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 ها به كارگزاران نظام  تيد دانشگاهوضعيت اعتماد عمومي اسا

 جمهوري اسالمي ايران 
  فرد سيدمهدي اعتمادي

 51/59/29: تاريخ پذيرش                      8/7/29: تاريخ دريافت

 چكيده

بخشي از سرماية اجتماعي است كه به تحقق هر چه بيشتر اهداف نظام منجر   اعتماد نخبگان به نظام

شوند كه به دليل ارتباط و  هاي نخبه محسوب مي ترين گروه ه از جمله مهماساتيد دانشگا. شود مي

پرسش اساسي در مقالة حاضر، . اي در ميان نخبگان دارند تأثيرگذاري بر دانشجويان سهم عمده

هاي فرعي نيز به  هاي مختلف اعتماد اساتيد به نظام و پرسش معطوف به چيستي و چگونگي جنبه

هاي اصلي براي پاسخگويي  روش. و راهبردهاي افزايش آن معطوف است هاي نگرشي و ذهني جنبه

شوندگان بر  مصاحبه. هاي كمّي است هاي عميق با اساتيد و تحليل ثانوية داده ها، مصاحبه به پرسش

اي كه به  ها حفظ شود، به گونه مند انتخاب شدند و تالش شده تا تنوع در آن گيري هدف اساس نمونه

شوندگان حاكي از آن  ها و اظهارات مصاحبه داده. مختلف اساتيد نيز توجه شود رويكردهاي سياسي

است كه اعتماد عمومي مردم و اساتيد به ساير افراد در جامعه در مقايسه با گذشته رو به كاهش 

تأكيد عمدة . كند اعتمادي اساتيد به نظام را نيز ايجاد مي اين امر زمينة منفي افزايش بي. است

هاي بنيادين و  اعتمادي اساتيد به نظام، بيش از آنكه به هسته وندگان بر آن است كه بيش مصاحبه

اعتمادي در  انباشت و تراكم بي. قواعد نظام بازگردد به بازيگران و عملكردهاي سازماني مربوط است

 . يابد اين دو الية بيروني به الية دروني قواعد نيز تسري مي

بخش،  گرايي، عملكرد سازماني، قواعد مشروعيت مي، تودهاعتماد عمو :كليديهاي  واژه

 .گرايي نخبه
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 etemady@ut.ac.irشناسي،   هيئت علمي دانشگاه تهران، گروه جامعه . 
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 مقدمه و بيان مسئله
اين . شود پذيري افراد در جامعه نهاد خانواده تا مراكز آموزشي و تعليمي را شامل مي منابع جامعه

ه هاي روزمر ها، معاني و كنش تنوع به حدي است كه افراد سراسر عمر خويش را به تبادل ايده

(.  69-666: 7002اكلس، )گيرد  اند و بر اساس آن شخصيت و ذهنيت خاصي شكل مي مشغول

افراد در . كند در اين ميان، مراكز دانشگاهي نقش منحصر به فردي در نظام اجتماعي ايفا مي

پردازند و به منظور ايفاي نقش در آيندة  هاي متفاوت به تحصيل مي ها و گرايش تخصص

تجارب افراد قبل از تحصيل دانشگاهي و پس از آن به . شوند ود آماده مياي و شغلي خ حرفه

كرده متعلق به  اي از تجارب گرم افراد تحصيل بخش عمده. صورت معناداري متفاوت است

گردد كه براي فرد در  هاي اساسي بازمي اين تجارب، به رفتارها يا مواجهه. محيط دانشگاه است

عمدة كساني كه پس از اتمام تحصيالت . كنندگي برخوردار است طول زندگي از اهميت و تعيين

اساتيد . شوند چنين تجارب گرمي مربوط به اين محيط دارند متوسطه وارد محيط دانشگاه مي

ها يا رفتارهايي  اند كه به چنين ذهنيت دانشگاه در اين ميان، از جمله مراكز ثقل يا نقاط كانوني

 .بخشند شكل خاصي مي

ها، مشروعيت و مقبوليتشان نزد  هاي سياسي معاصر و كارآمدي آن ازم بقاي نظاماز جمله لو

مداران نيستند  مردم در فهم سياسي معاصر، رعيت سياست. هاي مختلف مردم است اقشار و توده

هاي سياستگذاري را نيز  هاي حكمراني قرارگيرند؛ بلكه خود شيوه كه صرفاً تحت تأثير شيوه

در چنين وضعيتي، از جمله مفاهيم اصلي تبيين قدرت و . ها مؤثرند آن كنند و بر تعيين مي

. آن و كيفيت افزايش مشروعيت به منظور اعمال قدرت است« اقتدار»كارآمدي نظام سياسي، 

هاي مختلف و پذيرش عمومي شهروندان  ها در انحصار اعمال قدرت در حوزه توفيق حكومت

 (.98- 9: 832 وبر، )نسبت به چنين حقي است 

اي است كليدي در بقاي نظام و افزايش  مقبوليت نظم سياسي از سوي مردم، سرمايه

هاي اعمال  هرچه اقشار مختلف شهروندان، اعتماد بيشتري به حاكميت و شيوه. كارآمدي آن

اي بيشتر و قدرت دولت به منظور حل مشكالت و  قدرت وي داشته باشند، چنين سرمايه

رسد، در ميان اقشار شهروندان، نوع نگاه بدنة نخبة  به نظر مي. شود تر مي مسائلش نيز فزون

نگرش اساتيد در . ها و اقشار اهميت بيشتري دارد ها، در ميان ساير گروه دانشگاهي و اعتماد آن

ها بر فضاي كلي دانشجويي اولويت و  ميان بدنة دانشگاهي نيز به دليل وزن ايشان و تأثير آن
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توان در ساحات مختلف  بعاد مختلف تأثيرگذاري در اين زمينه را ميا. اهميت بيشتري دارد

 (. 66-60: 7003رايد، )نگرشي و عملي مطالعه كرد 

بر اساس اهميت و جايگاه ويژة اساتيد دانشگاه، پرسش اصلي كه در صدديم به آن پاسخ 

دانشگاه چگونه ابعاد مختلف اعتماد به كارگزاران نظام در ميان اساتيد : دهيم، عبارت است از

ميزان اعتماد )گيرد؟ منظور از ابعاد مختلف، ابعاد ذهني و عيني  هايي را دربرمي است و چه جنبه

پرسش . هاست در ميان اساتيد دانشگاه« اعتماد به نظام»مرتبط با مقولة ( به نظام و كارگزارن آن

ه در خصوص اعتماد اساتيد به هاي ذهني و نگرشي اساتيد دانشگا جنبه: فرعي مقاله نيز عبارت است از

 كارگزاران نظام جمهوري اسالمي كدام است؟

 پيشينة تجربي تحقيق
هاي معاصر مورد  ها و ابعاد اصلي سرماية اجتماعي است كه در پژوهش اعتماد از جمله مؤلفه

طور كه  در بررسي پيشينة تجربي مربوط به موضوع تحقيق، همان. شناسان قرارگرفت توجه جامعه

. شود موردي در زمينة اعتماد عمومي اساتيد دانشگاهي به نظام سياسي مشاهده نشد ظه ميمالح

ها معطوف به وضعيت اعتماد دانشجويان بوده و همين امر حاكي از اهميت  عمدة پژوهش

هاي  شناختي نيز عمده پژوهش عالوه بر موضوع، به لحاظ روش. بررسي چنين موضوعي است

هاي خاصي از دانشجويان در شهري  مايشي و با تأكيد بر گروهمذكور با توجه به روش پي

 . پردازيم ها مي ترين پژوهش بندي مهم در اينجا به اجمال، به دسته. مشخص صورت پذيرفته است

دستة نخست از پيشينة تجربي پژوهش معطوف به سنجش ميزان اعتماد اجتماعي در بدنة 

هاي كمّي و ابزار پرسشنامه به  ه واسطة روشها عمدتاً ب اين قبيل پژوهش. دانشگاهي است

تنها منبعي كه حاكي از ميزان اعتماد عمومي بدنة دانشگاهي . اند گردآوري اطالعات مبادرت كرده

