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تا89نفرازافراد024نمونهشاملاست.دراینمقالهازروشپیمایشاستفادهشدهو

دهدکهاوالمیانگیناعتمادسیاسیهایمقالهنشانمیسالهمردماستاناست.یافته40
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 مقدمه  

وتیداومهرگونیهروابیطاعتمیاعیپاییداراسیت)زتومریا،گیریاعتماد،شر اولیهشرل

هایاعتمیاعیبیایریدیگروتشیری (.وعوداعتماد،پیوندوهمراریافرادوگروه8914:0

هایعمیومیاسیت.مساعیومشارکتآناندرعهتساماندهیوتوسعهامورعمعیوحوزه

دهید،بیهعنیواناعتمیادتشیریلمیی،کیههسیتهاصیلیآنرا«سرمایهاعتمیاعی»امروزهمقوله

ترینمنبعنظموتوسعهاعتمیاعیوا تصیادیوهزینهمو رترین،پایدارترینودرعینحال،کم

شییود.عییوامعیکیهازدرعییا بییاالییازاعتمییادبرخوردارنیید،همبسییتگی،سیاسییتلقیییمییی

ا تصیادی،توزییعهایبیشتریبرایرشیدهاوفرصتهماهنگیونظمبیشتریداشتهوظرفیت

دهند.شناسی،پاکدستیودموکراسیازخودنشانمیمتوازنمنابع،رفاه،مسئولیت

هایهایمختلفی ابلمشاهدهاست:درسطحروابطدرونیگروهاعتماد،درسطوحوالیه

هیاوهیایهمریاریددردرونگیروههایدوستیوگروهاولیهوکو  نظیرخانواده،گروه

هیایهایاداری،احزابسیاسییوانجمینهایا تصادی،سازماناعا متوسطنظیربنگاهاعتم

مدنیدوسرانجامدرسطحعمومینظیرروابطبینگروهیوعرصۀعمیومی.اعتمیادسیاسیی،

بردرکشهروندانازکیفیتعملریردهایمهماعتمادعمومیاستکهیریازوعوهوعلوه

بهعبار دیگر،اعتمادسیاسیبهمعنایارزیابیشهروندانازکارایی.داللتداردنظامسیاسی

هایدولتییدرارتبیا بیاشیهرونداناسیتوسالمتدولتو گونگیانجاموظایفدستگاه

(Pearce, 2010: 64). 

ایکهامروزهمیانحرومتومردموعوددارد،اعتمیادسیاسییباتوعهبهرابطههمهعانبه

تیریننشیانگانمییزانیریازمهمتوانآنعایگاهواهمیتیبرخورداراستکهمیازآن نان

تلقیکرد.برایناساس،تغییرا سطحاعتمادسیاسییتیر یرهامشروعیتومقبولیتحرومت

تیر،افیزایشسیطحایبرروابطمردمباحرومتخواهدداشیت.بیهعبیار د یی تعیینکننده

ترابطهمیردمبیاحرومیت،تسیهیلامیرحرمرانیی،اعیرایبهتیراعتمادسیاسیموعبشفافی

هاوتعارضا سیاسییداخلییخواهید وانینوتصمیما حرومتیوسرانجام،کاهش الش

شد.درمقابل،سطحپاییناعتمادسیاسی،روابطمیانمیردمبیاحرومیترابیااخیتاللبیشیترد

ای وانینوتصمیما حرومتیراباموانیعترداعرهایعمی حرمرانیرابامشرال و الش

زاشدّ وحدّ بیشیتریترمواعهخواهدساختوتعارضا ومنازعا سیاسیداخلیافزون
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خواهدداد.براساسآنچهدرسطورباالآمد،رصدکردناعتمادسیاسیوشناسیاییعوامیلو

زنیازهیایحییاتیدرعوامیعومتغیرهایدخیلدرآنوتالشبرایتقویتایناعتماد،یریا

هایامروزیاست.دولت

درایرانمعاصر،سطحاعتمادسیاسیهموارهتحتتر یرعواملومتغیرهایگوناگون یرار

هیایمینظماعتمیادهایعلمیوسنجشداشتهود ارتغییرونوسانبودهاست.گر هبررسی

هیایمعیدودوهیاوپیمیایشمیاپیژوهشسیاسیدرایرانازسابقۀ نیدانیبرخیوردارنیسیتا

هایاخیردراینزمینهصور گرفتهاستنوسانوبهویژهروندکاهنیدهمحدودیکهدرسال

8دهد.آنرادر نددهۀاخیربهخوبینشانمی

هیایمسیتعدتحرکیا مناط کردنشینایراندرطیییرصیدسیالاخییر،یرییازکیانون

هایپسازعنگعهیانیدهاست.دربرخیازمقاطع،نظیرسالسیاسیونظامیعلیهدولتبو

هییایاولیییهپییسازپیییروزیانقییالباسییالمی،شییاهدظهییوراول،عنییگعهییانیدوموسییال

هیاکیهازایم.اینتحرکیا وگیرایشطلبانهدراینمناط بودههایواگرایانهوتجزیهگرایش

مکردیدرمناط کردنشینعثمانی)وسیسسداخلیوخارعیمتعددی،نظیرظهورناسیونالیس

هیاییرسیانسیازانهآنوگییریدولیتمتمرکیزدراییرانوسیاسیتترکیهوعراق(وشیرل

هیایاسیتکیهسیاسیتگرفیت،باعیششیدههمچنینبرخیمداخال خارعیسر شمهمیی

هیایسیالدولتمرکزیدراینمناط هموارهبامالحظا امنیتیهمیراهشیود.البتیهدرطیول

سیاستدولتمرکزیدراینمناط ،ازی سومعطوفبیهکنتیرلسیاسییوپسازانقالب،

هیاینظامیوامنیتیدوازسویدیگرمعطوفبهاعتمیادسیازیسیاسییبیودهاسیت.سیاسیت

هیاومنیابعا تصیادی،اعتمیاعی،فرهنگییواعتمادسازیدولتغالباًشاملتخصیی فرصیت

هایخاصیازساکناناینمناط بیودهاسیت.البتیهابعیادومییزانا یرگروهسیاسیبهعمومیا
                                                                                                                                             

رسیید)ملی 8918%درسیال04دودحبه8949%درسال18اسیازدهدکهاعتمادسی.برایمثال،مل پورنشانمی8
درسهشهرتهیران،مشیهدوییزد8962دهدکهمیانگیناعتمادبهمسئوالنسیاسیدرسال(.یوسفینیزنشانمی8918پور،
%اعالمکردهاسیت99حدود8914(.پناهیوشایگانمیانگیناعتمادسیاسیرادرسال8962%بودهاست)یوسفی،6/91

هیایخیود(نییزدرپیژوهش8919(واصغریواسدی)8916فر)(،خوش8924(،خواعهسروی)8914)پناهیوشایگان،
دهندکهسطحاعتمادسیاسیدرکشورطیدهۀدوموسومپیسازانقیالب،نسیبتبیهدهیۀنخسیت،درمجمیوعنشانمی

انجامشدهنشان8920هایملیمربو بهسرمایهاعتماعیکهدرسالیمایشروندیکاهندهداشتهاست.سرانجامآخرینپ
%اسیت)وزار 04دهدکهسطحاعتمادتعمیمیافتهوعمومی)کهتاحدودیبیانگراعتمادسیاسیهمهست(کمتیرازمی

(.8920کشور،
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ایبهمنطقهدیگرمتفاو بودهاست.ایبهدورهدیگروازمنطقههاازدورهبخشیاینسیاست

دهدایناستکهسطحاعتمادسیاسیدراینمنیاط ایکهامروزهبیشترخودرانشانمیمساله

هیایایینهیاوپیشیینهبرهمیناساس،وبیاتوعیهبیهزمینیه8طلوبنیست.درمجموع ندانم

میردانگذارانودولتبسیاریازپژوهشگرانوصاحبنظرانوحتیبرخیازسیاستمناط ،

دانند.هایسیاسیوامنیتیدراینمناط رادرآیندهمحتملمیهاوبحرانبروز الش

هیای یومیدولیتدرایینمنیاط وعلمییسیاسیتدر نینشرایطی،بررسییوسینجش

هاوهمچنینارائۀراهبردهاوراهرارهاییبرایتقوییتهایاینسیاستپذیریشناساییآسیب

برایناساس،سؤالیاعتمادسیاسیدراینمناط ازاهمیتوضرور فراوانبرخورداراست.

اسیتانحاعتمیادسیاسییدرمییانمیردمکهاینمقالهدرپیپاسخبهآناستاینبودهکه:سط

انقالب هوضعیتیداشتهواز همتغیرهاوعواملیمتیر ربیودهازپسهایسالطیکردستان

است؟دراینمقالهبهمنظورپاسخبهسوالمزبور،نخستمبانیمفهیومیو یارعوبنظیری

پژوهشونحیوهاعیرایهایپژوهشمعرفیخواهدشد.پسازآن،روشوابزارهاوترنی 

هایپژوهشارائهوسرانجامبهنتیای وپیشینهادهایآنشرحدادهخواهدشد.سسساهمیافته

پژوهشاشارهخواهدشد.

