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  چکیده

اعتماد سیاسی ازجمله مسائل مهـم در مطالعـات سیاسـی بـه ویـژه در 
حوزه مشارکت سیاسی است. سنجش ایـن مقولـه بـه ویـژه در نگـرش 

اسـتمرار هاي سیاسی و تواند به شناخت میزان موفقیت نظامجوانان می
حاکمیت کمک شایان توجهی بکند. براي سنجش میزان اعتمـاد سیاسـی 

هـاي موجـود از دید نسل سوم انقلاب، بر آن شدیم تا با استفاده از داده
تغییرات نگرشی این گروه جمعیتی را بررسی کنیم. در این تحقیق تلاش 

ا و بـ 1380هاي ملـی انجـام شـده در دهـه کردیم، با استفاده از پیمایش
توانستند در سـنجش میـزان اعتمـاد سیاسـی هایی که میاستخراج گویه

ها، رونـد سازي سـنجهبرداري قرار گیرند و سپس با همسانمورد بهره
مشخص کنیم.  1380تغییرات نگرشی نسل سوم انقلاب را در طول دهه 

هاي انجام شده با تقسیم مفهوم اعتماد به این منظور، با مطالعه پژوهش
اعتماد به نهادهاي سیاسی و روند تصمیم گیـري «ه دو مقوله سیاسی ب

هایی که معـرف گویه» اعتماد به کنشگران سیاسی«و » در نظام سیاسی
هـاي زمـانی اسـتخراج ها بودند در هر یـک از بازههر کدام از این مقوله

شدند و در نهایت روند تغییرات نگرشـی در زمینـه اعتمـاد سیاسـی در 
هاي به دسـت د. در این تحقیق از تحلیل ثانویه دادهترسیم ش 1380دهه 

دهـد هاي ملی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میآمده از پیمایش
در میان نسل سوم  1380گرچه سطح کلی اعتماد سیاسی در طول دهه 

ها انقلاب مناسب و در حد قابل قبولی بوده، با برخی تغییـرات و نوسـان
ه بوده است. در عین حـال برخـی عـواملی کـه در آن دوره زمانی مواج

و نیـاز  بیشترین سهم را در کاهش شاخص کلی اعتماد سیاسـی داشـته
   اند.به ترمیم و اصلاح دارند در این پژوهش معرفی شده

  . شناسی سیاسیسیاسی، جوانان، تغییرات نگرشی، جامعه اعتماد :دواژهیکل
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  مقدمهمقدمه

جامعـه  ياعضـا انیـم يساز همکـار نهیو زم یمهم روابط انسان يهااز جنبه یکیاعتماد 

 شیهـا افـزاو انـواع گروه گـریبـا افـراد د يافراد را به تعامـل و همکـار لیاست. اعتماد تما

 یهـا را در ابعـاد مختلـف زنـدگافـراد و گروه نیاز روابـط داوطلبانـه بـ ايو شـبکه دهدیم

مشـارکت و انجـام  کننـدهلیو تسـه شـرطشی. در واقـع، اعتمـاد پـآوردیمـ دیـپد یاجتماع

 نیـکشور است. اعتماد مسـتلزم وجـود ا کیو مقامات  گریبا افراد د زیآمتیموفق يهمکار

کسـب  یو در پـ دهنـدیکه بتوانند منافع ما را مدنظر قـرار مـ ییتا جا گرانیباور است که د

 یشخصـ يریپذبیآس یاعتماد نوع ن،ی. علاوه بر استندیمنافع خود و ضربه زدن به منافع ما ن

 ندهیمطمئن نبودن به رفتار آ اشجهیاگر اعتماد فرد خدشه دار شود، نت یعنیدارد؛  یدر پ زین

 :1390و همکـاران،  انیـر قبال ما خواهـد بـود ( ملکمو منصفانه عمل کردن آنان د گرانید

172.(  

اعضـاء جامعـه  گـریاز انواع اعتماد است که به رابطـه مـردم و دولـت و د یاسیس اعتماد

 يازهـایرفـع ن ي. مـردم بـراپـردازدی) ماستمدارانیو س یاسیس يها(احزاب و گروه یاسیس

بـه ارتبـاط بـا  ازیـو مشارکت در امور جامعه ن شیو آسا تیامن تأمین يخود به خصوص برا

: 1384 دنز،یـ(گ شـودیمـ شتریشدن روزبه روز ب ترشرفتهیبا پ ازین نیدارند. ا یاسیحاکمان س