  7با همكاري  830 است كه در سال « ها و رفتار دانشجويان نگرش»به نظام است، پيمايش 

زاده و جواهري در سطح ملي به اجرا  اجدانشگاه، نه مركز پژوهشي و پنج مؤسسة تحقيقاتي سر

ها و رفتارهاي سياسي است كه  هاي مورد بررسي در اين پيمايش، نگرش از جمله مؤلفه. گذاردند

هاي ديگر  برخي پيمايش. بخشي از آن به وفاداري به نظام سياسي و كشور اختصاص يافته است

اما عمدتاً به دانشگاهي خاص معطوف   اند، نيز به سنجش وضعيت اعتماد بدنة دانشگاهي پرداخته

در پژوهشي ( 836 )از جمله، قديمي . اند و امكان تعميم به كليت بدنة دانشگاهي را ندارند بوده



 

 

 

 

 

 2932تابستان  ،2وم، شماره دوره د، در ایران مطالعات و تحقيقات اجتماعي   06 

  

 

نيز در ( 890 )وثوقي و حيدري . به بررسي ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه زنجان پرداخت

 . ندپژوهشي به بررسي ميزان اعتماد در دانشگاه ايالم پرداخت

و ساير متغيرهاي « اعتماد اجتماعي»ها، به بررسي روابط علّي ميان  دستة دوم از پژوهش

هاي معتبر  اند تا با كمک آماره اند و تالش كرده اي مرتبط با آن پرداخته اي يا غيرزمينه زمينه

ا نيز با ه عمدة اين پژوهش. تغييري متغيرهاي مذكور را بسنجند و اعتبار آن را نيز بيازمايند هم

از جمله محسني تبريزي و . اند هاي كمّي به گردآوري اطالعات مبادرت كرده گيري از روش بهره

نفر از دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل  0 97به بررسي وضعيت اعتماد ( 833 )شيرعلي 

نتايج حاكي از آن است كه متغيرهاي طول مدت اقامت در . هاي آلمان پرداختند در دانشگاه

اقتصادي  -ارج از كشور، وضعيت تحصيلي، تعدد سفر به ايران، نارضايتي و وضعيت اجتماعيخ

در پژوهش ديگري، محمدزاده به . اند ترين عوامل تأثيرگذار بر اعتماد دانشجويان كننده تعيين

نتايج پيمايش حاكي از آن . بررسي عوامل مؤثر بر اعتماد دانشجويان دانشگاه تبريز پرداخت

در پژوهش . اجتماعي است -بيشترين سهم در تغييرات آن مربوط به عوامل فرهنگياست كه 

رابطة اعتماد اجتماعي و جامعة مدني را با تأكيد بر ( 839 )زاده  پور و غالم ديگري، شارع

نتايج پيمايش حاكي از آن . هاي داوطلبانه در دانشگاه مازندران بررسي كردند مشاركت در انجمن

اي ميان مشاركت در  شده از الگوهاي نظري، رابطه فرضيات استخراجاست كه برخالف 

گروسي و . هاي مذكور و افزايش اعتماد اجتماعي دانشجويان مشاهده نشده است انجمن

نيز در پيمايشي رابطة اعتماد اجتماعي و احساس امنيت را در ميان دختران ( 836 )همكاران 

 . هايت به تأييد فرضية ارتباط ميان آن دو دست يافتنددانشگاه آزاد جيرفت بررسي كردند كه در ن

هاي در  يک از پژوهش رسد، اوالً هيچ با توجه به هر دو دسته از پيشينة تجربي، به نظر مي

هاي سياسي اساتيد دانشگاه به صورت  دسترس، به صورت مستقل به بررسي وضعيت نگرش

زاران آن نپرداخته و عمدتاً در بررسي ها به نظام جمهوري اسالمي يا كارگ كلي و اعتماد آن

هاي مزبور نيز  همچنين، عمده پيمايش. وضعيت بدنة دانشگاهي، به دانشجويان بسنده شده است

اي است و غير از يک مورد، امكان تعميم نتايج به بدنة  هاي محلي و منطقه محدود به دانشگاه

هاي پيمايشي  هاي پيشين از روش وهشثانياً عمدتاً پژ. دانشجويي در كل كشور نيز وجود ندارد

اند، در حالي كه  هاي سياسي و اعتماد بدنة دانشجويي به نظام پرداخته به سنجش وضعيت نگرش

هاي پيشين و مصاحبة كيفي از  در پژوهش حاضر روش گردآوري اطالعات تحليل ثانوية داده

 .د دانشگاهي در ميان نيستاساتيد دانشگاه است و قصد تعميم يا بسط نتايج به كل بدنة اساتي
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 مباني نظري 
هاي فزاينده در سطوح و ابعاد مختلف، شيوة تحليل  با توجه به تغييرات معاصر و ايجاد پيچيدگي

شناسان در شرايط  در ميان مقوالت مورد توجه جامعه. آن نيز به همين ميزان تغيير يافته است

چنين . است« سرماية اجتماعي»شاخصي از از جمله مقوالت اساسي و « اعتماد اجتماعي»كنوني، 

و نمادين   هاي صلب و سخت به وجوه نرم شناختي از سويه جامعه  امري، به دليل چرخش نظرية

شويم، كفايت  تر مي تر كنوني نزديک به عبارت ديگر، هرچه به شرايط متكثرتر و پيچيده. است

هاي فراگير تبيين  بال ارائة مدلشناختي كه به دن نظري الگوهاي رسمي و قالبي نظرية جامعه

يابد، تأكيد  از جمله مقوالتي كه در اين ميان اهميت مي. يابد تحوالت اجتماعي است، كاهش مي

در سطح )و ساختار اجتماعي ( در سطح خرد)هاي مواجهة كنشگران  بر وجوه بينابين در شيوه

آور  هاي تعامل اطمينان ههايي است كه شيو از جمله ميانجي« اعتماد اجتماعي». است( كالن

 (. 8- : 7008زتومپكا، )كند  اجزاي نظام با يكديگر را تبيين مي

هاي مختلفي با يكديگر ارتباط دارند و تالش  كنشگران در زندگي روزمرة خود در موقعيت

دهي  اي از يكديگر ندارند نيز به يكديگر براي سامان چهره به كنند تا هنگامي كه شناخت چهره  مي

شناسيم اهميت  ها را نمي چنين امري در مواجهه با افرادي كه آن. نظم اجتماعي مدد رسانندبه 

يابد و از اين جهت، هر فرد براي تأمين نظم اجتماعي ممكن است در روز با افراد  فراوان مي

ها اعتماد  ها وارد تعامل شود و به آن هاي خاصي با آن مختلفي مواجه باشد كه الزم است به شيوه

هاي روابط عاطفي ميان  چنين وضعيتي برخالف صورت. شناسد ها را نمي كند؛ در صورتي كه آن

هنگامي كه افراد در اوضاع پيچيدة كنوني قراردارند، نيازمند اعتماد به يكديگرند . افراد است

اند وظايف يا  بدون اينكه شناختي از يكديگر به صورت مستقيم داشته باشند و صرفاً موظف

ها انتظار  ها تعريف شده يا از آن را برآورند كه به صورت عام در نظام اجتماعي براي آنحقوقي 

 (.  38: 990 گيدنز، )رود تا خللي در نظم جامعه ايجاد نشود  مي

اند كه امكان تعامل را در  مخاطرات و اعتماد عمومي دو روي يک سكه در شرايط مدرن

شده  هنگامي كه روابط در سطحي جهاني. كنند قالب مقررات فراگير و غيرشخصي فراهم مي

آورد، بايد انتظار چنين امري را  و تهي از زمان و مكان را به وجود مي  امكان ارتباطات فزاينده

شناسند وارد روابطي شوند كه هرقدر بر مبناي  ها را نمي گاه آن داشت تا افراد با ديگراني كه هيچ

در . رود پايد و در غير اين صورت، از ميان مي باشد، ميشدة رسمي استوار  قواعد از پيش تعيين
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چنين وضعيتي . شود چنين شرايطي، اتفاقاً اعتماد عمومي شرط اصلي بقاي روابط محسوب مي

