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 چکیده
پرسش  مورد تحلیل قرار گرفته است. دانشگاه استادان سیاسی اعتماددر این نوشتار 

 ساختاراست؟ تبیین  اعتماد سیاسی استادان دانشگاه چگونه قابل کهمقاله آن است  این

کیفیت حکمرانی علت » کهت اس شده فرموله صورت این بهنظری متن حاضر  منطقی

وهش پیمایش ژهای این پ روش گردآوری داده«. الزم برای اعتماد سیاسی است

است.  و پوشش سازگاری فرضیۀ شرط الزم تکنیک ارزیابیاجتماعی فازی و روش 

مثابۀ شرط الزم برای  کیفیت حمکرانی به که دنای داللت برآن دار مشاهده های  گزاره

مثابۀ شرط کافی  شود. براساس شواهد موجود کیفیت حمکرانی به اعتماد سیاسی رد می

به  شده دستگاه نظری فرمولهاصالح  های تجربی به شود. بنابراین، یافته پذیرفته می

. منجر شده است« علت کافی برای اعتماد سیاسی استکیفیت حکمرانی »صورت 

برابر با کیفیت حکمرانی و اعتماد سیاسی  ۀشاخص سازگاری بین دو مجموعارزش 

 است.   51/3

: اعتماد سیاسی، اعتماد به نهاد دولت، اعتماد به کنشگران دولت، واژگان کلیدی

 حکمرانی خوب، منطق فازی.
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 لهئطرح مس

ابعاد سیاسی یکی از  اعتمادمقاله ناظر بر اعتماد سیاسی استادان دانشگاه است. موضوع این 

گیری اخالقی  اعتماد اجتماعی جهت. درباب مفهوم اعتماد باید گفت اعتماد استمفهوم عام 

دیگری است. انتظار  بر ناظر )اخالقی( مثبت در میان شهروندان است. جوهر اعتماد، انتظارات

پذیری  ئولیتمس صداقت و های اخالقی مانند تعهد، ما با دیگری مبتنی بر ارزش ۀداریم رابط

ایمنی، شناختی و  اجتماعی، انتظار داریم کیفیت عملکرد دیگری متناسب با نیازهای .باشد

زمانی حاصل  گیری اخالقی مثبت، جهت ۀمثاب مادی زندگی ما باشد. درحقیقت اعتماد به

)ر.ک ساعی،  شود که افراد انتظارات ارزشی خود را سازگار با کنش دیگری ارزیابی کنند می

 .کنشگران و نهادهای سیاسی است مصداق آن دیگری، مقالهدر این  (.1325

اعتماد سیاسی درک عمومی ناظر بر سیاست و ارزیابی مردم از چگونگی انجام وظایف دولت 

(. در ذات مفهوم 7313ها از کارآیی دولت است )به نقل از پیرس،  در مقایسه با انتظارات آن

مردم  .است نظام سیاسی حاکم نهفتهو شهروندان ی میان ا ۀ مبادلهرابطاعتماد سیاسی نوعی 

امور جامعه نیاز به  آسایش و مشارکت در ،برای رفع نیازهای خود بخصوص برای تأمین امنیت

افزایش تقسیم کار و گسترش  ترشدن جوامع و دارند. این نیاز با پیشرفتهدولت ارتباط با 

کامل از نظام سیاسی  یینحوی که امروزه جدا شود، به روز بیشتر می های انتزاعی روزبه نظام

شهروندان مشارکت ها نیز به  دولت دیگر، (. از طرف135 :1322گیدنز، ر.ک ) غیرممکن است

ها وابسته به  های امروزین منتخب مردم هستند و دوام و بقای آن نیاز دارند. بیشتر دولت

 دشوار است.د اعتماد بدون وجو رابطه این . تداوم است شهروندانرضایت حمایت و 

به  تعاملکند. این  میبیشتر و بهتر را  و دولت شهروندانافزایش اعتماد سیاسی تعامل بین 

کاهش اعتماد سیاسی موجب عدم حمایت . شود می منجر مشارکت سیاسی مردم افزایش

های  عدم حمایت از برنامه ،اجبار( به )مگر از مسئوالن، عدم رعایت قوانین و مقررات شهروندان

به همین  .شود دولت، کاهش مشارکت سیاسی، فرار از پرداخت مالیات و بحران مشروعیت می

های  به روشها  آنو است بوده  حاکمانهای توجه  دلیل، اعتماد سیاسی همیشه یکی از کانون

 .اند داشته اعتمادمختلف سعی در افزایش 

برای  .داشته استان سیر نزولی در ایر مدعای تبیینی این مقاله آن است که اعتماد سیاسی

پیشین ارائه کرد.  تجربیهای  پژوهشتوان شواهد الزم را ازطریق رجوع به  اثبات این مدعا می

( و پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم 1327؛ 1325های ایرانیان ) ها و نگرش پیمایش ارزش

می و مرکز ( سه تحقیق ملی هستند که ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسال1321ایران )
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ها که مربوط به اعتماد است  های آن اند. بخشی از یافته افکارسنجی دانشجویان ایران انجام شده

 در جدول زیر ارائه شده است.

 

 ها شاخص
 زیاد/ کامالً متوسط کم/ ندارد

1325 1327 1321 1325 1327 1321 1325 1327 1321 

اعتماد به نهادهای 

 حکومتي
12425  3141 3747  5145 3848  12 

 

شواهد تجربی این سه پژوهش ملی داللت بر آن دارند که اعتماد کم به نهادهای حکومتی 

افزایش یافته است. اعتماد زیاد  1321درصد در سال  3141به  1325درصد در سال  12425از 

کاهش یافته  1321درصد در سال  12به  1325درصد در سال  3848به نهادهای حکومتی از 

، اکثر اجتماعی در شهر تهران ۀبررسی وضعیت سرمای در پژوهش دیگری با عنواناست. 

اند و درصد کمی از پاسخگویان  های دولتی اعتماد داشته شهروندان تهرانی تاحدودی به سازمان

 اند. های دولتی اعتماد کامل داشته به سازمان
 

 کامالً زیاد تا حدودی کم اصالً های دولتياعتماد به سازمان

 قوۀ مجریه

 قوۀ قضائیه

 قوۀ مقننه

5/15 

1/71 

5/71 

2/71 

2/78 

5/75 

5/75 

5/72 

8/33 

7/12 

3/12 

1/18 

1/2 

7/8 

8 

 (1353)عبدالهی و باستانی، 

 

استناد این  مندبودن اعتماد سیاسی را تأیید کند. به لهئتواند مس نتایج این پژوهش نیز می

را در میان شهروندان ایرانی استنباط کرد. در مندبودن اعتماد سیاسی  توان مسئله شواهد می

اند و اعتماد  مثابۀ مصداقی از شهروندان ایرانی انتخاب شده استادان دانشگاه بهپژوهش حاضر 

شوند. ارزیابی روایت  ها اجتماع علمی محسوب می سیاسی آنان مطالعه شده است. استادان دانشگاه

شان استوار باشد. بنابراین نتایج  نظری و تجربۀ زیسته تواند بر دانش آنان درباب اعتماد سیاسی می

پیشین باشد و  های های تجربی پژوهش تواند شاهدی بر درجۀ صدق یا کذب داده این پژوهش می

و  حکومت قدرت، کارآمدی کاربرد های تجربی جدیدی را برای داوری درباب چگونگی نیز داده
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. اعتماد سیاسی استادان 1: مطرح است که 1التحال این سؤا دولت فراهم سازد. عملکرد نهادی

 ؟اعتماد سیاسی استادان دانشگاه چگونه قابل تبیین است. 7 چگونه است؟دانشگاه 

اقامه  استداللدو نوع  دوم در پاسخ به سؤال سؤال اول توصیفی و سؤال دوم تبیینی است.

در زیر، ابتدا در . (یاتفرضاستدالل تجربی )آزمون  سازی( و نظری )فرضیه استداللشده است: 

حل  حل مسئله ارائه و در ادامه از طریق استدالل تجربی دربارۀ آن راه پرتو استدالل نظری راه

 داوری شده است.

 

 استدالل نظری

در  7دورویکرد نظری برای تبیین اعتماد سیاسی وجود دارد: رویکرد نهادی و رویکرد فرهنگی.

طرفداران رویکرد  ز رویکرد نهادی استفاده شده است.این مقاله برای ساختن دستگاه نظری ا

های منطقی افراد به  کنند که اعتماد سیاسی ناشی از واکنش نهادی این فرض را مطرح می

عملکرد نهادهای سیاسی است. نهادگرایان به طور معمول بر اهمیت نتایج سیاسی تأکید دارند. 

نهادی  معطوف به عملکرد نهادهاست. رویکرداعتماد به نهادهای سیاسی تابع نتایج  انبرای آن

داند.  ارزیابی شهروندان از عملکرد اقتصادی و سیاسی رژیم می ۀرا نتیجنظام سیاسی  حمایت از

، حمایت رژیم را محصول ارزیابی گیرند قرار می نهادی ی که در رویکردهای نظریه ترتیب، این به

های نیوتن، گیدنز،  (. نظریه7: 7335 ر و رز،میشل ر.ک)اند  شهروندان از عملکرد رژیم دانسته

 .قرار دارند در رویکرد نهادی و تئوری حکمرانی خوب زتومکا، اوفه

تماد اجتماعی افراد و عای بین ا کارآمدی نهادهای سیاسی و اجتماعی واسطه به نظر نیوتن

د دولت اجتماعی کارآمد، به ایجا-های سیاسی هاست. به نظر وی سازمان اعتماد سیاسی آن

گیری شرایط  ها به شکل رساند. از سوی دیگر، این نوع سازمان کارآمد و مشروع یاری می
________________________________________________________ 

حال فهم  های تجربی موجود استنباط کرد، بااین توان از یافته را می مند بودن اعتماد سیاسی  . همچنان که گفته شد مسئله1

تر آن نیازمند سؤال معطوف به کشف است که پاسخ پرسش اول این نوشتار این نیاز را برآورده خواهد کرد. الزام دیگر  عمیق

 سؤال اول ناظر بر هدف راهبردی متن حاضر است.

