
 
 

 

 19  پاییز ،68شماره  و دوم سال بیستـ  (بهبود و تحول)مدیریت  ـ پژوهشی مطالعات میفصلنامه عل

 66 تا 33صفحات 

بر اعتماد  مؤثرو تحلیل عوامل ه مند برای تجزی چارچوبی نظام
 در ایرانسیاسی 

 
  السادات زاهدی شمسدکتر 

  محمّد خانباشی

 چکیده

ها  کفایتی دولت اعتمادی به عدم پاسخگویی و بی ها حاکی از آن است که بخش عظیمی از بی پژوهش 
های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن  دهد که افزایش منابع و مسئولیت مربوط است. شواهد نشان می

مل محیطی نظیر میزان مشارکت سیاسی، وضعیت اقتصادی و سطح اعتماد هماهنگ نبوده است. اما احتماال عوا
 است. مؤثرای بر آن  و یا به گونه کند می اجتماعی در جوامع بشری نیز این وضعیت را تشدید

قالب تدوین و ارائه چارچوبی پردازیم و سپس در  در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظری اعتماد سیاسی می
عملكرد دولت و نیز وضعیت عوامل راهبردی محیطی را و پاسخگویی  نقشمند برای تبیین اعتماد سیاسی،  نظام

هدف این تحقیق مطالعه و بیان نقش پاسخگویی دولت  دهیم در نوسانات اعتماد سیاسی مورد ارزیابی قرار می
چنین  هاست. هم دولت( از سوی دیگر در اعتماد عمومی به PESTمحیطی ) راهبردیاز یك سو و عوامل 

روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطالعات آن از ابزار پرسشنامه و برای بررسی و 
شده است. شهروندان تهرانی جامعه  استفاده LISRELو  SPSSآماری تحلیل فرضیات آن از نرم افزارهای 

ان جامعه آماری فوق انتخاب و پرسشنامه نهایی در نمونه آماری از میودهند آماری این پژوهش را تشكیل می
های نهایی پژوهش وجود رابطه معنادار میان ادراك عمومی از سطح  میان آنها توزیع گردیده است. یافته

های مهم محیط راهبردی از یك سو و سطح اعتماد سیاسی از سوی  های دولتی و مولفه پاسخگویی سازمان
تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله  م مطالعات تكمیلی در این زمینه میکنند. انجا دیگر را تایید می

 اعتماد عمومی و بازبینی عوامل و راهكارهای بهبود آن باشد.
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 مقدمه 

ان و کارگزاران هر نظام اعتماد عمومی نسبت به دولت برای مدیران، کارکن 
های عمومی و  مشی سیاسی اهمیت دارد زیرا در پشتیبانی از تدوین و اجرای خط

کند  کاری اثربخش شهروندان نقش محوری ایفا می طور همراهی و هم همین
(Gordon, 2000: 296) به این ترتیب پیوند متولیان امور در بخش عمومی از یك .

افزاید و  بر میزان موفقیت و پیشرفت جامعه میسو و شهروندان از سوی دیگر 
رود )دانایی فرد،  اعتمادی و جدایی مردم از حكومت آفتی بزرگ به شمار می بی

ها در یك جامعه  (. مناسبات گوناگون در روابط متقابل افراد و گروه75-11: 1831
چه در  گران است. در واقع در هر رابطه اجتماعی نیازمند اعتماد متقابل میان کنش

قالب روابط اعضای یك گروه کوچك دوستانه و چه در میان اعضای حقیقی و 
این ویژگی، کم و بیش وجود دارد و تصور رابطه یا تعامالت   حقوقی یك جامعه

اجتماعی بدون وجود حداقلی از اعتماد متقابل غیرقابل تصور است. کارکرد اعتماد 
اعتماد  هم چنینکند.  بیشتر می ن رااین است که ایجاد روابط را تسهیل و دوام آ

ای است که افراد را به داشتن ارتباطات دو سویه یا چندسویه تشویق  ترین انگیزه مهم
دانند که منجر به  کند. حتی بسیاری از اندیشمندان اجتماعی اعتماد را حسی می می

قادر ها در عین تفاوت  شود و فقط در این حالت است که انسان تعاون و همكاری می
هایی که مسئله اعتماد در آن مطرح است،  به حل مشكالت خواهند بود. یكی از عرصه

عرصه روابط مردم و دولت است. وجود اعتماد در این بخش، روابط دو طرف را 
شود. این رابطه مبتنی بر اعتماد هم برای اعتماد  تسهیل و باعث پایداری و بقای آن می

منافعی در بر خواهد داشت. در همین رابطه برای کننده و هم برای اعتماد شونده 
توان مواهبی چون برقراری امنیت، برخورداری از  کنند می مردمی که اعتماد می

مواهب نظم، منافع مستقیم یا غیرمستقیم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباط 
هبود هر چه و نظرات در راستای ب جدایی از حكومت و ارائه پیشنهادهاهمیشگی، عدم 

تواند مواهبی از  بیشتر امور مختلف را برشمرد و برای اعتماد شونده هم این اعتماد می
قبیل دوام و بقای حكومت بدون توسل به زور و خشونت، رضایت مردم و اطمینان از 
پشتیبانی مردم در تصمیمات حساس سیاسی، اقتصادی و احتماعی را در بر داشته باشد. 

کند و حكومتی که به نحوی  رضایت را جایگزین سرکوب و زور میدر واقع اعتماد، 
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اعتماد مردم را جلب کرده باشد، نیازی به کاربرد خشونت ندارد و مردم نیز اعتماد 
اعتماد یك کاالی عمومی  ،کنند. بنابراین خود را نزد حكومت سرمایه گذاری می

رر شده و رو به متض به عنوان یك کل جامعه ،است که در صورت مخدوش شدن آن
افول اعتماد یكی از مشكالت و مسائل محوری  بنابرایناضمحالل خواهد گذاشت. 
ها در کشورهای مختلف است. بسیاری از  ها و دولت در سیاست نوین حكومت

و اوایل  1571ها از دهه  اندیشمندان سیاسی به افول بسیار شدید اعتماد نسبت به دولت
اند که روند کاهش  ر کشورهای پیشرفته اشاره کردهتا به امروز در اکث 1591دهه 

اعتماد عمومی عالوه بر کشورهای پیشرفته، سایر کشورهای جهان از جمله کشورهای 
توان گفت که سطح اعتماد مردم به  تردید می جهان سوم را نیز در بر گرفته است. بی

و  دولت یكی از ارکان حاکمیت هر نظام سیاسی و مبنای مشروعیت آن است
مخدوش شدن آن در بلندمدت بنیان هر نظامی را متزلزل خواهد نمود. در عین حال 

ای  شناخت عوامل اعتماد به دولت در میان اقشار مختلف جامعه از اهمیت ویژه
برخوردار است زیرا آینده کشور به نقش و حضور پر رنگ آنان در عرصه های 

ای است برای تصمیم  ل پشتوانهمختلف بستگی تام دارد. شناخت و تحلیل این عوام
سازی های دولت و لذا در توسعه جامعه کنونی ایران نقشی اساسی ایفا کرده و زمینه 

سازد. از این رو شناسایی عوامل موجد  های همبستگی ملی و اجتماعی را فراهم می
اید تواند بر میزان توفیق سیاستمداران و مدیران اجرایی بیفز اعتماد و توجه به آنها، می

توجهی  و این در حالی است که عدم شناسایی عوامل اصلی موجد اعتماد سیاسی و بی
تواند اداره جامعه را با مشكل روبرو سازد.  های شهروندان در این زمینه می به دیدگاه

تواند نقشی  در میزان اعتماد مردم به دولت می مؤثربه عبارت بهتر تبیین عوامل اصلی 
ایداری یك جامعه ایفا کند. بنابراین بررسی و آسیب شناسی اساسی را در ثبات و پ

بر آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بر این اساس با توجه به  مؤثراین مساله و عوامل 
نقش پر اهمیت میزان اعتماد به دولت در یك جامعه، مقاله حاضر در پی پاسخ به 

م به دولت کدامند؟ آیا های زیر است: عوامل تاثیرگذار بر سطح اعتماد مرد پرسش
توان یك مدل نظام مند از چنین عواملی را به جامعه علمی پیشنهاد داد؟ هر یك از  می

این عوامل چگونه و تا چه میزان ادراك عمومی از پاسخگویی دولت و اعتماد 
 سازند؟ عمومی نسبت به آن را متاثر می
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بر آن از جنبه های  مؤثرامل ها و عو مقوله اعتماد به دولت ،گونه که اشاره شد همان 
گیری سطح  مختلف دسته بندی شده است؛ اما با این وجود، مدل های رسمی اندازه

هایی مواجه هستند و یا دست کم  ها و جوامع در عمل با محدودیت اعتماد در سازمان
توان آنها را یك مدل نسبتا جامع یا چارچوبی نظام مند به شمار آورد. برخی دیگر  نمی
های موجود را آن گونه که  لگوهای ارائه شده نیز حالت تجویزی دارند و واقعیتاز ا

گیرند. به منظور رفع این کاستی، در پژوهش  در نظر نمی مند نظامباید و شاید به صورت 
حاضر سعی شده است با نگاهی جامع به مفهوم اعتماد و در نظر گرفتن مبانی و 

ستوار است، الگوی جدیدی ارایه شود که ها ا هایی که این اعتماد بر آن ریشه
تر از گذشته مد نظر قرار دهد. با مروری  المقدور موضوع اعتماد را با نگاهی وسیع حتی