 
 چارچوب نظری پژوهش

منظورازاعتمادسیاسیدراینمقاله،اعتقیادواطمینیانمیردمبیهصیالحیت،کارآمیدیو

اسیت.پییشفیر هیاوکیارگزارانسیاسیی،سیاسیتعملرردنظامسیاسی،نهادهایسیاسی

اصلیتحقی ایناستکهاعتمادسیاسیامریسیالوارتباطیاست.بیهعبیار دیگیر،مییزان

هایاعتماعیبهدولتونهادهایسیاسیگر یهازعوامیلپاییدارینظییراعتمادافرادوگروه

ن ندان ابتنیستوبهویژهتحتتیر یرهایطرفینمتر راستامامیزانآهاوپیشینهمو عیت

اعتماد،خمیرمایهروابطوتعامال اعتمیاعینحوۀارتبا متقابلوتعاملطرفینبستگیدارد.

است.آدمیاندرزندگیاعتماعیخودودرعهتترمیننیازهایمادیومعنویخودبهطیور

.گر هبهموازا توسعهوتنوعروابیطمستقیمیاغیرمستقیمبایردیگرارتبا وتعاملدارند
                                                                                                                                             

ت،استانکردستانازلحاظسطحاعتمیادتعمییمیافتیهانجامشدهاس8920.برایمثالدرپیمایشملیسرمایهاعتماعیکهدرسال8
(8920هایدولتیدرسطحبسیارپایینی راردارد)وزار کشور،وهمچنیناعتمادبهنهادهایسیاسیوسازمان
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انیدوروابیطوتعیامال آدمییاندراعتماعی،انواعنهادهایاعتماعیوسیاسیشیرلگرفتیه

 البایننهادهاودر ار وبمقررا وسازوکارهایغیرشخصی)بوروکراتی (عرییان

ایننهادهاوازطری روابیطیابداماهنوزبخشمهمیازاینروابطوتعامال درخارجازمی

گیرد.اینوضعیتنیهفقیطدرامیورسیادهوروزمیرهنظییررفیتوآمید،شخصیصور می

هیایا تصیادیورانندگیومعاشر ،بلرهدرامورپیچییدهوبیادوامنظییرازدواج،شیراکت

میوارد،شیود.درهمیهایینالمللیدیدهمیروابطتجاریوحتیبخشیازروابطسیاسیوبین

آنچهبیشازعواملوسازوکارهایاداریوحقو ی،امرانارتبا وتعاملرافراهمیاآنرا

کندددرعیاتیازاعتمیادواطمینیانطیرفینبیهیریدیگردرزمینیهانجیاموظیایفوتسهیلمی

تعهداتشاناست.

والگوهیایهایاعتماعیبیهنیوععوامیعهاودرعا اعتمادهمچوندیگرپدیدهویژگی

شیناسآلمیانیکیهعوامیع،عامعیهفردینانیدتیونیسهابسیتگیدارد.ارتبا میانافرادوگروه

کنید،ازعملیهمدرنباز)ِگزلشافت(راازعوامیعسینتیبسیته)ِگمیینشیافت(تفریی میی

دانید.اواسیتداللهایعامعهمدرنراکاهشسطحاعتماددرروابطدرونعوامیعمییویژگی

ندکهدرعوامعسنتیبهدلیلکو ریابعیادعامعیهوروابیط هیرهبیه هیره،عیاطفی،کمی

عمی وهمهعانبهمیاناعضایعامعه،سطحاعتمادمیاناعضابسیارباالسیتدرحیالیکیهدر

عوامعمیدرن،بیهدلییلگسیتردگیوپیچییدگیسیاختارهاوروابیطاعتمیاعی،امریان نیان

رسیدنظیر(.البتیهبیهنظیرمیی8916:94امعهوعودندارد)کیازنو،روابطیمیانهمهاعضایع

موسوماستدرسیتباشید،«اعتماددرونگروهی»تونیسفقطدرموردنوعیازاعتمادکهبه

امادرسطحارتبا بیناگروهی،وضعیتبیرعرساسیت.بیهعبیار دیگیردرعوامیعبسیتهو

گیرمحیدوداسیتوبیهتبیعآناعتمیادهیایدیمحدودارتبا اعضیاییی گیروهبیاگیروه

بیناگروهیدرسطحپایینی راردارد.درحالیکهدرعوامعبیازومیدرن،یی فیردغالبیاًبیه

 ندینگروهتعل داردوگسترهروابطشوسیعو ندالیهاست.بنابرایناعتمادبینیاگروهی

نوعروابطاعتمیاعیموضیوعیتدرایننوععوامعبیشتراست.مقولهاعتمادسیاسیدرهمین

کند.پیدامی

هاازانطباقاعتمادسیاسیبهرابطهشهروندانبادولتمربو استوبراحساسوتلقیآن

کنید.هاوعملرردنهاهاوکارگزاراندولتیبانیازهاوانتظارا آنانداللیتمییعهتگیری
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هایدولتبانیازهاومطالبا خیودبهعبار دیگر،هر هشهروندانمیانعملرردوسیاست

سوئیبیشتریاحساسکنند،اعتمادسیاسیآنانبیشترخواهدبود.بیراییناسیاس،انطباقیاهم

توانگفتمقولۀاعتمادسیاسیطبعادرعوامعبستهوسنتیموضوعیت ندانینیداردزییرامی

عودنداردویابسیارمحدوددرآنعوامععرصهحضوروعملررداعتماعیدولتیااصوالو

تر،نهادهاونیروهایاست.ایندرحالیبودهکهدرعوامعبازومدرن،عرصهسیاستگشوده

تراست.در نینعوامعی،هر ندروابیطتروروابطمیاننهادهاومردمپیچیدهسیاسیمتنوع

ملیهنییرویاعبیار)پلییس،وتعامال سیاسیعمدتاًبرمقررا وسازوکارهاینهادیوازع

ساالری(استواراسیتامیاحرمرانییونظیمعمیومیبیهشید نیازمنیداعتمیادارتشودیوان

شهروندانبهنهادهاوکارگزارانسیاسیاست.درصورتیکهسیطحاعتمیادسیاسییدریی 

اوالاعتمیادباشیندکشورپایینباشدوشهروندانبهنهادهیاوکیارگزارانسیاسییبیدبینوبیی

هاینهادهایسیاسیمختلویاپرهزینهخواهدشید، انییاًاحتمیالبیشیتریبسیاریازکارویژه

هایسیاسیوعودخواهدداشت. باتیهاوبیبرایو وعاعتراضا ،خشونت

درموردعواملومتغیرهایدخییلدراعتمیادسیاسیی،دودییدگاهنظیریمتفیاو وعیود

یاعتمیاعی»هبهدیدگاهدارد.دیدگاهنخست،ک اعتمیادسیاسییرامعیروفاسیت،«فرهنگیی

کننیدکیهاسیتداللمییکند.طرفدارانایندیدگاهمعرفیمی (Orientational)«گرایشی»امری

هیاوهنجارهیایغالیبدرعوامیعخیودبیهعرصیهسیاسیتودولیتافرادتحتتیا یرارزش

هیاراارزییابیسیازندوعملریردآنبا بر رارمیینگرنددبانهادهاوکارگزارانسیاسیارتمی

تیریبیرایهیایمناسیبهیازمینیهکنند.بنابراین،ازمنظرایندیدگاهدرهری ازفرهنگمی

تیواندرآ یاراعتمادیسیاسییوعیوددارد.اییندییدگاهرامییروابطمبتنیبراعتمادویابی

 :Easton, 1965)،دیویدایستون(Almond & Verba, 1963: 129) سیدنیورباگابریلآلموندو

نظیرانوصاحبمشاهدهکرد.(29-8910:844رابر پاتنام)پاتنام،همچنینبرخیآ ارو(19

-8914:869برترانبدیع)بیدیع،و(Eisenestadt, 1966)پژوهشگرانینظیرساموئلآیزنشتا 

هیایمیذهبیبیرفرهنیگسیاسییوآمیوزههیایدینیی(نیز،کهبرنقشتعیینکنندهنظام841

کنند،ازهمیندیدگاهبهبررسیسرشیتمشیروعیتوسیطحاعتمیادسیاسییعوامعترکیدمی

اند.پرداخته

کندوبرایناسیاسمعرفیمی(Relational)دیدگاهدومامااعتمادسیاسیراامریارتباطی
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دانیدوتغیییرا فرادودرهرزمانمتغیرمییهاوامیزانآنرادرمیانهری ازعوامع،گرئه