يابد  داري مدرن خصلت اطالعاتي مي كند كه نظام سرمايه هنگامي بيش از پيش ضرورت پيدا مي

 (. 06 : 7006مت، )

هاي  شناس كه در خصوص نظام اجتماعي مدرن ايده پردازان جامعه ترين نظريه از جمله مهم

اي را در  هاي چهارگانه نظام وي در تحليل نظام اجتماعي، خرده. كالني طرح كرده، پارسونز است

هايي  ها از طرق ميانجي كند كه بر اساس آن هريک از آن طراحي مي( سيبرنتيكي)افزا  وضعيتي هم

ها  نظام نظام فرهنگي كه باالترين سطح اطالعات نمادين ساير خرده خرده. اند با يكديگر در ارتباط

نظام اجتماعي از طريق . سازد اي را محقق مي چنين الزمه  «اطمينان»كند، با ميانجي  را فراهم مي

. كند آورد و حدود آزادي عمل را تعيين مي ايجاد همبستگي، وفاداري به اصول را به وجود مي

هاي متقابلي است كه كنشگران با يكديگر مناسبات  مل مجموع شبكة كنشنظام اجتماعي، شا

-80: 993 ترنر، )گذارند  ارتباطي دارند و از طريق ميانجي اطمينان متقابل بر يكديگر تأثير مي

 (. 786:  7008،  ؛ ريتزر782-786:  99 وود،  ؛ سوينج76 - 9: 826 ؛ روشه، 87

يابد كه شرط  اي مي ميانجي از اين جهت اهميت فزايندهدر شرايط معاصر، اطمينان به عنوان 

اين نظم فرهنگي هم از طريق هنجارها . ضروري ارتباط و انسجام كل نظم اجتماعي مدرن است

كند، برايشان آمادگي ذهني و  هاي كلّي كه به كنشگران پيشنهاد يا تحميل مي ها و آرمان و ارزش

سونز در بحث از ميانجي اطمينان بر تمامي سازوكارهايي تأكيد پار. نمايد انگيزة كافي فراهم مي

ساز تسهيل و تحقق روابط در ساير  شده، زمينه ها و هنجارها دروني ها ارزش است كه با آن

بنابراين، در فهم نظرية پارسونز در . شوند هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي نظام خرده

افزا به صورت امري جاري و سيال  يتي همخصوص اعتماد اجتماعي، بايد فرهنگ را در وضع

لحاظ كرد كه به دليل اطمينان هنجاريني كه با سازوكارهاي مختلف تربيتي و تقنيني وضع 

رو، در  از اين. سازد هاي مختلف را نيز فراهم مي كند، امكان تحقق نظم ميان بخش مي

« اطمينان»واسطة ميانجي اي سيال است كه به  افزاي پارسونزي، فرهنگ پديده مراتب هم سلسله

گيري كنشگر  ها نفوذ دارد، زيرا هرجا كنش هست فرهنگ و جهت نظام ها و خرده در ساير نظام

هاي  شده نيز هست و اين امر صرفاً با اطمينان متقابل ميان بخش از نظم اخالقي كه دروني

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Confidence 
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؛ 782-786 و 787- 78: 7008،  ؛ ريتزر8  -0  : 997 هميلتون، )پذير است  مختلف تحقق

 (.738-723: 830 وود،  ؛ سوينج88-79:  96 بالک، 

. شود يافته از تحوالت مدرن، سياست با ميانجي قدرت با ساير نهادها مرتبط مي در فهم نظام

كنشگران با توجه به ميزان مشروعيتي كه براي حاكميت و اعمال قدرت قايل باشند، بر ميزان 

هاي سياسي معاصر، اعتماد از  رو، در نظام از اين. شود مياقتدار نظم سياسي حاكم نيز افزوده 

حاكميت با مردم سروكار دارد و هنگامي . جمله مقوالت اصلي موفقيت در تحقق اهداف است

شده به منظور تمشيت ارادة سياسي خود را تضمين كند كه بدنة مردم  تواند اقتدار پذيرفته مي
هاي  در اين صورت، ظرفيت. هاي خود بدانند دغهمشكالت نظام را جزيي از مسائل ذهني و دغ

هاي  شود تا به دليل اعتماد ميان مردم و حاكميت به عنوان ميانجي، سرمايه الزم ايجاد مي
اي  مناسبات ميان حاكميت و مردم بر روابط دوسويه. اجتماعي منبعي براي حل مشكالت باشند

از ميان . رت مستقيم تأثيرگذار استاستوار است كه تقويت يا تضعيف هريک در ديگري به صو
ها و اقشاري كه توانايي رهبري، هدايت يا كنترل ذهنيت  طبقات و اقشار مختلف نيز گروه

رو، اعتماد نخبگان مردم، بر افزايش اعتماد سايرين  از اين. سايرين را دارند اهميت بيشتري دارند

زايش مشاركت عمومي به منظور حل هاي نظام براي اف است و در نهايت ظرفيت  رسان نيز ياري

 . دهد مشكالت را افزايش مي

انجامد، به نحوي كه با افزايش  ترشدن وضعيت مي بودن ارتباط مذكور به پيچيده متقابل
همچنين، با كاهش آن نيز به نحو . شود مشروعيت نظام بر اعتماد متقابل نخبگان نيز افزوده مي

در برخي نظريات مذكور، ارتباط فوق در سطوح و . دياب اي ميزان اعتماد كاهش مي فزاينده
اند از  سه سطحي كه در اينجا قابل بحث است عبارت. شود هاي مختلفي ارزيابي و تبيين مي اليه

هاي  گردد كه در جايگاه سطح نخست، به كارگزاران و افرادي بازمي. بازيگران، عملكرد و قواعد

شخصيت فردي يا خصوصيات . اند ي نقشي در نظاممراتبي مشغول ايفا مختلفي به صورت سلسله

ها در نحوة عملكردشان تأثيرگذار است و نهايتاً آثار مثبت يا منفي به بار  شناختي آن روان

كند، به افزايش  رهبري كه به دليل وجوه شخصيتي سايرين را به انجام عملي ترغيب مي. آورد مي

 . انجامد اي موجود در سطح نخست ميه اعتماد ميان افراد يا نخبگان به دليل ويژگي

. هاي هر نظام دارند گردد كه افراد با ساخت هاي مواجهة سازماني بازمي سطح دوم، به شيوه

آل  اند كه هريک به صورت ايده هاي مشخصي هاي سياسي متشكل سازمان به طور طبيعي، نظام
هاي  ها متناسب با شيوه مانعملكرد ساز. اي را برآورند يا نيازي را مرتفع سازند بايد وظيفه
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تفكيک قوا به سه بخش تقنيني، اجرايي و قضايي ذيل نظارت . يابي نظام متغير است ساخت

تداخل نقش يا تغافل آن به . ها به عهده دارند رهبري حاكي از تمايز نقشي است كه هريک از آن

ها به  نجام برخي نقشمنظور از تداخل، ا. انجامد اعتمادي در سطح سازماني مي ايجاد نوعي بي

اي كه بر عهدة  هنگامي كه سازماني از وظيفه. كاري سازماني است موازات يكديگر يا دوباره

انگارد، نوعي اختالل در مشروعيت آن سازمان ايجاد  زند يا آن را ناديده مي اوست سر باز مي

 . شوند اعتمادي مي شود و مردم در ارتباط با آن بخش دچار بي مي

شوند و مشروعيت نظام از  اعتمادي مي وم، مردم نسبت به قواعد اصلي دچار بيدر سطح س

تر و سطح  تر و ژرف اين سطح در مقايسه با سطح دوم اساسي. شود حيث چارچوب كلي نفي مي
هنگامي كه نظامي در اين سطح . دوم در مقايسه با سطح نخست داراي چنين وضعيتي است

توان انتظار داشت كه به احتمال زياد مشروعيت خود در  مشروعيت خود را از دست دهد، مي
چنين وضعيتي براي نخبگان به صورت عمومي و اساتيد . ساير سطوح را نيز از دست داده است