 مؤثرتوان دریافت که عوامل  می های ارائه شده در جریان انجام تحقیقات پیشین بر مدل
ر گرفته اند عمدتا بر اعتماد عمومی که در جریان انجام این تحقیقات مورد مطالعه قرا

در قالب دو گروه عوامل مربوط به تعامل مستقیم مردم و دولت و عوامل غیرمستقیم 
گیرند. معموال تحقیقات گذشته هر کدام بر یك بخش خاص از این عوامل  می قرار

بندی مشخصی را در این زمینه ارائه  بیشتر تمرکز دارند بدون آن که تفكیك و طبقه
های  صاحب نظران اذعان دارند که نقطه ضعف بسیاری از پژوهشدهند. از سوی دیگر 

های تحصیالت تكمیلی در این  نامه علوم سیاسی، علوم اجتماعی و مدیریت و حتی پایان
است که از متغیرها و عوامل متعدد موجود در فرایند پژوهش طبقه بندی روشنی را به 

شود تا کلیه  تر سعی می سط یافتهدهند. لذا در این مقاله با ارائه الگویی بدست نمی
بر اعتماد مردم به دولت در قالب دو گروه اصلی عوامل مستقیم و  مؤثرعوامل 

غیرمستقیم دسته بندی شوند. عوامل مربوط به عملكرد دولت در تعامل مستقیم با مردم 
 شود. عمدتا مصادیقی همچون پاسخگویی، کارایی و اثربخشی و نظایر آن را شامل می

های  دولتکه ردازان این حوزه عقیده دارند پ هاست که نظریه سال ،یان دیگربه ب
یابند. در کنار این  مد نسبت به جلب اعتماد عمومی در جامعه توفیق میآاثربخش و کار

ها تحقیقات دیگری نیز در حوزه اعتماد سیاسی مطرح شده اند و عوامل  پژوهش
های  داری، اعتماد اجتماعی، رسانه غیرمستقیمی همچون مشارکت اجتماعی، سطح دین

ها یا  بر اعتماد عمومی به دولت مؤثرداخلی و خارجی و نظایر آن را به عنوان عناصر 
این گروه از عوامل در این پژوهش تحت عنوان عوامل  اعتماد سیاسی برشمرده اند.
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 1محیطی نامگذاری و با الهام از الگوی راهبردی
PEST یبه چهار گروه عوامل سیاس- 

اجتماعی و عوامل فنی یا تكنولوژیك تقسیم  ـ قانونی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی
های دولتی نماینده  از آنجایی که نهادهای عمومی و بوروکراسی هم چنیناند.   گردیده

روند لذا فرض بر آن است که هر  می نظام سیاسی کشورها و برخاسته از آن به شمار
سطح  ،عتماد و اطمینان مردم توفیق بیشتری کسب کنندچقدر این نهادها در جلب ا

های نظام اداری  ها و فعالیت گیری اعتماد به نظام سیاسی به عنوان پشتوانه و مبنای جهت
کننده بحث قدیمی رابطه سیاست و اداره  نیز افزایش خواهد یافت. این موضوع تداعی

بر حوزه سیاسی را در قالب ها  گذاری بوروکراسیتأثیرتوان نحوه  می است و به خوبی
تر از  یافته در این تحقیق سعی خواهد شد تا چارچوبی نسبتا بسطمدل مذکور نشان داد. 

المقدور  مجموعه تحقیقات گذشته ارائه گردد و ضمن ارائه یك طبقه بندی کلی و حتی
ی به گذار بر اعتماد عمومتأثیرجامع تر از پیشینیان، مجموعه عوامل مستقیم و غیرمستقیم 

توان گفت پژوهش حاضر  به این ترتیب میدولت در قالب این الگو پوشش داده شوند. 
بر اعتماد عمومی به دولت را  مؤثرتری را برای عوامل  تالش دارد تا الگوی نسبتا فراگیر

تر بیان شد به گسترش مرزهای  طراحی کند و از این جهت با عنایت به مواردی که پیش
 اعتماد سیاسی،مفهوم  چهاردر این راستا  نماید. وزه کمك میدانش موجود در این ح

و در قالب  در رابطه با یكدیگر محیطی راهبردی، پاسخگویی و عوامل عمومیاعتماد 
 شود در نهایت تاکید می .گیرند میمورد مطالعه قرار در کشور ایران  یك مدل یكپارچه

که مجموعه روابط موجود در قالب این الگو در مرحله نخست مبتنی بر مبانی نظری و 
ادبیات موضوع و کارهای تحقیقی صورت گرفته توسط پژوهشگران پیشین است. 
افزون بر آن با عنایت به بسط یافتگی نسبی مدل پژوهش حاضر، هر یك از این روابط 

توانند به عنوان ایده یا  ترکیب با یكدیگر میبه تنهایی یا بخشی از آنها در یا فرضیات 
تر در آن زمینه واقع شوند و صحت و سقم  مبنایی برای یك کار پژوهشی جدید و عمیق

آنها در جامعه ایران یا کشورهای دیگر مورد نقادی و موشكافی قرار گیرد. به این 
ح سازی نظریات علمی و جرح و تعدیل و اصال ترتیب گام مهمی در جهت بومی

های جدید و انجام مطالعات  احتمالی آنها برداشته خواهد شد. با پرداختن به چرایی یافته
توان امیدوار بود که مرزهای کنونی دانش موجود در این حوزه بیش  تطبیقی بیشتر می

                                                                                                                       
1- Political, Economic, Social and Technical Factors 
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 از پیش گسترش یابد.

  مبانی نظری پژوهش

 مفهوم اعتماد
ذاتی و هم از لحاظ ابزاری  (، اعتماد هم از منظر1555به عقیده وین استوك ) 

که اشخاص در جامعه در کنار هم  کند که صرف این ارزشمند است. او استدالل می
گذارند و شاید رفتاری خیرخواهانه یا حداقل  کنند، به یكدیگر احترام می زندگی می

غیر بدخواهانه نسبت به یكدیگر دارند، ناشی از یك اعتماد سطحی بین افراد است. البته 
ای اعتماد، فراتر از این دالیل اخالقی است. ارزش کارکردی و سودمند آن  یت پایهاهم

شود. عالوه بر این، شرط الزم  در جلوگیری از به خطر افتادن روابط اجتماعی ظاهر می
برای جلوگیری از هرج و مرج و فلج شدن جامعه وجود اعتقاد و اعتماد بین افراد است 

(Sabine, 2004: 644)ای مبتنی بر اعتماد ابزارهایی چون زور و اجبار به . در فض
قصد افراد برای  دهند و در عوض تضمین دادوستدها، کارایی خود را از دست می

یابد. اعتماد، کار بازار را رونق  ها و اعتقاد به درستكاری افزایش می بازپرداخت
ای  دهد و شبكه ها افزایش می بخشد، تمایل افراد را به تعامل و همكاری با گروه می

کند. اعتماد،  های داوطلبانه در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ایجاد می پررونق از تجمع
کند و این یكی از اهداف مهمی است که نخبگان و اداره  رضایت را جانشین اجبار می

کنندگان جامعه در صدد دستیابی به آن هستند. به طور کلی اعتماد به عنوان بخشی از 
کنش بین کارگزاران اجتماعی  در قبال دیگران و به عنوان بخشی از برهم واکنش فرد

گر در رابطه با  باشد. اعتماد یك احتمال عقالنی است که بر اساس آن یك کنش می
بینی و فعالیت خود را بر  ها و کارگزاران رفتار آنها را قبل از وقوع آن پیش دیگر گروه

جهت آشنایی بیشتر خوانندگان در . (Larson, 2007: 222) کند.  اساس آن طراحی می
  به چند تعریف متداول از مفهوم اعتماد اشاره شده است. 1جدول شماره 
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 تعاریف متفاوت از مفهوم اعتماد .9جدول 

 تعریف از اعتماد نویسنده و سال

 فرهنگ
 انگلیسی آکسفورد

ها یا خصایص یک شخص یا سـازمان  ذـریرنتی یـا اعتبـار دادن بـه       اطمینان یا اتکاء به برخی از ویژگی
شخص یا سازمان بدون بررسی و دریانت شواهد و قرائی  باور یا اعتقاد یا اتکاء به صداقت یک نرد یـا  

 و وناداری.صداقت  درستی  هم چنییسازمان  داشتی انتظارات مطمئی نسبت به نرد یا سازمان و 

Rootter (1997) 
توان به واسطه آن بر کالم  وعده  اظهار شفاهی یا کتبـی نـرد    صالحدیدی از جانب نرد یا گروهی که می

 یا گروه دیگری تکیه کرد.

Luhman 
(1979) 

انتظارات یا باورهایی که انراد دوست دارند به دیگران به طریقی قابل ذیش بینی و نـه صـرنا در راسـتای    
 منفعت شخصی خود نشان دهند.

Gordon (2000) 
ای  اعتماد یک انتظار مثبت است  در رابطه با اینکه طرف مقابل در گفتار  کردار و تصمیمات خود به گونه

 نرصت طلبانه رنتار نکند.