هایمختلیفمیردمآنراوابستهبهعملرردونحوهارتبا دولتوکارگزارانسیاسیباگروه

نییزمعیروفاسیت،عملریردوتوانیایی«نهیادی»شمرد.ازمنظرایندیدگاه،کهبهدیدگاهمی

هیایا تصیادیواعتمیاعیشیهروندانونهادهاوکارگزارانسیاسیدرتامیننیازهاوخواسته

کننیدهمندیآنان،تر یریتعییینهایمختلفاعتماعیوبهتبعآنافزایشمیزانرضایتگروه

(،زتومسریا8924گرانیینظییر یارلزتیلیی)تیلیی،برمیزاناعتمادسیاسیمردمدارد.پژوهش

بیراییندییدگاهترکیید(Newton, 2001)(وکنتنیوتیون8969(،رونالداینگلهار )8914)

کنند.استداللپیروانایندیدگاهایناستکهشهروندانتازمانیبیهنهادهیایحریومتیومی

هاوا یداما دولیتونهادهیایها،سیاستگیریکنندکهعهتهایدولتیاعتمادمیسازمان

آنیانهمسیوباشیدوبیههایمختلفا تصادیواعتماعیبانیازهاومطالبیا سیاسیدرزمینه

مشارکتاعتماعیوسیاسیبرایآنانبیانجامد.ترمینبهینهامنیت،رفاهوفرصت

دهیدکیهالگوهیایاعتمیادسیاسییوباوعوداین،مطالعا عهانی،ملیومحلینشانمی

ایبهعامعهدیگرمتفاو است،ازگروهیبهگیروهدیگیرمیزانآن،همانگونهکهازعامعه

هیایاعتمیادسیاسییواززمانیبهزماندیگرنیزمتفاو استبرایمثال،مطالعا وپیمیایش

هیاودرایرانبعدازانقالباسالمی،بهخوبیبیانگرتغییرا متفیاو درمییانمنیاط ،اسیتان

هایمختلفاعتماعیاست)براینمونهبنگرییدبیه:وزار فرهنیگوارشیاداسیالمی،گروه

دسیردارنیا،اسیالمیو یدرتی،8911دسرائیوصفیری،8920دوزار کشور،8910و8919

هیا(.ازطرفدیگردامنهتغییرا اعتمادسیاسیتاحدودزیادیتحتتر یربرخیارزش8911

)بنگرییدایبهعامعهدیگرمتفاو اسیتهایسیاسی(ازعامعههایپایدار)فرهنگوگرایش

رسید(.بنابراین،بیهنظیرمیی8910کریستنسنوالگرید،د8966دپاتنام،8969به:اینگلهار ،

هیاینسیبتاپاییدارهاوگرایشاستکهصرفاًبهارزش«فرهنگی»نهامریتماما،اعتمادسیاسی

است«ارتباطی»اینسبتا ابتباشدونهامریتماماًعوامعوابستهباشدومیزانآندرهرعامعه

هیاوشیرایطروزمیرهافیرادووتحوال آندرهمهعوامعصیرفاًتیابعمو عییتهاکهویژگی

هایاعتماعیباشد.گروه

نظیرانحیوزهتیرینصیاحبگیرانومعیروفاینگلهار کهیرییازپرکیارترینپیژوهش

سرمایهاعتماعیوفرهنگسیاسیاستدسرشتترکیبیاعتمادسیاسیووابستگیآنبیههیر
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رهنگیونهادیرااینگونهبیانکردهاست:دودستهعواملف

دهدی فردنسبتبهعهانیکیهیریازنشانگانیاستکهنشانمی«رضایتاززندگی»

کند،نگرشیمثبتیامنفیدارد.رضایتاززندگی،خوشبختیونظیایرآندرآنزندگیمی

گاتنیگبیاتیداومییافقیدانآیند[کهارتبیاطیتنهمهباهمدری ]بستۀفرهنگیگردهممی

هیارسیداییننگیرشنهادهایدموکراتی برایمدتیطوالنیدری عامعهدارد.بهنظرمیی

دهنیدکیههایموردنظربوده،مؤلفهبلندمدتیراتشیریلمیییریاز]عناصر[دیرینهفرهنگ

همچنیینبیاسازمیزانرضایتازعملرردحرومتدرهرزمانمعیناست.ایننشیانگانزمینه

ترازلحیاظمییزانرضیایتسطحتوسعۀا تصادیعوامعارتبا داردوکشورهایتوسعهیافته

سیاسییی،اعتمییادبییهیرییدیگرودیگییرعناصییرایییننشییانگان،درمراتییببییاالتری ییراردارنیید

(.04-8969:06)اینگلهار ،

عوامیعامیروزیمیو راینگلهار متغیرهاوعواملمتعددیرابرسطحاعتمیادسیاسییدر

یاعتمیاعی،شیبرهمی هیایدانداماازاینمیانبرایمتغیرهایمرتبطباسطحتوسعها تیصادی

کننده ایلاست.بهنوشیتۀاو،مییزانرشیدا تصیادیوارتباطیوسرمایهاعتماعینقشیتعیین

ویییژههییایارتبییاطی)بییهسییطحدرآمییدملییی،افییزایشتحییرکاعتمییاعی،توسییعهترنولییو ی

هایاعتماعیوتعامال میانهایینظیرماهوارهواینترنتکهباعشگسترششبرهترنولو ی

بیردوهاراباالمییشوند(رویهمرفتهمیزانسرمایهاعتماعیافرادوگروههامیافرادوگروه

بیرایدهد.اینگلهیار اینوضعیتبهنوبۀخودسطحاعتماداعتماعیوسیاسیراافزایشمی

دهد:هایارتباطیرااینگونهتوضیحمیمثال گونگیتر یرترنولو ی

هیایاعتمیاعیمجیازیراگسترشاستفادهازاینترنتبیهافیرادامریانعضیویتدرشیبره

هایروزافزونیبرایانتقالپیامهیاومعیانیسیاسییبیههاازی سوفرصتدهد.اینشبرهمی

شودتاافیرادبتواننیدبیهابیرازوعیودهاباعشمییدیگر،اینشبرهکند.ازسوافرادفراهممی

منیدیافیرادواحسیاسخوشیبختیآنیانتیر یربیشتریبسردازندواینبهنوبۀخودبیررضیایت

منیدیویاززنیدگینییزگذارد.دروا عباافزایشسرمایهاعتماعیفیرد،مییزانرضیایتمی

(.8969:90)اینگلهار ،افزایدبررضایتواعتمادسیاسیمیدواینبهنوبۀخودشوبیشترمی

بایدبهایننرتهتوعهداشیتکیهمجموعیۀعوامیلمیورداشیارهدربیاال،عیالوهبیرتیر یر

گذارند.کنتنیوتیون،تیر یرمستقیم،ازطری سازوکاربازتولیدنیزبراعتمادسیاسیتر یرمی
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دهید:ازیی دولتواعتمادسیاسیرااینگونهشرحمییمتقابلسرمایهاعتماعی،کارآمدی

کمی هیایاعتمیاعی درتمنیدهیایمیدنیوسیازمانسو،سرمایهاعتماعیبهایجیادتشیرل

رسیاند.هاییبهایجاددولیتکارآمیدومشیروع،ییاریمییهاوسازمانکند. نینتشرلمی

سببرایرشدسیرمایهاعتمیاعیکمی ایجادشرایطاعتماعیمنا نیندولتیبهنوبهخودبه

انجامیدد نیینایجیادنهادهیایسیاسییکارآمیدمییکند.ازسویدیگر،اعتمادسیاسیبهمی

افیزایشاعتمیاد شودودولتکارآمدبهنوبۀخیودبیهدولتمینهادهاییباعشبهبودعملررد

.(Newton, 2001: 211)کندسیاسیکم می

کیهمقولیهاعتمیادسیاسییبیامقولیه یدر سیاسییو اشارهکردسرانجامبایدبهایننرته

هایحاکمبهتداومپایگاهوحماییتاعتمیاعیر ابتمیاننیروهایسیاسیارتبا دارد.گروه

تواننیدهایاعتماعینمیینیازمندهستند.ازاینروحتیآنجاکهازطری عملرردهاوسیاست

اهندکردبابازنماییوا عیا وتبلیغا بیرههنییتمیردماعتمادمردمراعلبکنند،تالشخو

ا رگذاشتهودرصددحفظوبازسازیاعتمادسیاسیآنیانبرآینید.متقیابالنیروهیایسیاسیی

هایحاکممخالفاعمازداخلیوخارعینیزباابزارهایمختلفینظیرفشاربردولتوگروه

هیایمیوردنظیریاسیدرمییانعوامیعوگیروهوضدتبلیغا درصددکاهشسطحاعتمادس

هیادرعهیتاهیدافوهایمناسبیبرایبسی سیاسییآنآیندتاازاینطری زمینهخودبرمی

منویا خویشفراهمسازند.

