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Background and Purpose: Political trust is the most important elements in democracy 
which has an important role in political and social stability of society.  Yazd has ex-
perienced high political participation level in throughout history.  According to this; 
this study intends to investigate the social factors affecting political trust from the 
perspective of public opinion in Yazd by survey method.  
Methodology: The research method was survey )quantitative); the data collection tool 
was a questionnaire and Using Cochran's general formula, a sample size of 384 was 
determined in the sampling method, simple random cluster sampling among them id 
distributed and reliability is met using alpha. 
Findings: The research findings show that there is a significant relationship between 
religious affiliation, socio-political cohesion, national identity, relative deprivation, 
mass media consumption, social justice and legalism with political trust. In terms 
of multiple regressions; religious affiliation with beta value (0.219), socio-political 
cohesion )0.303), national identity )0.462), relative deprivation )0.386), media con-
sumption )0.397), social justice )0.372) and legalism )0.245) had the greatest effect 
on political trust. 
Result: Based on the results of the study, independent variables in model could ex-
press and prospect 45 percent of political trust changes. This variable is equal to 35% 
at the high level, 39% at the average level and 26% at the low level. Accordingly, the 
political trust of the citizens of Yazd is appropriate.

Keywords: Political Trust, Public Opinion, Mass Media, Social Participation, Polit-
ical Development.
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ـ پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ايران، سال چهارم، شماره اول )پیاپی 13(، بهار 1400صص308-342 فصلنامه علمی )مقاله علمی 
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تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتماد سیاسی از منظر افکار عمومی مردم يزد

دریافت: 99/9/15 اکبر ذوالفقاری1      

پذیرش: 1400/1/10        

چکیده

زمينه و هدف: اعتماد سیاسي امري الزامي براي افزایش پایداري نظام های اجتماعي است. 
یزد در طول تاریخ همیشه میزان مشارکت سیاسي باالیي را تجربه نموده است، بر این اساس؛ 
این پژوهش قصد دارد عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتماد سیاسي از منظر افکار عمومی مردم یزد 

را با روش پیمایش بررسي نماید. 

روش: روش پژوهش از نوع پیمایش )کّمی(، ابزار جمع آور داده ها، پرسشنامه بوده و با 
استفاده از فرمول عمومی کوکران حجم نمونه 384 نفر تعیین و به روش نمونه گیری خوشه 
تصادفی ساده در بین آن ها توزیع شده و پایایي شاخص ها با استفاده از آلفای کرونباخ برآورد 

شده است. 

یافته ها: یافته های تحقیق حاکی است بین متغیر تعلق مذهبی، انسجام سیاسی - اجتماعی، 
هویت ملی، محرومیت نسبی، مصرف رسانه ای، عدالت اجتماعی و قانون گرایی با اعتماد سیاسی 
رابطه معناداری وجود دارد. برحسب رگرسیون چندگانه؛ تعلق مذهبی با مقدار بتاي )0/219(، 
انسجام سیاسی - اجتماعی )0/303(، هویت ملی )0/462(، محرومیت نسبی )0/386(، مصرف 
رسانه ای )0/397(، عدالت اجتماعی )0/372( و قانون گرایی )0/245( بیشترین اثر بر اعتماد 

سیاسی را داشته اند. 

نتيجه: بر اساس یافته های تحقیق؛ درمجموع متغیرهای مستقل در مدل توانستند 45 درصد 

1. استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.  
 Akbar_zolfeghari@yahoo.com
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از تغییرات اعتماد سیاسی را پیش بینی کنند. نتایج همچنین نشان می دهد این متغیر در سطح 
باال برابر با 35 درصد، متوسط 39 درصد و در سطح پایین 26 درصد است. بر این اساس 

وضعیت اعتماد سیاسي شهروندان یزد در حد مناسب است.

کليدواژه ها: اعتماد سیاسی، افکار عمومی، رسانه هاي جمعي، مشارکت اجتماعی، توسعه 
سیاسي.