Burg (2005) 
دسـتان دیگـر    سازد تا آسیب ذریری و رناه خود را در اعتماد یعنی حالت روانشناسی که انراد را قادر می

 ها را داشته باشند. ها قرار داده و انتظار رنتارهای مثبت از ایی بخش بخش

Nyhan and 
Marlowe, 

(1997) 
Nyhan, (2000) 

اعتماد سطحی از اطمینان است که یک نرد در رابطه با دیگـری از آن برخـوردار اسـت و بـر اسـاس آن      
کند. اعتماد دارای یک ساختار چند بعـدی اسـت کـه     میرنتاری منصفانه  اخالقی و قابل ذیش بینی ارائه 

شامل اعتماد بیی نردی  بیی دو نفر  گروهی  سازمانی  بیی سازمانی  اعتماد سیاسی  اجتماعی  اعتماد بـه  
 باشد. می همکار در محل کار  اعتماد بیی ارشد و زیردست در محل کار و ...

 های دولتی به دولت و سازماناعتماد عمومی 

رسی ادبیات موجود بر فقدان تعریف دقیقی از معنای واژه اعتماد حكایت دارد. بر 
(Bhattacharya & Devinnery, 1998: 459)  تعریف اعتماد در فرهنگ انگلیسی

 آکسفورد به شرح زیر است: 
 ها یا خصایص یك شخص یا سازمان   اطمینان یا اتكاء به برخی از ویژگی .1
 خص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قرائن پذیرفتن یا اعتبار دادن به ش .2

 باور یا اعتقاد یا اتكاء به صداقت یك فرد یا سازمان .8

 داشتن انتظارات مطمئن نسبت به فرد یا سازمان  .1

 صداقت، درستی و وفاداری .7

به زعم مارچ و السن، ایده محوری اعتماد این است که اعتماد بر نوعی انتظار استوار  
. تخطی از این انتظارت، اعتماد را مخدوش می (March & Olsen, 1989: 27)است 

اعتمادی ایجاد نمی کند. به اعتقاد زاکر بی اعتمادی وقتی ایجاد می  سازد اما ضرورتاً بی
شود که بدگمانی بروز می کند و در نتیجه بی توجهی به برخی از انتظارات در یك 

. (Zucker, 1989: 59) تعمیم داده می شودمبادله دو طرفه، احتماالً به دیگر مبادالت 
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بنابراین می توان اعتماد را نوعی انتظار نتایج مثبت دانست که یك طرف می تواند بر 
مبنای اقدام مورد انتظار طرف دیگر )در یك تعامل که مشخصه اصلی آن عدم اطمینان 

 است( دریافت نماید. این تعریف، تعریف کاملی است زیرا: 
 ی که عدم اطمینان وجود دارد، شكل می گیرد؛ الف( در محیط

 ب( بیانگر نوعی انتظار است که امكان تخطی از آن وجود دارد؛  
 ج( میزانی از اعتماد  به طور مستقیم به میزانی از انتظارات پیوند می خورد؛  
 د( مستلزم دو یا چند طرف است؛  
 ه( به نتایج مطلوب مرتبط می شود، نه نتایج منفی 

این اساس وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می آید بدین معنی است که عامه  بر 
مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان های دولتی با اقدامات خود در تعامل با 
عامه به انتظارات آنها پاسخ دهند. در این تعامل نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از 

ای دولتی وجود دارد. به عبارت دیگر اعتماد عمومی یعنی نحوه انجام امور در سازمان ه
انتظار عموم از دریافت پاسخ مثبت به خواسته هایشان از طرف متولیان امور عمومی. 
اعتماد عمومی، شهروندان را به نهادها و سازمان هایی که نمایندگان آنها هستند پیوند 

راتیك افزایش می یابد. می دهد و از این طریق مشروعیت و اثربخشی دولت دموک
همچنین بر این نكته تأکید می شود که تنها سطح متوسطی از اعتماد، کارکردی و 
سازنده است؛ بدین معنی که اعتماد احساسی و افراطی مردم نسبت به دولت و مدیران 
دولتی، مانع نقد و اصالح عملكرد آنها می شود و کاهش اعتماد عمومی نیز مشروعیت 

 مدیریت دولتی را زیر سؤال می برد. نظام سیاسی و

 تعریف اعتماد سیاسی

توان مفهوم اعتماد  تعاریف متفاوتی از مفهوم اعتماد سیاسی ارائه شده است که می      
سیاسی را از میان آنها استخراج کرد. وارن در تعریف خود بر تمایل مردم برای پیروی 

ویاما نیز به درك مشترك جامعه فوک کرده واز رهبران سیاسی در یك جامعه تاکید 
های اجتماعی که باید تعقیب شود اشاره  اخالقی، اجتماعی و سیاسی با توافق بر ارزش

گوید  (. اما تعریف هثرینگتون از اعتماد سیاسی میFukuyama, 1995: 1نموده است )
یت ای از انتظارات شهروندان از توانایی و موفق که اعتماد سیاسی عبارت است از درجه
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حاکمان که متناسب با انتظارات آنها باشد. از نظر او ارتباط تنگاتنگی از یك سو، بین 
اعتماد اجتماعی )اعتماد مردم به یكدیگر( و سیاسی )اعتماد به نخبگان خود( و از سوی 

مدی دولت وجود دارد. در این آدیگر بین تجارب سیاسی افراد و برداشت آنها از کار
لیدی در تلقی و ادراك شهروندان از کارامدی دولت نهفته عنصر مهم و ک ،فیتعر

 :Hetherington ,1998های دولت ) ها و موقعیت است و نه واقعیت مربوط به موفقیت

(. به این معنا که ممكن است دولتی از نظر آمار و ارقام و اطالعات 791-808
ار باشد ولی های مختلف برخورد مدی در عرصهآهای خود یا دیگران از کار دستگاه

مردم چنین تلقی و برداشتی از آن نداشته باشند. به واسطه همین تعریف است که اعتماد 
ها دارد که در آن به نحوه نگرش،  سیاسی ارتباط عمیقی با فرهنگ سیاسی توده

 شود. احساسات و ارزیابی مردم درباره نظام سیاسی و نهادهای ذیربط توجه می

 ماد سیاسیارتباط اعتماد عمومی و اعت

های دولتی نماینده نظام سیاسی  از آنجایی که نهادهای عمومی و بوروکراسی 
است که هر چقدر این نهادها  اینفرض بر  ،روند کشورها و برخاسته از آن به شمار می

در جلب اعتماد و اطمینان مردم توفیق بیشتری کسب کنند سطح اعتماد به نظام سیاسی 
های نظام اداری نیز افزایش خواهد  ها و فعالیت گیری جهت به عنوان پشتوانه و مبنای

یافت. این موضوع تداعی کننده بحث قدیمی رابطه سیاست و اداره است و به خوبی 
ها بر حوزه سیاسی را در قالب مدل مذکور نشان  گذاری بوروکراسیتأثیرتوان نحوه  می

 ود:ش براساس مطالب پیشین فرضیه پژوهشی زیر پیشنهاد میداد. 
 است. مؤثرهای دولتی بر سطح اعتماد سیاسی  میزان اعتماد عمومی به سازمان

 کننده اعتماد سیاسی  عوامل تبیین

که  گفته شددر قسمت پیش در رابطه با مفهوم معیار اعتماد سیاسی بحث شد.  
 آمیز در مورد قابلیت اعتماد نهادهای تواند به عنوان نوعی باور مخاطره می اعتماد سیاسی

گر میزان حمایت عمومی از این موسسات  رژیم سیاسی تعریف شود و نیز این باور بیان
شود که افراد به نهادهای سیاسی اعتماد کنند؟ منابع ایجاد  است. اما چه چیز موجب می

شود که مردم خطر قرار دادن خود در دستان  چنین باورهایی کدامند؟ چه چیز باعث می
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ین حال اعتماد خود را نسبت به آنها بیان دارند؟ همان گونه دیگران را بپذیرند و در ع
های مهمی به جز عنصر شخصیت برای  شود ظاهراً تبیین کننده که در ادامه بحث می

متفاوت موجود  چند پیشینه نظریتبیین علل اعتماد سیاسی وجود دارند. در این زمینه 
ها بر تبیین  دهند. این زمینه می است که عوامل مهم تبیین کننده اعتماد سیاسی را توضیح

های نظری پیشین  اعتماد سیاسی در ابعاد متفاوت تأکید دارند و طبیعتاً متأثر از سنت
( PESTمحیطی ) راهبردیهستند. پس از مروری مختصر با الهام از مدل عوامل 

 شوند. محیطی دسته بندی و معرفی میمجموعه این عوامل تحت عنوان عوامل راهبردی 

  اجتماعی برای اعتماد سیاسی ـ های فرهنگی کننده ینتبی
هنجارهای غالب جامعه  تأثیردر این رویكرد فرض اصلی این است که افراد تحت  

های خاص  پذیری در جوامع خود و یا به واسطه حضور یا عدم حضور برخی ارزش
ان انتظار داشت تو کنند. بنابراین می فرهنگی به دولت یا افراد دیگر در جامعه اعتماد می

تری را برای  های مناسب ها زمینه های خاص نسبت به دیگر فرهنگ که برخی از فرهنگ
های  کنند. پس برخی ویژگی روابط مبتنی بر اعتماد در سطح خرد و کالن فراهم 

توانند تفاوت میزان اعتماد پذیری در افراد مختلف را توجیه  فرهنگی یا ارزشی افراد می
ای آشكار  آلموند و وربا وجود رابطه»اص و برای نمونه باید گفت که به طور خ. کنند

 زنند که وجود اند و حدس می بین میزان اعتماد اجتماعی و اعتماد سیاسی را متذکر شده
  «.یك الیه بیرونی مهم از عنصر مشروعیت رژیم سیاسی است در اجتماعماد عنصر اعت

(Almond and Verba, 1963: 13). 