منتخـب  نیامـروز يهـادولت شتریدارند. ب ازیبه ارتباط با مردم ن زیها ندولت ی). از طرف109

امر بـدون  نیو خواست مردم است، که ا تیها وابسته به حماآن يمردم هستند و دوام و بقا

جامعه محسـوب  کیثبات  يبرا یعامل مهم یاسیس عتماد. استین ریپذوجود اعتماد امکان

اعتمـاد  زانیـجامعـه در امـور بـه م کیـو مشارکت آحاد مختلـف مـردم  ي. همکارشودیم

 یاسیاعتماد س زانیم گر،ید يدارد. از سو یبستگ یآنها و ارکان مختلف حکومت نیمتقابل ب

 1390و همکـاران،  انیـ(ملکم کنـدیمـ فـایا یاسیمشارکت س زانیم شیدرافزا ينقش موثر

مـردم و دولـت و مشـارکت  نیو بهتـر بـ شـتریموجب تعامـل ب یاسیاعتماد س شی). افزا172:

مـردم از  یبانیو پشـت تیـو در عـوض، کـاهش آن موجـب عـدم حما شودیمردم م یاسیس

 ،یاسـسیدولت، کـاهش مشـارکت يهااز برنامه تیعدم حما ن،یانقو تیمسئولان، عدم رعا

 یلی، در موارد خ یدولت يهابه نهادها و سازمان ياعتمادیب تیسرا ات،یمال تفرار از پرداخ

از  یکـی شـهیهم یاسـیاعتمـاد س ل،یـدل نیبـه همـ شـود؛یمـ تیحاد، موجب بحران مشروع

 دنز،یـآن دارنـد (گ شیدر افـزا یمختلف سع يهاتوجه مسئولان بوده و به روش يهاکانون

1384  :109  .(  
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و روند  یاسیمقوله اعتماد س دهیتوجه به ملاحظات فوق، در پژوهش حاضر تلاش گرد با

و  یابیـ. ارزردیـموجود مورد مطالعه قـرار گ يهاشیمایآن در نسل سوم با مراجعه به پ رییتغ

به ما کمک خواهد کـرد تـا بـا  1380انجام شده در طول دهه  هايپژوهش يهاداده سهیمقا

دهـه در حـوزه اعتمـاد  نیـصـورت گرفتـه در ا ینگرشـ راتییـتغ زروشـن ا يریارائه تصـو

بـه مـا کمـک  نی. همچنـمآوریـبـه دسـت نـدهیآ یاحتمال ياز روندها اندازيچشم ،یاسیس

مدام افزوده شـود  یاسیاد سمقوم اعتم يهاکه بر مؤلفه میکن يزیربرنامه يخواهد کرد طور

  حذف گردند.  جیبه تدر یپس از بازشناس یاسیو عوامل کاهش اعتماد س

  يو بحث نظر میمفاه

بـه  نـانیفرد اسـت و بـه وثـوق و اطم یابیبر ارز یمبتن یذهن يریگجهت ياگونه اعتماد

 انیـم ایـ یدارنـد اعتمـاد اجتمـاع گریکـدیکه مردم بـه  ياشاره دارد. اعتماد يزیچ ای یکس

افـراد در  نانیاطم زانیبه م نیاست. اعتماد همچن ینوع اعتماد واقع نی. اشودیم دهینام يفرد

کـه عمـل  رودیانتظـار مـ ایو  کنندیخود عمل م يهاقدر به حرفگران چهید کهنیمورد ا

: 1386،ي(موسـو شـودیموثـق اسـت اطلـاق مـ زانیـآنان به چه م يهاکنند و بالاخره حرف

اسـت.  يرابطـه عمـود کی ،يفرد انیم ای یبا اعتماد اجتماع اسیدر ق یاسیاعتماد س. )122

 ی. زمـانانـديریگمیکـه در مسـند تصـم يو افـراد یتـدول يمردم با نهادهـا انیم رابطه یعنی

 آن، يســخن گفــت کــه شــهروندان دولــت و نهادهــا یاســیاز وجــود اعتمــاد س تــوانیمــ

 کارآمـد، نگهـدار،را قـول يبـه طـور فـرد یاسـیرهبـران س ایو  ،یبه طور کل ياستگذاریس