ی 13(، بهار 1400
ل )پیاپ

ل چهارم، شماره او
ی ایران، سا

ی سیاس
فصلنامه جامعه شناس

310

مقدمه و بیان مسئله

اعتماد مهم ترین عامل پیوستگی و تداوم زندگی اجتماعی مدرن است )خواجه سروی و 
فرهادی، 1397: 58(. کوهن1 1996؛ به نقل از  )درانی و رشیدی، 1387: 13( اعتماد را انتظار 
دریافت حسن نیت مداوم از سوی امین و انجام رفتار به قاعده شرافتمندانه و مشارکت جویانه 
بر اساس هنجارهای مشترک از سوی دیگران می داند. به اعتقاد الیسون2 و فایرستون3 )1974(؛ 
اعتماد  به معنای واگذاری منابع به دیگران با انتظار کاهش حداقلی نتایج منفی است. اعـتماد 
سـیاسی به فکر و احساس مردم درباره ی سیاستمداران و سـیاست اشـاره دارد  )ابراهیمی، 
بابازاده بانی و ابراهیمی گتابی، 1390: 71(، از ارکان مهم دموکراسی و همان مجموعه  نگرش های 
مثبت  نسبت  به  مسائل سیاسي اسـت   )گابریل، 1995(. به عبارت دیگر؛ اعتماد سیاسی نگرش 
مثبت مردم نسبت به نظام سیاسی، نهادهای سیاسی و کنشگران سیاسی است )پناهی و شایگان، 
2007(. اعتماد سیاسی مبنای مشروعیت نظام سیاسی است که همواره تحت تأثیر عواملی نظیر 
مشارکت مردم، قانونمندی، کارآمدی و تقویت تعامل ارزش ها و عملکرد نظام به عنوان عوامل 
مؤثر بر اعتماد سیاسی بوده است )قوام عبدالعلي، 1371(. فوکویاما4 )1995( درک مشترک 
جامعه اخالقی، اجتماعی و سیاسی با تأکید بر ارزش های اجتماعی را الزمه ایجاد اعتماد سیاسی 
می داند. گابریل، آلموند و سیدنی وربا، دیوید ایستون، رابرت پاتنام، آیزنشتات و برتران بدیع 
اعتماد سیاسی را فرایندی از پائین به باال و برخی از اندیشمندان علوم سیاسی هم نظیر چارلز 
تیلی، کریستنسن پیرالگرید و کنت اعتماد سیاسی را فرایندی از باال به پائین معرفی و آن را 
تحت تأثیر عملکرد نظام سیاسی می دانند. مهم ترین شاخصه ها و متغیرهای اعتماد سیاسی از 
دیدگاه سیترین؛ احساس  مردم  نسبت به سیاستمداران، از دیدگاه ایستون؛ گرایش به سـمت 
رژیم سـیاسي و سردمداران قدرت، از دیدگاه لیپست  و اشنایدر؛ رهبران سیاسي، از دیدگاه 
نوریس؛ حمایت از اجتماع سیاسي، حمایت از امور اجرایي، حمایت  از  کنشگران سـیاسي و 
نـهادهاي سیاسي، از دیدگاه بریتزر؛ میزان اعتماد افراد به سیستم و نظام سیاسي، کارگزاران 
فعال و میزان اعتقاد  افراد  به  نهادهاي سیاسي و از دیدگاه گیدنز؛ دین داری حکام و پیوند  قومي  
آن ها بـا مردم تخصص، مهارت و توانایي کارگزاران سیاسي  است. آلموند و وربا تأکید می کنند 
فرهنگ مدنی به عنوان یک برداشت همگانی و گسترده از رقابت سیاسی و اعتماد متقابل در 
بین شهروندان است )آلموندووربا5،1982: 4؛ به نقل از )خواجه سروی و فرهادی، 1397: 58(
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ماکس وبر6)بروبکر، 2013 ؛  وهیمستر و الش، 2014( مبنای اعتماد سیاسی در جوامع   ●
سـنتي را پایبندي  حاکمان  به سنت ها؛ در  جوامع خارق العاده؛ وجود حاکمـان فرهمنـد و در 
جوامع مدرن را قـانون و عقالنـیت می داند. اعتماد سیاسی از دیدگاه زتونکا7 نشات گرفته 
از عوامل متعددی مانند سنت های تاریخی، ثبات نظام سیاسی، شفافیت سازمان اجتماعی، 
آینده،  به  گرایش  عمل گرایی، خوش بینی،  پاسخگویی،  میزان  اجتماعی،  محیط  با  آشنایی 
تمایل به کسب موفقیت و مجموعه شاخصه های سرمایه اجتماعی شامل ثروت و دارایی، 
امنیت شغلی، تعداد نقش ها، قدرت، تحصیالت، شبکه های روابط اجتماعی، خانواده سالم و 
اعتقادات دینی است )زتومکا، 1391(. به اعتقاد بریتزر8؛ اعتماد سیاسی از پنج شاخصه مهم 
یعنی 1. حمایت از اجتماع هایی مثل ملت و کشور؛ 2. حمایت از قانون اساسی؛ 3. حمایت 
از امور اجرایی مثل دموکراسی؛ 4. حمایت از نهادهای رژیم مثل دولت، پارلمان، قوه قضاییه، 
پلیس و نظام اداری؛ 5. حمایت از کنشگران سیاسی و روسای سیاسی و اجرایی شکل گرفته 
پارلمان، حکومت، احزاب سیاسی،  است  )2004. 6(. روتستین9 و همکاران )2002. 39(، 
رسانه، تلویزیون، پلیس، ارتش و نهادهای حقوقی را در اعتماد سیاسی بسیار مهم می دانند. 
پارسونز )2017: 2( اعتماد سیاسی را وابسته به کارکرد سیستم سیاسی و اقتصادی، اعتماد به 
قانون، اعتماد به نهادهای اجتماعی می داند . نگرش مثبت به مقامات سیاسی، ارزیابی اقتصادی 
و رضایت سیاسی، نقش مؤثری در اعتماد سیاسی شهروندان دارد. اعتماد سیاسی به روابط 
بین مردم و حاکمیت نظر دارد. مردم برای رفع نیازهای خود ازجمله تأمین امنیت و آسایش 
به دولت نیاز دارند و دولت ها هم برای دوام و بقای خود و مشروعیت حکومتشان به مردم 
نیازمندند. این رابطه بدون اعتماد متقابل مردم و دولت امکان پذیر نیست  )شایگان، 1394: 
18(. نظام های سیاسی برای توسعه و موفقیت در حکمرانی نیاز به اعتماد سیاسی شهروندان 
دارند. اعتماد شهروندان به نهادهای سیاسی سرمایه بزرگ سازمان هاست که به تدریج درگذر 
زمان، با تالش صادقانه اعضای سازمان و البته حمایت نهادهای نظارتی به دست می آید 
)هاشم زهی و جاه بین، 1392: 146(. خالصه اینکه؛ اعتماد سیاسی موجب تعامل بیشتر و 
بهتر بین مردم و دولت و مشارکت سیاسی مردم می شود و کاهش آن موجب عدم حمایت و 
پشتیبانی مردم از مسئوالن، عدم رعایت قوانین و مقررات، عدم حمایت از برنامه های دولت، 
فرار از پرداخت مالیات و در موارد خیلی حاد، موجب بحران مشروعیت می گردد. ازاین رو؛ 
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حفظ اعتماد سیاسی و افزایش اعتماد مردم یکی از مسائل مهم و موردتوجه دولت هاست 
که باید در این زمینه از تمام امکانات و ابزارهای الزم بهره بگیرند تا اعتماد مردم به خود 
را افزایش دهند. دیوار بی اعتمادی پایه های نظام سیاسی را متزلزل و مشروعیت و مقبولیت 
نظام را زیر سؤال می برد. از مهم ترین ارکانی که می توان نمودهای اعتماد و بی اعتمادی را در 
آن جستجو کرد؛ انتخابات است. انتخابات، فرایندی چند سویه به شمار می رود که اعتماد 
مردم به نهادهای سیاسی به خوبی در آن محک زده می شود. مردم یزد از دیرزمان در قلمرو 
سیاست حضورداشته و سرنوشت انتخابات را برای خود مهم می دانسته اند (حکیمیان، 1388(. 
ازاین رو؛ مردم یزد در دوره های متفاوت انتخابات، رفتارهای متفاوتی از خود بروز داده اند که 
این رفتارها گویای اعتماد و بی اعتمادی شهروندان یزدی به نهادهای سیاسی حاکم در شرایط 
متفاوت بوده است. از آنجائی که تداوم و استمرار این بی اعتمادی، زمینه بسیاری از مشکالت 
سیاسی را فراهم خواهد کرد. میزان مشارکت مردم یزد در 10 دوره انتخابات گذشته مجلس 
شورای اسالمی فراز و نشیب هایی داشت. میانگین مشارکت مردم یزد در 9 دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی 60 درصد بوده درحالی که این میزان در برخی از ادوار نمایندگی به 
بیش از 80 درصد هم رسیده است  )خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران- استان یزد، 1398( 
یا در دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران )1388(، یزد و مازندران با درصد مشارکت 
نزدیک به 100 درصد؛ باالترین میزان مشارکت در بین استان های کشور را داشتند  )پایگاه 
اطالع رسانی وزارت کشور، 1388(. عالوه بر این؛ در مواردی هم تفاوت رأی بین نامزدهای 
غالب و نامزدهای مغلوب انتخابات، بسیار فاحش و حاکی از بی توجهی طیف خاصی از مردم 
به موضوع انتخابات بوده است؛ که این موضوع ضرورت بررسی و پاسخ به این دو سؤال را 

دوچندان می کند. بر این اساس؛ هدف و سؤال اصلي پژوهش حاضر به شرح ذیل است:                                              

بین عوامل تعلق مذهبی، انسجام سیاسی - اجتماعی، هویت ملی، محرومیت نسبی، 
مصرف رسانه ای، احساس عدالت اجتماعی و قانون گرایی با اعتماد سیاسی شهروندان یزدی 

رابطه ای وجود دارد؟

1- تعريف مفاهیم اساسی

اعتماد: اعتماد عبارت از تمایل به خطرپذیری در بطن اجتماع بر اساس حس اعتماد 
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به دیگران است  )دادور خانی، ملکان، عزمی و احمدی، 1392(. اعتماد و داشتن اعتماد به 
دیگری از مفاهیم و عناصر مهم اجتماعی در جامعه است. بقا و تداوم جامعه و گروه های 
انسانی وابسته به کنش ها و روابط اعضا آن هاست. سطح و عمق کنش های انسانی در یک 
گروه نشان دهنده پیوستگی، انسجام، همدلی و تعلق میان اعضاست  )زین آبادی، 1390، ص 
36(. اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری میان اعضای جامعه 
است. اعتماد را می توان داشتن دید مثبت و حسن ظن درباره افراد جامعه دانست  )معیدفر و 

جهانگیری، 1388، ص 1(.

است.  اجتماعی  نظام  یک  پویایی  در  پایدار  عنصری  سیاسی  اعتماد  سیاسی:  اعتماد 
پاسخگویی متقابل نهادها و دولت ها در مسائل اجتماعی، باعث ارتقای سطح اعتماد سیاسی 
می گردد. پس اعتماد به عنوان مهم ترین سازه سرمایه اجتماعی و از مهم ترین مفاهیم مطرح 
در حوزه علوم اجتماعی معاصر است  )کتابی، ادیبی سده، قاسمی و صادقی ده چشمه، 1389(. 
به عبارت دیگر اعتماد سیاسی، یعنی احتمال کسب نتایج مطلوب بدون این که یک گروه از 
مردم برای وقوع آن کاری صورت بدهند  )ذوالفقاری و جعفری علی آبادی، 1397(. اعتماد 
چسب اجتماعی تعریف شده ای که اعضا را به یکدیگر متصل می کند و با القای همکاری و 
احساسات مثبت برای کاهش نابهنجاری حیاتی است  )سردارنیا، قدرتی و اسالم، 1388: 43(.

از تعلق فرد به یک سرزمین و دلت ملی خاصی سرچشمه  هویت ملی: هویت ملی 
می گیرد  )احمدی، 1382، ص 142( و منابع سرزمینی را با عناصر قومی، فرهنگی، اقتصادی 
و حقوقی سیاسی ترکیب می کند  )ملکشاهی، قاسمی و گیایوو، 1393: 184(. داشتن هویت 
اشتراکی، مکانیسم ایجاد وفاق، همدلی، انسجام و همبستگی اجتماعی و استمرار حیات 
جمعی است  )حیدری، 1396: 2(. هویت ملی، گسترده ترین  )رستگار خالد، سلمانی بیدگلی 
و پاکیده دلشاد، 1395(، باالترین سطح هویت جمعی )عبداللهی، 1375: 142(، آخرین امر 
اکتسابی  )شیخاوندی، 1379: 13( و فراگیرترین سطح هویت در تمامی نظام های اجتماعی 
است  ) امیر ملکی و عباسپور، 1387: 1(. اهمیت هویت ملی نسبت به سایر انواع هویت 
جمعی در تأثیر بسیار آن بر حوزه های متفاوت زندگی در هر نظام اجتماعی است  )مقیمی و 
امینی، 1391: 155( کارکرد مهم هویت، ایجاد پیوستگی و همانندی در گروه های قومی است 
 )غفاری نسب، مساوات، قاسمی نژاد و عالیی، 1395: 11(. برخی از عناصر تشکیل دهنده 
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هویت ملی عبارت  از دین، زادگاه و سرزمین، تاریخ، باورهای دینی و سنت ها، باورها و 
رفتارها، دانش و فنون، خودآگاهی )عشایری، ذولفقاری، نامیان و حسین زاده، 1397: 58(.