  سیاسی و وضعیت اقتصادیاعتماد 
سومین عامل عمده تبیین کننده اعتماد سیاسی، آن را حاصل عملكرد اقتصادی  

داند. بحث اصلی این است که شهروندان تا زمانی به نهادهای حكومتی و  ها می حكومت
کنند که نظام اقتصادی در حالت کلی از وضعیت مساعدی  های دولتی اعتماد می سازمان

د. نكته بسیار مهمی که در اینجا باید بدان توجه داشت این است که اگرچه برخوردار باش
های نامناسب حكومت نسبت داد اما  توان لزوماً به فعالیت کاهش در سطح عملكرد را نمی

روابط مشاهده شده بین نحوه جهت گیری حكومت و معیارهای عملكرد اقتصادی 
ضعیت اقتصادی دهندگان، در قبال و رأیها عموماً از طریق  گر آن است که حكومت بیان

 . (Alesina & Wacziarg, 2000: 170) شوند داشته می کشورشان پاسخگو نگه
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اند که وجود  های کارکردگرایان، پژوهشگران خاطرنشان کرده  نظریهبر اساس  هم چنین 
ها همواره امری اجتناب ناپذیر است؛ به ویژه در بازتوزیع منابع  فساد در دولت

گیری در  .  این نتیجه(Huntington, 1968: 60; Nye, 1967: 417-427)صادیاقت
گوید فساد سیاسی  می 1کند. همان گونه که دالپورتا های محیطی متفاوت صدق می بستر

شود و اعتماد عمومی را به ظرفیت و قابلیت  باعث تخریب و تضعیف عملكرد دولت می
دهد.  گویی به آن به شدت کاهش میهای شهروندان و پاسخ حكومت برای طرح نیاز

 -هنگامی که ادراك عمومی مردم از وجود فساد گسترده در نهادهای سیاسی ،بنابراین
اداری و نیز مدیران و اولیای امور حكایت دارد، باید انتظار داشت که سطح اعتماد عمومی 

 .(Anderson & Tverdova, 2003: 91-109) شودنیز به همان میزان با کاهش مواجه 

  بر اعتماد سیاسی مؤثرعوامل سیاسی 
رسد که بین ایدئولوژی سیاسی و پیوند با احزاب سیاسی از یك سو و اعتماد  به نظر می 

ای قوی وجود داشته باشد. به ویژه افرادی که در چارچوب  به دولت از سوی دیگر رابطه
یك حزب سیاسی خاص تصدی امور عمومی را بر عهده دارند و یا خود را به آن حزب 

رایش بیشتری برای اعتماد به دولت دارند. این در حالی است دانند به طور کلی گ وابسته می
که اشخاص دیگری که با احزاب سیاسی مخالف دولت بیشتر پیوند دارند اعتماد کمتری را 

نمایند. دیگر علل سیاسی مرتبط با کاهش اعتماد عمومی عبارتند از  به دولت حاکم ابراز می
های سیاسی، ادراك عمومی از  رسوایینگرش کلی مردم نسبت به سیاستمداران، وقوع 

های  های ذینفع خاص، تغییر در نگرش عمومی راجع به قابلیت گروه تأثیرمیزان و نحوه 
در نهایت نوریس استدالل مواردی از این قبیل. سیاسی موجود یا بدبینی نسبت به آن و 

از ها در میان آن دسته  کند که میزان پشتیبانی عمومی در درون دموکراسی می
تر است. به بیان  های مدنی آنها وسیع هایی بیشتر است که حقوق سیاسی و آزادی دموکراسی

های بهتر سطح اعتماد سیاسی  کند که در کشورهایی با دموکراسی او چنین وانمود می  ساده
گردد:  کند تقویت می نیز باالتر است. البته این گفته به واسطه نتایجی که وی گزارش می

ه کیفیت دموکراسی )آزادی، مشارکت، قانونمندی و ...( و وضعیت نظام کشورهایی ک
 ,Neustadt) اداری آنها بهتر است سطح باالتری از حمایت سیاسی را دارا هستند -سیاسی

1997: 179-201). 

                                                                                                                       
1- Dellaporta, 2000 
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 ای( در اعتماد سیاسی رسانهـ  )فنی فناورانه نقش عوامل
های خبری و انقالب اطالعات در عرصه  توان گفت که رسانه به طور کلی می 

گذار دیگری هستند که احتماالً در کاهش سطح اعتماد عمومی تأثیرهای  جهانی مولفه
اند. از سوی دیگر کاهش  ها در چند دهه گذشته نقش مهمی را ایفا نموده به دولت

های  ختلف را به رشد روزافزون رسانهمستمر و معنی دار اعتماد سیاسی در کشورهای م
ای و به ویژه پدیده گسترده و  های مختلف ماهواره صوتی و تصویری همچون تلویزیون

توان نسبت داد. امروزه مردم اطالعات زیاد و گاهی بیش از اندازه را  پرنفوذ اینترنت می
ورن عوامل غیر برای ارزیابی دولت یا قضاوت در مورد آن در اختیار دارند. به عقیده ا

های شنیداری، نوشتاری و دیداری در کاهش یا افزایش اعتماد  دولتی نظیر رسانه
شود که نحوه پوشش  گفته می هم چنینعمومی به دولت نقش مهمی را بر عهده دارند. 

مطبوعات در مورد عملكرد دولت و امور سیاسی در کشورها بیش از پیش حالت 
ها نیز با پخش تصاویر و  به خود گرفته است. تلویزیون گرایانه و مبتنی بر تعارض منفی
ها با  کنند. بنابراین نقش در حال تكامل رسانه های متعدد این گرایش را تشدید می برنامه

: 1831)الوانی و دانایی فرد،  کاهش میزان اعتماد به دولت و دیگر نهادها مقارن است
25-7). 

مومی از سطح پاسخگویی سازمانهای ( بر ادراك عPESTمحیطی )راهبردی  عوامل .1
 ند.مؤثردولتی 

های دولتی  ( بر میزان اعتماد عمومی به سازمانPESTمحیطی ) راهبردی عوامل .2
 ند.مؤثر

 ند.مؤثر( بر میزان اعتماد سیاسی PESTمحیطی ) راهبردیعوامل  .8

( از طریق متغیر میانجی اعتماد عمومی به PESTمحیطی ) راهبردی عوامل .1
 ند.مؤثرسازمانهای دولتی، بر میزان اعتماد سیاسی 
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 های دولتی؛ نقش مهم پاسخگویی  بر اعتماد عمومی به سازمان مؤثرعوامل 

که در سالیان اخیر اعتماد  نظران با توجه به این های تحقیق یكی از صاحب بر اساس یافته 
دولتی عمدتا با کاهش مواجه بوده است تقاضا و فشار برای افزایش عمومی نسبت به بخش 

پاسخگویی در بخش عمومی نسبت به گذشته بیشتر شده است. به اعتقاد وی علت این امر 
. این بخش از نظر اندازه، منابع و استآن است که ماهیت بخش عمومی دائما در حال تغییر 

کارآفرینی را نیز که محور مدیریت گرایی  ها رشد پیدا کرده و نوعی رقابت و مسئولیت
دهد که افزایش منابع و  باشد به خود دیده است. در حقیقت شواهد نشان می می

های این بخش با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است. در نتیجه توانایی  مسئولیت
ی منجر است. طبعا این افول در پاسخگوی شدهاجرای استانداردهای رسمی با افول مواجه 

هیچ چیز نه خطاهای قضاوت، "( 2112شود. برای مثال به اعتقاد دنهارت ) اعتمادی می به بی
های سنگین، نه وجود مقررات بیش از حد و نه حتی  نه عدم کارایی، نه ضایعات، نه مالیات

لرزاند مگر وجود این باور که عامه مردم تصور  ها را از ریشه نمی شكست در جنگ دولت
حاکمان و مدیران دولتی به جای توجه به منفعت موکالن و عامه مردم به منفعت کنند که 

های دولتی میان  . زمانی که باور به عدم پاسخگویی سازمان"اندیشند شخصی خویش می
مردم فراگیر شد و برای مدتی طوالنی تداوم یافت عامه مردم نه تنها ایمان خود نسبت به 

نهاد دولت نیز از دست خواهند داد. آنچه حائز اهمیت  دولتمردان را بلكه نسبت به خود
است ایمان و وفاداری عامه مردم است. اگر عامه مردم به نهادهای دولتی و افراد منتخب و 
منتصب دولتی ایمان نداشته باشند در اجرای تصمیمات دشوار خصوصا تصمیماتی که 

کارکنان دولتی در تحقق اراده اگر  کرد. کاری نخواهند مستلزم ایثار و فداکاری است هم
مردم مورد اعتمادند بروز رفتار منفعت طلبانه از سوی آنها اعتماد عمومی را مخدوش 

های دولتی و سپس خود دولت  سازد و منجر به از دست دادن ایمان عمومی به سازمان می
ولت نشان توان ادعا کرد برای اینكه کارکنان، مدیران و کارگزاران د شود. بنابراین می می

گویی را سرلوحه کار خویش قرار دهند. پس  دهند که به منفعت عامه پایبندند باید پاسخ
های دولتی باید پاسخگو باشند و  برای بازگرداندن اعتماد شهروندان به دولت، سازمان

بهترین راه برای پاسخگو به نظر رسیدن این است که حقیقتا و در عمل پاسخگو باشند. 
(Denhardt, 1999: 279-292) 
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 اهداف پاسخگویی