های فرهنگی و باورهایی  زاد، منشأ خارج از حوزۀ سیاسی، ارزش را یک برون . مدافعان رویکرد فرهنگی، اعتماد سیاسی7

گرایان، اعتماد سیاسی اساساً گسترش اعتماد  اند. برای فرهنگ پذیری در اوایل زندگی آموخته دانند که افراد ازطریق جامعه می

گیرد و بعد بر نحوۀ ارزیابی افراد  شکل میشدن  های مختلف فرهنگی در فرآیند اجتماعی ارزشو شخصی است، شدت باورها  بین

ها و باورهای فرهنگی  گذارد. به عبارت دیگر، اثرات ارزیابی مردم از عملکرد نهادی مشروط به ارزش از نهادهای سیاسی تأثیر می

گی هستند )ر.ک ها متفاوت است. پاتنام، اینگلهارت و آلموند و وربا از مدافعان رویکرد فرهن است که در سطح جوامع و فرهنگ

 (.151-153: 7335وانگ و همکاران، 
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کند. از نظر  یافته کمک می اجتماعی مناسب برای سرمایۀ اجتماعی باال و جامعۀ مدنی توسعه

 شود. نیوتن اعتماد سیاسی به ایجاد نهادهای کارآمد سیاسی و بهبود عملکرد دولت منجر می

سازی شرایط رشد جامعۀ مدنی است.  گیری سرمایۀ سیاسی و فراهم شکلنهایی آن  نتیجۀ

کند، اعتماد به نهادهای سیاسی تا اندازۀ زیادی مبتنی بر ارزیابی نحوۀ  نیوتن استدالل می

تورم، مانند هایی  عملکرد نظام سیاسی است. ارزیابی عملکرد نظام سیاسی تحت تأثیر مؤلفه

یا ناتوانی نظام سیاسی، پیروزی یا شکست در جنگ، رشد اقتصادی و بیکاری، فساد سیاسی 

گذارد. اگرچه بر  های عملکرد دولت است که بر هر فردی اثر می ها شاخص میزان جرم است. این

 (.717 - 737: 7331همۀ افراد به یک اندازه مؤثر نیستند )نیوتن، 

دولت را در عصر مدرن  گیدنز اعتماد سیاسی جزء اعتماد انتزاعی است. گیدنز نظریۀ در

های ملی  کند که جدایی از آن باتوجه به گسترش جهانی دولت ای تلقی می سازمان عمومی

های انتزاعی مستلزم  گیدنز، اعتماد به نظام نظراز (. 135 :1322پذیر نیست )گیدنز،  امکان

گردانند و اطمینان  دوگانه است: اطمینان به اعتمادپذیری افراد خاص که نظام را می یاطمینان

)همان:  ثری به آن ندارندؤگونه دسترسی م جایی که افراد غیرمتخصص هیچ ؛به دانش یا مهارت

 .است تکیه بر درستی و صحت دانش تخصصی ۀاعتماد برپای (. در اینجا55

امروزه منابع د. کردن باید با شرایط عصر جدید جهان سازگار باش گیدنز معتقد است حکومت

توانند با داشتن دشمن مشخص  ها تغییر کرده است، به طوری که دیگر نمی ولتمشروعیت د

: 1323ها باید به سمت دولت رفاه تغییر رفتار بدهند )گیدنز،  کسب مشروعیت کنند. حکومت

ها برای شهروندان ایجاد کند. باید برای مردم  (. دولت رفاه باید رضایتمندی را در همۀ زمینه57

دولت رفاه باید اشکال مختلف طرد . واکنش نشان دهند  ند تا بتوانند فعاالنههایی فراهم ک فرصت

(. دولت باید آزادی و امنیت 52اجتماعی را در اقشار پایین و باالی جامعه از بین ببرد )همان: 

کردن  همچنین در بازسازی همبستگی اجتماعی باید به دموکراتیزه د.مردم را تأمین کن

گفتن با مردم و نیز واکنش مثبت به  گفتگوی عمومی و توانایی سخن د.ساالری بپرداز مردم

شان را افزایش دهند و از  ها باید کارآیی اداری شدن در این زمینه خیلی مهم است. دولت جهانی

وپاگیربودن و ناکارآمدی پرهیز کنند و درکل باید به مدیریت خطر در تأمین اجتماعی،  دست

 .(83-57دازند )همان: اقتصادی و علم و فناوری بپر

خته ظهور فرهنگ اعتماد پرداو  اعتماد برای تولیدساختاری  علتزتومکا به پنج نظریۀ  در

یا به تعبیر  ،ومرج هنجاری انسجام هنجاری و متضاد آن، هرج اولین علت ساختاری شده است.
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تر پذیر بینی پیش تر و تر، منظم است. هنجارها، حیات اجتماعی را آسان 1نابسامانی ،دورکیم

. کنند می مشخصهای ثابتی هستند که بایدها و نبایدها را در جامعه  طرح ها . چون آنسازند می

، عالوه بر آنکند.  بینانه را تقویت می احساس امنیت و قطعیت وجودی شرایط اعتماد پیش

 د کهرنتری با اعتماد دا اجرایی هم وجود دارند که تناسب و ارتباط مستقیم هنجارهای قابل

 ند.ا کنش متقابلمستلزم صداقت، وفاداری و 

دومین علت ساختاری که با اعتماد ارتباط دارد، پایداری نظم اجتماعی و متضاد آن تغییر 

ها بادوام، پایدار و مستمر باشند،  ها و نظام ها، نهادها، سازمان ها، انجمن بنیادی است. اگر شبکۀ گروه

 اجتماعی، احساس امنیت، حمایت و آسایش فراهم کنند.توانند مرجع محکمی برای زندگی  می

و متضاد آن  7ساختاری اعتماد مربوط به شفافیت سازمان اجتماعی ۀومین عامل و زمینس

یی، آ. دسترسی به اطالعات مربوط به عملکرد، کاراستکاری گستردۀ سازمان  پنهان رازداری و

ها و  ها، نهادها، سازمان ها، انجمن ههای گرو شناسی ها و آسیب سطوح پیشرفت و نیز ناکامی

آورد. اگر ساختار، علت وجودی،  پذیری به وجود می بینی ها نوعی احساس امنیت و پیش نظام

ها قابل مشاهده باشند، آزادانه گزارش شوند، برای  اصول فعالیت، صالحیت و نتایج این سازمان

گاه مردم حاضر خواهند بود  ، آنها آسان باشد نظارت و بازبینی در دسترس باشند و درک آن

 که توقعاتشان شوند . افزون بر این، مردم دلگرم میکنندها ارتباط برقرار  ای معتمدانه با آن گونه به

 .برآورده خواهد شد

بودن محیطی است که مردم  چهارمین عامل ساختاری انس و آشنایی، یا متضاد آن، بیگانه

 زنند. در آن دست به کنش می

ساختاری مربوط به پاسخگویی سازمان درقبال مردم یا دیگر نهادها و  طپنجمین شر

ای  گیرد. پاسخگویی نشانه پذیری قرار مینا که درمقابل این، خودسری و مسئولیت ستها سازمان

دسترس و دارای نهادهایی با کارکرد در آید. اگر سازمانی غنی،  شمار می برای ایجاد اعتماد به

رفتار و عملکرد  درباب کنترل الزم را ها و بازبینی و ندکاردها را تعیین مناسب باشد که استاند

ها نیز تضمین  و انتظام رویه یابد می کارکنان خود به عمل بیاورد، خطر سوءاستفاده تخفیف

خواهد شد. اگر مردم زمانی که حقوقشان توسط سازمان به رسمیت شناخته نشده یا تعهدات 

ی یده گرفته شده باشد، بتوانند در مقام حل مشکل به چنین نهادهادیاها ن آن دربرابردیگران 

________________________________________________________ 
1. Anomie 

2.Transparency of the social organization 
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د و درنتیجه احساس نیاز میحامی و پشتیبان دست  ۀمتوسل شوند، به نوعی بیمه یا گزین

 (.773-718: 1328)زتومکا،  امنیت بیشتری خواهند کرد

مبتنی  نهادها به اعتماددر نظر اوفه، . کرده است نهادها تمرکزی هنجار منابع لیتحلبر  اوفه

 تیامن نیتضمفرض  بر پیش سیپل به ادماعت مثال،. برای ستها دربارۀ آن معهفرض جا بر پیش

 خودی ها روشی پاکدامن و صحت ،یطرف یب ت،یعموممنابع هنجاری نهادها . استاستوار  مردم

 خطرعه به گوناگون جام منافعچنانچه  که دهند یم نانیاطم نهادها. کنند می ابالغ وضوح را به

 نهی اسیس اعتماد .ستندینی خنث نهادها پس،. ی استاسیس نظامعهدۀ  بهافتد، مسئولیت آن 

 دهد یم اجازهی ثرؤم طور بهکه  دارد نهادها عملکرد بهی بستگ اما است، خودکار نه و کور

 ازجمله کیدموکرات نیقوان نه،یزم نیا در. بدانند و دنبال کنند رایی نهادها نها اهداف شهروندان

ی دسترس و قانون درمقابلی برابر ،یعموم منابع از استفاده دری پاکدامن انتخابات، دری طرف یب