اعتمادي  هنگامي كه به لحاظ سازماني افراد دچار بي. يابد دانشگاه به صورت ويژه، بروز مي
هنگامي كه . اند يگران يا كنشگران نيز دچار مشكلبا باز  شوند، به احتمال زياد در مواجهه مي

دهنده نيز دچار مشكل شود، به احتمال زياد در دو  استادي به قواعد اساسي و بنياني تشكيل

به عبارت ديگر، مشروعيت نظام در اين دو ساحت . شود اعتمادي مي ساحت ديگر نيز دچار بي
وضعيت ارتباط و نسبت ميان سه   ل در شك. نيز وجاهت خود را نزد وي از دست داده است

 .سطح مذكور ترسيم شده است

 
 گانة اعتماد اساتيد دانشگاه به نظام نسبت ميان سطوح سه. 5شكل 
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 روش پژوهش
 7هاي عميق و مصاحبه  تحليل ثانويههاي پژوهش از دو روش  به منظور پاسخگويي به سؤال

به ميزان اعتماد اساتيد دانشگاه به  روش تحليل ثانويه، به پرسش مربوط .است استفاده شده

كارگزاران جمهوري اسالمي و روش مصاحبة عميق به پرسش نگرش اساتيد در خصوص 

هايي است كه مؤسسات  ه استفاده از داددر تحليل ثانويه، مقصود . وضعيت موجود مربوط است

ساختن پرسشنامه، با دستيابي به اين اطالعات كل مراحل . اند يا محققان ديگري گردآوري كرده

روش تحليل ثانويه با مزيت سرعت بيشتر، حداقل . شود گيري حذف مي اجراي آن و نمونه

اين  ،همچنين. كند اي از محققان بازمي عالي، ميدان تحقيق را بر طيف گسترده ةو نمون  هزينه

  (. 3و  38: 836 دواس، )دهد  اي و طولي را نيز به پژوهشگر مي روش امكان تحليل مقايسه

هاي اساتيد دانشگاه، با استفاده   هاي مربوط به مصاحبه در پژوهش حاضر پيش از تحليل يافته

هاي ملّي تحليل  از روش تحليل ثانويه تغييرات اعتماد عمومي بدنة دانشگاهي با توجه به پيمايش

بررسي  هاي ملّي بود كه به ها به منظور تحليل ثانوي، تمامي پيمايش منطق انتخاب نمونه. شد

ها به تفصيل وضعيت بدنة دانشگاهي نيز  همچنين، داده. اند وضعيت اعتماد عمومي نيز پرداخته

ها  هاي ملّي در دسترس مرور شد و دو مورد از آن رو، تمامي پيمايش از اين. عرضه شده است

( 868 )پيمايش نخست، اولين موردي است كه در سطحي ملّي اسدي . قابليت مقايسه داشتند

در ميان . با گودرزي است 838 مورد دوم، تكرار آن پيمايش سه دهه بعد در سال . جام دادان

ها نيز  ها و نگرش ها، به مقايسة وضعيت اعتماد در موج دوم پيمايش ارزش ساير پيمايش

ها به وضعيت اعتماد توجه نشده،  الزم به ذكر است، در تمامي پيمايش. پرداخته شده است

 . اي چنين امكاني سلب شده است اي يا گزينه به دليل تفاوت گويه همچنين در مواردي

، عالوه بر سنجش ميزان اعتماد عمومي، به بررسي تفصيلي وضعيت 837 موج دوم پيمايش 

دارها، قضات، پليس راهنمايي و  هاي مختلف، از جمله كارگران، بنگاه اعتماد به اقشار و گروه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Secondary analysis  
2. Depth interview  
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بر اين، ميزان اعتماد به  عالوه. هاي ديگر پرداخته است وهرانندگي، نيروي انتظامي و برخي گر

ها و اينترنت نيز  منابع خبري، از جمله راديو و تلويزيون، مطبوعات، راديوهاي خارجي، ماهواره

تمامي سه . سازد هاي اين پيمايش را از ساير موارد متمايز مي همين امر، داده. سنجيده شده است

اند و از اين جهت، پيش از  ربوط به منطق نمونة تحليل ثانويه بودهپيمايش مزبور واجد شرايط م

هاي مربوط  هاي كيفي، وضعيت اعتماد عمومي در بدنة دانشگاهي بر اساس داده تحليل مصاحبه

 .شود ها بررسي مي به اين نمونه

پس از بررسي وضعيت موجود اعتماد عمومي اساتيد با اعتماد عمومي مردم، عمده روش 

در روش كيفي، اساساً قصد تعميم نتايج به . هاي عميق كيفي بوده است تفاده مصاحبهمورد اس

شوندگان از ميان اساتيد دانشگاه به صورت  بدنة اساتيد دانشگاهي در ميان نيست و مصاحبه

و با توجه به افراد   «مند گيري هدف نمونه»گيري مطابق با  شيوة نمونه. اند متنوعي انتخاب شده

هاي  گيري احتمالي در روش برخالف نمونه. اند رين اطالعات در دسترس محقق بودهحاوي بيشت

هاي تحقيق، با كاوش در ميان مطلعان  مند به منظور پاسخگويي به پرسش گيري هدف كمّي، نمونه

هاي مختلف به مواجهة فعاالنه پرداخته و مسائل خود را در قالب  مربوط به موضوع در زمينه

گيري  در نمونه(. 96-98: 7008آورباخ و سيلورشتاين، )كند  طرح ميالگوهايي منعطف 

« چين دست»اند،  ها بر اساس بيشترين اطالعاتي كه در ارتباط با موضوع تحقيق مند، نمونه هدف

شود كه اوالً اطالعاتي از قبل از موضوع در ذهن محقق  اين روش، هنگامي استفاده مي. شوند مي

صوص موضوع، پيشينة كافي وجود نداشته و محقق در پي بررسي ابعاد موجود باشد؛ ثانياً در خ

كند تا ابعاد  نشده است و در زمينة تحقيق، افرادي در دسترس قراردارند و محقق تالش مي تحقيق

 (.2 : 7002دنسكمب، )ها بررسي كند  مورد سؤال را به صورت فعاالنه با مواجهه با آن

ميان اساتيد دانشگاهي سه مؤلفه مد نظر قرار داشت تا مند از  هاي هدف در انتخاب نمونه

رشتة تخصصي، : ها دست يافت بتوان از ميان افراد مطلع در دسترس محقق به بهترين نمونه

هاي مختلف  در خصوص مقولة نخست، از ميان رشته. گرايش سياسي و دانشگاه محل خدمت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Purposive sampling   
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به مسائل سياسي روز مطمح نظر ها نسبت  ترين رشته علوم انساني، تالش شد تا پرمناقشه

از اين جهت، سه رشتة علوم اجتماعي، علوم سياسي و فلسفة سياسي به منظور . قرارگيرند

هاي سياسي، تالش شد از  در مقولة دوم، از ميان گرايش. گيري نظري از اساتيد لحاظ شد نمونه

در . مند صورت گيرد دفگيري ه كارانه نمونه طلبانه و محافظه گرايانه، اصالح سه گرايش اصول

خصوص دانشگاه محل خدمت نيز، سه دانشگاه رسمي مشغول به فعاليت در سه گرايش 

دانشگاه تهران، )ها  مند از ميان آن گيري هدف تخصصي فوق در تهران انتخاب شد و نمونه

با توجه به سه مؤلفة فوق، در . صورت گرفت( دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه عالمه طباطبايي

ابتدا پنج نفر در مرحلة اول و در مرحلة بعد پنج نفر ديگر به صورت تكميلي مورد مصاحبه 

پس از تحليل اولية نتايج، در پايان با چهار نفر از اساتيد ديگر نيز مصاحبه شد تا . قرارگرفتند

 گيري كردن اين سه مؤلفه در نمونه لحاظ. بتوان به بررسي برخي ابعاد مغفول يا مبهم پرداخت

 .انجامد مي  «اعتبار»مند، به افزايش  هدف

 سه دهه ميزان اعتماد عمومي اساتيد دانشگاه و تغييرات آن در: هاي تحليل ثانويه يافته

پيش از . شود ها محسوب مي اعتماد اساتيد به نظام جمهوري اسالمي بخشي از اعتماد عمومي آن