محرومیت نسبی )ناکامی - نارضایتی(: محرومیت نسبي  همان ناکامي یا سرخوردگي است 
 )اصغری نیاری و محموداوغلی، 1397( که منشأ بسیاری از رفتارهـاي سیاسـي خشونت آمیز 

است

مصرف رسانه ای: مصرف رسانه ای به معنای میزان استفاده مخاطبان از رسانه های داخلی 
و خارجی و همچنین میزان اثرگذاری رسانه های داخلی و خارجی بر مخاطبان و نقش این 

رسانه ها در ایجاد، شکل گیری، توسعه و یا کاهش اعتماد در اجتماعات سیاسی است

انسجام سیاسی-اجتماعی: انسجام؛ موقعیتي است که افراد جامعه با تعهدات  مشترک  باهم 
ارتباط یافته اند )فرهمند، سعیدی مدنی و سهندی خیلفه کندی، 1394: 999(. انسجام سیاسی و 
اجتماعی به معنای یکپارچگی ملت، عامل استحکام جامعه است و مخاطبان آن نیز توده های 
ملت، مسئولین نظام و دستگاه های دولتی هستند  )کربالیی اصل، 1394: 26(. به اعتقاد جانسون؛ 
انسجام اجتماعی شامل اعتماد، هنجارها و شبکه هاست که در شکل گیری ارتباطات اجتماع 
و افزایش مشارکت مردم در امور و نهایتاً تأمین منافع آنان مؤثر است   )جانسون و دیگران، 
2017(. برخی از پژوهشگران؛ اعتماد سیاسی را عامل وحدت و یکپارچگی  )نعمت اللهی، 
فرج اللهی، میرجلیلی و مؤمنی فرد، 1392( و رعایت نظم و مقررات  )قاسمی، 1384( و 
انسجام می دانند. پینسکی10 )2017؛ به نقل از  )قاضی زاده و احسانی، 1397: 104( هم معتقد 
است باورهای اجتماعی، هنجارها یا ارزش های عمومی اند که جوامع را منسجم، یکپارچه و 
وفاق اجتماعی را تقویت می کنند. مفهوم انسجام سیاسی- اجتماعی همان وابستگي عناصر 
به تقویت  اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي است که می تواند  نـظام شامل عناصر  سیاسي ، 
ارتباطات سیاسي، ارتباطات گفتماني، ارتباطات اقـتصادي، ارتباطات عاطفي و نهایتاً اعتماد 
اجتماعی منجر شود  )موسوی، 1389: 129(. به اعتقاد آیزنـشتات؛ مهم ترین مسئله  نـظم  
اجـتماعي، اعتماد  و همبستگي  اجتماعي  )بخارایی، صالحی و معصومی جهتلو، 1394( است 

که بدون آن، پایداري نظام سیاسی -اجتماعي با خدشه روبرو می شود  )چلبی، 1389: 12(.
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ی
2- پیشینه تجرب

داخلی
نتایج

خارجی
نتایج

پناهی و شایگان
)1386( 

اعتمـاد به نظام سیاسـی بیشـتر از اعتماد به نهادها و کنشـگران 
ت. میزان دین داری پاسخ گویان و نیز اعتماد بنیادی 

سیاسـی اس
ت 

ت از میزان تعهدا
س، برداش

ت از عملکرد نقاط تما
آنان، رضای

ت برای تأمین رفاه اجتماعی 
ش دول

مذهبی مسـئوالن و نیز تال
- اقتصـادی مـردم بر اعتماد سیاسـی تأثیر دارد. بیشـترین تأثیر 

ت.
ت برای تأمین رفاه مردم اس

ش دول
مربوط به تال

ک11 و همکاران 
گورکین

)2020(

رویکردهای پوپولیسـتی، اعتماد سیاسی و اثربخشی سیاسی بیرونی 
نه تنها که باهم تفاوتی ندارند که به گونه ای باهم مرتبط هسـتند و با 

یکدیگر سروکار دارند.

شایگان
)1387( 

ت. اعتماد به نظام سیاسی 
اعتماد سیاسی مردم در حد متوسط اس

ت. از بین 
باالتـر از اعتمـاد به نهادها و کنشـگران سیاسـی اسـ

ت از زندگـی و 
ت رفاهـی و رضایـ

عوامـل تأثیرگـذار، وضعیـ
ت در ایجاد رفاه اجتماعی-

ش دولـ
ت به تال

ش مردم نسـب
نگر

ش را در اعتماد سیاسی دارد.
اقتصادی مهم ترین نق

ک دونالد12  )2020(
م

ت 
ش آمریکایی ها از مهاجر

ش ازپی
ت بی

ب حمای
اعتماد سیاسی موج

ت. در آمریکا افراد سیاسـی قابل اعتماد اعم از 
و مهاجران شـده اسـ

ت 
ت حمای

ت های مهاجر
ت ها و جمهوری خواهان، از سیاسـ

دموکرا
ت اعتماد سیاسـی در بیـن دولتمردان 

می کننـد و این نشـان از اهمی
ت. توجـه به اعتماد سیاسـی در 

ت هـای آمریکاسـ
آمریکایـی و دول

ت به عنوان بازیگر اصلی 
ت که به دول

آمریکا ناشـی از اعتمادی اسـ
ت وجود دارد

ت های مهاجرتی و مهاجر
ت سیاس

عرصه مدیری

سرایی و صفیری 
)1388( 

ت و 
میزان اعتماد سیاسـی در میان پاسخگویان چندان زیاد نیس

ت برای مسئوالن تا با توجه بیشتر به اقشار 
گ خطری اس

این زن
ت و 

تحصیل کرده و دانشجو درصدد اعتمادسازی برآیند. جنسی
ت بر میزان اعتماد تأثیر دارد، ولی اعتماد سیاسی 

میزان تحصیال
ت اجتماعی باالتر 

ت و طبقا
ت اسـ

ت اجتماعی، متفاو
در طبقـا

اعتمـاد سیاسـی کمتری دارند. بـا توجه به سـطح پایین اعتماد 
ت های 

ب بـا واقعی
ش اعتماد مناسـ

ت بـرای افزای
سیاسـی، دولـ

عینی کشور برنامه ریزی جدی نماید

گ14  )2020(
یو13 و وان

ت به نهادهای سیاسی 
ب بی اعتمادی شـهروندان نسـب

ت موج
اینترن

می شود
ت بر اعتماد 

ب اینترن
ت مخر

محیط های سیاسـی می توانند این تأثیرا
سیاسی را از بین ببرند.

ت و 
ک با تسـهیل ارتبـاط دول

ت هـای دموکراتیـ
ت هایحکوم

حکوم
ش 

ش و اعتماد سیاسی را افزای
جامعه، نارضایتی های سیاسی را کاه

می دهند.
ت هـا، نارضایتـی و بی اعتمـادی 

رژیم هـای اسـتبدادی بـا محدودی
شهروندان فعال اینترنتی را تعمیق می بخشند.
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جهانگیری 
و  ابوترابی زارچی

)1391( 

تنهـا 26/7 درصـد از افراد دارای اعتماد سیاسـی پایین هسـتند 
و 56/3 درصـد از افـراد دارای اعتمـاد سیاسـی متوسـط و 17 
درصد از افراد دارای اعتماد سیاسی باال می باشند. اعتماد به نظام 
ت. از 

ش از اعتماد به نهادها و کنشـگران سیاسی اس
سیاسـی بی

ب متغیرهای دین داری، استفاده از رسانه های 
بین متغیرها به ترتی

ت در گروه های 
داخلی، اسـتفاده از رسـانه های خارجی، عضوی

ت نسـبی، 
ت، محرومی

ت از زندگی، هوی
سیاسـی ـ دینی، رضای

ت در گروه هـای فرهنگی؛ درمجموع 
ب )شـیعه( و عضوی

مذه
س متغیر وابسـته را تبییـن کردند. متغیر 

47/1 درصـد از واریان
ت معناداری با اعتماد 

سـرمایه اجتماعی درون گروهی رابطه مثب
سیاسـی دارد ولـی میـزان درآمـد دارای رابطه منفـی معنادار با 
ت. همچنیـن رابطـه بین متغیرهای سـطح 

اعتمـاد سیاسـی اسـ
ت با اعتماد سیاسی معنادار شد.