 ریثأت حکومت با شهروندانۀ رابط بر دشدهیتولی اجتماع انتظارات تمام و عدالت به برابر

 ،دهانها عملکردنتایج  وی نهادها هنجار انسجامی مبتنی بر اسیس اعتماد ن،یبنابرا. گذارد یم

(. اوفه از 11-2: 7332 1مویسس، ر.ک) ردیگ یم قرار شهروندانی ابیارز زانیم رأثیت تحت قاًیعم

ها را رعایت کنند تا  کنند باید آن برد که افرادی که در نهادها فعالیت می هایی نام می ارزش

 ها سروکار دارند جلب کنند. بتوانند اعتماد افرادی را که با آن

دهند، چون  . نهادها اعتماد را تعمیم می1اند:  رین نهادها به این شرحهای اعتمادآف ارزش

گویی اعتمادساز اصلی در  سازند. حقیقت گویی پایبند می اعضای خود را به فضیلت حقیقت

شمردن قراردادها، در  ویژه فضیلت محترم . وفای به عهد به7بسیاری از الگوهای نهادی است؛ 

گذاران به دلیل فقدان تالش یا  ر جدی دارد. این استنباط که سیاستاعتماد افراد به نهادها تأثی

های خود یا وادارساختن  هاست، توان اجرای وعده انگیزۀ ناشی از شرایطی که خارج از توان آن

. نهادهایی که 3دهد؛  کنشگران دیگر به وفای عهد را ندارند، سطح اعتماد عمومی را کاهش می

کنند. برابری درمقابل قانون   نه دارند نیز به تعمیم اعتماد کمک میطرفا عملکردی منصفانه و بی

آیند. برای گسترش اعتماد در  شمار می های استاندارد انصاف به و مساوات در مشارکت، نمونه

طرف و فارغ از تعلقات گروهی باشد،  میان افراد، نظامی که این افراد با آن سروکار دارند باید بی

پذیر  های درونی نباشد و دسترسی به آن برای همه یکسان امکان داوری یشدارای ترجیحات و پ

 (.758: 1321. سنگ بنای پتانسیل اعتمادآفرینی همبستگی است )تاجبخش، 1باشد؛ 

________________________________________________________ 
1. Moisés 
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از نظر اوفه، ناتوانی هر مجموعۀ نهادی در رعایت هریک از این معیارها دلیل اصلی 

 ی از مجموعۀ نهادی است.اعتمادی یا سلب اعتماد مردم از کل یا بخش بی

های این مقاله حکمرانی خوب است. در  که پیشتر گفته شد، یکی دیگر از نظریه همچنان

 ادامه، درباب الزامات مفهومی این نظریه بحث شده است.

حکمرانی مفهومی است که بیشتر درباب دولت و مدیریت دولتی  نظریۀ حکمراني خوب:

 و ملی نهادهای و اشخاص از متعددی ریفتعا خوب حکمرانیخصوص درمطرح است. 

و برمبنای تعریف کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در آسیا  .است شده ارائه المللی بین

 3محور، اجماع 7،مشارکتی ه دارد:شاخص عمد هشتحکمرانی خوب (، 7331) 1اقیانوسیه

در  5.و حاکمیت قانون 2یرعادالنه و فراگ 2کارآ و اثربخش، 8پذیر، یتلئومس 5،شفاف 1،پاسخگو

 ،دارد که فساد به حداقل رسیده استوجود  این اطمینانهای مبتنی بر حکمرانی خوب  نظام

شنیده  ها گیری پذیرترین اقشار در تصمیم و صدای آسیباست مده آها به حساب  دیدگاه اقلیت

 شود. پاسخ داده مینیز جامعه  ۀبه نیازهای حال و آیند ،شود می

 و اقتصادی منابع مدیریت در قدرت از استفادهۀ شیو را حکمرانی( 7335) 13نیجها بانک

 که است نهادی محیط یندآفر حکمرانی. کند می تعریف توسعه به دستیابی برای کشور اجتماعی

، دیگر تعریف در. ندا تعامل درآن  با که دارند دولتی و اجتماعی نهاد با خودشان میان شهروندان

حفظ  منظور به قدرت که کند می تعریف "نهادهایی و ها سنت" را حکمرانی جهانی بانک

 ازطریق که یندیآفر. 1 این موارد است: بر مشتمل که دکن می اعمال کشور در عمومی مصلحت

ۀ ادار برای دولت توانایی و ظرفیت. 7؛ شوند می تفویض و نظارت انتخاب، قدرت، صاحبان آن

 که نهادهایی به دولت و شهروندان احترام. 3 ؛درست های سیاست اجرای و منابع کارآمد

 حکمرانی ،جهانی بانک همچنین. کنند می اداره را ها آن انیم اقتصادی و اجتماعی تعامالت

 سیاسی ثبات. 7 11پاسخگویی و اظهارنظر حق. 1: کند می تعریف شاخص شش براساس را خوب

________________________________________________________ 
1. UNESCAP 

2. Participationary 

3. Consensus oriented 

4. Accountable 

5. Transparent 

6. Responsive 

7. Effective and efficient 

8. Equitable and inclusive 

9. The rule of low 

10. Word Bank 

11. Voice and accountability 
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 بار. 1؛ محوله وظایف انجام در دولت کارآمدی 7:دولت اثربخشی و یآیکار. 3 1؛خشونت عدم و

)میدری و  5فساد کنترل. 8 1؛قانون حاکمیت. 5؛ آن های هزینه و اضافی مقررات 3:مقررات مالی

 (.127: 1323خیرخواهان، 

توان دستگاه نظری متناسب با مسئلۀ مقاله را  شده می های مطرح اکنون برمبنای استدالل

ه کرد. ساختار منطقی این نوشتار به این صورت و تبیین نظری اعتماد سیاسی را اقام 8ساخت

 ([~کیفیت حکمرانی~است: ])اعتماد سیاسی

کیفیت حکمرانی شرط علی الزم برای اعتماد منطق استدالل نظری بدین صورت است که 

هایی مانند حاکمیت  . در این دستگاه نظری، کیفیت حکمرانی ازطریق مؤلفهسیاسی است

بودن برای شهروندان  و حق اظهارنظر قائلپذیری  مسئولیتملکرد، قانون، شفافیت، کارآیی و ع

-کنندۀ اعتماد  تعریف است. کیفیت حکمرانی به سه عامل از پنج عامل ساختاری تبیین قابل

ازمنظر زتومکا اشاره دارد. کیفیت  -انسجام هنجاری، شفافیت سازمان اجتماعی و پاسخگویی

های اعتمادآفرین نهادها در نظر اوفه و  یدنز، ارزشحکمرانی به مفهوم دولت رفاه در نظر گ

 کارآیی نهادها در نظریۀ نیوتن اشاره دارد.

شود که  ازحیث تحلیل نظری کیفیت حکمرانی در شرایطی به اعتماد سیاسی منجر می

به ها  هفرضی در این مقاله کنشگران ارزیابی مثبتی درباب کیفیت حکمرانی دولت داشته باشند.

 :های مقاله بدین صورت قابل طرح است فرضیه 2است.ساخته شده صورت فازی 

ای که درجۀ عضویت گونهشرط علی الزم برای اعتماد سیاسی است، بهکیفیت حکمرانی »

فازی در مجموعۀ اعتماد سیاسی، زیرمجموعۀ درجۀ عضویت فازی در مجموعۀ کیفیت 

 «.حکمرانی است

ها با  های تئوریک است. تطبیق این گزاره رهاین استدالل از نوع نظری و مبتنی بر گزا

 مشاهده است.  های قابل ها به سنجه واقعیت نیازمند تعریف و تبدیل آن

________________________________________________________ 
1. Political instability and violence 

2. Government effectiveness 

3. Regulatory burden 

4. Rule of law 

5. Corruption 
6. Constructing 

شود،  نظر گرفته می در فازی ۀیک مجموع ۀمثاب سنجش بهدر روش فازی مفهوم مورد  .استمتفاوت غیرفازی  با فازی ۀفرضی .2

 .(1322ر.ک ساعی، ) گردد عضویت اعضا در آن مجموعه تعریف می ۀگاه نوع و درج نآ
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 تعریف عملیاتي مفاهیم

در این پژوهش دو مفهوم سازد.  سازی مفاهیم زمینۀ آزمون تجربی فرضیه را فراهم می عملیاتی

 .ندا دهتعریف عملیاتی شاعتماد سیاسی و کیفیت حکمرانی 

اعتماد سیاسی در دو سطح قابل مطالعه است: سطح نهادی و سطح کنشگر. در متن حاضر 

 و سطح کنشگر معادل کارگزاران دولت گرفته شده است.  اعتماد به نهاد دولت سطح نهادی معادل
 

 های عملي اعتماد سیاسي معرف

 لتهای اعتماد به کارگزاران دو معرف های اعتماد به نهاد دولت معرف
 

 
قانون به اجرای اعتماد 

اساسی در تأمین حقوق 
 همۀ شهروندان مانند:

 (13های مذهبی )اصل  حقوق اقلیت

 (15برابری قومی )اصل

 (73برابری زن و مرد )اصل

 (71حقوق زنان )اصل 

 اصول قانون اساسی منطقی است

 اصول قانون اساسی صحیح است

 صول قانون اساسی نیازمند اصالح استا

 
ت 

دول
د 

ها
ت ن

اما
قد

ت ا
قی

وف
ه م

د ب
ما

عت
ا

در
ب

با
:

 

 ساالری برقراری نظام شایسته

 توسعه دانش علمی کشور

 تأمین خیر و صالح عمومی

 خودرسانی درخصوص عملکرد اطالع

 اجراپذیر بودن قراردادها و تعهدات

 ها پیگیری و تداوم برنامه

مدیریت درست و سنجیده منابع 
 اقتصادی-ه اجتماعیکشور برای توسع

 