تیوانگفیت،اعتمیادسیاسییامیری نیدوعهییاسیتکیهبراساسآنچهدرباالآمد،می

اطعزمانیتابعمتغیرهاوعواملپرشیماریاسیتسرشتوسطحآندرهری ازعوامعومق

دهد:مدلزیربخشیازاینمتغیرهاوعواملرانشانمی
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 های پژوهش  فرضیه
هایمقالهبهشرحهیلاست:باتوعهبهمباحشومدلنظریباالفرضیه

 

 فرضیه اصلی

سیدرمیانمردماستانکردستان،درسطحپایینوازمتغیرهایمتعیددمحلیی،اعتمادسیا 

 المللیمتر راست.ایوبینملی،منطقه

 

 های فرعی فرضیه

 میانگیناعتمادسیاسیمردماستانکردستانکمترازحدمتوسطاست. -8

فرهنگ 

 سیاسی

عملکرد 

نهادها و 

کارگزاران 

 سیاسی

د اعتما

 سیاسی

 

 

 

 ها جایگاه افراد و گروه

 در نظام سیاسی 

های نظام  ویژگی

 سیاسی و دولت

تأمین نیازها و 

انتظارات افراد 

ها و گروه  

ها و  بندی صف 

الگوهای منازعات 

 سیاسی

الگوهای 

گذاری  ارزش

 سیاسی

میزان دموکراسی و 

های مشارکت  فرصت

 سیاسی
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،«نظیامسیاسیی»اعتمادسیاسیمردماستانکردستاندرهیریی ازسیطوحسیهگانیه -9

 متفاو است.«کارگزارانسیاسی»و«نهادهایسیاسی»

 آنانمو راست.هویت ومیمردماستانکردستانبراعتمادسیاسی -9

 تعلقا مذهبیمردماستانکردستانبراعتمادسیاسیآنانمؤ راست. -0

 سطحتحصیال مردماستانکردستانبراعتمادسیاسیآنانمو راست. -9

 تصادیشهرونداناسیتانکردسیتانبیراعتمیادسیاسییآنیانمیؤ رپایگاهاعتماعیوا -4

است.

 هایاعتمادسازیدولتبراعتمادسیاسیمردماستانکردستانمو راست.سیاست -6

عملرردنهادهاوکارگزاراندولتییبیراعتمیادسیاسییمیردماسیتانکردسیتانمیو ر -1

 هستند.

اعتمادسیاسیعمعیبرارتبا وسایلواهمیزاناستفادهمردماستانکردستانازرسانه -2

مؤ راست.آنان

برخورداریمردماستانکردستانازفرصتمشیارکتدرنهادهیایسیاسییومیدنی -84

 آنانمو راست.اعتمادسیاسی)محلیومرکزی(بر

 المللیبراعتمادسیاسیمردماستانکردستانمؤ راست.ایوبینعواملمنطقه -88

 

 روش پژوهش
ینمقالهبااستفادهازروشپیمایشیانجیامشیدهاسیت.بیهایینمنظیور،متغیرهیایاصیلیا

تیاییلیریر 9هاییدرطیفسازیشدهودرپرسشنامهمحق ساخته،گویهپژوهششاخ 

سالۀساکن40تا89گویانپرسششدهاست.عامعهآماریپژوهششاملشهروندانازپاسخ

8924درسیالکشیورنفیوسومسیرنیسرشیمارینآخراساساستانکردستاناستکهبر

نمونهپژوهشکهبراساسفرمولکیوکرانبهدسیتآمیدهشیاملنفراست.8804228برابربا

ایتصیادفییابیبهنمونیهمعیرف،ازروشسیهمیهدستنفرازاینشهرونداناست.برای024

هیایمیومذهبیوسواب وگرایشبهاینصور کهبراساسترکیب واستفادهشدهاست.

هایمختلفاستان، ندشهرستانانتخابشدند.سیسسمتناسیببیاعمعییتسیاسیشهرستان

هیااختصیاددادهشیدوسیسسدردرونهیرایبهآنشهرهاوروستاهایهرشهرستانسهمیه
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پیژوهشراسهمیهبهشرلتصادفیسادهافرادنمونهانتخابشدند.عیدولزییرتوزییعنمونیه

دهد:نشانمی

 
 ای سهمیه یرگی نمونه وهیحجم نمونه بر اساس ش -1جدول 

 تعداد نمونه سال 51تعداد جمعیت باالی  تعداد جمعیت )کل( نام شهرستان
8999492444499 بانه

296806081998 بیجار

491000144984 دهگالن

182494809994 دیواندره

021089104489 سروآباد

98419484899499 سقز

094846994649884 سنندج

89424884904499 قروه

8492241891691 کامیاران

84166089926108 مریوان

80294098804228910 جمع کل



هییایفییردیونامییهپیمییایششییاملدوبخییشاسییتکییهبخییشاولبییهویژگیییپرسییش

مییذهب،اعتمییادسیاسییی، ومیییت،هییایسیینجششییناختیوبخییشدومشییاملطیییفعمعیییت

عضیویتعمعیی،ارتبا وسایلوهارسانهازاستفادهاعتماعی،–ا تصادیپایگاهتحصیال ،

عوامیلو یومیبییناعتمیاددولیت،هیایسیاستازرضایتمدنی،هایانجمنوهاتشرلدر

اییآنبیاضیریبصیوریوپایی نامهازنیوعروایییالمللیاست.رواییپرسشبینوایمنطقه

هیایگیردآوریگویایپایاییباالییاست.داده19/4آلفایکرونباخبررسیشدهاستکهبا

تحلیلخواهدشد.بهمنظورتعییینشید Amos GraphicsوSpssهایافزارشدهبهکم نرم

اسیت.وعهتتر یرمتغیرهایمستقلبرمتغیروابستهازمدلمعادلهساختاریبهرهگرفتهشیده

برایاطمینانواعتمادبیشتر،سنجشروایییپیژوهشبیاروشتحلییلعیاملیوبیااسیتفادهاز

دهدکههمهبارهیایصور گرفتهاست.نتای اینسنجشنشانمیAmos Graphicsافزارنرم

اند.هایمتغیرهاراتعریفکردهعاملیباضرایبیباال،شاخ 
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 های پژوهش یافته
 یفیتوص های یافته

مذهب،یت،محلسرونت،زبان، ومیروستایاعنسیت،سن،شهریرهایمتغمقالهایندر

شیناختیپدرومیادرو...بیهعنیوانپارامترهیایعمعییتیال شغل،درآمد،تحصیال ،تحص

دهیدکیهینشیانمییانسیخگواپیتیاطالعا عنسییفیتوصیافتهینانتخابشدهاست.دراول

گوییان.اطالعا مربو بهسنپاسیخاندبودهدرصدمرد9/91زنونیاگودرصدپاسخ1/08

0/8بیاسیاله40تیا99یگروهسینودرصد9/92باساله90تا99یدهدکهگروهسننشانمی

.درمیوردتوزییعانیدرادرمیانپاسخگویانداشیتهیفراواندرصدبهترتیببیشترینوکمترین

کمتیرینفراوانییبیهدرصیدو2/19بهکیردزبانیانبیایفراوانیشترینبیزفراوانیمتغیرزبانن

مربو بهمذهبپاسخگویانیفراوانیشترین.بتعل داردی هاردرصدفروانباحدودهاترک

8/96بیایانپاسیخگوبیشترینفراوانییسیطحتحصییال تعل دارد.اهلتسنندرصدبه61با

سوادانمتعل است.درصدبهبی4/8ترینآنبایینپاوکارشناسیدرصدبهدارندگانمدرک

4/81وکمتیرینآنبیاآزادبیهمشیاغل1/94ی،بیافراوانیبیشترینگویانشغلپاسخدرمورد

یلییونمیی درآمدکمترازگویاندارایپاسخدرصد91تعل دارد.حدودبهبیراراندرصد

.شیوندمییبیریارانویانکیهشیاملدانشیجوسیتندفا ددرآمیدهدرصد2/90وتوماندرماه

درصیدبیهطبقیه90حدودمتوسطوگویانخودرابهطبقۀدرصدپاسخ2/99سرانجاماینکه

دانند.متعل میطبقهباالخودرابهدرصد4/8پایینو


 های استنباطی  یافته
 سنجش سطح اعتماد سیاسی در میان مردم استان کردستان

کمتتر از دتد    کردستتان  استان مردم میان در اعتماد سیاسی میانگین: »5فرعی  آزمون فرضیه

  «.متوسط است


 سیاسي کل اعتماد ریمتغهای  گويهتوزيع فراواني  تیوضع -2 جدول

 نام متغیر ردیف
تعداد 
 ها گویه

دد پایین 
 طیف

 دد باال
 طیف

 دد متوسط
 طیف

 نیانگیم
 سیاسی اعتماد

99998894214/69سیاسی کل اعتماد8
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هایمربو بهسنجشاعتمادسیاسیکلدرایینعدولفوقنشاندهندهتوزیعفراوانیگویه

استاناست.برایمحاسبهمیانگیناعتمادسیاسیکلبهاینترتیبعمیلشیدهاسیت:نمیرا هیر

ترینبیاال9ونمیرهسیاسییاعتمیادکمترینمیزان8ردهبندیشدهاستکهنمره9تا8گویهبین

کیلرانشیانسیاسیی،مییزاناعتمیادگوییه99دهد.عمعنمرا رانشانمیسیاسیمیزاناعتماد

)حداکثرنمره(باشد.درصورتیکیههیر889)حدا لنمره(و99تواندبیندهدکهبالقوهمیمی

42ییهراعالمیتبزنید،مییانگینکیلنمیرهاوازایینگو"متوسط"هاگزینهفردبرایهمهگویه

تیواناست،می14/69خواهدبود.باتوعهبهاینکهدراینپیمایشمیانگینبهدستآمده،نمره

نتیجهگرفتکهمیانگیناعتمادسیاسیدرایناستانکمیبیشازمتوسطاست.