ت و قومی
تحصیال

سیترین15 و 
استوکر16 )2018(

منابع تغییر و تغییر در اعتماد سیاسـی طبیعتًا سیاسـی اما چندوجهی 
ت اعتماد سیاسـی شـهروندان به نظام سیاسی الزم 

ت. برای تقوی
اسـ

ت:
اس

ت و اعتماد سیاسی شهروندان 
بین اعتماد سیاسی شهروندان به مقاما

به رژیم تمایز قائل شویم.
ت آن 

ص اعتماد سیاسـی و سازوکارهای تقوی
ش در خصو

ش ازپی
بی

ت قائل شویم
اهمی

ش دهیم
ت را کاه

کانون های بی اعتمادی به دول

ب 
ش فرد و  ادی

دان
زاده

)1395( 

ص های 
ش اعتماد سیاسی شاخ

بسـیاری از کشورها برای سـنج
فرهنگـی و اقتصادی خــود را در نظر می گیرند. درحالی که در 
ت 

ص صـور
س خـا

ایران هنوز کاری در رابطه بـا تعیـین مقیـا
ت. کشورهای توسعه یافته با در نظر گرفتن مسائل 

نگرفتـه اسـ
ص 

اقتصـادی و فرهنگــی خــود اقــدام بــه تعیــین شــاخ
ش اعتمـاد سیاسـی کرده انـد. در ایـران متغیـری مانند 

و سـنج
ت مــذهبی ایرانیان 

دین داری مسئوالن سیاسی با توجه به بافــ
ش اعتمــاد سیاســی 

موردتوجـه قرار می گیرد. بــرای ســنج
استفاده از الگوی بومی می تواند راهگشا باشد

زمرلی17 و میر18 
)2017( 

گ گرایی و نهادگرایی از مهم ترین ریشـه های اعتماد سیاسـی 
فرهن

هستند.
ف و سرمایه اجتماعی 

انسـجام، اتحاد، یکپارچگی، پیوسـتگی، ائتال
ش اعتماد سیاسـی در جامعه و نظام سیاسی 

پیامدهای اصلی گسـتر
ک می توانند مآمن های 

به شـمار می روند. جوامع مدنی و دموکراتیـ
ش اعتماد سیاسی باشند.

ب و مناسبی برای گستر
خو
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سید امامی و  قادری
)1395( 

ب 
ت اعتمـاد  سیاسـي  به نظـام در میان نسـل سـوم انقال

وضعیـ
ت دارد. برخــی عــواملی 

قابل قبـول بـــوده  امـا نیاز بـه تقوی
ش اعتماد سیاسی داشــته و نیــاز 

کــه بیشترین سـهم در کاه
ت انـد از: بی اعتمـادی  بــه  برنامه هـای  

بـه اصـالح دارنـد عبار
صداوسیما ، صادق  نبــودن مـسـئوالن دولتـــي و نماینـدگان 
ت  ســطح  زنــدگي مــردم و مسئوالن، عمل 

س، تفــاو
مجلــ

ف  
ت حـر

نکردن به وعده هاوعده ها توســط مســئوالن، تفـاو
و عمــل ، دروغ گویی مســئوالن دولتــي، توزیــع  ناعادالنــه 
ت سیاسی و عـملکرد 

س  از فعالی
ت بــین مــردم ، تــر

ثـــرو
ب   نظام در تأمین حـقوق مـردم

نامناس

وان19 و میر20  )2017(

ت های 
ت هایحکوم

ش شرط الزم برای تحقق حکوم
اعتماد سیاسی پی

ب می شود.
ک محسو

دموکراتی
ک 

ت هـای دموکراتی
ت هایحکوم

ش اعتمـاد سیاسـی در حکوم
کاهـ

ت دموکراسی را زیر سؤال می برد
اساسًا کیفی

ت شـهروندان از نهادهای سیاسی مانند 
اعتماد سیاسـی اساسًا حمای

ت این نهادها 
ت به اقداما

س در مقابل عدم اطمینان نسب
ت و مجل

دول
تلقی می گردد.

ت ها از منابـع بی اعتمادی 
ب دول

فسـاد، بی عدالتـی، عملکرد نامناسـ
ب می شوندمی شوند.

سیاسی محسو

 محسنی مشتقین
)1396( 

ص کرد که بر اعتماد 
این مطالعه جنبه ها و مؤلفه هایی را مشـخ

ت 
ت دارند و به عنوان مزی

ت سیاسی تأثیر مثب
سیاسـی و مشارک

ت آن ها کوشـید. از سـوی دیگر، ابعاد 
و پیشـران باید در تقوی

ت ها، به عنوان مرجع بازدارنده 
ک دول

منفی رفتاری و اسـتراتژی
اعتماد، شناسـایی شـد. این ابعاد منفی به مثابه ایستا عمل کرده، 
ش می دهد؛ کاستی هایی که 

ت را کاه
ت به دول

اعتماد سیاسی مل
ش کرد

باید برای اصالح یا پیشگیری از تولید آن ها تال

نونکو11 و گورسوی12
)2017( 

ت در گردشگری، اعتماد بین فردی 
عملکرد سیاسی و اقتصادی دول

ت و معناداری دارند. 
و مزایای گردشگری و اعتماد سیاسی رابطه مثب

اعتماد سیاسی بیشتر بر گردشگری انبوه اثر می گذارد تا گردشگری 
جایگزین. برای تداوم توسـعه گردشـگری، اعتماد سیاسـی در بین 

ت شود
مردم محلی تقوی
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اعتماد سیاسي به مؤلفه های مهم در مشارکت سیاسي و سنجش وضعیت حکمراني یک 
جامعه و همچنین ساست گذاری درباره آینده اجتماع است. شهر یزد یکي از استان های بسیار 
مهم و حائز اهمیت در رفتارهاي سیاسي است و مطالعه وجود اعتماد سیاسي و میزان آن و 
همچنین بسترهاي مؤثر بر آن، امري ضروري و داراي اهمیت است. دراین باره در شهر یزد 
تاکنون مطالعه و بررسي دراین باره صورت نگرفته است. مطالعات تجربي پیشین هم ضمن 
داشتن نتایج جالب درباره اعتماد سیاسي، به صورت جامع، متغیرهایي که با ساختار سیاسي و 

اجتماعي جامعه همگن باشند را ارزیابي نکرده اند.

مبانی و رويکردهای نظری تحقیق

ساموئل هاتنیگتون21: به اعتقاد ساموئل هانتینگتون؛ اعتماد سیاسی ارتباط بسیار نزدیکی با 
کارآمدی حاکمان دارد  )خرمشاد، 1385: 53(. اعـتماد سـیاسي ازنظر  هانتینگتون  عبارت است 
از درجه ای  از انتظار شهروندان از توانایي و موفقیت حاکمان که متناسب با انتظارات آن ها باشد  
)هرسیج، 1383: 242(. مشروعیت نظام عمیقاً تحت تأثیر کارآمدی مسئوالن و عملکرد نظام 
سیاسی است   )هانتینگتون، 2012(. درصورتی که مسئوالن به وعده ها و تعهدات خود عمل کنند، 
موجب تقویت اعتماد سیاسی در بین شهروندان یک نظام سیاسی می شوند و درصورتی که 
عملکرد و کارایی آنان مورد اشکال باشد، نظام سیاسی با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد. 
هانتینگتون مشارکت سیاسی، اعتماد سیاسی و توسعه سیاسی را الزم و ملزوم هم دانسته و اعتقاد 
دارد اقـتدار خـردمندانه، تمایز پذیری ساخت ها و گـسترش مـشارکت سیاسی از مهم ترین 
عوامل فعال و مؤثر در تقویت اعتماد و توسعه سیاسی محسوب می شوند.  )جعفرآبادی، کفاشی 
و صدیقی، 1397: 165(. به اعتقاد وی؛ مشارکت  سیاسی  بدون نهادمندی ابزار مشارکت و 
اعتماد سیاسی بدون تحقق مشارکت حداکثری ممکن نخواهد بود  )هـانتینگتون، 1392(. 
کروزیر، هانتینگتون و واتانوکی ازجمله محققانی بودند که در اواسط دهه 1970 فرسایش 
اعتماد سیاسی را مطرح   )و در مر و زمرلی، 2017: 1( و تصریح کردند نارضایتی و عدم اطمینان 
از عملکرد نهادهای دولت دموکراتیک اکنون در کشورهای اروپای غربی، ایاالت متحده و ژاپن 
گسترده شده است   )کروزیر و دیگران، 2012:ص 158-159(. و این نگرانی ساموئل هانتینگتون 
نگرانی بسیاری از محققان ازجمله مایلر و اووف   )1974( بود که معتقد بودند سیستم سیاسی 
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دموکراتیک بدون حمایت اکثریت شهروندانش برای مدت طوالنی زنده نخواهد ماند. به اعتقاد 
هانتینگتون؛ منشأ اصلی همه این بحران ها، کاهش مشارکت سیاسی ناشی از تضعیف اعتماد 

سیاسی مردم و شهروندان به نظام های سیاسی به خاطر ناکارآمدی است.