« چگونگی»و « چرایی»هدف پاسخگویی به معنای عام آن همان اطالع شهروندان از  
باشد. طبق نظر آکویین پاسخگویی سه  تصمیمات و اقدامات مجریان و کارگزاران می

 (: 77: 1831)فقیهی،  هدف عمده دارد
برند و  در شرایطی به سر میها  اکثر دولت پاسخگویی به عنوان ابزار کنترل دولت:

های  ها، گروه کنند که باید به تقاضاهای روزافزون شهروندان آگاه، تشكل حكومت می
 های اجتماعی، مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی پاسخگو باشند. ذینفع، نهضت

ترین جنبه  مهم پاسخگویی به عنوان تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی:
مردم مطمئن شوند که کارگزاران در به کارگیری و استفاده پاسخگویی این است که 

اند. از  های خدمات عمومی عدول نكرده بهینه منابع، از حدود قوانین موضوعه و ارزش
این رو نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانون گذاری بر نحوه کابرد منابع ملی 

 کنند. نظارت می

نظارت بر قدرت و تضمین کاربرد  :پاسخگویی ابزاری برای بهبود خدمات دولتی
های منفی و تنبیهی پاسخگویی را به ذهن تداعی  صحیح منابع عمومی، اغلب جنبه

کنند. پاسخگویی به عنوان ابزار پیشرفت و بهبود مستمر خدمات به جنبه مثبت  می
خدمات دولتی اشاره دارد. این جنبه از پاسخگویی نوعی فرایند یادگیری نیز تلقی 

 شود. می

 های آن انواع پاسخگویی و راهکار

از نظر برخی اندیشمندان مهم ترین انواع پاسخگویی را می توان به صورت زیر  
 (:1832فرد،  بندی و تعریف کرد)دانایی طبقه

 کنند. تا چه حد متصدیان امور عمومی از قوانین تبعیت می پاسخگویی قانونی:

متصدیان امور عمومی با موازین و اصول میزان انطباق عملكرد  پاسخگویی اخالقی:
 اخالقی جامعه

 ترین روش مصرف منابع پولی عمومی به اثربخش پاسخگویی مالی:

منتخب و برآوردن  میزان تحقق اهداف مورد نظر سیاستمداران پاسخگویی عملکردی:
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 مشی عمومی انتظارات در قلمرو خط

 های دموکراتیك فرایندها و  ارزش قائل بودن به ارزش پاسخگویی دموکراتیک:

ارائه پاسخ قانع کننده به سؤاالت مطرح شده از طرف نمایندگان  پاسخگویی سیاسی:
 مجلس، مطبوعات و ...

برخی از انواع شناخته شده و مهم پاسخگویی و عمده ترین  2در جدول شماره 
 راهكارهای ارائه شده توسط هر یك از آنها به طور خالصه مورد اشاره قرار گرفته

 .است

 (9382انواع پاسخگویی و راهکارهای آن )دانایی فرد،  .2جدول 

 ها حل انواع/ راه
کیفیت 
 خدمات

مدیریت 
 انتظارات

ایجاد سرمایه 
 اجتماعی

 مشارکت
پیوند مردم و 

 مسئوالن

 *  * * * اخالقی
 *  * *  قانونی
 *  * *  مالی

 * * *   دموکراتیک
 *  * *  سیاسی

 *   *  عملکردی
 

های دولتی  ادراك عمومی از سطح پاسخگویی بر میزان اعتماد عمومی به سازمان -7
 است. مؤثر

 است. مؤثرادراك عمومی از سطح پاسخگویی دولت بر میزان اعتماد سیاسی  -9

سطح پاسخگویی از طریق متغیر میانجی اعتماد عمومی به سازمانهای دولتی، بر  -5
 است. مؤثرمیزان اعتماد سیاسی 

 مفهومی یا چارچوب نظری پژوهش مدل

مشتمل بر  ترسیمیطرح زیر مدل مفهومی پژوهش حاضر را در قالب یك الگوی 
 چهار متغیر اصلی به تصویر کشیده و نحوه روابط میان این متغیرها را پیشنهاد می دهد.

  



 
 

 

 

 الگوی مفهومی پژوهش .1 نمودار

 

 
اعتماد 
 سیاسی

عوامل راهبردی 
 محیطی

 

عوامل مستقیم مربوط به 
عملکرد: )ادراک عمومی از 

 پاسخگویی دولت( ...

اعتماد عمومی به 
ها یا بوروکراسی

 های دولتیسازمان
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  شناسیروش 

ز ت را ایری مبتنی بر واقعیآن است که تصو پی و درق حاضر از نوع توصیفی یتحق 
تواند از نتایج این  . با عنایت به این که جامعه میچگونگی وضعیت موجود ارائه دهد

تحقیق در جهت بهبود نقاط ضعف احتمالی و تقویت نقاط قوت بهره برداری نماید، لذا 
پژوهش حاضر آید. در عین حال  این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی به حساب می

بر اعتماد عمومی به دولت در کشور  مؤثربرای عوامل  و نظام مند توسعه یافته چارچوبی
ایران طراحی و از این جهت به گسترش مرزهای دانش موجود در این حوزه کمك 

نماید. ضمن آنكه برای نخستین بار مفاهیم اعتماد عمومی، پاسخگویی و عوامل  می
. ه استمحیطی را در رابطه با یكدیگر و در کشور ایران مورد مطالعه قرار داد راهبردی

این پژوهش به لحاظ ماهیت و نتیجه  به طور خالصه و با توجه به توضیحات ارائه شده
 پیمایش است. راهبردکاربردی )الگوسازی( و از نظر روش مبتنی بر  ـ ای از نوع توسعه

که نمونه آماری از  هندد ین پژوهش را تشكیل میساکنان شهر تهران جامعه آماری ا
انتخاب و پرسشنامه نهایی )حاصل از بررسی مبانی نظری و ادبیات تحقیق، آن  میان

تحقیقات صورت گرفته توسط سایر پژوهشگران و نیز اصالحات صورت گرفته در پنل 
ر به دلیل . الزم به توضیح است که در تحقیق حاضه استدلفی( در میان آنها توزیع شد

گر نظیر عدم تمایل  بزرگ بودن حجم جامعه آماری و نیز مشكالت پیش روی پژوهش
های تحقیق )با توجه به  ها برای پاسخگویی به پرسشنامه بسیاری از شهروندان و سازمان

اجتماعی حاکم در بازه زمانی انجام پزوهش(، -های سیاسی نوع خاص سواالت و تنش
های قابل دسترسی استفاده شود. بدین ترتیب که  ها یا نمونه ترجیح داده شد تا از خوشه

های حاضر به همكاری در ساعات  پژوهشگر در طول تحقیق با تهیه فهرستی از نمونه
های مربوط مراجعه و نسبت به  متفاوت کاری و به صورت اتفاقی به هر یك از محل

وده است. ضمنا با استفاده آوری آن اقدام نم توزیع پرسشنامه در میان افراد و سپس جمع
 831آماری حدود از جدول مورگان اندازه نمونه آماری برای چنین حجمی از جامعه 

های آماری هنگامی  آید که با حجم نمونه به دست آمده از طریق فرمول نفر به دست می
باشد، مطابقت دارد. لذا بنای پژوهشگر بر آن بوده که  که حجم جامعه آماری نامحدود 

های مورد استناد در این پژوهش حداقل مذکور را پوشش دهد. در  اد پرسشنامهتعد
 پرسشنامه 117نهایت کار توزیع پرسشنامه ها توسط پژوهشگر تا جایی ادامه یافت که 
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ها  های بازگشت داده شده از طرف نمونه کامل و قابل استفاده از میان پرسشنامه
گیری و ارائه پیشنهادهای  ها، نتیجه هآوری گردید و کار تجزیه و تحلیل داد جمع

ها صورت گرفت که مشروح نمونه ها، فراوانی و درصد  پژوهش با استفاده از آن
 آورده شده است: 8فراوانی هر یك در جدول شماره 

ها   وضعیت نمونه .3جدول   

 درصد فراوانی فراوانی نمونه

 96 66 وزارت رناه و تامیی اجتماعی
 2/7 21 مسانرتی و حمل و نقلهای  شرکت

 1/33 926 دانشجویان 
 6/91 61 کارکنان آموزش و ذرورش

 7/3 96 شرکت داروسازی شفا
 2/3 93 ستاد گروه بهمی
 1/7 33 شرکت بیمه ملت

 97 61 ها  مراجعات مردمی به سازمان
 933 136 جمع

 
ها و  ردآوری دادهگشی است به منظور یماپی ـ توصیفیق یاز آنجا که روش تحق 

استفاده شد.  با سواالت بسته و باز رسشنامهپدانی از ابزارهای مصاحبه و یاطالعات م
گیری و سنجش در هر تحقیق باید از روایی و پایایی الزم  ابزار اندازهبدیهی است که 

های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و پس از  برخوردار باشد تا محقق بتواند داده
درخور به سواالت ها پاسخی مناسب و  ها و آزمودن فرضیه ه و تحلیل این دادهتجزی

های گوناگونی وجود دارند  برای اطمینان از روایی ابزار سنجش روشتحقیق ارائه دهد. 
به  .گردیدکه در این تحقیق از دو روش بررسی روایی محتوا و روایی سازه استفاده 

که  ا در ابزار سنجش برخی اقدامات صورت گرفتمنظور اطمینان بیشتر از روایی محتو
 :مهم ترین آن عبارتند از

 مطالعه کتب و مقاالت مربوط به موضوع تحقیق و تعیین اقالم اطالعاتی الزم .1
 استفاده از نظرات افراد صاحب نظر و خبره .2

نظران معتبر و  های استاندارد که توسط صاحب استفاده از ابزار سنجش یا پرسشنامه .8
ای مدیریت طراحی و پیش از این در تحقیقات مختلف روایی آن تایید شده نام آشن
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 است.