کارگزاران دولت اعتماد به تدبیر 
 برای حل مشکالت کشور

اعتماد به توانایی فنی و علمی 
کارگزاران دولت برای انجام مطلوب 

 وظیفه محول

اعتماد به آمادگی برای پذیرش 
 های جدید حل انتقادات و راه

اعتماد به کارگزاران دولت در 
 شوروری از امکانات موجود ک بهره

 اعتماد به دلسوزی برای حفظ بیت المال

 اعتماد به احساس وظیفه برای مردم

اعتماد به فداکاری و 
 ازخودگذشتگی

اعتماد به قول و قرار مجموعه 
 کارگزاران دولت با شهروندان

گرایی در نزد  اعتماد به قانون
 کارگزاران دولت

پذیری )جدیت  اعتماد به مسئولیت
رگزاران دولت در و تعهدسازمانی( کا

 جهت رفاه شهروندان

اعتماد به صداقت و راستگویی کارگزاران 
 کشوردر رفع مشکالت  دولت

 
اعتمادبه 
کارگزاران 

دولت 
دررعایت 

انصاف بدون 
 :توجه به

 

جنسیت 
 شهروندان

قومیت 
 شهروندان

مذهب 
 شهروندان

های  گرایش
سیاسی 
 شهروندان
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ها و اجرای  گیری ی اشاره به کیفیت روند تصمیمکیفیت حکمران کیفیت حکمرانی:

های حکومت در عرصۀ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد. در این مقاله درک از کیفیت  تصمیم

 حکمرانی مطالعه شده است.
 

 های عملي درک کیفیت حکمراني معرف

 آزادی مطبوعات؛ آزادی بیانمانند: حق اظهار نظر 

 احترام به حوزه خصوصی شهروندان آزادی برپایی تجمعات )صنفی، اعتراضی(؛شهروندان مانند: پذیری درمقابل حقوق  مسئولیت

 حاکمیت قانون )رعایت هنجارهای اخالقی و قانونی در انجام وظایف( مانند قانون گرایی؛ انصاف؛ درستکاری

 وقع به شکایات شهروندانم های قانونی شهروندان؛ انتقادپذیری؛ رسیدگی به تحقق بخشیدن به خواست پاسخگویي

 شفافیت
رسانی درخصوص وظایف و عملکرد  اطالع

 برنامه دولت به شهروندان مانند:

شفافیت بودجه )نمایش چگونگی مصارف درآمدها و منابع 

 مالی(

 های عمومی شفافیت استفاده در هزینه

 شفافیت در مورد وضع قوانین و لوایح جدید

 کنترل فساد
 مالی مانند: رانت خواری؛ اختالس؛ رشوه؛ خویشاوندگرایی و حامی پروری  -ریکنترل فساد ادا

 

 کارایي

آمیز سهام عدالت؛ کاهش تورم،  ها؛ اجرای موفقیت آمیز یارانه های شغلی جدید؛ اجرای موفقیت ایجاد فرصت

 تأمین مسکن

مشارکت مردم؛ حفظ کاهش ترافیک شهری؛ ارتقای کیفیت وسایل حمل و نقل عمومی؛ ایجاد فرصت برای 

منابع طبیعی؛ کاهش آلودگی هوا، آب، خاک و صوتی؛ ایجاد فضای سبز؛ ارائه خدمات شهری مانند: آب، برق، 

 درمانگاه و آسایشگاه بیمارستان، تلفن و گاز؛ ایجاد مراکز بهداشت و درمان مانند: خانه بهداشت،

امین اجتماعی مانند بیمه بازنشستگی، بیمه تدانشگاه؛  مدارس و ایجاد مراکز آموزشی مانند: مهد کودک،

 بهداشت و درمان، بیمه حوادث و سوانح طبیعی؛

امنیت مالی، امنیت شغلی، امنیت فکری مانند: بیان آزادانه افکار و  امنیت اجتماعی مانند امنیت جانی،

 ها اندیشه

 

 روش پژوهش

تحلیل در دو سطح ضر پژوهش پیمایش فازی است. در متن حااین های  روش گردآوری داده

ی، درصدتوزیع از تکنیک جداول  است. در سطح توصیفیشده توصیفی و تبیینی انجام 

 استفاده شده است. در سطح تبیینی نیز از تکنیک رگرسیونفازی میانگین درصدهای فراوانی و 

ستفاده مقیاس فازی ا ۀنامه برپای ها از ابزار پرسش وری دادهآبرای گرد .شده استاستفاده  فازی

 در فازی ۀیک مجموع ۀمثاب در روش فازی مفهوم مورد سنجش بهاست. در اینجا باید گفت  شده

عنصر . گردد عضویت اعضا در آن مجموعه تعریف می ۀگاه نوع و درج نآ .شود نظر گرفته می
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در روش فازی مجموعه است.  میزان عضویت در 1بندی کلیدی در تابع عضویت فازی درجه

. ارزش یک برای مثال شود زیرمجموعۀ فازی یک بازۀ صفر تا یک فرض می صدق یک گزاره

فازی سه حالت کیفی  ۀارزش صفر عدم عضویت کامل است. در مجموع بیانگر عضویت کامل و

گذار جایی است که بیشترین ابهام  ۀشود. نقط تعریف می غیرعضو کامالًو  گذار ۀ عضو، نقط کامالً

درحقیقت این اصل منطق فازی . بیشتر عضو یا غیرعضو است دارد را ازحیث اینکه آیا یک مورد

داوری تجربی بیانگر  ها نیز صادق است. پذیر است، در آزمون تجربی گزاره که هرچیزی درجه

درجۀ تطابق شواهد تجربی در بازۀ صفر تا یک با فرضیه است. داوری فازی نیازمند برساختن 

 ،)ر.ک ساعیشود  سازی مفاهیم عملیاتی می طریق فازیتابع عضویت فازی است که این تابع از 

ها به روش  عضویت فازی در مرحلۀ گردآوری دادهدر این پژوهش درجات فازی  (.1322

تعیین شده  (1322، ساعیر.ک )زیر های جدول  برمبنای ارزشو  (1322، ساعیر. ک )غیرمستقیم 

 ابی پاسخگویان تعریف شده است.. در متن حاضر درجۀ عضویت فازی افراد برمبنای ارزیاست

 
 های فازی جدول ارزش

 بندی درجه برچسب زباني

 3455 7عضویت کامل

 3423 3درون مجموعه عمدتاً

 3482 1بیشتر درون تا بیرون مجموعه

 345 5گذار ۀ نقط

 3433 8بیشتر بیرون تا درون مجموعه

 3412 2بیرون از مجموعه عمدتاً

 3431 2عدم عضویت کامل

 (2667 ،رگینبع: )من

________________________________________________________ 
1. Calibration 

2. Full membership 

3. Mostly in 

4. Degree of membership is more in than out 

5. Cross-over point 

6. Degree of membership is more out than in 

7. Mostly out 

8. Full non membership 
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 ساخته شده است:زیر به صورت های این جدول مقیاس فازی مفاهیم به استناد ارزش
 

 بندی فازی مفاهیم درجه

درجه بندی 

 فازی اعتماد

 سیاسی

.( بیشتر عضو 23سیاسی ) اعتماد.( عمدتاً عضو در مجموعه 55سیاسی ) اعتمادکامال عضو در مجموعه 

.( 33سیاسی ) اعتماد.( بیشتر غیر عضو در مجموعه 5( بینابین ).82سیاسی ) اعتماددر مجموعه 

 .(31سیاسی ) اعتماد.( عدم عضویت در مجموعه 12سیاسی ) اعتمادعمدتاً غیرعضو در مجموعه 

درجه بندی 

 درک فازی

کیفیت 

 حکمرانی

 .( بیشتر23.( عمدتاً عضو در مجموعه حکمرانی خوب )55خوب ) حکمرانیکامال عضو در مجموعه 

.( 33.( بیشتر غیرعضو در مجموعه حکمرانی خوب )5.( بینابین )82عضو در مجموعه حکمرانی خوب )

 .(31.( عدم عضویت در مجموعه حکمرانی خوب )12عمدتاً غیرعضو در مجموعه حکمرانی خوب )

 

هریک از  را واحدهای مشاهده است. این پژوهش واحد تحلیل فرد ئلۀبراساس ماهیت مس

. درباب اعتماد مطالعات فراوانی انجام شده است، مانند دهند تشکیل می گاهاستادان دانش

کوشش محمد عبداللهی و سوسن  به« اجتماعی در شهر تهران ۀررسی وضعیت سرمایب»

سرمایۀ اجتماعی در »از فریبا شایگان، « عتماد سیاسیان بر آثیر أداری و ت انواع دین»باستانی، 

به همت محمد عبداللهی و میرطاهر  «شناسی گذار آینده: امکان ایران، وضعیت موجود، دورنمای

کاری از سازمان ملی جوانان. در این « سنجش سرمایۀ اجتماعی جوانان در ایران»موسوی و 

ها واحد تحلیل شهروندان عادی بودند. لذا در پژوهش حاضر واحد تحلیل استادان  پژوهش

های خاص حاکم بر این پژوهش ازجمله  دیتمحدواند. همچنین  دانشگاه در نظر گرفته شده

موجب گردید که  نامه ، نوع موضوع و سؤاالت پرسشکمبود امکانات مالی، محدودیت زمانی

. تعداد کم نمونه آماری میسر نباشد ۀامکان انتخاب و بررسی حجم نمونه متناسب با جامع

ادان مصاحبۀ عمیق داشته شرایطی را فراهم کرد تا بتوانیم درباب سنجش اعتماد سیاسی با است

عنوان قشری که به نسبت عامۀ مردم آگاهی مناسبی از  باشیم. زیرا به نظر تخصصی استادان، به

 1گیری غیراحتمالی روش نمونه وضعیتیدر چنین  اساساً موضوع تحقیق دارند، نیاز داشتیم.