بر فرهنگ سیاسي را  تأثیرگذار  متغیرهـاي  از  آلموند و وربـا یکـي  آلموند و وربا22: 
اعتماد سیاسي می دانند  )صحرایی، 1391: 124(. به اعتقاد آلموند و وربا؛ بیگانگی سیاسی، 
با نگرش های عام اعتماد و بی اعتمادی اجتماعی مرتبط است و کسانی که به دیگران اعتماد 
دارند واجد اعتماد سیاسی بیشتری نیز هستند  ) ذوالفقاری و جعفری علی آبادی، 1397: 32(. 
آلموند و وربا   )2015: 13( رابـطه    بـین اعتماد و کارایي سیاسي )جدول شماره4( را معنادار 
می دانند و معتقدند اعتماد سیاسی در نظام سیاسی منشأ و مبنای مشروعیت به حساب می آید  
)زاهدی، خانباشی و رضایی، 1390: 42(. به اعتقاد آلموند و وربا؛ تقاضاي شهروندان از 
نظـام سیاسـي همـان ورودی های نظام سیاسي  است  و خروجی های آن هم همان تصمیمات 

حکومـت و کنش ها و عملکرد  سازمان های اجرایـي است  )صحرایی، 1391(.

جدول( 4) رابـطه   بـين اعتماد و کارایي سياسي 

اعتماد  سیاسي

احساس کارایي  سیاسي 
پایینباال

وفاداري به نظام  سـیاسي ، مـشارکت بـاال، نظام  باال
سیاسي پاسخگو، دموکراتیک و غیراجباری

تعارض با نظام ، نظام  سیاسي
ناپایدار، غیر پاسخگو و

غیراجباری

تبعیت از نظام سیاسي ، نظام  سیاسي سنتي، غیر پایین
پاسـخگو ولي غیراجباری

بیگانگي نسبت به نظام ، نظام اقتدار
طلب، پس اجباري و غیر پاسخگو

منبع: پیج23؛ 1971: 812 به نقل از  )صحرایی، 1391:ص 114-113(

حالت اول: اعتماد سیاسي باال و احساس کارایي سیاسي  بـاال : در این مدل فرد یا گروه 
باالست و نظام سیاسي  ازاین رو مشارکتشان در مسائل  سیاسي  به نظام  سیاسـي وفادارند ؛ 
نیز پاسخگوي مطالبـات شـهروندان است، پس نظامي دموکراتیک و پاسخگو که اجباري  

نامشروع  بر مردم تحمیل نمی کند حـاکم  اسـت .



ی 13(، بهار 1400
ل )پیاپ

ل چهارم، شماره او
ی ایران، سا

ی سیاس
فصلنامه جامعه شناس

320

حالت  دوم : اعتماد  سیاسي باال اما  احساس  کارایي پایین: در این نوع رابطه، نظام سیاسـي 
سـنتي است، اما از اجبار براي تحمیل عقاید  خود  استفاده  نمی کند و البتـه نظـام سیاسـي 
خـود را  مسـئول  و پاسخگوي  مـطالبات  هـم  نمی داند، بالطبع تبعیت از فرامین نظام سیاسي 

در بین مردم وجود دارد.

حالت سوم: اعتماد سیاسي پایین بااحساس کارایي باال: در این حالت، اعتماد سیاسـي 
شـخص  یا گروه نسبت به سیستم پایین است، اما احـساس می کند که می تواند در سرنوشت 
نظام سیاسي خـود تأثیرگذار باشد، ازاین رو با نظام سیاسي تعارض پیدا می کند ؛ در  اینجا نظام 
سیاسـي از نـوعي ناپایـداري برخوردار است و ریشه های این امر در غیر پاسـخگو بـودن 
بــه مطالبـات و خواسته های شـهروندان اسـت، کـه البـته اجباري نیز در اوامر سیاسي  نسبت  

به شهروندان دیده نمی شود.

حالت چهارم: اعتماد سیاسي پـایین و احسـاس کـارایي پـایین: در این نـوع از روابـط، 
بـه  نسـبت  و  باالسـت  حــد  در   حـاکمیـت   اجـبـار  دارد،  حاکمیت  اقتدارطلب  نظـام 
خواسته های مـردم هـم غـیر پاسـخگوست، ویژگي مردم نیز انزوا و بیگانگي با نظام سیاسي 

خود است.

آلموند و وربا تأکیددارند فرهنگ مدني مملو از  کفایت  سیاسي و اعتماد متقابل شهروندان 
و بازتابي از  وجود  جو  گـسترده اعـتماد در جامعه  است   )الموند و وربا، 2015: 228( و فـقدان  
اعـتماد میان شهروندان نشانه اي از فرهنگ سیاسي مطیعانه24 و مانع اساسي  توسعه محسوب 

می شود  )امیر ملکی و عظیمی رستا، 1391: 111(.

لیپست:25 لیپست اعتماد را متعلق به سال های 1990 می داند و می گوید در این سال ها برای 
نخستین بار، کاهش اعتمادبه نفس در سیاستمداران آمریکایی و نهادهای دولتی ثبت شد. وی 
اعتماد سیاسی را به رهبران سیاسی محدود می کند  ) ذوالفقاری و جعفری علی آبادی، 1397: 
36( و معتقد است هرگاه مردم تصور کنند که سیاست مداران فقط به فکر منافع خود هستند، 
اعتماد به دولت کاهش می یابد  )اصغری و اسدی، 1392: 57(. لیپسـت در  تجزیه وتحلیل رفتار 
سـیاسي مـردم آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا؛ از باورهاي مـذهبي، جـنسیت، سـن، نوع 
شغل، نژاد، روستایي یا شهری بودن افـراد، طـبقه اجتماعي و پیوندهاي منطقـه اي به عنوان 
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عوامل مؤثر برافزایش مشارکت و تقویت اعتماد سیاسی یادکرده است. وی با اشاره به نقش 
انتظارات و ارزش ها در اعتماد سیاسی، نقش عملکرد کالن اقتصادی در این حوزه را مهم 
دانسته و تأکید می کند ارزیابی ذهنی عملکرد کالن اقتصادی به طور مداوم و مثبت با اعتماد 
سیاسی در سطوح خرد و کالن ارتباط دارد   )لیپست و اشنایدر،26 1983(. به اعتقاد لیپست؛ 
اعتماد سیاسی مردم به نظام های سیاسی در طول تاریخ؛ علی رغم دوره های کوتاه معکوس، 
با  روابط دولت  کیفیت  لیپست  اشنایدر، 1987(.  و  است   )لیپست  بوده  روبه زوال  همواره 
شهروندان را در تعیین میزان اعتماد سیاسی مؤثر خوانده   )اشنایدر و استائرکل،272011( و 
معتقد است اعتماد به نهادهای سیاسی مانند دولت شرط الزم برای عملکرد سالم حکومت های 

دموکراتیک، افزایش مشارکت و تحقق اعتماد سیاسی است

فرانسیس فوکویاما:28 کانون تمرکز وی بر حفظ سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه معینی 
از هنجارها و ارزش های غیررسمی است و اعضای گروهی که با یکدیگر همکاری و همیاری 
دارند، در آن سهیم هستند. از دید فوکویاما این ارزش ها و هنجارها باید شامل سجایایی از 
قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد  )2000: 10(. شبکه اعتماد عبارت 
است از گروهی که بر اساس اعتماد متقابل به یکدیگر، از اطالعات، هنجارها و ارزش های 

