداری بر

فصلنامه جامعهشناسی سياسی ايران ،سال اول ،شماره سوم (پياپی  ،)3پاييز 7331

اعتماد سیاسی است و  59951درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
 -متغیر رضايت از عملکرد مسئولیت در سطح = 59555

P-Value

دارای تأثیر

معناداری بر اعتماد سیاسی است و  59214درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
اثر کل سرماية سیاسی=592.9 :

Effect size

 متغیر مشارکت سیاسی در سطح  P-Value = 59554دارای تأثیر معناداری بر اعتمادسیاسی است و  59511درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را تبیین میکند.
 متغیر انسجام سیاسی در سطح  P-Value = 59555دارای تأثیر معناداری بر اعتمادسیاسی است و  59951درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
 -متغیر جامعهپذيری سیاسی در سطح = 59554

P-Value

دارای تأثیر معناداری بر

اعتماد سیاسی است و  59931درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
اثر کلی آنومی=59211 :

Effect size

 متغیر آنومی اقتصادی در سطح  P-Value = 59555دارای تأثیر معناداری بر اعتمادسیاسی است و  59413درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را تبیین میکند.
 متغیر آنومی اجتماعی در سطح  P-Value = 59559دارای تأثیر معناداری بر اعتمادسیاسی است و  59933درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.

 -متغیر آنومی سیاسی در سطح = 59555

P-Value
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دارای تأثیر معناداری بر اعتماد

سیاسی است و  59921درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
اثر کلی تبعیض=59911 :

Effect size

 متغیر محرومیت نسبی در سطح  P-Value = 59555دارای تأثیر معناداری بر اعتمادسیاسی است و  59114درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را تبیین میکند.
 متغیر احساس تبعیض اقتصادی در سطح  P-Value = 59551دارای تأثیر معناداریبر اعتماد سیاسی است و  599.3درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
 متغیر احساس تبعیض سیاسی در سطح  P-Value = 59555دارای تأثیر معناداریبر اعتماد سیاسی است و  59113درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
اثر کلی امنیت=59941 :

Effect size

 متغیر امنیت اقتصادی در سطح  P-Value = 59555دارای تأثیر معناداری بر اعتمادسیاسی است و  59245درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را تبیین میکند.
 متغیر امنیت اجتماعی در سطح  P-Value = 59555دارای تأثیر معناداری بر اعتماداثر کل شبکة اجتماعی=59955 :

Effect size

 متغیر میزان استفاده از فیسبوک در سطح  P-Value = 59555دارای تأثیر معناداریبر اعتماد سیاسی است و  59211درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را تبیین میکند.
 متغیر رسانة خارجی در سطح  P-Value = 59555دارای تأثیر معناداری بر اعتمادسیاسی است و  59241درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
 -متغیر رسانة داخلی در سطح = 59552

P-Value

دارای تأثیر معناداری بر اعتماد

سیاسی است و  5945.درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را تبیین میکند.
 متغیر میزان استفاده از اينترنت در سطح  P-Value = 59555دارای تأثیر معناداریبر اعتماد سیاسی است و  59944درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
درنهايت ،اثر کل پژوهش بر اعتماد سیاسی Effect size =59921 :مجموع متغیرهای
معنیدار در مدل 92 ،درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را تبیین میکند.

تبيين اعتماد سياسی ايرانيان بهمثابه سرماية سياسی...

سیاسی است و  59493درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.