ر دهیم. برخی از توانیم معیار انتخاب واحدهای تجربی را تعداد متغیرها قرا صادق است. می

به نقل از ساعی،  1321 )کرلینجر، اند برشمردهمورد را  33ازای هرمتغیر  شناسان به روش

به نقل از ساعی،  1323 )هومن، نیز مطرح شده است 133تا  53 (. این تعداد بین1328

های خاص هر تحقیق است.  تابع محدودیتواحدهای تجربی با این حال، اندازۀ نسبی (. 1328

 )ساعی،متغیر باشد  133تا  13ن است دامنۀ تغییر واحدهای تجربی برحسب متغیر از ممک

________________________________________________________ 
1. Non-probablity sampling 
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ابتدا از بین  پژوهشدر این  ده است.شمورد تعیین  133 حجم نمونه ،(. درمجموع58: 1328

برمبنای قضاوت  مدرس، عالمه طباطبایی و تهران های دولتی تهران سه دانشگاه تربیت دانشگاه

های تحصیلی  این سه دانشگاه رشتهد. شگیری انتخاب  شگر جهت نمونهو دانش عمومی پژوه

دانشگاه برحسب تعداد استادان در هر  ،بعد ۀدر مرحلدهند.  پزشکی، انسانی و فنی را پوشش می

در این پژوهش جهت حصول اطمینان از اعتبار  ه است.انتخاب شد تعدادی دانشکده

ها ازطریق دو منبع به دست  اعتبار معرفه است. نامه، از اعتبار محتوایی استفاده شد پرسش

آمده است. یکی با استناد به ادبیات نظری و تجربی موضوع حاصل شده است، برای دیگری به 

استفاده در تحقیق، از  های مورد برای سنجش پایایی مقیاسرجوع شده است.  1اجتماع علمی

اعتماد سیاسی و کیفیت  باخلفای کرونآلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آضریب 

ها از  دهند که هریک از مقیاس است. شواهد تجربی نشان می 3452و  3452حکمرانی به ترتیب 

 پایایی بسیار خوبی برخوردارند.
 

 استدالل تجربي

در این قسمت از طریق استدالل استقرایی )تجربی( صدق یا کذب تبیین نظری مورد داوری 

. تحلیل توصیفی 1ایم.  هش تحلیل تجربی را در دو سطح انجام دادهقرار گرفته است. در این پژو

درصد پاسخگویان  31دهد که از کل حجم نمونه  های تجربی نشان می . تحلیل تبیینی. داده7

درصد از دانشگاه عالمه  37درصد از دانشگاه فنی تهران و  31مدرس،  از دانشگاه تربیت

ها مرد هستند. مرتبۀ استادی  درصد آن 53و درصد پاسخگویان زن 13طباطبایی هستند. 

درصد  1درصد استادیار و  53درصد دانشیار،  37درصد استاد،  17گونه است:  پاسخگویان بدین

تومان است. دامنۀ تغییر متوسط هزینۀ  1852333میانگین درآمد استادان  مربی هستند.

 ان متغیر است.توم 5333333تا  7333333ماهانۀ خانوار استادان به تومان از 
 

 سیاسي اعتماد

درک عمومی ناظر بر سیاست و  همچنان که پیشتر گفته شد، در این مقاله اعتماد سیاسی

ها از کارآیی دولت  ارزیابی مردم از چگونگی انجام وظایف دولت در مقایسه با انتظارات آن

________________________________________________________ 
مدرس، دکتر غالمرضا  شناسی دانشگاه تربیت نظرانی مانند دکتر علی ساعی استاد جامعه ها به صاحب . در بررسی اعتبار معرف1

شناسی دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر بهاره آروین  ستاد جامعهشناسی دانشگاه تهران، دکتر محمد رضایی ا غفاری استاد جامعه

خمینی و دکتر  شناسی پژوهشکدۀ امام شناسی مدعو دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر محمدرضا طالبان استاد جامعه استاد جامعه

 شناسی دانشگاه الزهرا رجوع شده است. محسن گودرزی استاد جامعه
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عنوان دو بعد  به تعریف شده است. در زیر اعتماد به نهاد دولت و اعتماد به کارگزاران دولت

و  7و  1های تجربی درصدی این مفهوم در جدول  داده اعتماد سیاسی تعریف شده است.

 آمده است. 1فراوانی آن در پیوست 

به  اعتماد به نهاد دولت بعد نهادی اعتماد سیاسی است. این مفهوم اعتماد به نهاد دولت:

 تزاعی )در اینجا دولت( اشاره دارداطمینان و ایمان به دانش تخصصی، مهارت و علم نظام ان

 (.1322 گیدنز،)ر.ک 

فازی بندی  ازطریق درجهسیاسی ، میزان اعتماد این مقاله شناختی براساس چهارچوب روش

کامل و ارزش صفر بیانگر  سیاسی . ارزش یک بیانگر اعتمادۀ صفر و یک مطالعه شده استباز در

 ت.کامل اسسیاسی اعتمادی  بی

 
 اعتماد به نهاد دولت درصدی میزان وزیع . ت2جدول 

 گفتار اعتماد به نهاد دولت

ي
ب

 
خ

اس
پ

ل 
ام

دک
ما

عت
ا

تر 
ش

دبی
ما

عت
ا

 

 کم
ش

وبی
 

اد
تم

اع
 

ن
ابی

ین
ب

ش 
وبی

م 
ک

 

 
دم

ع
 

اد
تم

اع
 

تر
کم

اد
تم

اع
 

دم
ع

 
اد

تم
اع

 

 1343 1143 1143 1343 1843 1343 1143 343 های مذهبی حقوق اقلیت

 1343 1343 1243 1543 1143 1843 243 743 برابری قومی

 843 1743 1243 7143 1843 1843 243 143 برابری زن و مرد

 243 1143 1543 7143 1243 1243 243 143 حقوق زنان

 143 143 143 1843 7343 3743 7743 143 اصول قانون اساسی منطقی است

 143 143 843 1243 7143 3143 7343 343 قانون اساسی صحیح است اصول

 743 743 743 1243 543 7343 1143 343 ی نیازمند اصالح استقانون اساس اصول

 3143 1243 1543 543 1543 843 743  ساالری برقراری نظام شایسته

 543 7343 1843 1243 1243 1243 343 143 توسعه دانش علمی کشور

 1543 7143 1543 1843 1343 1343 343  تامین خیروصالح عمومی

 7343 1243 1343 1243 1343 1743 843 143 رد خودرسانی درخصوص عملک اطالع

 1343 7143 1343 7343 1343 243 543 143 اجراپذیربودن قراردادها و تعهدات

 7343 1243 1543 1543 1843 243 343 343 ها پیگیری و تداوم برنامه

مدیریت درست و سنجیدۀ منابع 

 اقتصادی-کشور برای توسعۀ اجتماعی
 143 243 1743 243 1843 7343 3543 

 13452 13453 13471 18413 15471 15481 13411 7438 شاخص اعتماد به نهاد دولت
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.( 23سیاسی ) اعتماد.( عمدتاً عضو در مجموعه 55سیاسی ) اعتمادکامالً عضو در مجموعه 

 اعتماد.( بیشتر غیرعضو در مجموعه 5.( بینابین )82سیاسی ) اعتمادبیشتر عضو در مجموعه 

.( عدم عضویت در مجموعه 12سیاسی ) اعتماد.( عمدتاً غیرعضو در مجموعه 33ی )سیاس

 .(31سیاسی ) اعتماد

درصد پاسخگویان در ارزیابی نهاد دولت در نقطۀ  18413براساس شواهد تجربی موجود 

درصد پاسخگویان در زیرمجموعۀ اعتماد کامل عضویت دارند؛ به  13411قرار دارند.  345گذار 

درصد پاسخگویان در  13452اند.  کمترین درصد پاسخگویان عضو این زیرمجموعهعبارتی، 

توان گفت که براساس شواهد موجود درصد  زیرمجموعۀ عدم اعتماد قرار دارند. در کل می

 موعۀ اعتماد به نهاد دولت کمتر از پاسخگویان غیرعضو است.جپاسخگویان عضو م

اعتماد به نهاد دولت، حداقل درجۀ عضویت  بندی میزان عضویت در مجموعۀ براساس درجه

مدیریت درست و سنجیدۀ منابع کشور برای »در زیرمجموعۀ اعتماد کامل مربوط به گفتار 

است. همچنین حداکثر درجۀ عضویت در زیرمجموعۀ اعتماد کامل « اقتصادی -توسعۀ اجتماعی

حداقل درجۀ عضویت در  باشد. می« اصول قانون اساسی نیازمند اصالح است»مربوط به گفتار 

 باشد. می« اصول قانون اساسی صحیح است»زیرمجموعۀ عدم اعتماد مربوط به گفتار 

شخصی است. اعتماد به  : این نوع اعتماد بعد تجربی اعتماد بیناعتماد به کارگزاران دولت

هوشمندی سیاسی، توان اجرا، تعهد عمومی و هویت فردی کارگزاران دولت در چهار محور 

 گران سیاسی ارزیابی شده است.کنش

 
 اعتماد به کارگزاران دولتتوزیع درصدی میزان . 2جدول

 گفتاراعتماد به کارگزاران دولت

ی
ب

 
سخ

پا
مل 

دکا
ما

اعت
تر 

یش
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اع
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اعت
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اعت
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ع

 
ماد

اعت
 

ی
اس
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ش 

هو
 

اعتماد به تدبیر کارگزاران دولت برای 

 کالت کشورحل مش
 143 1143 1143 1143 1243 7243 1543 

اعتمادبه توانایی فنی و علمی کارگزاران 

 دولت برای انجام مطلوب وظیفۀ محول
 343 543 1343 1843 7143 7343 7743 

جرا
ت ا

رفی
ظ

 