یکسانی در تبادالت فی مابین خود استفاده می کنند

یابنده نظام های  گیدنز:29 اعتماد غیرشخصی به دیگران ناشناس ناشی از ماهیت رشد 
انتزاعی هست. وجه عمده اعتماد در دوران مدرنیته، پایبندی بی چهره ای است که در نظام های 
تخصصی معنا پیدا می کند  )2017: 768(. پویایی مدرنیت سه سرچشمه مهم الف- جدایی 
دارد   بازاندیشانه  کندگی و ج- تخصیص  از جا  مکانیسم های  تحول  مکان، ب-  و  زمان 
)2013: 33(. در نهادهای مدرن، وجود کارایی و اثربخشی به همراه تخصص، دانش، علم، 
یقین، اطمینان، اعتماد اجتماعی را نسبت به نهادهای موجود تقویت می کند. در جوامع ماقبل 
نوین که خصلتی محلی و بومی دارند و کنش های متقابل بیشتر در سطح محلی و رودررو 
رخ می دهند، در روابط اجتماعی افراد چنان صراحت و شفافیتی به چشم می خورد که نیازی 
به اعتماد ندارند، زیرا این اعتماد به طور طبیعی وجود دارد اما در جوامع بزرگ و گسترده که 
روابط اجتماعی در فاصله زمانی و مکانی بسیار دوری انجام می گیرد و افراد درگیر این روابط 
کمتر با یکدیگر آشنایی چهره به چهره دارند، به اعتماد از طریق نظام های پولی و حقوقی 
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بسیار نیازمند هستند  )2017: 767(. گیدنز در مباحث خویش بین دو نوع اعتماد تمایز قائل 
می شود: اعتماد به افراد خاص و اعتماد به افراد یا نظام های انتزاعی. اعتماد انتزاعی دربرگیرنده 
آگاهی از مخاطره و فرد مورد اعتماد است. لذا درحالی که کنشگر می تواند به راحتی در مورد 
میزان ارزش اعتماد به افراد خاص قضاوت کند، می تواند درباره میزان ارزش اعتماد نسبت 
به دیگران تعمیم یافته نیز دارای ایده ها و باورهایی باشد. افراد همچنین می توانند درباره میزان 
ارزش اعتماد نسبت به نظام های انتزاعی نظیر نهادها نیز دارای باورهایی باشند. از این فرآیند 
می توان تحت عنوان سطح نهادی اعتماد نام برد. این همان چیزی است که گیدنز آن را ایده 
اعتماد به نظام های تخصصی می نامد؛ یعنی ممکن است کنشگر از فردی که اتومبیل یا خانه او 
را ساخته، شناختی نداشته باشد ولی نسبت به نظام استاندارد، تنظیم قواعد و قوانین، نظارت و 
کنترل کیفیت، دارای میزانی از اعتماد باشد  )شارع پور محمود، 1380: 104(. گیدنز همچنین 
برای نشان دادن نقطه مقابل اعتماد از مفهوم و اصطالح بی اعتمادی استفاده می کند که شامل 
اعتماد نسبت به اشخاص و نظام های انتزاعی است. حسن نهادی مدرن جامعه، نظارت مدنی 

است که عامل توسعه اعتماد از سطح فرد به نهادهای ملی شده است.

پاتنام:30 پاتنام  )1993( اعتماد سیاسی را ناشی از دو منبع مرتبط، یعنی هنجارهای همیاری 
مدنی  مشارکت  شبکه های  و  همیاری  »هنجارهای  می داند:  مدنی  مشارکت  شبکه های  و 
باعث افزایش اعتماد و همکاری های اجتماعی می شود؛ چراکه انگیزه های عهدشکنی و نیز 
ابهام آمیز و غیر شفاف را کاهش می دهند«  )1993(. این مشارکت و اعتماد مبتنی بر  جو 
عنصر استقالل در جامعه است. حفظ استقالل، زمینه ساز اعتماد است. لذا پاتنام مشارکت 
در شبکه های اجتماعی و مدنی را از سازوکارهای تبدیل اعتماد شخصی یا خاص به اعتماد 
اجتماعی یا تعمیم یافته معرفی می کند. از طرف دیگر، پاتنام وجود اعتماد سیاسی در جامعه را 
موجب تقویت هنجارهای همیاری و فعالیت های مدنی و سیاسی می داند  )2001. ص157(. 
به زعم وی، وضعیت محرومیت کنشگران، پایگاه اقتصادی و طبقه ای آن ها، نگرش نسبت 
به نظام سیاسی و نوع و سطح دین داری، مؤلفه های مهم در سنجش اعتماد سیاسی شهروندان 

است.
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3- چارچوب نظری پژوهش

جدول )1( منبع نظری و تجربی مفاهيم مدل پژوهش

منبع نظری-تجربیشاخصردیف

پاتنـام  )1993(، پناهـی و شـایگان  )1386(، جهانگیـری و  ابوترابی زارچی  تعلق مذهبی1
)1391(، دانش فرد و  ادیب زاده  )1395(

کلمن  )1994(، فوکویاما  )2000(انسجام سیاسی-اجتماعی2

کلمن  )1994(هویت ملی3

پاتنام  )2001(، پناهی و شایگان  )1386(محرومیت نسبی4

روتسـتین و همـکاران  )2002ب، جهانگیـری و  ابوترابـی زارچی  )1391(، مصرف رسانه های جمعی5
کلمن  )1994(

فوکویاما  )2000(احساس عدالت اجتماعی6

پاتنام  )1993(، فوکویاما  )2000(قانون گرایی7

پناهی و شایگان  )1386(، سرایی و صفیری  )1388(، جهانگیری و  ابوترابی اعتماد سیاسی8
زارچی  )1391(، دانش فرد  ادیب زاده  )1395(

4- مدل نظری پژوهش

نمودار )1( مدل نظری پژوهش
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5- فرضیه های پژوهش

جدول )2( فرضيه های پژوهش

فرضیه اصلیردیف

بین تعلق مذهبی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد.1

بین انسجام سیاسی-اجتماعی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد.2

بین هویت ملی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد.3

بین محرومیت نسبی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد.4

بین مصرف رسانه های جمعی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد.5

بین احساس عدالت اجتماعی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد.6

بین قانون گرایی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد.7

6- روش شناسی پژوهش

روش این پژوهش »پیمایشی«31 است. این پژوهش مربوط به سال های 1397-1398 
است. مهم ترین ویژگی این روش، امکان تعمیم نتایج به دست آمده از یک نمونه به جامعه 
آماری است. جمعیت آماری32 در این پژوهش کلیه مردم شهرستان یزد )اعم از شهری و 
روستایی( برابر با 582682 نفر هستند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه33 384 
نفر محاسبه گردید. واحد تحلیل در این پژوهش فرد است. با روش نمونه گیری خوشه ای 
تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه موردنظر تکمیل گردیده است. ابزار اندازه گیری متغیرها 
و گردآوری اطالعات این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که در آن مجموعه ای از 
گویه ها به شکل طیف لیکرت34 به پاسخگویان ارائه شد. مفهوم اعتبار35 پاسخ به این سؤال 
است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری خصیصه موردنظر را می سنجد. اعتبار پرسشنامه تحقیق، 
از نوع صوری است. منظور از اعتبار صوری، میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با 
یک شاخص یا معیار است. در این پژوهش، پرسشنامه از بخش نظری استخراج و همچنین 
از نظرات صاحب نظران علوم اجتماعی در تهیه گویه و شاخص ها استفاده شد. برای بررسی 
قابلیت اعتماد ابزار سنجش )طیف ها( مورداستفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالي )0.7( 

استفاده  گردید.
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جدول )3( ضریب پایایي شاخص های پژوهش

ضریب آلفای کرونباخشاخصردیف

0.73تعلق مذهبی1

0.72انسجام سیاسی-اجتماعی2

0.75هویت ملی3

0.70محرومیت نسبی4

0.71مصرف رسانه های جمعی5

0.74احساس عدالت اجتماعی6

0.72قانون گرایی7

0.70اعتماد سیاسی8

7- يافته های تحقیق

-نتایج حاصل از یافته ها نشان می دهد که از تعداد 384 نفر 57/8 درصد )222 نفر( مرد 
و 42/2 درصد )162 نفر( زن، محل سکونت تعداد 47/9 درصد )184 نفر( در روستا و 52/1 
درصد )200 نفر( شهر است. 28/1 درصد )108( نفر بیکار، 26 درصد )100( نفر کشاورز و 
دامدار، 22/1 درصد )85( نفر کارمند و 23/7 درصد )91( نفر در دیگر زمینه ها مشغول به کار 
هستند. از مجموع 384 نفر 21/9 درصد )84( نفر دارای تحصیالتی زیر دیپلم، 22/7 )87( نفر 
دارای مدرک دیپلم، 44 درصد )169( نفر دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی، 10/2 درصد 