ایاسیتفادهشیدهبهمنظورآزموند ی اعتمادسیاسیمردماستانازآزمونتیتی نمونیه

روشبرایحدمتوسطاعتمادسیاسیییی مقیدارمفیرو بیراسیاستعیداداست.طب این

شیود.شودکهبامقدارمیانگینوا عیمقایسهمییسواال متغیروحدوسططیفمشخ می

هابیشترباشد،نشیانازتغیییربیهوعیودآمیدهدرمییانگیناسیت.ایینهر دراختالفمیانگین

رآمارهتیوسطحمعناداری،نیهتنهیادرمیوردنمونیهآمیاری،افزایشمیانگینباتوعهبهمقدا

هیایپیژوهشنشیانبیراییناسیاس،دادهامعهآمارینیز ابیلتعمییماسیت.بلرهدرسطحع

ازبعیدهیایسیالسطحکلیاعتمادسیاسییدرمییانمیردماسیتانکردسیتانطیی»دهدکهمی

فرضیۀفرعیهایپژوهشبایافته.بنابراین،«،درمجموعباالترازحدمتوسطبودهاستانقالب

.شوداولماسازگارینداردواینفرضیهردمی


 (094حجم نمونه= ) کردستان استان مردم اعتمادسیاسي میزانای برای سنجش  آزمون تي تک نمونه -3جدول 

 معیار انحراف میانگین 
 96مقدار آزمون = 

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره 

 444/4 012 84/0 99/94* 14/69 اعتمادسیاسی


گوییانالزمبههکراستکهباالبودنانحرافمعییاربیهنیاهمگونینسیبتاشیدیدپاسیخ-*

هایعامعهآماریونمونهپیژوهشسر شیمهویژگیمربو است.اینموضوعبهنوبهخوداز

هایاعتماعیو ومیباویژگیگیرد)استانکردستاندارایشهرها،روستاهاوگروههاییمی

 ومذهبیمتفاو وگرایشهایسیاسیمتعار است(
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نظام »اعتماد مردم استان کردستان نسبت به هر یک از سطوح سه گانه : »2آزمون فرضیه فرعی 

 متفاوت است.« کارگزاران سیاسی»و « نهادهای سیاسی»، «سیاسی

 اعتماد به نظام سیاسی در استان کردستان 


حجم ) کردستان استان مردم اعتماد به نظام سیاسي میزانای برای سنجش  آزمون تي تک نمونه -0ول جد

 (094نمونه= 

 میانگین 
  انحراف
 معیار

 22مقدار آزمون = 

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره 

 444/4 012 -19/9 99/1 99/99 اعتمادبهنظامسیاسی



درمییانمیردماسیتانکردسیتانمقیدارمییانگینوا عییبیادرمورداعتمادبهنظامسیاسیی

هایعدولباال،سیراعتمادبهنظیامسیاسییدرشود.براساسیافتهمیانگینمفرو مقایسهمی

استانکردستاننزولیومقدارآنکمترازحدمیانگینبودهاسیت.بنیابراین،مییزاناعتمیادبیه

ازحدمتوسطاسیت.ایینکیاهشمییانگینبیاتوعیهبیهنظامسیاسیدرمیانمردماستانکمتر

مقدارآمارهتیوسطحمعناداری، ابلیتتعمیمبهعامعهآماریرانیزدارد.


  کردستان استان اعتماد به نهادهای سیاسی در میزان



 کردستان استان مردم سیاسي اعتماد به نهادهای میزانای برای سنجش  آزمون تي تک نمونه -5جدول 

 (094حجم نمونه= )

 میانگین 
انحراف 

 معیار 

 22مقدار آزمون = 

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره 

 444/4 012 21/6 41/6 66/94 اعتمادبهنهادهایسیاسی


درمورداعتمادمردماستانکردستانبهنهادهایسیاسی،مقدارمیانگینوا عیبیامییانگین

هایعیدولبیاالرونیداعتمیادبیهنهادهیایسیاسییدراسیافتهشود.براسمفرو مقایسهمی

استانکردستانصعودیبودهومقدارآنبیشترازحدمییانگینمفیرو بیودهاسیت.بنیابراین

اینافزایشمیانگینباتوعهبیهمیزاناعتمادبهنهادهایسیاسیباالترازحدمتوسطبودهاست.

مقدارآمارهتیوسطحمعناداری، ابلیتتعمیمبهعامعهآماریرانیزدارد.
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 کردستان استان مردم میان اعتماد به کارگزاران سیاسی در میزان


 کردستان استان مردم سیاسي اعتماد به کارگزاران میزانای برای سنجش  آزمون تي تک نمونه -6جدول 

 (094جم نمونه= ح)

 میانگین 
 انحراف

 معیار 

 22مقدار آزمون = 

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره 

 444/4 012 29/6 44/6 99/99 اعتمادبهکارگزارانسیاسی



سیاسیمقدارمیانگینوا عیبامییانگینکارگزاراندرمورداعتمادمردماستانکردستانبه

سیاسییدرکیارگزارانهایعدولفوقسیراعتمیادبیهاسیافتهشود.براسمفرو مقایسهمی

استانکردستانصعودیبودهومقدارآنبیشترازحدمییانگینمفیرو بیودهاسیت.بنیابراین

سیاسیباالترازحدمتوسطبودهاست.افزایشمیانگینباتوعیهبیهکارگزارانمیزاناعتمادبه

لیتتعمیمبهعامعهآماریرانیزدارد.مقدارآمارهتیوسطحمعناداری اب

شیودومییزانهایعیداولمیذکورفرضییهفرعییدومتایییدمییبنابراینوباتوعهبهیافته

هییاوهمچنییینهییاوبرنامییهاعتمییادسیاسیییمییردمکردسییتاننسییبتبییهنظییامسیاسییی،سیاسییت

کارگزارانسیاسیمتفاو است.


 یاسی مردم استان کردستانشناسائی متغیرهای دخیل در اعتماد س

از قومیت آنتان متترثر    کردستان استان مردم میان در اعتماد سیاسی : »3آزمون فرضیه فرعی 

 «.است


 برحسب قومیت آزمون تفاوت میانگین اعتماد سیاسي مردم کردستان -7جدول 

 قومیت فراوانی میانگین انحراف معیار Fمقدار داری سطح معنی

449/4 99/4

98/94 44/60 090 کرد
91/80 49/44 94  ترک

91/94 99/49 94  فارس

99/94 14/69 عمع 024


برحسیب ومییتافیرادعدولفوقآزمونتفاو میانگیناعتمادسیاسیمیردمکردسیتان



 68 سنجش اعتماد سیاسی و شناسایی عوامل موثر بر آن در استان کردستان
 

Fایآزمیوندهد،باتوعهبهسطحسنجشدومتغیردرسطحاسمیوفاصیلهنمونهرانشانمی

فرضییهفیوقراتریییدFاست.نتای بهدستآمیدهبیراسیاسآزمیونبرایاینفرضیهمناسب

دهید.بیرایمثیالمییانگینهارانشانمییکردهوتفاو معناداریبهلحاظآماریبینمیانگین

(اسیتکیهازمییانگین ومییتتیرک44/60نمرهاعتمادسیاسیمردمدر ومیتکیردبرابیر)

هاینمیرا اعتمیادسیاسییمیردمهدهشدهبینمیانگین(بسیاربیشتراست.تفاو مشا49/44)

درصید29(،حیدا لدرسیطح99/4بیامقیدار)Fدرهر ومییتبیراسیاسآزمیونکردستان

میردممییاندراعتمادسیاسیمیزانداراست.بهعبارتیدیگرفرضیهپژوهشتاییدشدهومعنی

.از ومیتآنانمتر راستکردستاناستان


از متهه  آنتان    کردستتان  استتان  متردم  میتان  در اعتماد سیاستی : »2یه فرعی آزمون فرض

 «.مترثراست


 مذهببرحسب  آزمون تفاوت میانگین اعتماد سیاسي مردم کردستان -8جدول 

 مهه  فراوانی میانگین انحراف معیار Fمقدار داری سطح معنی

444/4 94/98

94/94 10/69 919 سنی
00/86 91/48 849  شیعه

90/99 44/61 9  سایرمذاهب

99/94 14/69 عمع 024



افیرادمیذهببرحسیبعدولفوقآزمونتفاو میانگیناعتمادسیاسیمیردمکردسیتان

Fایآزمیوندهد،باتوعهبهسطحسنجشدومتغیردرسطحاسمیوفاصیلهنمونهرانشانمی

فرضییهفیوقراتریییدFآزمیونبرایاینفرضیهمناسباست.نتای بهدستآمیدهبیراسیاس

دهید.بیرایمثیالمییانگینهارانشانمییکردهوتفاو معناداریبهلحاظآماریبینمیانگین

(اسیتکیهازمییانگینمیذهبتشییع10/69تسیننبرابیر)مذهبنمرهاعتمادسیاسیمردمدر

عتمیادسیاسییمیردمهاینمیرا ا(بسیاربیشتراست.تفاو مشاهدهشدهبینمیانگین91/48)