های نمونه و استفاده از بازخورها و نظرات اصالحی  توزیع اولیه پرسشنامه بین گروه .1
 آنها

 ارائه توضیحات الزم همراه با تحویل پرسشنامه به پاسخ دهندگان .7

ی تحقیق بر اساس مبانی نظری شایان ذکر است که پس از طراحی اولیه مدل مفهوم 
های مربوط به پژوهش حاضر در  نظران در حوزه موجود، از اساتید، خبرگان، و صاحب

قالب پنل دلفی و به منظور اطمینان بیشتر در مورد صحت و روایی چارچوب نظری 
 های پژوهش بهره گرفته شد. ها و گویه کلی )مدل مفهومی(، ابعاد، مولفه

 جهت بررسی روایی سازه  ییدیتحلیل عاملی تا

های پژوهش به منظور بررسی  پیش از بررسی کلی مدل و اظهار نظر در مورد فرضیه   
. در این قسمت، میزان صحت، دقت و شدت انجام شدروایی سازه تحلیل عاملی تاییدی 

های هر یك از متغیرهای چهارگانه تحقیق )ادراك عمومی  روابط بین ابعاد و شاخص
های  دولت، عوامل راهبردی محیطی، اعتماد عمومی به دولت و سازمان از پاسخگویی

ها در قالب  . نتایج این بررسیگردیددولتی و اعتماد سیاسی( به صورت کلی ارزیابی 
از این طریق بار عاملی هر شاخص همراه  کهاند  هایی نشان داده شده جدولها و  جدول

 گیرد. ل قرار میمربوط مورد تجزیه و تحلی tبا مقادیر آماره 
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 های پژوهش  تحلیل عاملی تأییدی کلیه مولفه .2 جدول

دهد.  های پژوهش را نشان می  نتایج تحلیل عاملی تأییدی کلیه مولفه 2شماره  جدول 
)با بار  فناورانهها به غیر از مولفه عوامل   شود، تمامی مولفه گونه که مالحظه می همان

(، در رابطه با متغیرهای مكنون تحقیق از بار عاملی قابل قبولی 8/1عاملی کمتر از 

 پاسخگویی اخالقی

 

 پاسخگویی مالی

 
 اجرایی -پاسخگویی عملکردی

 

71/3 

 پاسخگویی قانونی 81/3

 

 پاسخگویی سیاسی

 

 پاسخگویی
86/3 

88/3 

87/3 

عوامل راهبردی 
 محیطی

 قانونی -عوامل سیاسی 

 

 اجتماعی -عوامل فرهنگی

 
 عوامل تکنولوژیک

 

 عوامل اقتصادی

 

88/3 

11/3 

76/3 

36/3 

 اعتماد عمومی

 
 سازگاری و اطمینان

 عدالت محوری

 مشکل گشایی

13/3 

88/3 

13/3 

 اعتماد سیاسی

 
 اعتماد به نهادهای سیاسی

 اعتماد به کارگزاران سیاسی

 

 اعتماد به نظام سیاسی

 

19/3 

81/3 

86/3 
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با توجه به بار عاملی ضعیف آن ترجیحا از  فناورانهبرخوردارند. بنابراین مولفه عوامل 
 گردد. شود ولی روایی سازه در حالت کلی تایید می مدل پژوهش حذف می

ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده از طریق باید گفت که در رابطه با پایایی ابزار  
برای پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش برای یك نمونه آزمایشی  SPSSنرم افزار 

% به دست آمده است. بنابراین از  55نفر، بسیار مطلوب و در حدود  87به تعداد  اولیه
درصد به دست  51یش از آنجایی که میزان این ضریب برای پرسشنامه های موجود ب

نتایج به دست آمده برای آلفای کرونباخ در . توان پایایی ابزار را پذیرفت آمده است می
 تفكیك قابل رویت است. به 1شماره جدول 

 وضعیت پایایی ابزار سنجش . 1جدول 

 کرونباخ α تعداد سؤال مفاهیم ردیف
 69/0 11 ادراک انراد از ذاسخگویی دولت 1
 88/0 96 راهبردی محیطیعوامل  2
 63/0 10 اعتماد عمومی به دولت  3
 69/0 29 اعتماد سیاسی 9

 
ها  در این پژوهش آزمون های آماری اصلی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده 

ها، آزمون رگرسیون برای سنجش و مقایسه  برای مقایسه میانگین Tعبارتند از آزمون 
هر یك از متغیرهای مستقل و... که در مجموع همگی با استفاده از نرم افزارهای  تأثیر

تحلیل عاملی تاییدی برای آزمون اعتبار اجزاء  هم چنینند. انجام گرفت SPSSآماری 
. ضمنا از مدل معادالت ساختاری از نوع پذیرفتمدل به کمك نرم افزار لیزرل صورت 

 . شدافزار لیزرل برای آزمون و تایید نهایی کل مدل نیز استفاده  تحلیل مسیر در نرم

 های تحقیق یافته

فرضیه اصلی مطرح بوده است که برای آزمون آنها به  3در این پژوهش تعداد     
زمون تحلیل عاملی های آ های گردآوری شده، از روش تناسب نوع فرضیه و داده

ای برای ترسیم مدل نهایی( و آزمون تحلیل مسیر )میزان ضریب  تأییدی )به عنوان مقدمه
استفاده شده است. در اینجا پس از  ( برای بررسی میزان صحت فرضیاتTمسیر و آماره 

 Tارائه مدل معادالت ساختاری اصالحی همراه با نمایش مقدار ضریب مسیر و آماره 
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از مسیرهای اصلی مدل مزبور نتایج آزمون به ترتیب برای هر یك از  برای هر یك
بقیه  1های به دست آمده به جز فرضیه شماره  شود. بر اساس یافته ها بیان می فرضیه

به ترتیب در جدول  Tضرایب مسیر و مقادیر آماره  شوند. فرضیات پژوهش تایید می
نوع و  7بیشتر در جدول شماره  نشان داده شده اند. جهت اطالع 1و  8های شماره 

های برازش در مدل معادالت ساختاری )به همراه مقدار محاسبه شده،  مقدار شاخص
 9مقدار مطلوب و نتیجه نهایی هر شاخص( به تفكیك ذکر شده اند. در جدول شماره 

در هر یك از مسیرهای اصلی مدل نهایی آورده شده  tنیز میزان ضریب مسیر و آماره 
 ریق آن در مورد تایید یا رد فرضیه های عمده تحقیق قضاوت خواهد شد.که از ط
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 مدل معادالت ساختاری )نمایش ضرایب مسیر در مدل نهایی( .3 نمودار

 پاسخگویی قانونی

 

 پاسخگویی اخالقی

81/3  
 پاسخگویی مالی پاسخگویی

 

 سیاسی قانونی

 
17/3 

81/3 

11/3 

 پاسخگویی عملکردی

 

88/3 

86/3 

87/3 

اعتماد 
 عمومی

32/3 

 اطمینانسازگاری و 

 

 مشکل گشایی

 
 عدالت مداری

 
88/3 

13/3 

 
اعتماد 
 سیاسی

اعتماد به نهادهای 
 سیاسی

 اعتماد به نظام سیاسی 

 
اعتماد به کارگزاران 

 سیاسی

 

83/3 

82/3 

19/3 

عوامل 
راهبرد
ی 

 محیطی

 اقتصادی

33/3 

63/3 

83/3 

 فرهنگی اجتماعی

 

66/3 

 پاسخگویی سیاسی

 

71/3 

13/3 

81/3 
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 در مدل نهایی( t)نمایش مقادیر آماره  tآزمون فرضیات اصلی با توجه به مقادیر  . 1نمودار 

 پاسخگویی قانونی

 

 پاسخگویی اخالقی

90/22 
 پاسخگویی

 پاسخگویی مالی

 

 سیاسی قانونی

 
91/26 

71/23 

69/1 

 عملکردیپاسخگویی 

 

37/97 

36/97 

22/97 

اعتماد 
 عمومی

66/6 

 سازگاری و اطمینان

 

 مشکل گشایی

 
 عدالت مداری

 

21/26 

98/28 

اعتماد 
 سیاسی

اعتماد به نهادهای 
 سیاسی

 
 اعتماد به نظام سیاسی

 

اعتماد به کارگزاران 
 سیاسی

 

19/22 

97/26 

29/6 

 
عوامل 

ی راهبرد
 محیطی

 اقتصادی

63/3 

62/93 

76/93 

فرهنگی 
 اجتماعی

33/7 

 پاسخگویی سیاسی
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 های برازش در مدل معادالت ساختاری )لیزرل( نمایش نوع و مقادیر شاخص. 6جدول 

 

 در هر یک از مسیرهای اصلی مدل معادالت ساختاری tمیزان ضریب مسیر و آماره  .6جدول 

 
های برازش  شود شاخص همان گونه که از نتایج مندرج در جداول فوق استنباط می 

های برازش  های برازش کل مدل، شاخص مدل معادالت ساختاری )مشتمل بر شاخص
های برازش نسبی( پس از انجام برخی اصالحات جزئی در مدل اولیه  مطلق و شاخص