اسـت  ینـانیاطماحسـاس  یاسیاعتماد س دنزیگ دگاهیکنند از د یابارزی صداقت با و منصف

نهادهـا و مسـئولان،  نیـا کننـدیکه شهروندان نسبت به نهادها و افراد مذکور دارند و فکر م

: 1384 دنز،یـانجـام خواهنـد داد (گ چه را درست استمداوم، آن يهادر نبود نظارت یحت

109.(  

 ،ییتوانـا ،يبـاور شـهروندان بـه هوشـمند« تـوانیم تریکل یفیرا در تعر یاسیس اعتماد

). 187: 1387و همکـاران، یدانست ( طـالب »یاسیس گرانیباز یاخلاق ای يفرد تیتعهد و هو

از رهبــران  يرویـمـردم در پ لیــبـر تما یاسـیخـود از اعتمــاد س فیـ) در تعرWarrenوارن(

توافـق بـر  ایدرك مشترك  زی) نFukoyama(امایکرده است. فوکو تأکیددر جامعه  یاسیس

). امــا 1: 1995امــا،ی(فوکو کنــدیمــ فیــتعر یاســیرا اعتمــاد س یاجتمــاع يهــاارزش يرو

از بــاور اي عبــارت اســت از درجــه یاســیاعتمــاد س دیــگوی) مــHetherington(نگتــونیهتر
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 هـاانتظـارات آن سـاختندر بـرآورده  یاسـیحاکمـان س تیـو موفق ییتواناشهروندان درباره 

  ).  808- 791: 1998 نگتون،هتری(

. البته داندیم »رودیانتظار م گرانیکه از د یباور به عمل يبه معنا«اوفه اعتماد را  کلاوس

 یابیـرزا يبر مبنا »ياگمانه«کند، چراکه اعتماد  رییتغ ایباور ممکن است نادرست باشد  نیا

: 1384وجـود داشـته باشـد (اوفـه، گـرانیاز رفتـار د »ینـانیاطم« کهنیاست، بدون ا گرانید

معنــا عبــارت اســت از اعتمــاد بــه  کیــدر  یاســی) اعتمــاد سM. Levi(ي). از نظــر لــو211

و  يبـه اعتمـاد سـاختار ،یاسـیکه علاوه بر اعتماد س یها و مؤسسات دولتحکومت، سازمان

نـوع اعتمـاد را اصـطلاحاً اعتمـاد  نیـ). ا15922:  2001،ي(لـو شـودیم ریتعب زین افتهیسازمان

حکومت در  یرسم ينهادها تیو اعتقاد به کل مانیا يبه معنا يد. اعتماد نهانامندیم ينهاد

است.  رهیمنابع و غ صیتخص ،يادار يهافرآیندبودن آنها در کاربرد قواعد،  طرفیب نهیزم

 یهمپوشـان کنـد،یمطرح م دنزیکه گ ،یتخصص يبا اعتماد به نهادها ياعتماد تا حدود نیا

 تیــفینظــارت و کنتـرل ک ن،یقواعــد و قـوان مینظـدارد، ماننـد اعتمـاد بــه نظـام اســتاندارد، ت

  ).125:  1386،ي(موسو

 تـوانیمـ یاسیدر نوشتگان س یاسیاعتماد س ي) سه سطح را برا46: 1385( ینانیتاج مز 

  :شناسدیاز هم بازم

 کیبه عنوان  یاسیجانبدارانه شهروندان نسبت به اجتماع س يهاشیها و گرا) نگرش1(

) در 2( شـوند؛یاز آن محسـوب مـ یبخشـ زیـکـه شـهروندان ن يامجموعه یعنیکل واحد، 

نظام  رینظ ،یاسیموافق شهروندان نسبت به نظام س يهادگاهیبه تفکرات و د تر،نییپا یسطح

پارلمــان و  ریـنظ یدولتــ يشـهروندان دربــاره نهادهـا دگاهیــد ه) بـ3( ره؛یــو غ کیـدموکرات

در نظر گرفت و آن  توانیم سندگانیرا به اعتقاد نو ی) سطح چهارم4. اما (یمؤسسات دولت

مثـل احـزاب  یردولتـیغ یاسـیماننـد نهادهـا و مؤسسـات س یاسیس گرانیباز ریاعتماد به سا

  است.  یاسیس

اوه بر کنشـگران بـه نهادهـا و گـاه بـه خـود نظـام عام است و عل یمفهوم یاسیس اعتماد

 نیبـ یعیوس فیرا در ط یاسیاعتماد س توانیم  تزریبر اتی. با توجه به نظرپردازدیم یاسیس

(خـاص) در نظـر گرفـت کـه شـامل سـه بعـد  یاسی) تا اعتماد سیعام (انتزاع یاسیاعتماد س

  است. 