درصید22(،حیدا لدرسیطح94/98بیامقیدار)Fدرهرمذهببراسیاسآزمیونکردستان

مییاندراعتمادسیاسییمییزانپیژوهشتایییدشیدهو0داراست.بهعبارتیدیگرفرضییهمعنی

.ازمذهبآنانمتآ راستکردستاناستانمردم
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آنان  تحصیالتاز سطح  کردستان استان مردم نمیا در اعتماد سیاسی : »1آزمون فرضیه فرعی 

 «.مترثر است


 برحسب تحصیالت آزمون تفاوت میانگین اعتماد سیاسي مردم کردستان -9جدول 
 تحصیالت فراوانی میانگین انحراف معیار Fمقدار داری سطح معنی

944/4 92/8

16/82 44/42 سوادبی 1
99/84  ابتدایی 99 40/19

96/82 99/69 متوسطه 94
69/81 64/69 دیسلم 21
81/94 69/64 فوقدیسلم 18
46/98 44/69 لیسانس 819
28/98 69/64 44  فوقلیسانسوباالتر

99/94 14/69 عمع 024


برحسیبتحصییال افیرادعدولفوقآزمونتفاو میانگیناعتمادسیاسیمردمکردسیتان

Fایآزمیونهسطحسنجشدومتغییردرسیطحاسیمیوفاصیلهدهد،باتوعهبنمونهرانشانمی

فرضییهفیوقراردکیردهFبرایاینفرضیهمناسباست.نتای بهدستآمدهبراسیاسآزمیون

هامشیاهدهنشید.بیرایمثیالمییانگیننمیره راکهتفاو معناداریبهلحاظآماریبینمیانگین

(اسیتکیهازمییانگینسیایرمقیاطع40/19برابیر)یسطحتحصیلیابتدایاعتمادسیاسیمردمدر

هاوعوددارد،اماتفاو مشیاهدهشیدهبیاهاییبینمیانگینتحصیلیباالتراست.هر نداختالف

دارنیسیت. یراکیهدرصیدمعنیی29(،حدا لدرسیطح92/8بامقدار)Fتوعهبهآمارهآزمون

بهعامعهآماریراندارد.بهعبیارتیدیگیرفرضییههاعزئیبودهو ابلیتتعمیماختالفمیانگین

بیراسیاسکردسیتاناسیتانمیردممییاندراعتمیادسیاسییمییزانفرعیپنجمپژوهشردشدهو

.آنانتفاوتینداردتحصیال 

 
-از پایگتاه اقتصتادی   کردستتان  استتان  متردم  اعتماد سیاسی میزان: »9آزمون فرضیه فرعی 

 «.اجتماعی آنان مترثراست

 اجتماعي-پايگاه اقتصادیبرحسب  آزمون تفاوت میانگین اعتماد سیاسي مردم کردستان -14دول ج

 اجتماعی-پایگاه اقتصادی فراوانی میانگین انحراف معیار Fمقدار داری سطح معنی

449/4 44/0 42/88 44/92 4 خیلیباال
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68/98 14/69 94 باال
89/98 99/64 960 متوسط
18/82 92/69 899 پایین
20/84 19/62 99  خیلیپایین

99/94 14/69 عمع 024



-پایگیاها تصیادیبرحسیبعدولفوقآزمونتفاو میانگیناعتمادسیاسیمیردمکردسیتان

ایدهد،باتوعهبهسطحسنجشدومتغیردرسیطحاسیمیوفاصیلهافرادنمونهرانشانمیاعتماعی

فرضیهفیوقراتریییدFباست.نتای بهدستآمدهبراساسآزمونبرایاینفرضیهمناسFآزمون

دهید.بیرایمثیالمییانگیننمیرههارانشانمینمودهوتفاو معناداریبهلحاظآماریبینمیانگین

(استکهازمیانگینسایرطبقا بسییاربیاالتر19/62برابر)طبقهخیلیپاییناعتمادسیاسیمردمدر

پایگیاهدرهیرهیاینمیرا اعتمیادسیاسییمیردمکردسیتانشاهدهشدهبینمیانگیناست.تفاو م

داراسیت.درصدمعنیی92(،حدا لدرسطح44/0بامقدار)Fبراساسآزموناعتماعی-ا تصادی

بیرکردسیتاناسیتانمیردممییاندراعتمادسیاسیمیزانبهعبارتیدیگرفر پژوهشتاییدشدهو

.اعتماعیآنانمتفاو است-صادیاساسپایگاها ت


 ها از میزان استفاده آنان از رسانه کردستان استان مردم میزان اعتماد سیاسی: »7فرضیه فرعی 

 «.  جمعی مترثر است ارتباط وسایل و


 میزان استفاده از رسانه و اعتماد سیاسي آزمون همبستگي و تحلیل رگرسیون متغیر -11جدول 

Sig F T Beta B R
2

 R نام متغیر 

444/4 946/948 94/86 481/4 491/4 919/4 481/4 
وسایلوهااستفادهازرسانه
 عمعیارتبا 



عمعییارتبا وسایلوهامیزاناستفادهازرسانهبهمنظوربررسیرابطهبینفوقدرعدول

حاصیله،رگرسیوناستفادهشدهاست.براساسنتای تحلیلازترنی آماریواعتمادسیاسی

عمعییبیااعتمیادارتبیا وسیایلوهیامیزاناستفادهازرسیانه(بین=481/4R) ویهمبستگی

919/4Rوعوددارد.مقدارسیاسی
2
وسیایلوهیااسیتفادهازرسیانهدهیدکیهمتغییرنشانمیی=

.کنیدراتبییین)اعتمادسیاسیی(ازواریانسمتغیروابستهدرصد91توانستهاستعمعیارتبا 
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(،استفادهرسانهدهدکهبهازایهرواحدافزایشدرمتغیرمستقل)،نشانمی=491/4Bضریب

، =94/86Tشود.بیاتوعیهبیهمقیادیر(،افزودهمیاعتمادسیاسی)واحدبهمتغیروابسته491/4

946/948F=444/4وSig =داردرصیدمعنیی22،رابطهمشاهدهشیدهبییندومتغییردرسیطح

شود.فرضیهفوقتاییدمیبراین،است.بنا


 و هتا   تشتکل  در عضتویت آنتان   کردستتان از  استتان  متردم  اعتماد سیاسی: »8فرضیه فرعی 

 «.مدنی مترثر است های  انجمن


 مدني و اعتماد سیاسي های  انجمن و ها  تشکل در عضويت آزمون همبستگي و تحلیل رگرسیون متغیر -12جدول 

Sig F T Beta B R
2

 R  متغیرنام 

444/4 929/991 89/81 490/4 060/88 049/4 490/4 
وهاتشرلدرعضویت
 مدنیهایانجمن



میدنیوهیایانجمینوهیاتشیرلدرعضیویتبهمنظوربررسیرابطهبیینفوقدرعدول

رگرسیوناستفادهشدهاست.براسیاسنتیای حاصیله،تحلیلازترنی آماریاعتمادسیاسی

بیااعتمیادمیدنیهیایانجمینوهیاتشیرلدرمیزانعضویت(بین= 481/4R) ویهمبستگی

049/4Rوعییوددارد.مقییدارسیاسییی
2
وهییاتشییرلدرعضییویتدهییدکییهمتغیییرنشییانمییی=

راتبییین)اعتمیادسیاسیی(ازوارییانسمتغییروابسیتهدرصد04توانستهاستمدنیهایانجمن

هبیهازایهیرواحیدافیزایشدرمتغییرمسیتقلدهیدکی،نشیانمیی= 060/88B.ضیریبکنید

(،اعتمیادسیاسیی)واحدبهمتغییروابسیته060/88(،مدنیهایانجمنوهاتشرلدرعضویت)

،رابطهمشاهدهشیده= 444/4Sigو=89/81T= ،929/991Fشود.باتوعهبهمقادیرافزودهمی

شود.فرضیهفوقتاییدمی،بنابراین،استداردرصدمعنی22بیندومتغیردرسطح


 هتای   سیاستت  از رضایت آنان کردستان از میزان استان مردم اعتماد سیاسی: »6فرضیه فرعی 

 «.  دولت مترثر است
 

 دولت و اعتماد سیاسي های  سیاست از رضايت آزمون همبستگي و تحلیل رگرسیون متغیر -13جدول 

Sig F T Beta B R
2

 R نام متغیر 

 دولتهایسیاستازرضایت 492/4 090/4 099/88 492/4 99/82 609/969 444/4


ازدولیتواعتمیادسیاسییهیایسیاسیتازرضیایتبهمنظوربررسییرابطیهبیینفوقدرعدول
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 ییویرگرسیییوناسییتفادهشییدهاسییت.بییراسییاسنتییای حاصییله،همبسییتگیتحلیییلترنییی آمییاری