های  لگوی کلی پژوهش با دادهدر وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارند. لذا انطباق ا

 مقدار محاسبه شده نام شاخص نوع شاخص
 مطلوبمقدار 

 )قابل قبول(
 نتیجـه

 معیارهای برازش کل مدل
RMSEA 050/0  قابل قبول 00/0کمتر از 

RMR قابل قبول 05/0کمتر از  020/0 استاندارد شده 

 های برازش مطلق شاخص
GFI 95/0  مطلوب 90/0باالتر از 

AGFI 92/0  مطلوب 90/0باالتر از 

 های برازش نسبی شاخص

NFI 99/0  مطلوب 90/0بیشتر از 

NNFI 99/0  مطلوب 90/0بیشتر از 

CFI 99/0  مطلوب 90/0بیشتر از 

IFI 99/0  مطلوب 90/0بیشتر از 

RFI 99/0  مطلوب 90/0بیشتر از 

های مهم در  برخی شاخص
 تایید مدل

Chi-Square 31/151 - - 

df 95 - - 

P-value 00/0  قابل اغماض 05/0بزرگتر از 

RMSEA 051/0  قابل قبول 08/0کمتر از 

Chi-Square/df 32/2 قابل قبول 9تر از  کوچک 

 ضریب مسیر T Statistic های عوامل راهبردی مولفه ردیف

 03/0 90/0 ذاسخگویی به اعتماد سیاسی 1
 32/0 55/5 اعتماد عمومیذاسخگویی به  2
 91/0 21/5 اعتماد عمومی به اعتماد سیاسی 3
 80/0 19/13 عوامل راهبردی محیطی به ذاسخگویی 9
 93/0 92/10 عوامل راهبردی محیطی به اعتماد عمومی 5
 59/0 33/1 عوامل راهبردی محیطی به اعتماد سیاسی 9
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شود که میزان  شود. هم چنین مالحظه می گردآوری شده در تحقیق حاضر رد نمی
RMSEA  یا خطای دوم تقریب میانگین در حد قابل قبولی قرار دارد و مقدار محاسبه

توان گفت مدل  نسبتا مطلوب است. از همین رو می نیز Chi-Square/dfشده نسبت 
برازندگی مناسبی برخوردار است. در نهایت با مطالعه جدول آخر  مفهومی تحقیق از

مستقیم متغیر  تأثیردر این جدول )مسیر  1مشخص است که به غیر از مسیر شماره 
مستقل پاسخگویی بر متغیر وابسته اعتماد سیاسی( در همه مسیرهای دیگر میزان ضریب 

باشد. به این ترتیب به جز  می 2د نیز بیشتر از عد Tو قدر مطلق آماره  8/1مسیر باالی 
هم چنین آزمون مدل شوند.  های تحقیق تایید می بقیه فرضیه 1فرضیه اصلی شماره 

های آماری مورد محاسبه  ساختاری انجام شده روی الگوی مفهومی پژوهش و شاخص
(، شاخص NFI(، شاخص نرم شده برازندگی )GFIاز قبیل شاخص نیكویی برازش )

(، شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب NNFIدگی )نرم نشده برازن
(RMSEA( شاخص ریشه میانگین مجذورات باقیمانده ،)RMRو سایر شاخص )  ها

های گردآوری شده از نمونه مورد مطالعه با الگوی مفهومی  حاکی از این است که داده
پیشنهاد شده  کلی پژوهش سازگاری و تناسب الزم را دارد. بنابراین، مدل مفهومی کلی

  شود(. گیرد )رد نمی در این تحقیق، مورد تأیید قرار می

 پیشنهادهای پژوهشتحلیل نتایج و 

تایید شدند.  1در بخش قبلی مالحظه شد که همه فرضیه ها به غیر از فرضیه شماره  
های دولتی عمدتا به صورت  به عبارت دیگر عامل پاسخگویی دولت و سازمان

های  ر افزایش یا کاهش میزان اعتماد عمومی به دولت و سازمانغیرمستقیم و از مسی
بگذارد. یعنی مسیر غیرمستقیم  تأثیرتواند بر متغیر وابسته اعتماد سیاسی  دولتی می

گذاری نسبت به مسیر مستقیم اولویت دارد. با توجه به ادبیات پژوهش این نتیجه تأثیر
اند و تا حدود زیادی با نتایج حاصل از نمای چندان هم دور از انتظار نیست و منطقی می

تحقیقات دیگر در حوزه پاسخگویی و اعتماد عمومی نیز همخوانی دارد. زیرا 
های دولتی طبق نظر دنهارت افزایش اعتماد  پاسخگویی مطلوب و بهینه بوروکراسی

ی های آن را در پی دارد و این مساله به نوبه خود عاملی مبنای عمومی به دولت و سازمان
برای افزایش سطح اعتماد مردم به سیستم سیاسی کشور، دولتمردان و نهادهای واقع در 
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این سیستم است. تایید فرضیه دوم نیز موید نظرات دنهارت و دیگران در خصوص 
اعتماد عمومی از  یهای دولتی از یك سو و ارتقا ارتباط معنادار پاسخگویی سازمان

در بسیاری از تحقیقات پیشین مربوط به این حوزه سوی دیگر است که البته این یافته 
باشد. تایید فرضیه ششم حاکی از ارتباط عمیق میان دو حوزه اداری  نیز مورد تاکید می

و سیاسی است و در راستای نظرات افرادی همچون پل اپل بای و فرانك گودنو است 
داشته اند. به همین  که همواره بر ارتباط تنگاتنگ و در هم تنیدگی این دو حوزه تاکید

های دولتی افزایش  رسد که جلب اعتماد عمومی توسط سازمان علت بدیهی به نظر می
نسبی اعتماد سیاسی را به دنبال آورد. در نهایت تایید فرضیه های اول، سوم، پنجم و 
هشتم گویای این واقعیت است که افزون بر عوامل مربوط به تعامل مستقیم مردم و 

ای دیگری نیز در محیط فعالیت  اسخگویی و کارامدی(، عوامل زمینهدولت )نظیر پ
مختلف بر تعیین سطح  یهای دولتی و نهادهای سیاسی وجود دارند که به انحا سازمان

گذارند )مانند سطح مشارکت و اعتماد اجتماعی و  اعتماد سیاسی در یك جامعه اثر می
شنیداری(. بنابراین یك مدل نسبتا های دیداری و  های مثبت و منفی رسانه یا فعالیت

زمان و  بایست هر دو گروه از عوامل فوق را به طور هم فراگیر در این حوزه ترجیحا می
 به موازات یكدیگر مد نظر قرار دهد. 

ها از  در مرور مبانی نظری تلویحا به این نكته اشاره شد که مقوله اعتماد به دولت 
بر آن دسته بندی شده  مؤثرقرار گرفته و عوامل ابعاد و جنبه های مختلف مورد نظر 

گیری سطح اعتماد در سازمان ها و جوامع  های رسمی اندازه است؛ اما با این وجود، مدل
توان آنها را یك مدل نسبتا  در عمل با محدودیت هایی مواجه هستند و یا دست کم نمی

الگوهای ارائه شده نیز حالت مند به شمار آورد. برخی دیگر از  جامع یا چارچوبی نظام
گیرند. به  های موجود را آن گونه که باید و شاید در نظر نمی تجویزی دارند و واقعیت

منظور رفع این کاستی، در پژوهش حاضر تالش شد تا با نگاهی جامع به مفهوم اعتماد 
ر ها استوا هایی که این اعتماد بر آن در بخش عمومی و در نظر گرفتن مبانی و ریشه

است، الگوی مفهومی و عملیاتی جدیدی ارایه شود که حتی المقدور مفهوم اعتماد 
تر از گذشته مد نظر قرار دهد که در بند قبل به آن اشاره  عمومی را با نگاهی جامع

 کردیم.

شد  گونه که پیش بینی می با عنایت به تایید کلی مدل ارائه شده در این تحقیق، همان 
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بر آن  مؤثرکه در بررسی و تبیین مقوله اعتماد عمومی و عوامل توان نتیجه گرفت  می
ها  نباید صرفا به عوامل مستقیم مرتبط با اعتماد عمومی نظر داشت. به بیان دیگر سال

های اثربخش، کارامد، پاسخگو و  است که نظریه پردازان این حوزه عقیده دارند دولت
یابند. در کنار  ر جامعه توفیق میدارای عملكرد خوب نسبت به جلب اعتماد عمومی د

ها تحقیقات دیگری نیز در حوزه اعتماد سیاسی مطرح شده اند و عوامل  این پژوهش
های داخلی و خارجی و  غیرمستقیمی همچون مشارکت سیاسی، اعتماد اجتماعی، رسانه

ها یا اعتماد سیاسی  بر اعتماد عمومی به دولت مؤثرنظایر آن را به عنوان عناصر 
ها  اند )عواملی که گاهی ارتباط مستقیمی هم به نحوه عملكرد کنونی دولت مردهبرش

ای از عوامل داخلی و خارجی هستند که مجموعه دولت یكی  ندارند و متاثر از مجموعه
رود(. در این تحقیق تالش شد تا چارچوبی نسبتا نظام مندتر از  از آنها به شمار می

و ضمن ارائه یك طبقه بندی کلی و حتی  مجموعه تحقیقات گذشته ارائه گردد
گذار بر تأثیرالمقدور جامع تر از تحقیقات قبلی، مجموعه عوامل مستقیم و غیرمستقیم 