اعتماد به آمادگی پذیرش انتقادات و 

 حل جدید راه
 743 243 1343 1143 1243 7143 7543 

وری  کارگزاران دولت در بهرهاعتماد به 

 از امکانات موجود کشور
  543 1343 1243 1243 7343 7743 
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ی
وم

عم
د 

عه
ت

 

اعتماد به دلسوزی برای حفظ 

 المال بیت
143 343 243 1143 1343 7343 1243 7543 

 7343 7143 1143 1743 1743 1743 343  اعتماد به احساس وظیفه برای مردم

 7343 7343 1543 1343 1343 243 343 143 ازخودگذشتگیاعتماد به فداکاری و 

اعتماد به قول و قرار مجموعه 

 کارگزاران دولت با شهروندان
343 743 843 543 1143 1143 7243 7243 

گرایی در نزد  به قانون اعتماد

 کارگزاران دولت
 143 543 243 1343 1243 7343 7543 

 پذیری کارگزاران اعتماد به مسئولیت

 دولت در جهت رفاه شهروندان
143 743 243 243 7343 1243 7143 7343 

ی
رد

ت ف
هوی

 

اعتماد به صداقت و راستگویی کارگزاران 

 دولت در رفع مشکالت کشور
343 143 543 1343 1543 1343 7343 3743 

اعتماد به کارگزاران دولت در رعایت 

 انصاف بدون توجه به جنسیت شهروندان
143 843 1543 1343 7343 1343 1243 1143 

اعتماد به کارگزاران دولت دررعایت 

 انصاف بدون توجه به قومیت شهروندان
143 843 1343 1143 7743 7343 1843 1143 

اعتماد به کارگزاران دولت در رعایت 

 انصاف بدون توجه به مذهب شهروندان
743 243 243 243 1543 7143 1143 7843 

ن دولت در رعایت اعتماد به کارگزارا

های  انصاف بدون توجه به گرایش

 سیاسی شهروندان

743 343 843 843 1343 1843 1843 1143 

 71433 71413 12432 15472 5453 2482 3432 2208 شاخص اعتماد به کارگزاران دولت

 

.( 23سیاسی ) اعتماد.( عمدتاً عضو در مجموعه 55سیاسی ) اعتمادکامالً عضو در مجموعه 

 اعتماد.( بیشتر غیرعضو در مجموعه 5.( بینابین )82سیاسی ) اعتمادتر عضو در مجموعه بیش

.( عدم عضویت در مجموعه 12سیاسی ) اعتماد.( عمدتاً غیرعضو در مجموعه 33سیاسی )

 .(31سیاسی ) اعتماد

درصد( در زیرمجموعۀ  71براساس شاخص اعتماد به کارگزاران دولت، اکثر پاسخگویان )

درصد  15472درصد موردها در زیرمجموعۀ اعتماد کامل عضویت دارند.  3432ماد و عدم اعت

( قرار دارند. با این حال کمترین 345پاسخگویان در ارزیابی کارگزاران دولت در نقطۀ گذار )

 اند. درصد پاسخگویان عضو زیرمجموعۀ اعتماد کامل

زاران دولت، حداکثر درجۀ بندی میزان عضویت در مجموعۀ اعتماد به کارگ براساس درجه

اعتماد به کارگزاران دولت در رعایت »عضویت در زیرمجموعۀ اعتماد کامل مربوط به گفتار 
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است، حداکثر درجۀ عضویت در زیرمجموعۀ عدم « انصاف بدون توجه به مذهب شهروندان

های  رایشاعتماد به کارگزاران دولت در رعایت انصاف بدون توجه به گ»اعتماد مربوط به گفتار 

است. حداقل درجۀ عضویت در زیرمجموعۀ اعتماد کامل مربوط به « سیاسی شهروندان

گرایی  اعتماد به قانون»، «اعتماد به تدبیر کارگزاران دولت برای حل مشکالت کشور»گفتارهای 

اعتماد به صداقت و راستگویی کارگزاران دولت در رفع مشکالت »و « در نزد کارگزاران دولت

اعتماد به »ست. حداقل درجۀ عضویت در زیرمجموعۀ عدم اعتماد مربوط به گفتار ا« کشور

شاخص کل اعتماد است. « کارگزاران دولت در رعایت انصاف بدون توجه به جنسیت شهروندان

 شده است. ارائه 3سیاسی در جدول 

 
 . شاخص اعتماد سیاسي9جدول 

 .31 .12 .33 .5 .82 .22 .55 اعتماد سیاسي

تماد به نهاد شاخص اع

 دولت

13411 15481 15471 18413 13471 13453 13452 

شاخص اعتماد به کارگزاران 

 دولت

3432 2482 5453 15472 12432 71413 71433 

 124225 12453 15411 15452 17452 174155 84835 شاخص اعتماد سیاسي

 

.( 23سیاسی ) اعتماد.( عمدتاً عضو در مجموعه 55سیاسی ) اعتمادکامالً عضو در مجموعه 

 اعتماد.( بیشتر غیرعضو در مجموعه 5.( بینابین )82سیاسی ) اعتمادبیشتر عضو در مجموعه 

.( عدم عضویت در مجموعه 12سیاسی ) اعتماد.( عمدتاً غیرعضو در مجموعه 33سیاسی )

 .(31سیاسی ) اعتماد

 
 اعتماد سیاسي ای سطوح . توزیع درجه2نمودار 
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های حاکمیت قانون، حق اظهارنظر  ازطریق مؤلفه این مفهوم ني:درک کیفیت حکمرا

پذیری درمقابل حقوق شهروندان و  بودن برای شهروندان، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت قائل

و فراوانی آن در  1های تجربی درصدی این مفهوم در جدول  کارآمدی تعریف شده است. داده

 آمده است. 7پیوست 
 

 

  کیفیت حکمرانيمیزان  درکی توزیع درصد. 4جدول 

 گفتار درک کیفیت حکمراني
بي 

 پاسخ
33. 77. 08. 5. 99. 28. 62. 

 حق اظهارنظر
 72 15 71 13 5 2 7 1 مطبوعات آزادی

 72 71 71 5 13 2 3 1 بیان آزادی

ی 
ذیر

ت پ
ولی

سئ
م

ق 
قو

 ح
ل

قاب
رم

د

ان
ند

رو
شه

 

برپایی  آزادی

 ،تجمعات صنفی

 اعتراضی

1 1 2 2 5 13 73 32 

 حوزه به احترام

 خصوصی شهروندان
7 5 5 13 17 18 15 31 

ت 
می

حاک

ون
قان

 

 15 15 78 18 2 2 1  گرایی قانون

 12 71 77 11 11 2 3  انصاف

 71 78 15 18 13 2 1  درستکاری
ی

گوی
سخ

پا
 

 
 به بخشیدن تحقق

 قانونی های خواست

 شهروندان

1 5 8 5 13 71 72 12 

 72 72 12 2 17 3 3 1 پذیری انتقاد

 موقع به رسیدگی

 شکایات به

 شهروندان

1 3 1 13 17 77 72 73 

ت
افی

شف
 

 33 75 13 2 2 2 1  بودجه شفافیت

 در استفاده شفافیت

 عمومی های هزینه
1 7 8 5 5 13 33 31 

 وضع در شفافیت

 لوایح و قوانین

 جدید

1 1 5 2 15 15 77 12 

اد
فس

ل 
تر

کن
 

 15 73 5 13 3 2  1 خواری رانت کنترل

 57 71 2 2 1 2 1 1 اختالس کنترل

 53 73 2 2 8 8 1 1 رشوه کنترل

 کنترل

 و خویشاوندگرایی
7 5 5 1 2 5 15 57 
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 پروری حامی

 کارایی

 ترافیک کاهش

 شهری
1  2 11 72 71 15 13 

 های فرصت ایجاد

 جدید شغلی
 7 2 11 73 33 31 11 

 آمیز موفقیت اجرای

 ها هیاران
 3 17 12 11 73 73 13 

 میزآ موفقیت اجرای

 عدالت سهام
1 7 2 15 5 15 77 72 

 13 15 18 11 5 1 1 1 تورم کاهش

 73 77 12 71 2 5 1  مسکن تامین

 وسایل کیفیت ارتقاء

 نقل و حمل

 عمومی

 1 12 71 75 12 11 8 

 برای فرصت ایجاد

 مردم مشارکت
 1 2 11 12 78 71 18 

 77 12 71 11 13 13 7  طبیعی منابع حفظ

 ،آب آلودگی کاهش

 صوتی و خاک ،هوا
  5 13 13 72 12 78 

 5 13 15 78 71 15 1  سبز فضای ایجاد

 شهری خدمات ارائه

 ،برق ،آب :مانند

 گاز و تلفن

 5 77 33 73 12 1 7 

 مراکز ایجاد

 درمان و بهداشت
1 3 18 37 75 18 1 7 

 3 2 17 77 37 73 7 7 اموزشی مراکز ایجاد

 7 11 18 75 73 12 3 1 بازنشستگی بیمه

 و بهداشت بیمه

 درمان
 1 12 73 72 12 15 1 

 و حوادث بیمه

 طبیعی سوانح
3 1 13 73 72 15 13 3 

 2 15 15 78 15 13 2  جانی امنیت

 13 15 73 77 12 11 5  مالی امنیت

 18 73 71 13 73 1 8  شغلی امنیت

 38 73 11 13 2 8 3 1 فکری امنیت

 71412 12457 12421 18433 13432 5431 7451 1438 شاخص درک کیفیت حکمرانی
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.( عمدتاً عضو در مجموعه حکمرانی خوب 55خوب ) حکمرانیکامالً عضو در مجموعه 

.( بیشتر غیرعضو در مجموعه 5.( بینابین )82.( بیشتر عضو در مجموعه حکمرانی خوب )23)

.( عدم عضویت در 12غیرعضو در مجموعه حکمرانی خوب ) .( عمدتا33ًحکمرانی خوب )

 .(31مجموعه حکمرانی خوب )

درصد( عضو زیرمجموعۀ عدم  71412راساس شاخص کیفیت حکمرانی، اکثر پاسخگویان )ب

درصد پاسخگویان )کمترین مقدار( عضو زیرمجموعۀ حکمرانی  7451هستند.  حکمرانی خوب

با واقعیت  کیفیت حکمرانیق سطح انتظار پاسخگویان از تطابکامالً خوب هستند. در ارزیابی 

درصد پاسخگویان در نقطۀ گذار قرار دارند و بیشترین درصد پاسخگویان عضو زیرمجموعۀ  77

 عدم حکمرانی خوب هستند.