هاي  تغييرات آن با توجه به پيمايشها و  بررسي اعتماد اساتيد به نظام، اعتماد عمومي آن

اين دو پيمايش، امكان بررسي  7(.832 گودرزي، )ارزيابي شد  838 و  868 شده در سال  انجام

دهند چراكه پس از گذشت سه دهه، اولي پيش از انقالب و دومي در  تغييرات را نيز به محقق مي

و آماري در اين زمينه امكان تحليل  هاي كمّي به دليل عدم دسترسي به داده. دهة اخير بوده است

بررسي اعتماد عمومي از جمله . هاي نزديک به زمان نگارش وجود ندارد وضعيت در سال

آنچه به صورت فرضي . قابل بحث و بررسي است« يافته اعتماد تعميم»هايي است كه ذيل  مؤلفه

اعتماد عمومي كشور  جاي تأمل دارد، تأثيرپذيري اعتماد نخبگان از جمله اساتيد از وضعيت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Validity  

است  868 هاي آن به صورت جداول دوبعدي در اختيار محققان قراردارد، مربوط به سال  ي كه دادهاولين پيمايش .7

اين پيمايش پس از . كه دكتر علي اسدي به سفارش مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران انجام داد

الي انجام شد تا بتوان مبنايي به دست دكتر محسن گودرزي مجدداً با اصالحات اجم 838 گذشت سه دهه در سال 

 . هاي مختلف فراهم كرد  براي مقايسة وضعيت اجتماعي در عرصه
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اي و هم به  توان روند تغييرات و تحوالت آن را نيز هم به صورت نقطه بنابراين، مي. است

 . ارزيابي كرد( روندي)صورت خطي 

درصد از  66حاكي از آن است كه حدوداً  868 شدة اسدي در سال  هاي گردآوري داده

نشانگر افزايش  838 هاي سال  دهبا گذشت سه دهه، دا. اند ايرانيان فاقد اعتماد عمومي

اين وضعيت، حاكي از . درصد افزايش يافته است 26اعتمادي است، چراكه اين ميزان به  بي

توان صرفاً اين بحران را به حوزة سياسي مرتبط  نمي. ايجاد بحراني در حوزة اعتماد عمومي است

تي جستجو كرد كه در انتهاي گرايي و انتظارا توان علت آن را در سطح آرمان دانست، چراكه مي

هاي بعد نيز تحوالت سياسي، اجتماعي و فرهنگي  دهة پنجاه منجر به بروز انقالب شد و در دهه

ها از جمله داليلي است كه به  ميزان انتظارات و عدم مطابقت واقعيت موجود با آن. را رقم زد

هاي دو پيمايش،  مقايسة داده با. انجامد صورت بالقوه به افزايش شكاف ميان مردم و حاكميت مي

اين شكاف در ميان . جمعيت افزايش يافته است 8/7روند اعتماد عمومي از نيمه به حدود 

اي كه با افزايش ميزان تحصيالت بر ميزان  نخبگان داراي تحصيالت عالي بيشتر است، به گونه

دي عمومي در ميان افراد اعتما آنچه اهميت دارد اين است كه بي. شود اعتمادي نيز افزوده مي بي

هاي اجتماعي،  كردة پيش از انقالب نيز وضعيت بدي داشته و در مقايسه با ساير گروه تحصيل

اما ميزان اعتماد اين گروه پس از گذشت سه دهه كاهش بيشتري يافته . كمترين اعتماد را دارند

 . است

به نظر شما مردم چقدر » اي با عنوان ، گويه انجام شد 837 در پيمايش ديگري كه در سال 

وضعيت پاسخ تمامي مردم با بدنة دانشگاهي   در جدول . طرح شده است« قابل اعتمادند؟

 . مقايسه شده است

 5889مقايسة ميزان اعتماد عمومي مردم و بدنة دانشگاهي در سال . 5 جدول

 بدنة دانشگاهي عموم مردم پاسخ

 2/  9/72 كم

 60 7/66 ديتاحدو

 9/67 8 /9 زياد

 86/7  /36 ميانگين

الزم به ذكر است، تعداد اساتيد دانشگاه كه در اين پيمايش مورد سؤال واقع شد، قابل مقايسه 

اي  توان صرفاً از چنين مقايسه آنچه مي. با نمونة كلي نيست و از اين جهت مقايسه معنادار نيست
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رسد، ميانگين  به نظر مي. تماد در ميان اساتيد دانشگاه استجويا شد، به نحو سلبي فقدان شكاف اع

اعتماد عمومي اساتيد دانشگاه به ديگر مردم، بر حسب همين نمونه غيرنمايا از مردم عادي بيشتر 

آوري شده باشد و بتوان آن  هاي اختصاصي كه از اساتيد دانشگاه جمع به دليل فقدان پيمايش. است

هاي كيفي و  اي با ساير مردم قرارداد، نياز است تا با اتخاذ شيوه يسهرا به صورت كلي مبناي مقا

 . مصاحبه وضعيت موجود را بررسي كرد

هاي گذشته كاهش كمتري  بنابر آنچه اشاره شد، ميزان اعتماد عمومي مردم در مقايسه با دهه

تواند  كه مييافته است؛ كاهشي كه ضرورتاً قابل تحويل به شكاف ميان نخبگان و نظام نيست بل

چنين كاهشي در ميان . حاكي از عدم مطابقت سطح آرماني و مطلوب با واقعيت موجود باشد

اين امر محدود به وضعيت كنوني نيست و . كرده بيشتر از سايرين است نخبگان و افراد تحصيل

به  اند كه كرده ترين اقشار تحصيل اساتيد دانشگاه از جمله مهم. نيز وجود دارد 868 در سال 

توان آن را مبناي مقايسه با وضعيت عمومي  هاي ملّي نمي ها در پيمايش دليل كمبود تعداد آن

اما مقايسة اجمالي حاكي از آن است كه به صورت سلبي شكاف عميقي ميان . اعتماد قرارداد

سطح ميانگين اعتماد عمومي . هاي عمومي وجود ندارد همين تعداد از اساتيد با ساير نمونه

يد نيز بيش از سطح اعتماد عمومي مردم است؛ گرچه اين بيشتربودگي، قابل تعميم نيست و اسات

توان چنين امري را تأييد كرد  گرچه به لحاظ ايجابي نمي. تعداد اندک مانع از چنين امري است

به . اما به لحاظ سلبي امكان بروز گسست در ميان اعتماد عمومي اساتيد كاهش يافته است

هاي  طور كه در بخش همان. هاييم د، در صورت كاهش نيز شاهد شكاف در اعتماد آناحتمال زيا

بروز نوعي انقطاع در ميان اعتماد به نظام « گسست»بعدي نيز مشاهده خواهد شد، منظور از 

اين در حالي است كه . رود اي كه مشروعيت اصول و بنيادهاي نظام از دست مي است، به گونه

در ( اساتيد دانشگاه)ز نوعي اختالف يا تمايز در ميان گروه هدف برو« شكاف»منظور از 

هاي موجود محدوديت زيادي را براي  بنابراين، گرچه داده. ها به نظام است خصوص اعتماد آن

توان به صورت  كند، اما مي محقق در خصوص تحليل وضعيت موجود و رصد تغييرات ايجاد مي

 .گسست دانست تر از بروز فرضي بروز شكاف را محتمل
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 وضعيت عيني اعتماد اساتيد دانشگاه به نظام شوندگان در خصوص تحليل نظر مصاحبه
ها مورد توجه است، بررسي  آنچه پس از بررسي مدل نظري و چارچوب مورد بحث در مصاحبه

هاي مختلف با تأكيد بر  مقايسة دوره. تطبيقي آن با وضعيت اعتماد اساتيد در حال حاضر است

شونده در اين  يكي از اساتيد مصاحبه. كنوني از جمله نقاط تأكيد در مصاحبه بوده استوضعيت 

 : زمينه چنين اظهار كرد

. وجود آمده بود نژاد فضايش به وبيش در چهار سال اول آقاي احمدي الية عملكرد كم»