جمعبندی
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سرماية سیاسی به مفهوم انسجام و پیوستگی میان نهادهای سیاسی و شهروندان است .اعتماد
سیاسی يکی از مؤلفههای مهم سرماية سیاسی است که نقش حائز اهمیت در امنیت ملی دارد
و يکی از الزامات بنیادين نظام سیاسی و تداوم حیات سیاسی آن تلقی میشود و برای افزايش
مشروعیت نظام و توسعة سیاسی و اجتماعی ضرورت دارد .اين اعتماد در فرايند روابط
اجتماعی بین شهروندان و نهادهای سیاسی و حکومت بهويژه در امر حکمرانی خوب تبلور
میيابد .در اصل اعتماد سیاسی با سازمان ،نهاد ،انجمن ،احزاب ،گروههای سیاسی ظهور
میکند ،لذا اعتماد سیاسی نتیجة تعامالت اجتماعی موجود و گروهی انجمنها و فعالیتهای
سیاسی است ،بهخصوص اگر اين اعتماد از حد فردی به سطح اجتماعی انتقال يابد ،بهعنوان
يک سرمايه باارزش تلقی میگردد .اين پژوهش با هدف انجام فراتحلیل و پاسخ به اينکه
درمجموع وضعیت اعتماد سیاسی ايرانیان در چه حدی است و چه سازوکارهايی بر
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شکلگیری اين اعتماد اثرگذار است 51 ،سند پژوهشی تجزيهوتحلیل شده است .نتايج حاصل
از پژوهش نشان میدهد که  .3929درصد جامعة آماری شهروندان 29951 ،درصد دانشجويان
و  19.3درصد معلمان و کارکنان آموزشوپرورش تشکیل میدهد .وضعیت اعتماد سیاسی
در حد متوسط است و بهاينترتیب که اعتماد سیاسی در سطح باال ( 92درصد) ،متوسط (91
درصد) و پايین ( 95درصد) است .مهمترين يافتههای حاصل از اندازة اثر پژوهشی نشان
میدهد که در بعد حکمرانی (پاسخگويی اخالقی= ،59922عملکرد اجتماعی نظام=59951
میزان فساد اجتماعی= ،594.1پاسخگويی سیاسی= ،)59932بعد عدالت (عدالت
سیاسی= ،599.3عدالت اقتصادی=  ،59113عدالت اجتماعی= ،)5919.بعد سرماية اجتماعی
(اعتماد نهادی= ،59214اعتماد تعمیميافته=  ،599.3اعتماد بینفردی= ،59941عضويت در
نهادهای اجتماعی= ،59254مشارکت اجتماعی= ،)5995.بعد دينداری (میزان دينداری=
 ،59931اعتقاد به دينداری مسئوالن= )5923.بعد رضايت و امید اجتماعی (امید به آينده=
 ،59422رضايت از زندگی=  ،59951رضايت از عملکرد مسئولیت=  ،)59214سرماية سیاسی
(مشارکت سیاسی=  ،59511انسجام سیاسی= ،59951جامعهپذيری سیاسی=  ،)59931آنومی
(آنومی اقتصادی=  ،59413آنومی اجتماعی=  ،59933آنومی سیاسی=  ،)59921بعد تبعیض
(محرومیت نسبی= ،59114احساس تبعیض اقتصادی=  ،599.3احساس تبعیض سیاسی=
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 ،)59113بعد امنیت (امنیت اقتصادی= ،59245امنیت اجتماعی= ،)59493بعد شبکة اجتماعی
(میزان استفاده از فیسبوک=  ،59211رسانة خارجی=  ،59241رسانة داخلی=  ،5945.میزان
استفاده از اينترنت=  )59944و در بعد جمعیتی (طبقة اجتماعی=  ،59491درآمد= ،59921
تحصیالت=  )59214بر اعتماد سیاسی اثرگذار بوده است؛ برايناساس ،میتوان گفت که
اعتماد سیاسی بهمیزان بسیار زيادی فاصلة اجتماعی میان نهادهای حکومتی و شهروندان را
کاهش داده و ارتباط بسیار مؤثری در روابط بین مردم ،حکومت ،نهادها و گروههای واسطة
بین مردم و حکومت دارد که ماحصل آن شکلگیری شبکة اعتماد .و شعاع اعتماد 1است.
شبکة اعتماد عبارت از گروهی است که بر اساس اعتماد متقابل به يکديگر ،از اطالعات،
هنجارها و ارزشهای يکسانی در تعامالت بینابین برخوردارند و نقش زيادی در تسهیل
فرايندها و کاهش هزينههای تعامالت دارند .شبکة اعتماد میتواند بین افراد يک گروه و يا
بین گروهها و سازمانهای مختلف به وجود آيد .درنهايت مدل نهايی اعتماد سیاسی برگرفته
از نتايج پژوهش به شرح زير ترسیم شده است.
تبيين اعتماد سياسی ايرانيان بهمثابه سرماية سياسی...

شكل شماره  .2مدل نهايی اعتماد سياسی در ايران

پیشنهادهای پژوهش:

38

 تقويت سرماية سیاسی بین شهروندان و نهادهای سیاسی استفاده از مؤلفههای ششگانه اصول حکمرانی خوب در ترويج اعتماد سیاسی افزايش شفافیت دز حوزة سیاسی و بهبود سطح پاسخگويی نهادها به مردم کاهش سطح ابهامهای سیاسی در جامعه تقويت رسانة جمعی داخلی در جهت شفافیت ،قانونگرايی و مبارزه با فساد در نهادهایاجتماعی
 شناسايی پاشنه آشیل بیاعتمادی سیاسی در جامعه و ترمیم آن -بهبود عملکرد نهادهای سیاسی در جهت رفاه اجتماعی شهروندان
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يادداشتها
1. social capital
2. meta-Analysis Method
3. SID
4. Noormags
5. Magiran
6. Networh of trust
7. Radius of trust
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