بندی میزان عضویت در مجموعۀ کیفیت حکمرانی، حداکثر درجۀ عضویت در  براساس درجه

است. این گفتار متعلق به  "امنیت جانی"ب مربوط به گفتار زیرمجموعۀ حکمرانی کامالً خو

مؤلفۀ امنیت اجتماعی از بعد کارآیی دولت است. حداکثر درجۀ عضویت در زیرمجموعۀ عدم 

حکمرانی خوب مربوط به مؤلفۀ کنترل فساد مالی و اداری است که بعد کارآمدی دولت را 

عدم حکمرانی خوب مربوط به گفتارهای  کند. حداقل درجۀ عضویت در زیرمجموعۀ ارزیابی می

درمان، ایجاد "و  "ایجاد مراکز بهداشت"، "آب، برق، تلفن و گاز ارائۀ خدمات شهری مانند"

 و مؤلفۀ تأمین اجتماعی است. "مراکز آموزشی
 

 ای کیفیت حکمراني . توزیع درجه2نمودار 
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 هداوری درباب فرضی

ای که   گونه لی الزم برای اعتماد سیاسی است، بهشرط ع کیفیت حکمرانی"برای آزمون فرضیۀ 

درجۀ عضویت فازی در مجموعۀ اعتماد سیاسی زیرمجموعۀ درجۀ عضویت فازی در مجموعۀ 

استفاده شده  1و شاخص سازگاری و شاخص پوشش نموداراز معیار  "کیفیت حکمرانی است

 زیر و میزان عضویت در .تکافی شکل نمودار اس های ارزیابی علت الزم و یکی از مالک 7است.

شرط علی الزم/کافی برای وقوع  در نقیض عضویت اعضا دق یابر ص ،باالی قطر اصلی محور

برمبنای نظریۀ فازی اگر تمرکز مصادیق در زیر نمودار )پالت( باشد، علت  دارد.داللت نتیجه 

ر اصلی است که شود. در متن حاضر بیشترین مصادیق باالی قط مثابۀ شرط الزم پذیرفته می به

تراکم  میزانمثابۀ شرط کافی در نظر گرفته شود. نکتۀ دیگر اینکه،  دهد علت باید به نشان می

 دارد. نزدیکی عضویت اعضا در مصادیق مربوط داللت نقاط بر
 

 . پراکندگي امتیازات فازی کیفیت حکمراني و اعتماد سیاسي9نمودار 

 
 

 .ی فازی کیفیت حکمرانی و اعتماد سیاسی استهادهندۀ پراکندگی ارزش نشان 3نمودار 

توان گفت فرضیۀ شرط الزم ابطال و درک کیفیت حکمرانی، شرط  برمبنای شواهد موجود می

 علی کافی برای اعتماد سیاسی در نظر گرفته می شود.

________________________________________________________ 
1.Consistency and coverage 

( عضویت داشته و چه X) یا کافی ( تا چه میزان در مجموعه شرط الزمyص سازگاری بیانگر این است که نتیجه ). شاخ7

دهد. درواقع، شاخص میزان خارج از آن است. این شاخص رابطۀ دو مجموعه را براساس شرط الزم یا کافی و پیامد توضیح می

شاخص دیگری که برای سنجش رابطۀ دو مجموعه استفاده شده  هاست. سازگاری معرّف میزان اهمیت نظری رابطۀ مجموعه

پوشش است. شاخص پوشش مکمّل شاخص سازگاری است. این شاخص بیانگر میزان اهمیت تجربی شرط علی الزم یا کافی 

 دهد. پوشش کم دهد که یک علت تا چه میزان از مصادیق را پوشش می برای وقوع نتیجه است. این شاخص نشان می

 اهمیتی شرط الزم یا کافی است.دهندۀ کم نشان
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شرط علی کافی برای اعتماد کیفیت حکمرانی »شود:  فرضیه به صورت زیر اصالح می

ای که درجۀ عضویت فازی درمجموعۀ کیفیت حکمرانی زیرمجموعۀ درجۀ  نهگوسیاسی است، به

برای ارزیابی این فرضیه از شاخص سازگاری و «. عضویت فازی درمجموعۀ اعتماد سیاسی است

 پوشش استفاده شده است.

 
 کافیحکمرانی برمبنای شرط  کیفیت و اعتماد سیاسیدو مجموعۀ  ۀتحلیل علّی رابط

 تحلیل شرط الزم

 تغیر خروجی: اعتماد سیاسیم

 آزمون شرط کافی: 

 کیفیت حکمرانی

 1شاخص سازگاری

3451 

 7شاخص پوشش

3421 

  

حکمرانی داللت کیفیت و  اعتماد سیاسیفازی دو مجموعۀ  ۀهای تجربی ناظر بر رابط داده

 است. این ارزش نشان 51/3شاخص سازگاری بین این دو مجموعه برابر با ارزش بر آن دارد که 

بر  کافیشرط  کیفیت حکمرانیکند که  یید میأدرصد موردها این ادعا را ت 51دهد که  می

توان گفت که کیفیت حکمرانی درصد اطمینان می 55بر این اساس با است.  اعتماد سیاسی

اعتماد  ۀشاخص پوشش بین دو مجموعشرطی تقریباً همیشه کافی برای اعتماد سیاسی است. 

کیفیت تجربی  است. این ارزش بیانگر میزان اهمیت 21/3ی برابر با حکمرانکیفیت  و سیاسی

از فضای  درصد 21است. شواهد موجود داللت برآن دارد که  اعتماد سیاسیبرای  حکمرانی

کیفیت پوشش داده شده است. بدین ترتیب شرط علی  کیفیت حکمرانیتوسط  اعتماد سیاسی

 داده است. درصد از عضویت کل نتیجه را پوشش 21حکمرانی 

                           شده با نسبت معیار با استفاده از آزمون  نسبت سازگاری مشاهده

است. ارزش سازگاری ناظر بر رابطۀ  23/3ارزش محک ما معادل  3ارزیابی و مقایسه شده است. 

بت است. به عبارت دیگر، نس 51/3ای درک کیفیت حکمرانی و اعتماد سیاسی معادل  مجموعه

________________________________________________________ 
1. Consistency 

2. Coverage 

)تقریباً همیشه:  23/3های متعددی ارائه کرده است، مانند مالک  ( برای ارزیابی شروط الزم و کافی مالک7333. ریگین )3

Almost allways ،)85/3  :ًمعموال(Usally و )345. 
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است. بنابراین  32/3برابر با   Zاست. مقدار آزمون 51/3مشاهده در استادان تحت مطالعه برابر 

 ای موردنظر با معیار باال معنادار است. /، رابطۀ مجموعه31با آلفای 

 

 گیری نتیجه

درباب  گیری ارائه شده است. عنوان نتیجه های نظری و عملی مقاله به در این قسمت داللت

این پژوهش سازگاری یا  نظریۀباید دید نتایج تحلیل تجربی تا چه حد با ی نظری ها داللت

درک کیفیت حکمرانی شرط علی الزم برای  دستگاه نظری این پژوهش، براساستناقض دارد. 

مثابۀ شرط الزم  درک کیفیت حمکرانی بهای  مشاهده های  گزارهبه استناد . اعتماد سیاسی است

شود.  مثابۀ شرط کافی پذیرفته می طال و درک کیفیت حمکرانی بهبرای اعتماد سیاسی اب

 برای شرط علی کافی درک کیفیت حکمرانی"به صورت  شده دستگاه نظری فرمولهبنابراین 

های عملی این پژوهش باید گفت به استناد  شود. درباب داللت اصالح می "است اعتماد سیاسی

حل عملی آن  عتماد سیاسی پایین است و راهتوان گفت سطح ا های تجربی موجود می یافته

 ایجاد تغییرات مثبت در ابعاد درک کیفیت حکمرانی است.

، موجود دستگاه نظریدر پرتو  تالش شده است مقالهدر این  بندی نهایی باید گفت درجمع

ی که پژوهش علم حال این واقعیت را باید پذیرفت بااینارائه گردد،  مسئلۀ مقالهاز  بهتریتبیین 

امید است است. . این قاعده بر نوشتار حاضر نیز صادق ستزمون و خطاآکنش عقالنی مبتنی بر 

اعتماد  تحقیق درباببهتر،  های تجربی پژوهشگران دیگر با نقد این اثر و با استفاده از معرف

در سطح  شود مطالعه دربارۀ موضوع اعتماد سیاسی پیشنهاد می د. درپایانرا ادامه دهن سیاسی

  .تطبیقی انجام شود -لی م

 

 منابع
 های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. ( تهران: دفتر طرح1325های ایرانیان ) ها و نگرش ارزش

های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد  ( تهران: دفتر طرح1327دوم ) های ایرانیان، موج ها و نگرش ارزش

 اسالمی.