ر لحاظ آن حس تحقيري كه د رغم اينكه ايشان فرد فعالي در حوزة عملكرد بودند به  علي

 «.وجود آمده بود شد راجع به عملكرد دولت، نظر منفي به نخبگان ايجاد مي

نژاد در دورة نخست با اساتيد  به نظر وي، اساساً نوع برخورد و مواجهة آقاي احمدي

ها در مرحلة اول نسبت به شخص ايشان به عنوان  اعتمادي دانشگاه منجر به بروز برخي بي

يكي . ته به كاهش اعتماد در سطح عملكرد سازماني انجاميدرف شد و رفته  مسئول قوة مجريه

اعتمادي  ديگر از اساتيد در خصوص اختالف يا بروز هر نوع شكاف يا فقدان مشروعيت و بي

 :در خصوص سطوح مذكور چنين اظهار كرد

كمتر به [ اساتيد دانشگاه]كنم با توجه به عقالنيتي كه در دانشگاه حاكم است  من فكر مي»

هاي سنگين براندازي نظام  قابل با اصل نظام تمايل نشان خواهند داد؛ چرا كه به هزينهسمت ت

بيشتر اعتراضات متوجه دولت . اي را به كشور تحميل كنند اند و حاضر نيستند چنين هزينه واقف

در سطح عملكرد ]كنم  من فكر مي. اعتراضات بنيادي و كاركردي زيادي وجود دارد. است

يعني اعتراضاتي هم كه نسبت به . اضات محدود به وزارت علوم خيلي زياد نيستاعتر[ سازماني

اينكه تصور كنيم مثالً . وزارت علوم وجود داشته باشد، در واقع اعتراض به كليت دولت است

گروهي در دانشگاه با دولت همراهي دارد ولي نسبت به وزارت علوم مخالفت دارد، فكر 

تشكيل بدهد، چرا كه اصالً مسئلة اصلي خود دولت است و  كنم چندان حجم بزرگي را نمي

كنم نگاه منتقدانه نسبت به نظام در  من فكر مي. اعتراضات نسبت به كل دولت است و نظام

اما در مورد دولت اين قضيه . جامعه و دانشگاه وجود داشته باشد، ولي رويكرد براندازانه ندارد

اي وجود  ه دولت از رأس تا پايين اعتراضات جدينسبت ب. بسيار شديدتر است تا كل نظام

 «.دارد

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
 اعتمادي نسبت به بازيگران بي: اعتمادي سطح نخست بي.     
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شوندة فوق اهميت دارد، پرهيز اساتيد دانشگاه از معارضه با سطح  آنچه در بحث مصاحبه

به عبارت ديگر، خود اساتيد نيز به صورت انضمامي . بنيادي و هستة مركزي اعتماد به نظام است

د و در صورت بروز مشكالت، انتقاد خود را شون و عملكردي بخشي از بدنة نظام محسوب مي

گردانند، بلكه عملكرد دولت در كليت را دچار ضعف يا انتقاد  به اصل و بنياد نظام بازنمي

گرفته عمدتاً متوجه بدنة دولت  در چنين وضعيتي، اعتراض يا انتقادهاي صورت. پندارند مي

عطف نظر اساتيد منتقد به كليت نكتة اصلي كه در اين مصاحبه اهميت دارد، تأكيد و . است

ها اساتيد با آن در  دولت است نه صرفاً وزارت علوم كه بخشي از دولت و بيش از ساير بخش

 :، وي چنين اظهار كرد833 در رابطه با توصيف روند اعتماد اساتيد پس از انتخابات . اند ارتباط

اينكه مثالً چه كسي گفته  كنيم؛ يعني سمت عدم مشروعيت در قواعد حركت مي ما داريم به»

دهندة اين است كه اين  شود نشان بايد جمهوري اسالمي باشد؟ يعني شعارهايي كه داده مي

شود و طبيعتاً در اين الية  هاي دروني كشانده مي سمت نزاع منازعه دربارة مشروعيت دارد به

اسالمي و حتي  شود، هم نهادهاي اساسي و هم خود مفهوم جمهوري دروني هم رهبر درگير مي

اين . اند ترين عناصر جمهوري اسالمي االن درگير اين مسئله شده قانون اساسي؛ يعني، بنيادي

نژاد و  با شانه خالي كردن دولت آقاي احمدي. تواند خيلي خطرناک باشد شكنندگي مي

اينجاست كه شايد ما به . مسئوالنش، اين عدم مشروعيت به حاكميت پاس داده شده است

اگر ما اين تقابل را در الية سوم نگه داريم، . ترين وضعيت برسيم ترين و خطرناک يبحران

هاي جمهوري  رويم كه بنيان سمتي مي سمت وضعيت بدي حركت خواهيم كرد؛ يعني، به به

ها  بنابراين، تا حدود زيادي از اين بنيان. اسالمي مورد انتقاد و مورد ترديد قراربگيرد

مهم نيست كه در اين دوره و وضعيت سركوب بشود يا نه؛ يعني، . شود زدايي مي مشروعيت

اگر . دليل سركوب ساكت شوند؛ اما عدم مشروعيت از بين نخواهد رفت ها به ممكن است كه آدم

ادامه پيدا  -كردن بازيگران و انتقال عدم مشروعيت به قواعد شانه خالي -اين وضع با همين شكل

 «.ستكننده ا كند، وضع بسيار نگران

شوندگان، عمدة اساتيد دانشگاه به اصل و اساس قواعد بنيادين  با توجه به اظهارات مصاحبه

ها به دليل وجود مشكل در  اما واقعيتي كه اهميت دارد، سوق پيدا كردن آن. اعتماد نيستند نظام بي

دي كمتر گرچه تعداد چنين اساتي. اي است تر به سطوح بنيادي و هسته هاي باالتر و سطحي اليه

بروز اختالل در اعتماد به . اما به لحاظ كيفي اهميت بسيار زيادي دارد  هاي ديگر است، از گروه
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هايي از بدنة دانشجويي  كند، يا به بخش ها به تدريج سرايت مي هستة بنيادين نظام به ساير بخش

نظر رسد، عملكرد دولت در  به نظر مي. كند و عواقب بدتري به همراه دارد رخنه مي

پذيري دولت جلوي  مسئوليت. ترين تأثير بر چنين وضعيتي را داراست شوندگان عمده مصاحبه

ها يا  يافتگي در برخي بخش گيرد، چراكه وجود ناكارآمدي يا بدسازمان چنين رسوخي را مي

در صورتي كه هر بخش مسئوليت عمل . ها، نبايد به اصل و بنياد قواعد نظام تسري يابد سازمان

 .ها مبري خواهد بود ها از عملكرد ديگر بخش ا بپذيرد دامان ساير بخشخود ر

ها هنگامي كه متوجه قواعد و بنيادهاي اصلي  اعتمادي نخبگان به بازيگران يا عملكرد آن بي

هايي  توان از شكاف در دو سطح باالتر مي. شود ناپذير تبديل مي هاي ترميم نظام شود، به گسست

اما هنگامي كه . با اعمال اصالحات از دو طرف قابل ترميم است صحبت كرد كه به تدريج

توان آن را با پرتگاهي مقايسه كرد كه در آن  شود، مي شكاف مذكور به لبة گسست كشيده مي

اين اختالف قابل ارجاع به دو سطح بازيگران و عملكرد . هاي تفرقه فروزان شده است شعله

وق امر نابخشودني محسوب شود، اختالف در بنيادهاي تواند با توجه به آية ف آنچه مي. است

بنابراين، بايد از بروز چنين . ياد كرده است« اهلل حبل»اصلي است كه خداوند از آن تحت عنوان 

عمدة اساتيد دانشگاه كه مورد مصاحبه قرارگرفتند، بروز شكاف ميان   .گسستي جلوگيري كرد

آنچه مهم است، خطري است كه به . را قبول داشتند ها با اساتيد برخي بازيگران يا عملكرد آن

شوندگان در اين ارتباط  يكي از مصاحبه. دليل مذكور در حال تسري به قواعد بنيادين است

 : چنين اظهار داشت

بينم؛ يعني،  كنم؛ ولي آن را از دو طرف رو به گسترش مي شكاف را تأييد مي [وجود]من »

فهميدند  اگر يک طرف بد مي. شود تر مي كاف دارد عميقروز اين ش معتقدم متأسفانه روزبه

فهمند؛ يعني، هم آن كساني كه كنشگران  مسئلة ما اين است كه دو طرف بد مي. مشكل نبود

 «.خواهند مواجهه و مقابله كنند اند و هم آن كساني كه مي اجتماعي مسائل بعد از انتخابات

اين امر نيز به ارتباط . انجامد بروز مشكل ميبه نظر وي، اشتباه عملكرد از سوي دو طرف به 

به همين . شود شود و ساير كنشگران را نيز شامل مي ميان اساتيد دانشگاه و دولت نيز محدود نمي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
تعبير ( بازيگران و عملكرد)اعتمادي در سطوح اوليه و ثانويه  شود، بي طور كه در عبارات فوق مشاهده مي همان.   