)39( نفر دارای تحصیالت عالی هستند.
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-توزيع پراکندگی پژوهش

جدول )4( توزیع پراکندگی )درصد فراواني( شاخص اصلی پژوهش

درصد فراواني
متغیر

پایین متوسط باال

0.37 0.34 0.29 تعلق مذهبی

0.30 0.39 0.31 انسجام سیاسی-اجتماعی

0.58 0.18 0.24 هویت ملی

0.38 0.27 0.35 محرومیت نسبی

0.54 0.26 0.20 مصرف رسانه های جمعی

0.47 0.19 0.34 احساس عدالت اجتماعی

0.49 0.27 0.24 قانون گرایی

0.26 0.39 0.35 اعتماد سیاسی

میزان اعتماد سیاسی

نمودار )2( ميزان اعتماد سياسی شهروندان
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آزمون ضريب همبستگي

جدول )5( آزمون همبستگی بين متغيرهای مستقل و وابسته تحقيق

نتیجه فرضیهسطح معنی داریضریب همبستگیمتغیر مستقل

تائید0/3160/005تعلق مذهبی

تائید0/2240/000انسجام سیاسی-اجتماعی

تائید0/3380/001هویت ملی

تائید0/4210/000-محرومیت نسبی

تائید0/1890/002مصرف رسانه های جمعی

تائید0/2740/003احساس عدالت اجتماعی

تائید0/4210/000قانون گرایی

نتایج جدول فوق نشان می دهد:

- بین تعلق مذهبی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی 
بین دو متغیر در سطح معنی داری کمتر از 5 صدم برابر با 0.316 است. هرچه تعلق مذهبی 

شهروندان افزایش یابد، سطح اعتماد سیاسی نیز افزایش خواهد یافت و برعکس.

- بین انسجام سیاسی-اجتماعی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. مقدار 
ضریب همبستگی بین دو متغیر در سطح معنی داری کمتر از 5 صدم برابر با 0.224 است. 
هرچه انسجام اجتماعی شهروندان افزایش یابد، سطح اعتماد سیاسی نیز افزایش خواهد یافت 

و برعکس.

- بین هویت ملی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی 
بین دو متغیر در سطح معنی داری کمتر از 5 صدم برابر با 0.338 است. هرچه هویت ملی 

شهروندان افزایش یابد، سطح اعتماد سیاسی نیز افزایش خواهد یافت و برعکس.

- بین محرومیت نسبی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. مقدار ضریب 
همبستگی بین دو متغیر در سطح معنی داری کمتر از 5 صدم برابر با 0.421- است. هرچه 

محرومیت های مردم افزایش یابد، سطح اعتماد سیاسی نیز کاهش خواهد یافت و برعکس.
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- بین مصرف رسانه های جمعی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. مقدار 
ضریب همبستگی بین دو متغیر در سطح معنی داری کمتر از 5 صدم برابر با 0.129 است. 
هرچه فعالیت های رسانه ای شهروندان افزایش یابد، سطح اعتماد سیاسی نیز افزایش خواهد 

یافت و برعکس.

- بین احساس عدالت اجتماعی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. مقدار 
ضریب همبستگی بین دو متغیر در سطح معنی داری کمتر از 5 صدم برابر با 0.274 است. 
هرچه عدالت اجتماعی افزایش یابد، سطح اعتماد سیاسی نیز افزایش خواهد یافت و برعکس.

- بین احساس قانون گرایی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. مقدار ضریب 
همبستگی بین دو متغیر در سطح معنی داری کمتر از 5 صدم برابر با 0.421 است. هرچه 
قانون مداری و قانون گرایی در بین شهروندان افزایش یابد، سطح اعتماد سیاسی نیز افزایش 

خواهد یافت و برعکس.

رگرسیون چندگانه پژوهش

جدول )6( گزارش رگرسيون چند متغيره پژوهش

VariableBBetat.Sigنتیجه

تائید تأثیر متغیر0/2450/2193/6780/020تعلق مذهبی

تائید تأثیر متغیر0/3410/3036/5240/001انسجام سیاسی-اجتماعی

تائید تأثیر متغیر0/4620/4503/0880/002هویت ملی

تائید تأثیر متغیر0/3614/6740/000-0/386محرومیت نسبی

 0/571مصرف رسانه های جمعی
تائید تأثیر متغیر0/3975/7610/000

تائید تأثیر متغیر0/4560/3724/3450/001احساس عدالت اجتماعی

تائید تأثیر متغیر0/3740/2453/7030/003قانون گرایی
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نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که مقداری بتای تعلق مذهبی )0/219(، انسجام 
مصرف   ،)0/386( نسبی  محرومیت   ،)0/462( ملی  هویت   ،)0/303( سیاسی-اجتماعی 
 )0/245( قانون گرایی  و   )0/372( اجتماعی  عدالت  احساس   ،)0/397( رسانه های جمعی 
است. از بین متغیرهای مستقل هویت ملی با ضریب 0.450 بیشترین تأثیر و متغیر قانون گرایی 

با ضریب 0.245 کمترین تأثیر را بر اعتماد سیاسی شهروندان داشته اند.

جدول )7( شاخص ها و آماره های تحليل رگرسيونی

سطح معناداریضریب همبستگی چندگانهضریب تعیین تصحیح شدهضریب تعیین

0/4650/4510/3870/004

همان گونه در جدول فوق مالحظه می شود، ضریب تعیین برابر با 0.451 است و این 
مطلب را بیان می کند که مجموع متغیرهای مستقل در مدل توانستند 45 درصد از تغییرات 

اعتماد سیاسی را تبیین و پیش بینی نمایند.

مدل نهايي پژوهش

شكل )3( ضرایب مسير نهایي مدل پژوهش
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نتیجه گیری

و حکمرانان  سیاسی  نهادهای  دولت،  سیاسی،  های  به نظام  شهروندان  سیاسی  اعتماد 
موجب افزایش مشارکت سیاسي و افزایش مشارکت سیاسی شهروندان در حوزه های متفاوت 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... نشان از توسعه یافتگی سیاسی، استقالل، انعطاف پذیری و 
یگانگی و یکپارچگی ملی است  )سبکتگین ریزی، روهنده، بساطیان و جعفری، 1395: 103(. 
اعتماد سیاسی شهروندان به نظام های سیاسی، دولت، نهادهای سیاسی و حکمرانان می تواند 
از طریق تحرک اجتماعی و جنبش های سازمانی به افزایش مشارکت شهروندان منجر شود. 
اعتماد سیاسی از طریق تحرک اجتماعی و کسب منزلت باالتر اجتماعی، توانایی های افراد 
را تقویت و نگرش آنان را در خصوص اثرگذاری بر سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و 
با کمک  سازمانی  از طریق  سیاسی  اعتماد  این؛  بر  می کند. عالوه  مساعد  تصمیم گیری ها 
عضویت در گروه ها و سازمان ها؛ زمینه مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی و سیاسی را فراهم می سازد  )حسین زاده و فدائی ده چشمه، 1391:ص 67-66(.

نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که: وضعیت اعتماد سیاسی در بین شهروندان نسبتًا 
در حد مناسبی است. این متغیر در سطح باال برابر با 35 درصد، متوسط 39 درصد و در سطح 
پایین 26 درصد است. بر این اساس وضعیت اعتماد سیاسي شهروندان یزدي در حد مناسب 

است.

-بین تعلق مذهبی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی 
بین دو متغیر در سطح معنی داری کمتر از 5 صدم برابر با 0.316 است. هرچه میزان باورهاي 
دیني، حضور در مناسک جمعي افزایش یابد، به همان میزان اعتماد سیاسي مردم نیز تقویت 
تبیین و  اعتماد سیاسی را  تغییرات  از  توانسته 0.219 درصد  به تنهایی  متغیر  این  می شود. 
پیش بینی نماید که همسو با نتایج پژوهش دانش فرد و ادیب زاده  )1395(، -جهانگیری و 

ابوترابی زارچی  )1391( و پناهی و شایگان  )1386(، است.