(492/4R=بین)090/4وعیوددارد.مقیداردولتبااعتمیادسیاسییهایسیاستازمیزانرضایتR
2
=

ازواریانسمتغییروابسیتهدرصد09توانستهاستدولتهایسیاستازرضایتدهدکهمتغیرنشانمی

دهدکهبهازایهرواحدافیزایشدرمتغییر،نشانمی=099/88B.ضریبکندراتبیین)اعتمادسیاسی(

(،افیزودهاعتمیادسیاسیی)واحیدبیهمتغییروابسیته099/88(،ولیتدهیایسیاسیتازرضایتمستقل)

،رابطهمشیاهدهشیدهبییندومتغییر= 444/4Sigو=99/82T= ،690/969Fشود.باتوعهبهمقادیرمی

 شود.فرضیهفوقتاییدمیبنابراین،،استداردرصدمعنی22درسطح
 

قومی آنان متترثر   بین تان از میزان اعتمادکردس استان مردم اعتماد سیاسی: » 51فرضیه فرعی 

 «. است


 قومي و اعتماد سیاسي بین اعتماد آزمون همبستگي و تحلیل رگرسیون متغیر -10جدول 

Sig F T Beta B R
2

 R نام متغیر 

 قومی بین اعتماد 926/4 891/4 924/8 926/4 94/2 091/28 444/4



ازترنیی  یومیواعتمیادسیاسییبییناداعتمیبهمنظوربررسیرابطهبینفوقدرعدول

متوسیطیرگرسییوناسیتفادهشیدهاسیت.بیراسیاسنتیای حاصیله،همبسیتگیتحلیلآماری

(926/4R=بین)891/4وعیوددارد.مقیدار ومیبااعتمادسیاسییبینمیزاناعتمادR
2
نشیان=

انسمتغییروابسیتهازوارییدرصید84حیدودتوانسیتهاسیت ومیبیناعتماددهدکهمتغیرمی

دهدکهبهازایهرواحدافزایشدر،نشانمی=924/8B.ضریبکندراتبیین)اعتمادسیاسی(

شیود.(،افزودهمیاعتمادسیاسی)واحدبهمتغیروابسته924/8(، ومیبیناعتمادمتغیرمستقل)

بییندومتغییردر،رابطهمشیاهدهشیده= 444/4Sigو=94/2T= ،091/28Fباتوعهبهمقادیر

شود.فرضیهفوقتاییدمی،،بنابرایناستداردرصدمعنی22سطح


 و ای منطقته  از بتازیگران و عوامتل   کردستتان  استتان  متردم  : اعتماد سیاسی55فرضیه فرعی 

 المللی مترثر است.  بین


 عتماد سیاسيالمللي و ا بین و ای منطقه عوامل آزمون همبستگي و تحلیل رگرسیون متغیر -15جدول 

Sig F T Beta B R
2

 R نام متغیر 
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 المللیبینوایمنطقهعوامل 809/4 494/4 -/091 -/809 -82/9 868/84 449/4

ازالمللیواعتمیادسیاسییبینوایمنطقهعواملبهمنظوربررسیرابطهبینفوقدرعدول

ضیعیفیاصله،همبستگیرگرسیوناستفادهشدهاست.براساسنتای حتحلیلترنی آماری

(809/4R=بین)المللیبیااعتمیادسیاسییمیردماسیتانکردسیتانبینوایمنطقهمیزانعوامل

494/4Rوعوددارد.مقدار
2
توانستهاستالمللیبینوایمنطقهعواملدهدکهمتغیرنشانمی=

،=B-091/4ریب.ضیکنیدراتبییین)اعتمیادسیاسیی(ازواریانسمتغیروابستهدرصد9حدود

(،المللییبیینوایمنطقیهعوامیلدهدکهبهازایهرواحدافزایشدرمتغییرمسیتقل)نشانمی

بهعبار دیگرباافزایشتیا یرشود.میکاسته(،اعتمادسیاسی)متغیروابستهازواحد-091/4

دسیتانکاسیتهالمللیمیزاناعتمیادسیاسییشیهرونداناسیتانکربینوایمنطقهدخالتعوامل

،رابطهمشیاهدهشیدهبییندو= 449/4Sigو=T= ،868/84F-82/9باتوعهبهمقادیرشود.می

وایمنطقهوعواملشود،بنابراینفرضیهفوقتاییدمیاستداردرصدمعنی29متغیردرسطح

ا ر]معروس[دارد.کردستاناستانمردماعتمادسیاسیالمللیبربین


 اعتماد سیاسی در استان کردستان مدل تبیین 
 ییازمتغیرهابراعتمیادسیاسییدراسیتانکردسیتانریشد وعهتتر نییبهمنظورتع

اییپنهانرابااسیتفادهازدوریمتغ یسنجشبهرهگرفتهشدهاستکهنحوهمعادلهساختاری

یرییگتدرمدلاندازهگفتوانیمنیهمچن.کندیممشخ مشاهدهشدهریمتغیشتریتعدادب

ریپنهانتا هحدتحیتتیر ریمتغ ییشدهبرامشاهدهیرهایشودکهتعدادمتغمشخ می

خطاهستند.ریمتغریپنهانموردنظروتا هحدتحتتر ریمتغ


 متغیرها و نمادهای ترسیمي موجود در مدل تبییني -16جدول 

 نمادهای ترسیمی در مدل ها شاخص متغیر

(ETEMAD)عتمادسیاسیا
 ETEMAD1سیاسیاعتمادبهنظام

 ETEMAD2 نهادهایسیاسیاعتمادبه

 ETEMAD3کارگزارانسیاسیاعتمادبه

رضایتازعملررددولت
(REZAYAT)

 EGTESADIا تصادیدولتعملرردازرضایت

 SIASIسیاسیدولتعملرردازرضایت

 FARHANGIفرهنگیدولتعملرردازرضایت
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هایانجمنوهاتشرلدرعضویت
(OZVYAT)مدنی

 SIASIسیاسیهایتشرلدرعضویت

 EJTEMAEIمدنیهایانجمندرعضویت

عمعیارتبا وسایلوهارسانه
(RESANE)

 KHARJIهایخارعیرسانه

 DAKHELIهایداخلیرسانه

 BeiNGHOMIایازسواال مجموعهاعتمادبین ومی

 AMBایازسواال مجموعهالمللیبینوایمنطقهواملع

 paigah-ا تصادی-پایگاهاعتماعی

 Ghom- ومیت

 mazhab-مذهب


 مدل معادله ساختاری برای تبیین اعتماد سیاسي شهروندان استان کردستان -2مدل شماره 




غیرهیاازتجمییعتعیدادمتغیرمشاهدهشدهوعودداردکهبرخیازایینمت80دراینمدل،

اند.بیرایمثیالیرییازمتغیرهیایزیادیگویهوبرخیدیگرفقطبای تعریفحاصلشده
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آشرارموعوددرمدلعواملا تصادیماستکهشاخصییازرضیایتازعملریرددولیترا

گویهدرارتبا بارضایتازعملرردا تصیادیدولیت،0دهد.اینشاخ ازتجمیعنشانمی

جمیعشدهاست،امامتغیریمانند ومیتمتغیرآشراراستوفقطبای گویهتعریفشیدهت

متغیرهایاینمدلشاملدودستهمتغیرهایمستقلومتغیرهایوابسیتههسیتند.دراصیل است.

ی متغیروابستهدرمدلفوقوعیودداردکیهآنمتغییراعتمیادسیاسییاسیت،امیادومتغییر

عمعییخیودبیاوعیودارتبیا وسیایلوهیاورسانهمدنیهایانجمنوهاتشرلدرعضویت

هیایمتغیرهیایاصیلیدراند.درتبییینشیاخ مستقلبودن،درعایگاهوابستهنیز رارگرفته

هاازسمتمتغیرمستقلبهبهسمتمتغیروابستهمشاهدهشدهمدلفوقباتوعهبهعهتپیران

مستقلموعوددرمدلمتغیررضیایتازعملریرددولیتبیاضیریباستکهازبینمتغیرهای

درترینا ررابرمتغیراعتمادسیاسیداشیتهاسیت.بعیدازایینا یرمتغییرعضیویت وی64/4

درزمینها رگذاریدرعایگاهدوم راردارد.92/4مدنیباضریبهایانجمنوهاتشرل

المللییبیاایوبیین(،عوامیلمنطقیه94/4اضیریب)پسازآنپایگاها تصادییاعتماعیبی

(،81/4(مذهبباضیریب)98/4هاووسایلارتبا عمعیباضریب)(،رسانه-91/4ضریب)

(بیراعتمیادسیاسیی84/4(ودرنهاییت ومییتبیاضیریب)88/4اعتمادبین ومیباضریب)

المللیمثبتبودهاست.اینبیدینوبینایاند.تمامیضرایببهعرا رعواملمنطقهتر یرداشته

شود.المللیمیزاناعتمادسیاسیکاستهمیایوبینمعنیاستکهباتشدیدا رعواملمنطقه

همچنیندرمدلعالوهبرفرضیا  ندا رهمموردتوعه رارگرفتهاست.برایمثالا یر

میدنیوهیمبیررضیایتازهیاینانجمیوهیاهاهمبرمیزانعضیویتافیراددرتشیرلرسانه

دهدا رآنبررضایتازعملررددولتباعملررددولتبررسیشدهاستکهنتای نشانمی

(42/4میدنی)هیایانجمنوها(معناداربوده،اماا ررسانهبرعضویتدرتشرل29/4ضریب)

معنادارنشدهاست.