شود، از آن تعبير به  اما هنگامي كه چنين امري به هستة بنيادين در سطح قواعد كشيده مي. شده است« شكاف»به 

 .شده است« گسست»
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دليل به عقيدة وي، از يک سو دولت بايد در ظاهر رفتارها و برخوردهاي خود خصوصاً با بدنة 

مچنين، نخبگان نيز بايد منطق عملكرد دولت را ه. نخبة دانشگاهي برخي شئونات را رعايت كند

 : در اين زمينه وي چنين گفت. با توجه به اهدافش فهم كنند

تأكيد . من معتقدم كه دولت ما در ناحية عمل رفتارهايش، رفتارهاي ظاهرالتوجيه نيست»

ه خواهم بگويم كه فاقد توجيه است و نخبگان در همراهي با يک دولت اين توجي كنم نمي مي

هاي اقتصادي، سياسي، و فرهنگي دولت  گيري بايد بفهمند منطق تصميم. خواهند ظاهري را مي

رسد اين عدم ارتباط هم  نظر مي به. نكتة ديگر اينكه دولت ارتباطي هم با نخبگان ندارد. چيست

اي براي عدم همراهي نخبگان با  زند و هم خودش يک دليل جداگانه به مسئلة اول دامن مي

هاي متصل  اعتمادي به دولت هم رفتارهاي شخصي آدم ترين عرصة بي شايد مهم. شود ميدولت 

جمهور ديديم كه اين  ما رفتارهايي را در دولت در مورد شخص آقاي رئيس. به دولت باشد

مثالً فرض كنيد مسئلة آقاي كردان يک . شدت از سوي نخبگان غيرقابل پذيرش هستند رفتارها به

گذارد كه اين  جمهور در ذهن نخبگان مي ست؛ ولي يک ايميج از آقاي رئيسمسئلة تمام شده ا

يا مثالً داستان آقاي مشايي، يا . شود ايميج حاالحاالها به آب زمزم و كوثر هم پاک نمي

اي هم نيستند؛ ولي اين تصوير را در ذهن  هاي خيلي پيچيده هاي ديگري كه داستان داستان

نظر  به. شوند دار با عقالنيت محسوب مي رها، خيلي رفتارهاي فاصلهگذارد كه اين رفتا نخبگان مي

جمهور بيشتر از رفتارهاي كلي دولت در فاصله گرفتن نخبگان از دولت  من رفتارهاي رئيس

 «.نقش دارد

رونده به قواعد در ميان نخبگان به خصوص  اعتمادي پيش تر اشاره شد، بي طور كه پيش همان

رفته به  شود و رفته دانشگاه، عمدتاً از بازيگران سياسي يا اجرايي شروع مي تعداد اندكي از اساتيد

آنچه اهميت دارد، تأكيد و توجه به رفتارها و عملكردهاي . يابد ها تسرّي مي عملكرد سازمان

رياست جمهوري پس از انتخابات است كه محملي براي افزايش يا كاهش اعتماد محسوب 

مردم به اين قبيل رفتارها گرايش دارند، اما تعدادي از نخبگان نيز  هايي از گرچه توده. شود مي

يكي از اساتيد در بيان . هاست همين امر محل سؤال در برخي از مصاحبه. اند نسبت به آن بدبين

اي در ميان برخي اساتيد و نخبگان وجود دارد، چنين اظهار  اينكه چه دليلي براي چنين بدبيني

 : كرد
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داد، كامالً  نژاد برخالف شعارهايي كه مي اين است كه نگرش آقاي احمدي يكي از داليلش»

هايشان نوعي تحقير نخبگان و  عبارت ديگر، رفتار ايشان در سخنراني به. گرايانه بود ضدنخبه

ها  نژاد اين بود كه تنها آن يک تفسير از سخنان آقاي احمدي. دنبال داشته است دانشگاهيان را به

هايي كه در  خواست از همان شيوه نژاد مي آقاي احمدي... اند نخبه هستند كه با ما موافق

شدت توي  كرد، براي نخبگان هم استفاده كند و اين به هايشان براي توده استفاده مي سخنراني

شد؛ يعني، شما اگر  نوعي تعبير توهين در آن احساس مي زد و بسيار آزاردهنده بود و به ذوق مي

نژاد را در نظر بگيريد، اين مسئله  ي و نحوة بيان و استدالل آقاي احمديهاي سخنران تكنيک

معنايش اين بود كه دولت ... شد آميز تلقي مي كامالً براي دانشگاهيان تحقيركننده و توهين

. نژاد فقط به رهنمودهاي رهبري نياز دارد و عملكرد خودش مقتدري مثل دولت آقاي احمدي

. كما اينكه ايشان همين رويكرد را نسبت به حوزه هم داشت. اند هكار ها هم اينجا هيچ نخبه

نظر من اين يكي از  به. بنابراين، اين دو بخش را هم در حوزه از دست داد و هم در دانشگاه

 « .داليل اصلي واكنش بود

گرايي را محور اصلي تبيين روابط  توده/ گرايي مجموع چنين نظرهايي، تقابل ميان نخبه

رسد، چنين امري هم از جانب دولت و هم با  به نظر مي. دهد نشگاه با دولت قرار مياساتيد دا

اي كه دولت به اظهارات نخبگان  شدن است؛ به گونه توجه به عملكرد نخبگان در حال تقويت

دهد و برخي اساتيد  دهد و خود را در برخي موارد مستغني از آن نشان مي توجه جدي نشان نمي

دهند و هرگونه همكاري يا تعامل با دولت را متضاد  شي براي مداخله نشان نمينيز در مقابل تال

به عبارت ديگر، همكاري با دولت جزيي از خطوط . كنند با عملكرد آكادميک خويش تلقي مي

كنند تا خود را مبري از هر گونه  چنين افرادي تالش مي. شود قرمز برخي اساتيد محسوب مي

هاي سياسي در جمهوري اسالمي نيز عمدتاً  اين افراد در ساير دوره. ندارتباط با دولت نشان ده

بنابراين، بدنة . اند هاي مختلف از خود بروز داده مخالفت خود با قواعد بنيادي نظام را در صورت

كنند، آن را به كليت  ها انتقاد وارد مي اساتيد دانشگاه اگرچه به عملكرد اشخاص يا برخي سازمان

اند تا بتوانند دست  دهند و در صورت امكان منتظر محملي از سوي دولت مينظام تسري ن

غير از اساتيدي كه وجهة آكادميک خود را در مبارزه با اصول و قواعد . همكاري دراز كنند

جويند، مابقي انتقادها عمدتاً به بازيگران يا  دانند و حيات خود را در نفي و نقد مي حاكميت مي

هنگامي كه دولت نيز محمل مناسبي براي تعامل يا شنيدن انتقادها . ستها كارآمدي سازمان

 . شود فراهم نكند، به تدريج چنين نقدهايي به سمت اصول نيز كشانده مي
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المللي ايران و تضعيف  كنند، وجهة بين در ميان مواردي كه اساتيد عمدتاً از آن انتقاد مي

. دي نظام از نظر ايشان خدشه وارد كرده استمنزلت ايران از جمله مواردي است كه به كارآم

 :يكي از اساتيد در اين زمينه چنين گفت

براي دانشگاهيان اين وجهه خيلي . گردد المللي برمي نكتة ديگر به وجهة ايران در نظام بين»