- بین انسجام سیاسی- اجتماعی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. مقدار 
ضریب همبستگی بین دو متغیر در سطح معنی داری کمتر از 5 صدم برابر با 0.224 است. 
سرمایه اجتماعي )انسجام سیاسي-اجتماعي(، با حفظ روابط بین افراد در سطح اجتماع و 
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پیوند بین نخبگان و مردم، بسترهاي اعتماد افزایی در امر سیاست و مشارکت انتخاباتي را 
ممکن می سازد. این متغیر به تنهایی توانسته 0.303 درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را تبیین و 

پیش بینی نماید که با مطالعات جهانگیری و  ابوترابی زارچی  )1391( همسو است.

-بین هویت ملی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی 
بین دو متغیر در سطح معنی داری کمتر از 5 صدم برابر با 0.338 است. هویت امري جمعي، 
تاریخي و حلقه اتصال جمعي افراد به ساختار نظام سیاسي است، هرچه شکاف هویتي در 
بعد ملي کمتر باشد، به همان میزان احساس همگرایي باال رفته و در مشارکت سیاسي خود 
را بازنمایي می کند، این امر منوط به داشتن اعتماد سیاسي به نظام است که از هویت ملي 
تجلي می یابد. این متغیر به تنهایی توانسته 0.450 درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را تبیین و 
پیش بینی نماید و با یافته های پژوهشی جهانگیری و ابوترابی زارچی  )1391( همخوان باشد.

- بین محرومیت نسبی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. مقدار ضریب 
همبستگی بین دو متغیر در سطح معنی داری کمتر از 5 صدم برابر با 0.421- است. وجود 
محرومیت نسبي در جامعه یکي از موانع مهم واصلی اعتماد سیاسي است. مقایسه افراد با 
یکدیگر و با وضعیت کلي جامعه و احساس ناکامي و محرومیت نسبي، می توانند زمینه های 
اعتماد سیاسي را در بین شهروندان کاهش دهد. این متغیر به تنهایی توانسته 0.361- درصد از 
تغییرات اعتماد سیاسی را تبیین و پیش بینی نماید و با یافته های پژوهشی جهانگیری و ابوترابی 

زارچی  )1391( سازگار شود.

-بین مصرف رسانه های جمعی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. مقدار 
ضریب همبستگی بین دو متغیر در سطح معنی داری کمتر از 5 صدم برابر با 0.129 است. 
افکار  میان مدیریت  این  اجتماعي مدیریت می شود. در  به دست رسانه های  امروز  دنیاي 
عمومي در عرصه سیاسي با حفظ حقوق شهروندي، ترمیم اعتماد رسانه ای، در افزایش اعتماد 
سیاسي اثرگذار است. هرچه شهروندان یک جامعه همبستگی باالیي با رسانه های جمعي خود 
داشته باشند، به همان میزان، در اعتماد سیاسي نسبت به نظام از آن تأثیر خواهند پذیرفت. این 
متغیر به تنهایی توانسته 0.397 درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را تبیین و پیش بینی نماید که 

همسان با یافته های پژوهشی جهانگیری و ابوترابی زارچی  )1391( است.
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-بین احساس عدالت اجتماعی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. مقدار 
ضریب همبستگی بین دو متغیر در سطح معنی داری کمتر از 5 صدم برابر با 0.274 است. 
عدالت اجتماعي، کاهش فاصله طبقاتي جامعه و بهبود پایگاه اقتصادي-اجتماعي مردم، در 
مشارکت سیاسي شهروندان تحوالت مثبتي را رقم می زند، به این معني که با کاهش حس 
افزایش  پیوند خود را نظام سیاسي  تبعیض اجتماعي و احساس عدالت اجتماعي، مردم 
می دهند و با داشتن پنداشت منفي در این زمینه، نوعي بی اعتمادی سیاسي در جامعه رواج 
تبیین و  اعتماد سیاسی را  تغییرات  از  توانسته 0.372 درصد  به تنهایی  متغیر  این  می یابد. 

پیش بینی نماید.

- بین احساس قانون گرایی و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. مقدار ضریب 
همبستگی بین دو متغیر در سطح معنی داری کمتر از 5 صدم برابر با 0.421 است. قانون گرایی 
مسئوالن یکي از عوامل افزایش اعتماد سیاسي مردم است. هرچه میزان پایبندی مسئوالن 
اجرایي و مدیران جامعه به قانون بیشتر باشد، به همان میزان اعتماد سیاسي مردم نیز بیشتر 
خواهد شد. این متغیر به تنهایی توانسته 0.245 درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را تبیین و 

پیش بینی نماید.

بر این اساس تمام روابط سیاسی، مشارکت سیاسی و همگرایی با نظام سیاسی بر اساس 
نوعی وفاداری دوجانبه شکل می گیرد که در اعتماد سیاسی متجلی می شود. اعتماد سیاسی، 
پیش شرط اصلی کارایی، انسجام و ثبات اجتماعی نهادهای اجتماعی است و در برابر آن ضد 
اعتماد منجر به بروز ترس، ناامنی، اغتشاش و فروپاشی اجتماعی خواهد شد و شهروندان را 
در تقابل ذاتی و کارکردی با نهادهای سیاسی قرار می دهد. با توجه به نتایج فوق، اعتماد به مثابه 
قلب نظام سیاسی عمل می کند و آنتی تز، جریان ضد نظم یعنی فساد، رشوه، ناکارآمدی و عدم 
پاسخگویی نهادها است. نبض نهادها با اعتماد سیاسی، به نحو مطلوب در بدنه جامعه می تپد. 
پس اعتماد، حکم یک گرداننده نهاد است و زوال آن انسجام اجتماعی را از میان می برد. 
اعتماد به داشتن رابطه حسنه، صادقانه و رابطه متقابل منطقی و به دوراز ابهام اطالق می شود 
که اهداف و برنامه های نهاد اجتماعی را تنظیم می نماید. یکی از مهم ترین مؤلفه های پارادایم 
حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی یا اعتماد به نهادهای کشور است. در جامعه ای که مردم به 
نهادها اعتماد نداشته باشند، بی سازمانی اجتماعی، فساد و اختالل در سیاست های اجتماعی 
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شکل می گیرد. یافته های فوق نشان می دهد که میزان باالی اعتماد به نهادها، برابر با افزایش 
همکاری خودآگاهانه به شکل تبادل اطالعاتی مستقیم و همیاری متقابل، منجر به نهادینه شدن 
قانون، شفافیت، پاسخگویی، رواج صداقت و شکل گیری گفتمان عدالت خواهد شد و میزان 
کارایی نظام سیاسی را افزایش می دهد. اعتماد سیاسی از نگاه گیدنزی نوعی از اعتماد نهادی 
است و در قالب اعتماد به نظام های تخصصی قرار می گیرد. بر این اساس می توان پیشنهادهای 

کاربردی زیر را داد:

- تقویت اعتماد سیاسی شهروندان نسبت به نهادهای سیاسی و غیرسیاسی با کمک 
رسانه های گروهی به ویژه سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و صداوسیمای محلی 

– مرکز استان ها

- ارتقای سرمایه اجتماعی با کمک رسانه های گروهی ملی و محلی از طریق تقویت 
مشارکت اجتماعی احزاب، نهادها و مردم در امور ملی

- تقویت همگرایی بین گروه های اجتماعی با نظام سیاسی با تشریح عملکرد و کارآمدی 
نظام برای گروه های مختلف اجتماعی از طریق رسانه های گروهی

- افزایش و گسترش تبلیغات رسانه ای برای کاهش محرومیت نسبی شهروندان و تقویت 
بینه های عدالت اجتماعی

- انعکاس دیدگاه های مردمی از طریق سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و 
سایر رسانه های جمعی در خصوص امور جاری اجتماعی در سطح رسانه ای و اجرایی

- استفاده از ظرفیت های مدنی و رسانه ای در شناسایی نقاط آسیب پذیر اعتمادی

و  اجتماعی  عدالت  به  نسبت  مردم  از  غیررسمی  و  رسمی  نظرسنجی های  اجرای   -
راهکارهای کاهش بی عدالتی اجتماعی از طریق مراکز تحقیقاتی- اجتماعی کشور به ویژه 

مراکز علمی- رسمی تحقیقاتی نظیر مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران

- تشکیل نهادهای اجتماعی در راستای افزایش پاسخگویی، شفافیت و حکمرانی خوب 
به شهروندان
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