 رکز افکارسنجی دانشجویان ایران.( م1321یمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران )پ

، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن سرمایۀ اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه (1321تاجبخش، کیان )

 پویان، تهران: شیرازه.

 ، ترجمۀ غالمرضا غفاری، تهران: شیرازه. شناختی اعتماد نظریۀ جامعه( 1328زتومکا، پیوتر )

 ، تهران: سمت.لوم اجتماعی با رهیافت عقالنیت انتقادیروش تحقیق در ع( 1328ساعی، علی )
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 ، تهران: جامعه و فرهنگ.تحلیل فازی اعتماد اجتماعی( 1325ساعی، علی )

مجلۀ ، «شناختی آن در علوم اجتماعی های روش شناسی فازی و داللت معرفت( »1322ساعی، علی )
 .21-51: 1مارۀ ، دورۀ سوم، ششناسی نامۀ روش مطالعات اجتماعی ایران، ویژه

، معاونت بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی در شهر تهران( 1353عبداللهی، محمد و سوسن باستانی )

 امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، ادارۀ کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی.

، ج اول و تجدیدنظر( )با اضافات ورگرسیون چندمتغیری در پژوهش رفتاری ( 1321کرلینجر، پدهازور )

 دوم، ترجمۀ حسن سرایی، تهران: سمت.

 ، ترجمۀ محسن ثالثی، تهران: مرکز.پیامدهای مدرنیت( 1322گیدنز، آنتونی )

، گو با آنتونی گیدنز، ترجمۀ نیکوسرخوش، گفت«پایان قرن بیستم بود( »1323/1525گیدنز، آنتونی )
 .12-12، شمارۀ کتاب ماه علوم اجتماعی

های مجلس  ( حکمرانی خوب بنیان توسعه، مرکز پژوهش1323میدری، احمد و جعفر خیرخواهان )

 شورای اسالمی.

 .های چندمتغیری در پژوهش رفتاری، تهران: پارسا ( تحلیل داده1323هومن، حیدرعلی )

( بررسی تطبیقی مشروعیت سیاسی دولت جمهوری اسالمی ایران در سه شهر 1325)یوسفی، علی 
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 هاپیوست
 . فراواني اعتماد سیاسي2 جدول

 اعتماد.( بیشتر عضو در مجموعه 23سیاسی ) اعتماد.( عمدتاً عضو در مجموعه 55سیاسی ) اعتمادکامالً عضو در مجموعه 

سیاسی  اعتمادضو در مجموعه .( عمدتاً غیرع33سیاسی ) اعتماد.( بیشتر غیرعضو در مجموعه 5.( بینابین )82سیاسی )

 .(31سیاسی ) اعتماد.( عدم عضویت در مجموعه 12)

 3455 3423 3482 3453 3433 3412 3431 پاسخ بی گفتارهای ناظر بر اعتماد سیاسی

 11 13 18 13 11 11 13 3 های مذهبی حقوق اقلیت

 2 18 11 15 12 13 13 7 برابری قومی

 2 18 18 71 12 17 8 1 برابری زن و مرد

 2 12 12 71 15 11 2 1 حقوق زنان

 77 37 73 18 1 1 1 1 اصول قانون اساسی منطقی است

 73 31 71 12 8 1 1 3 اصول قانون اساسی صحیح است

 11 73 5 12 7 7 7 3 اصول قانون اساسی نیازمند اصالح است

 7 8 15 5 15 12 31  ساالری برقراری نظام شایسته

 3 12 12 12 18 73 5 1 رتوسعه دانش علمی کشو

 3 13 13 18 15 71 15  تامین خیر و صالح عمومی

 8 17 13 12 13 12 73 1 رسانی درخصوص عملکرد خود اطالع

 5 2 13 73 13 71 13 1 اجراپذیربودن قراردادها و تعهدات

 3 2 18 15 15 12 73 3 ها پیگیری و تداوم برنامه

مدیریت درست و سنجیده منابع کشور 

 اق-رای توسعه اجب

 35 73 18 2 17 2 1 

اعتماد به تدبیر کارگزاران دولت برای حل 

 مشکالت کشور

 15 72 12 11 11 11 1 

اعتماد به توانایی فنی و علمی کارگزاران 

 دولت برای انجام مطلوب وظیفه محول

 77 73 71 18 13 5 3 

حل  اعتماد به آمادگی پذیرش انتقادات و راه

 جدید

 75 71 12 11 13 2 7 

وری از  اعتماد به کارگزاران دولت در بهره

 امکانات موجود کشور

 77 73 12 12 13 5  

 3 2 11 13 73 12 75 1 المال اعتماد به دلسوزی برای حفظ بیت

 3 17 17 17 11 71 73  اعتماد به احساس وظیفه برای مردم

 3 2 13 13 15 73 73 1 اعتماد به فداکاری و ازخودگذشتگی

اعتماد به قول و قرار مجموعه کارگزاران 

 دولت با شهروندان

3 72 72 11 11 5 8 7 

گرایی در نزد کارگزاران  اعتماد به قانون

 دولت

 75 73 12 13 2 5 1 

 7 2 2 73 12 71 73 1پذیری کارگزاران دولت  اعتماد به مسئولیت



 تحلیل فازی اعتماد سیاسي استادان دانشگاه

25 

 

 در جهت رفاه شهروندان

ران اعتماد به صداقت و راستگویی کارگزا

 دولت در رفع مشکالت کشور

3 37 73 13 15 13 5 1 

اعتماد به کارگزاران دولت در رعایت انصاف 

 بدون توجه به جنسیت شهروندان

1 17 12 13 73 13 15 8 

اعتماد به کارگزاران دولت در رعایت انصاف 

 بدون توجه به قومیت شهروندان

1 11 18 73 77 11 13 8 

در رعایت انصاف  اعتماد به کارگزاران دولت

 بدون توجه به مذهب شهروندان

7 78 11 71 15 2 2 2 

اعتماد به کارگزاران دولت در رعایت انصاف 

های سیاسی  بدون توجه به گرایش

 شهروندان

7 11 18 18 13 8 8 3 

 
 . فراواني کیفیت حکمراني2جدول 

 اعتماد.( بیشتر عضو در مجموعه 23سیاسی ) عتمادا.( عمدتاً عضو در مجموعه 55سیاسی ) اعتمادکامالً عضو در مجموعه 

سیاسی  اعتماد.( عمدتاً غیرعضو در مجموعه 33سیاسی ) اعتماد.( بیشتر غیرعضو در مجموعه 5.( بینابین )82سیاسی )

 .(31سیاسی ) اعتماد.( عدم عضویت در مجموعه 12)

گفتارهای ناظر بر کیفیت 

 حکمرانی

 3455 3423 3482 3453 3433 3412 3431 پاسخ بی

 7 2 5 13 71 15 72 1 آزادی مطبوعات

 3 2 13 5 71 71 72 1 آزادی بیان

 ،صنفی آزادی برپایی تجمعات

 اعتراضی

1 32 73 13 5 2 2 1 

احترام به حوزه خصوصی 

 شهروندان

7 31 15 18 17 13 5 5 

 1 2 2 18 78 15 15  قانونگرایی

 3 2 11 11 77 71 12  انصاف

 1 2 13 18 15 78 71  درستکاری

های  بخشیدن به خواست تحقق

 قانونی شهروندان

1 12 72 71 13 5 8 5 

 3 3 17 2 12 72 72 1 انتقادپذیری

رسیدگی به موقع به شکایات 

 شهروندان

1 73 72 77 17 13 1 3 

 1 2 2 2 13 75 33  شفافیت بودجه

های  شفافیت استفاده در هزینه

 عمومی

1 31 33 13 5 5 8 7 

 1 5 2 15 15 77 12 1شفافیت در وضع قوانین و لوایح 
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 جدید

 7 2 11 73 77 71 11  های شغلی جدید ایجاد فرصت

 3 17 12 11 73 73 13  ها آمیزیارانه اجرای موفقیت

 7 2 15 5 15 77 72 1 آمیز سهام عدالت اجرای موفقیت

 1 1 5 11 18 15 13 1 کاهش تورم

 1 5 2 71 12 77 73  تامین مسکن

  2 3 13 5 73 15 1 کنترل رانتخواری

 1 2 1 2 8 71 51 1 کنترل اختالس

 1 8 8 2 2 73 53 1 کنترل رشوه

کنترل خویشاوندگرایی و 

 پروری حامی

7 51 15 5 2 1 5 5 

  2 11 72 71 15 13 1 کاهش ترافیک شهری

ارتقاء کیفیت وسایل حمل و نقل 

 عمومی

 8 11 12 75 71 12 1 

 1 2 11 12 78 71 18  رصت برای مشارکت مردمایجاد ف

 7 13 13 11 71 12 77  حفظ منابع طبیعی

خاک و  ،هوا ،کاهش آلودگی آب

 صوتی

 78 12 72 13 13 5  

 1 15 71 78 15 13 5  ایجاد فضای سبز

 ،آب ارائه خدمات شهری مانند

 تلفن و گاز ،برق

 7 1 12 73 33 77 5 

 3 18 37 75 18 1 7 1 نایجاد مراکز بهداشت و درما

 7 73 37 77 17 2 3 7 ایجاد مراکز آموزشی

 3 12 73 75 18 11 7 1 بیمه بازنشستگی

 1 12 73 72 12 15 1  بیمه بهداشت و درمان

 1 13 73 72 15 13 3 3 بیمه حوادث و سوانح طبیعی

 2 13 15 78 15 15 2  امنیت جانی

 5 11 12 77 73 15 13  امنیت مالی

 8 1 73 13 71 73 18  یت شغلیامن

 