به هر حال آقاي خاتمي توانسته بود . يعني تصوير مثبت از ايران در خارج از ايران. مهم است

در حالي كه منفي . ر را ايجاد كند و اين ماية خرسندي قشر نخبه و دانشگاهي شده بوداين تصوي

خيلي براي دانشگاهيان  -خواسته يا ناخواسته -المللي كردن وجهة ايران در نظام بين

 «.كننده بود ناراحت

كه در )الملل، شيوة تطابق شعارها با عملكرد دولت  عالوه بر وجوه سياسي در عرصة بين

و عملكرد ضدنخبگي دولت در برخي ( شوندگان نيز منعكس شد هايي از اظهارات مصاحبه بخش

ترين مواردي است كه موجب  ها و عدم توجه به انتقادات و نظرات كارشناسانه، عمده زمينه

عدم ترميم موارد . شود اعتمادي ميان نخبگان و اساتيد با بدنة اجرايي نظام مي افزايش شكاف بي

به منظور بررسي راهكارهايي كه به . انجامد بروز تدريجي گسست در ابعاد بنيادي مي متأسفانه به

كاهش چنين روندي منجر گردد يا وضعيت را به سمت مطلوب سوق دهد، نيازمند بررسي 

 .ها وجود دارد غايات مطلوب و موانعي است كه در اين ميان در نيل به آن

 گيري بحث و نتيجه
يم اساسي در مطالعات اجتماعي معاصر است كه به دليل تغييرات از جمله مفاه« اعتماد»

پس از انقالب، . ايجادشده در شرايط كنوني، جايگاه تبيينگري نسبت به ساير مقوالت يافته است

نظامي شكل گرفته كه به دنبال تأمين مشروعيت با توجه به جلب اعتماد حداكثري در ميان اقشار 

هاي مختلف، دانشگاهيان خصوصاً بدنة اساتيد از جايگاه  هدر ميان گرو. مختلف مردم است

در مقالة حاضر، به . اي برخوردارند و امكان تأثيرگذاري بر دانشجويان بسياري را دارند ويژه

به . ايم بررسي وضعيت تغييرات و نگرش اساتيد دانشگاه به كارگزاران جمهوري اسالمي پرداخته

شده و  هاي ملي انجام دو روش تحليل ثانوية پيمايش منظور دستيابي به اهداف مذكور، از

 . هاي عميق با اساتيد منتخب استفاده شده است مصاحبه
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منبع . از طريق روش تحليل ثانويه، تغييرات مربوط به اعتماد عمومي اساتيد ارزيابي شد

اساس  هاي ملي در سطح ايران است كه بتوان بر هاي كمّي در اينجا، پيمايش اصلي تأمين داده

تحليل . يافته با تأكيد بر قشر اساتيد دانشگاهي را بررسي كرد ها روند تحوالت اعتماد تعميم آن

هاي مختلف به ويژه اقشار نخبة  ها، حاكي از آن است كه اعتماد عمومي گروه ثانوية داده

براي فهم معناي چنين تحولي و تبيين . هاي قبل كاهش يافته است دانشگاهي نسبت به دهه

توان كاهش را ضرورتاً ناشي از كاهش توانايي نظام سياسي دانست،  وامل مؤثر بر آن نميع

 .دهد گيري را به محقق نمي هاي پيمايشي، امكان چنين نتيجه چراكه محدوديت

روش پاسخگويي به ابعاد نگرشي و ذهنيتي اساتيد دانشگاه در خصوص اعتماد به كارگزاران 

گيرد كه  گيري، هنگامي مورد استفادة محقق قرارمي اين نمونه. تمند اس گيري هدف نظام، نمونه

اطالعاتي در خصوص موضوع تحقيق در ذهن وجود دارد و كارشناساني با بيشترين ميزان 

بنابراين، بدون ادعاي تعميم به صورت غيراحتمالي در . اند اطالعات به موضوع در دسترس

مند در  هاي هدف مالک انتخاب نمونه. شود هاي منتخب مصاحبه مي مراحل مختلف با نمونه

تحقيق حاضر، بر اساس سه مؤلفة اصلي رشتة تخصصي، گرايش سياسي و دانشگاه محل 

در مرحلة نخست، پنج نفر از اساتيد سه گرايش علوم اجتماعي، علوم . خدمت صورت پذيرفت

ربوط به آن داشتند هاي م سياسي و فلسفه سياسي كه بيشترين ذهنيت را به مباحث سياسي و نزاع

گيري  فرايند نمونه. كار انتخاب شدند طلب و محافظه گرا، اصالح از سه جريان سياسي اصول

نظري محدود به سه دانشگاه تهران، تربيت مدرس و عالمه طباطبايي به عنوان مراكز اصلي 

نتخاب شد در مرحلة بعد، پنج نمونة ديگر ا. آكادميک در حوزة علوم انساني در تهران شده است

و پس از تحليل اولية اطالعات گردآوري شده چهار نمونة ديگر براي افزايش سطح اشباع و رفع 

 . هاي مورد مصاحبه قرارگرفتند برخي ابهام

گيري احتمالي به دنبال تعميم نتايج به جمعيت آماري  مند، برخالف نمونه گيري هدف نمونه

ها، حاكي از آن است كه اعتماد اساتيد دانشگاه به  بهنتايج كيفي برآمده از مصاح. تواند باشد نمي

ترين اليه اعتماد به  در سطحي. مراتبي است نظام قابل تحليل در سه سطح به نحوي سلسله

پس از آن اعتماد به عملكرد سازماني است و در هستة مركزي آن، اعتماد به . بازيگران قرار دارد

ي در اعتماد اساتيد به سطوح مختلف مذكور، مراتب وضعيت سلسله. قواعد جاي گرفته است

حاكي از آن است كه روند كاهش اعتماد در قاطبة بدنة نخبگان دانشگاهي و اساتيد، از وضعيت 

آغاز شده و در صورت تكرار و ( به عنوان كنشگران فعال در بدنة نظام)ها به بازيگران  اعتماد آن
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در اين مرحله آنچه نگرش . يابد دي نيز تسري مياعتمادي به الية بع به تدريج بي  استمرار آن،

سازد، فقدان كارآمدي نهادهاي مختلف در  اساتيد را در خصوص اعتماد به نظام مخدوش مي

هاي مختلف، نسبت به اتيان وظايف محوله كاهش  هرچه تعهد سازماني بخش. بدنة نظام است

اعتمادي به  ري نيز به تدريج از دل بيچنين ام. يابد اعتماد اساتيد به نظام نيز كاهش مي  يابد،

اعم از اجرايي، قضايي و )هاي مختلف سازماني  ها و موقعيت شود كه پست بازيگراني حاصل مي

هاي مذكور نيز به تدريج  افزايش ميزان اعتماد اساتيد به كنشگران در موقعيت. را دارايند( تقنيني

مراتبي  آنچه از دل مدل سلسله. شود م منتج ميهاي بيروني نظا به افزايش اعتماد به سطوح و اليه

اي است كه به وضعيت كاهندة سطح اعتماد عمومي اساتيد  كننده آيد، خصلت تبيين فوق برمي

بنابر اظهارات اساتيد دانشگاه، اعتماد اساتيد در سطوح بيروني نسبت به . دانشگاه داراست

تيد به دليل انقالب نسبت به عملكرد بازيگران در حال كاهش است؛ چراكه انتظارات بدنة اسا

شود،  آنچه تهديدي در اين زمينه محسوب مي. اشخاص و كارآمدي نهادها افزايش يافته است

بنابر . يابد تثبيت چنين وضعيتي است كه به تدريج به هستة مركزي اعتماد به نظام نيز تسري مي

بخش به نظام  قواعد مشروعيت شوندگان، در حال حاضر عمدة بدنة اساتيد به اظهارات مصاحبه

كشند تا عملكرد سازماني در سطوح مياني و شيوة ايفاي نقش  اعتماد دارند و انتظار آن را مي

هاي مولود  اشخاص در سطوح بيروني بر اساس آن ترميم شود و در سطح انتظارات و آرمان
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