گیریوبارهایعیاملییحشد،ا راندازهعالوهبرروابطساختاریموعوددرمدلکهتشر

نیزدرمدل ابلتوعههستند،برایمثالدرمدلفوقمتغیراعتمادسیاسیباسهشاخ اصیلی

بیه(واعتمیادETEMAD2)سیاسیینهادهیایبیه(،اعتمیادETEMAD1سیاسی)نظامبهاعتماد

بیهاخ اصیلیاعتمیادتعریفشدهاست.ازبیناینسهشی(ETEMAD3)سیاسیکارگزاران

(بیشترینتوانتحلیلاعتمادسیاسییراداشیتهاسیتوبعیداز14/4سیاسیباضریب)نهادهای
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(در69/4(واعتمادبهکارگزارانسیاسیباضریب)62/4آناعتمادبهنظامسیاسیباضریب)

توانادعیاکیردبمیهایبعدی راردارند.باتوعهبهمثبتبودنوباالبودناینضرایعایگاه

سازیوتعریفعملییاتیشیدهاسیت.درمیوردمتغییرکهمتغیروابستهتحقی بهخوبیشاخ 

مستقلرضایتازعملررددولتاوضاعبیههمیینشیرلاسیتوازبیینسیهشیاخ اصیلی

(بیشترینتیوان28/4رضایتازعملررددولت،رضایتازعملرردفرهنگیدولتباضریب)

یتازعملررددولتراداشتهاست.درکلباتوعیهبیهمثبیتو یویبیودنهمیهتحلیلرضا

توانگفتمتغیرهیایپیژوهشبیهخیوبیوبیاتیوانآمیاریبارهایعاملیموعوددرمدلمی

اندوا رهمهبارهایعیاملیبیرمتغیرهیایاصیلیپیژوهشسازیشدهباالییتعریفوشاخ 

معنادارشدهاست.
 

 گیری نتیجه
مرحرمرانیودستیابیبهنظمعمومیپایدار،هموارهنیازمنداعتمادشهروندانبهنهادهاوا

هیابیهکارگزارانسیاسیبودهاست.امروزهبهعلتافزایشروابطدولتوعامعه،نیازدولیت

اعتمادسیاسیشهروندانشانبسیاربیشیترشیدهاسیت.درصیورتیکیهشیهروندانبیهنهادهیاو

هیایاییننهادهیاواعتمادباشینداحتمیالآشیفتگیدرکیارویژهسیاسیبدبینوبیکارگزاران

هایسیاسیافزایشخواهدیافت. باتیهاوبیکارگزارانوهمچنیناحتمالخشونت

دراینپژوهشمیزاناعتمادسیاسیومتغیرهایتر یرگذاربرآن،درمیانشهرونداناستان

هیایسیاسییوامنیتییرفت.اهمیتاینبررسیعالوهبیرپیشیینهکردستانموردبررسی رارگ

ایناستان،بهشرایطوتحوال عاریدرمناط کردنشیینکشیورهایهمسیایهاییرانمربیو 

تیرازاست.فرضیهاصلیمقالهاینبودکهاعتمادسیاسیدراستانکردستان،درمجمیوعپیایین

ایوی،اعتمیاعی،ا تصیادیوعوامیلمنطقیهحیدمتوسیطاسیتوازمتغیرهیایمتعیددسیاسی

فرضییهفرعییمیوردآزمیون یرار88المللیتر یرپذیرفتهاست.برایآزمونایینفرضییه،بین

ودیگیریبیهتفیاو «اعتمیادسیاسییکیل»گرفتکهدوفرضیهازنوعتوصیفیبود)یریبه

کیارگزارانسیاسییمربیو میزاناعتمادبههری ازسطوحنظامسیاسی،نهادهایسیاسییو

سیطح»،«میذهب»،« ومییت»فرضیهازنوعتبیینیبودکهبهسینجشتیر یرمتغیرهیای2بود(و

فرصیتاسیتفادهاز»،«هاوعملررددولترضایتازسیاست»،«پایگاهاعتماعی»،«تحصیال 
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ایونطقیهعوامیلم»و«اعتمیادبیین یومی»،«هایمشارکتسیاسیومیدنیفرصت»،«هارسانه

هایموردنییازایینپیژوهشبیاروشبراعتمادسیاسیمردماستانمربو بود.داده«المللیبین

نفر،شاملساکنانمرکز،024ایمرکبازنامهدرمیاننمونهپیمایشوازطری توزیعپرسش

یوتحلییلبنیدطبقیهSPSSافیزارشهرهاوروستاهایایناستانگردآوریوبااستفادهازنیرم

شد.

دهدمیانگینکلیاعتمادسیاسیدرمیانمردماسیتانکردسیتانهایپژوهشنشانمییافته

باالترازحدمتوسطاست.باوعوداین،سطحاعتمادبهنظامونهادهایسیاسییپیاییناسیتو

کزیوهاوعملررددولتوهمچنینکارگزارانسیاسی)مردرمقابل،میزاناعتمادبهسیاست

متغیرهیایریشید وعهیتتیر نیییبیهمنظیورتعمحلی(باالترازحدمتوسطاست.همچنیین

بهیرهمعادلهساختاریمدل یازمستقلبرمیزاناعتمادسیاسیشهرونداندراستانکردستان

مشیاهدهرییمتغیشیتریتعدادبایپنهانرابااستفادهازدوریمتغ یسنجشگرفتهشدکهنحوه

هیایمتغیرهیایاصیلیدرمیدلپیژوهشمشیاهدهشیدهدرتبیینشاخ .کندیمفیهتعرشد

باضریب«رضایتازعملررددولت»استکهازمیانمتغیرهایمستقلموعوددرمدل،متغیر

ترینا ررابرمتغیروابسته)اعتمادسیاسی(داشتهاست.پسازآن،بیشترینتیر یربیه وی64/4

مربیو 92/4میدنی(بیاضیریبهیایانجمینوهاتشرلدرارکت)عضویتمتغیرفرصتمش

المللییبیاایوبین(،عواملمنطقه94/4اعتماعیباضریب)–است.پسازآنپایگاها تصادی

(،81/4(مذهبباضیریب)98/4هاووسایلارتبا عمعیباضریب)(،رسانه-91/4ضریب)

(بیراعتمیادسیاسیی84/4درنهاییت ومییتبیاضیریب)(و88/4اعتمادبین ومیباضریب)

اند.ا رگذاربوده

دهدکهبرخالفتصوررای وازعملهبرخالففرضیهاولییهپیژوهش،اینمقالهنشانمی

میانگیناعتمادسیاسیدرمیانمردماسیتانکردسیتان، نیدانپیاییننیسیتوبیاالترازسیطح

دهیدکیهگر یهممریناسیتبیهدالیلیینظییرشیانمییمتوسطاست.ایننوشیتارهمچنیینن

هیایسیاسییواییدئولو ی رایی درفیر هایسیاسیوامنیتیاستانویابرخیپیشپیشینه

نهادهیای»و«نظیامسیاسیی»هایانتزاعیسیاست،نظییرمیانمردماستان،سطحاعتمادبهمولفه

هیایتیرسیاسیت،نظییراعیرایسیاسیتیمرکزی ندانباالنباشد،اماابعیادانضیمام«سیاسی

هیایمنفییتوانندتاحیدودزییادینگیرشاعتماعیوعملرردمطلوبکارگزارانسیاسیمی
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دهدکیهتیدوینهایاینمقالهنشانمیموعودراخنثیواصالحکنند.کالمآخراینکهیافته

هر یهبیشیتربیرایهیاییهایمعطوفبهاعتمادسازیسیاسیوایجادفرصتواعرایسیاست

مشارکتمردمونخبگاناستاندرنهادهاوفرایندهایسیاسیومدنیدرسطوحملیومحلیی

هایا تصیادیایبرخورداراست.همچنینتوعهبهتوسعهفعالیتازاهمیتوضرور فزاینده

دهایتوسعهپایداراستانکردستانبهافزایشاعتمیادسیاسییکمی خواهیوارتقایشاخ 

تواندبهعنوانی اسیتراتژیسیودمندوکیمهزینیهبیرایمقابلیهبیاکرد. نینرویرردیمی

هیایپیرامیونیکشیورتمایال وتبلیغا واگرایانهدراستانکردستانودیگرمناط واسیتان

موردتوعه رارگیرد.
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