  )186: 1387و همکاران،  ی(طالب تزریاز نظر بر یاسیابعاد مختلف اعتماد س:1جدول
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اسـت  ياامروز به گونه يایدر دن ورزياستیحکومت و س يهاوهیش ،یاسیدر قلمرو س

 Deسـاخته اسـت. دوژوونـه( يرا ضـرور یاسـیکه اعتماد شهروندان به حاکمـان و نظـام س

Jouvenelسـتهیاسـت و کـارکرد با» عتمـادنهادمند سـاختن ا« ي) معتقد است اجتماع به معنا 

 نیـ) بـر اDahlهمان افزودنِ اعتماد متقابل در دل کل جامعه اسـت. دال( یهمگان ياقتدارها

اسـتبداد را.  ياعتمـادیو بـ کنـدیمـ لیرا تسـه یدموکراسـ لینظر است که اعتماد به سه دل

 دهـد؛یمـ شیاست افـزا یاتیح کیدموکرات میرژ ينخست، اعتماد ارتباط متقابل را که برا

شهروندان به واسطه آنها به اهداف خود  هک کندیرا فراهم م ییهاسازمان جادیدوم، امکان ا

کـه بـه  يافـراد نیدر بـ یدموکراس نیو بنابرا زندیآم دیو سوم، تضادها تهد ابند؛ییدست م

  ).138: 1388وهمکاران،  ای(سردارن افتدیاعتماد ندارند به مخاطره مهم

شـدن  یاجتمـاع یحاصـل نـوع يادیـ: اعتمـاد بنکنـدیاعتماد را مطرح مـسه نوع  دنزیگ

. نـوع دوم ردیـگیسرچشـمه مـ یمراحـل کـودک نینخسـت اتیـناخودآگاه است که از تجرب

اعتماد کند و هم خـودش مـورد  گرانیبه د دیاست که در آن فرد هم با یشخص نیاعتماد ب

 یاسـیاعتمـاد س دنزیاست. ازنظر گ یانتزاعدنز اعتماد یاعتماد باشد. نوع سوم اعتماد ازنظر گ

نوع اعتماد افراد لزومـاً رابطـه چهـره بـه چهـره بـا  نی. در اگنجدیم یدر دسته اعتماد انتزاع

 یاسـی. اعتمـاد سکننـدیبه هم اعتمـاد مـ یتخصص يهابراساس رابطه شتریندارند. ب گریکدی

 وع از اعتماد، اعتماد به واسـطهن نی. در اتو مختص جهان مدرن اس یازنظر او اعتماد انتزاع

) اعتمـاد David Easton(سـتنیدایوی. دردیگیشکل م نینهاد ای یتخصص يهاعملکرد نظام

 یعنـیدر سطح خرد  ای ،یدولت يهااعتماد به نهادها و سازمان یعنیرا در سطح کلان  یاسیس

ــه طــور فــرد یاســیاعتمــاد بــه رهبــران س  يو منتظــر یامــام دی(ســ کنــدیمــ يبندمیتقســ يب

را بـه  یدولتـ يها) عملکـرد سـازمانTylor & Borely(یو بـورل لوری). تا195: 1391مقدم،

 ياعتمـاد یها عنوان کرده اند. به باور آنها بـبه حکومت یعنوان عامل موثر بر اعتماد عموم

و مشـکلات  یواقعـ يهاشکسـت شـهیر ینسبت به دولت، نهادها و کارگزاران بخش عموم

را  یاسـی) اعتمـاد سCitrin( نیتریسـ گـر،ید ي. از سـورودیبه شمار مـ داراناستمیس دهیعد

اعتماد سیاسی 

  عام/انتزاعی

  

  

اعتماد سیاسی 

  خاص/به هم پیوسته

  اعتقاد به اجتماع سیاسی روش کار و

  عملکرد دموکراسی
  اجتماع سیاسی

  اعتقاد به نهادهاي سیاسی

  اعتقاد به حکومت و پارلمان

  اعتقاد به احزاب سیاسی

  نهادهاي سیاسی

  کنشگران سیاسیاعتقاد به 

  اعتقاد به سیاستگذاران کشوري
  کنشگران سیاسی