اعتماد عمومی به دولت در قالب این الگو پوشش داده شوند. البته نگارندگان مدعی 
بندی  ستهرسد با تفكیك و د نیستند که این الگو بی نقص و کامل است ولی به نظر می

 مؤثرصورت گرفته از عوامل مذکور هرگاه عامل جدیدی کشف شود که بتوان آن را 
ها یا طبقات مدل مذکور  توان آن را در یكی از گروه بر اعتماد عمومی قلمداد کرد می

ای که ضمن حفظ چارچوب کلی  جای داد یا طبقه فرعی را برای آن گشود به گونه
صورت پذیرد. به این ترتیب شاید بتوان گفت ضعفی مدل، اصالحات الزم نیز در آن 

که در برخی تحقیقات پیشین در حوزه اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی به چشم 
گذار بر اعتماد تأثیرخورد )عدم ارائه یك چارچوب کلی و منسجم برای عوامل  می

راه عمومی( در اینجا تا حدودی مورد توجه و اصالح قرار گرفته است و در عین حال 
برای اصالح و تعدیل الگوی مذکور در آینده نیز باز است. بنا بر آنچه که بیان شد 

سونگر به پدیده اعتماد  االطراف و نگاه همه توان پیشنهاد کرد که در بررسی جامع می
ها در نظر گرفت. این ایده قابل توجهی است که  نباید آن را تابع محض عملكرد دولت

تر آن است که بگوییم احتماال ایجاد رضایت و اعتماد نسبی در  بر پایه آن واقع بینانه
شهروندان لزوما تابع قدر مطلق عملكرد یك دولت نیست بلكه تابع نحوه ادراك 
شهروندان از عملكرد و پاسخگویی دولت و نحوه نگرش یا طرز تلقی آنان از شرایط 
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نی تا حدودی نیز موجود در یك جامعه است! پس این ادراك عالوه بر عملكرد کنو
گران در آن به  محیطی است که دولت و سایر کنش راهبردیهای  مولفه تأثیرتحت 

پردازند. اگر این گونه باشد طرز تلقی یا برداشت یا  فعالیت و تعامل با یكدیگر می
دراك عمومی از میزان پاسخگویی دولت و آن چه که در حال انجام آن است چیزی 

ها در زمان حاضر است. این بدان معنا است که اگر  لتفراتر از عملكرد صرف دو
های عمومی و یا در نگاهی بازتر یك نظام سیاسی بخواهد در یك  دولت و سازمان

تاریخی، های  چون زمینه چارچوب مشخص و تعریف شده و فارغ از عوامل محیطی هم
کیفیت خدمات صرفا با اتكا به بهبود عملكرد و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی  ـ فرهنگی

احتماال با مشكالتی مواجه خواهد شد و یا دست  ،خود اعتماد عمومی را جلب نماید
تواند آن طور که شاید و باید اهداف خود را به طور کامل محقق سازد. البته  کم نمی

ها نسبت به آن نیز بر اساس نتایج پژوهش  عامل نحوه عملكرد و جوابگو بودن دولت
ان یك مولفه کلیدی در تعیین سطح اعتماد مردم به دولت و نظام چنان به عنو حاضر هم

اما تحقیق صورت گرفته موید این نكته  ؛بایست مورد توجه جدی قرار گیرد سیاسی می
توانند نقشی  بر اعتماد عمومی می مؤثراست که بسته به شرایط، گاهی عوامل غیرمستقیم 
اهش و یا افزایش سطح اعتماد مردم به مراتب تعیین کننده را در ایجاد، شكل دهی، ک

به دولت و نظام سیاسی ایفا کنند. پس نباید از این نكته غفلت کرد که احتماال اعتماد 
ای و  ها نیست بلكه سایر عوامل زمینه عمومی به دولت تابع محض نحوه عملكرد دولت

مل سهم، وزن توانند در این معادله ایفای نقش کنند. البته اینكه کدام عا محیطی نیز می
بیشتری دارد ممكن است بسته به نوع جامعه مورد مطالعه، شرایط زمانی و مكانی  تأثیریا 

خاص، شرایط و اوضاع و احوال تاریخی، فرهنگ عمومی مردم متفاوت باشد اما مهم 
آن است که همواره این دو گروه از عوامل در کنار هم در نظر گرفته شوند اگر چه 

 تر باشد. دسته قابل توجه و نقش عوامل دیگر کمرنگ یك تأثیرممكن است 
سیستم،  نظریههای  نكته دیگر حاصل از این پژوهش آن است که بر اساس آموزه 

گر همواره با محیط عمومی خود در ارتباط نزدیك قرار  ها به عنوان یك کنش دولت
پذیرند.  می تأثیرآن  گذارند و  از می تأثیرکنند بر آن  دارند، با محیط پیرامونی تعامل می

هایی غیر قابل دستیابی فرض  ها را به عنوان مولفه بنابراین نباید عوامل محیطی دولت
چون فرهنگ یا اقتصاد یا فضای عمومی سیاسی و  کرد. به عبارت دیگر عاملی هم
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ها و نه تماما خارج از حیطه اختیار و کنترل یا  ای را نباید تماما در کنترل دولت رسانه
ای نظیر  ای نسبی و بینابینی است. طبعا اگر در حوزه ذ آنها فرض کرد بلكه این مسالهنفو

سیاست یا فرهنگ نقاط ضعف یا چالشی وجود دارد الزم است دولت توان مدیریتی و 
ممكن را در  تأثیراجرایی خود را بسیج کند تا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حداکثر 

مل بر جای گذارد. لذا اشراف کلی دولت به عوامل جهت بهبود وضعیت موجود آن عا
های آتی در راستای  ریزی ور از این جهت و به منظور برنامهای مذک بسترساز و زمینه

مدیریت و بهسازی آن متغیرها حائز اهمیت شایان توجهی است. به همین علت پیشنهاد 
ت و بلندمدت شود دولت در جهت شناسایی و برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مد می

بر اعتماد عمومی )و اعتماد سیاسی( و بهبود نسبی وضعیت  مؤثربرای تقویت عوامل 
گذار بر اعتماد عمومی به دولت، اقدامات خود را متمرکز نماید. تأثیرای  عوامل زمینه

بر اعتماد  مؤثرسازی عوامل مستقیم  گونه که اشاره شد این امر در کنار بهینه البته همان
چون پاسخگویی و کارامدی بهترین نتیجه ممكن را عاید دولت خواهد  عمومی هم

 ساخت.

 به سایر پژوهشگران  هاییپیشنهاد

در این قسمت جهت استفاده پژوهشگرانی که احتماال در آینده در مورد موضوع اعتماد 
گذارند  عمومی یا موضوعات مربوط به آن پا به عرصه تحقیق و پژوهش می

 شود: عنوان زمینه پژوهش مطرح میپیشنهادهایی به 
های مطرح شده در حوزه اعتماد سیاسی و اعتماد  طراحی و آزمون سایر مدل .1

های اخیر به جامعه علمی معرفی  هایی که عمدتا در سال عمومی خصوصاً مدل
تر ساختن  اند و مقایسه آنها با الگوی ارائه شده در این پژوهش به منظور غنی شده

 .تحقیقادبیات کنونی 
مطالعه تطبیقی اعتماد عمومی به دولت یا اعتماد سیاسی در کشورهای مختلف یا  .2

مناطق یا شهرهای مختلف یك کشور )از جمله کشور ایران( و یافتن علل و عواملی 
  .های احتمالی ایجاد کننده تفاوت

در افزایش یا کاهش اعتماد عمومی و تكمیل یا  مؤثربررسی سایر عوامل احتمالی  .8
ی، الح مدل ارائه شده در این پژوهش )برای مثال وارد ساختن عواملی نظیر کارایاص
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میزان و نحوه اثر آنها یا  تأثیرعملكرد در کنار عامل پاسخگویی و  اثربخشی و
بررسی در مورد دیگر عوامل راهبردی محیطی و تكمیل و اصالح طبقه بندی 

  .صورت گرفته در خصوص این عوامل(

گر، فرعی یا مزاحم که در روند انجام چنین تحقیقی  ل متغیرهای مداخلهشناسایی و کنتر .1
 .آورند و استفاده از تدابیر خاص برای کنترل این گونه متغیرها خلل وارد می

های کمی و به طور مشخص پیمایش انجام شده  تحقیق حاضر با استفاده از روش .7
های کیفی نظیر  روش شود با بهره گیری از است. به پژوهشگران آینده توصیه می

مصاحبه عمیق، مشاهده مشارکتی، تحلیل محتوا، مطالعه موردی، تحقیق داده بنیان یا 
های مربوط چنین تحقیقی را انجام دهند و ضمن ارائه الگوهای جدیدتر  سایر روش

نتایج حاصل از تحقیقات مذکور را با نتایج به دست آمده از این تحقیق و تحقیقات 
 مایند. پیشین مقایسه ن

هایی به منظور گسترش و  جلب همكاری موسسات یا نهادهای حامی چنین پژوهش .9
تنوع بخشیدن به دامنه جامعه و نمونه آماری به گونه ای که پژوهشگران آینده 

تر و فراگیرتر و با حجم بیشتر و قابلیت اطمینان  گیری دقیق های نمونه بتوانند از روش
 ها در سطح کشور افزایش یابد. ابلیت تعمیم یافتهباالتری بهره گیری نمایند تا ق
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