
 

 

 222-222 : 2932اتبستان ، 2شماره ، دومدوره /  رد اریان  مطالعات و تحقيقات اجتماعي

 ها به کارگزاران نظام  وضعیت اعتماد عمومی اساتید دانشگاه

 جمهوری اسالمی ایران 
 3فرد سیدمهدی اعتمادی

 15/12/92: تاریخ پذیرش                      8/7/92: تاریخ دریافت

 چکیده

ظام منجر بخشی از سرمایة اجتماعی است که به تحقق هر چه بیشتر اهداف ن  اعتماد نخبگان به نظام

شوند که به دلیل ارتباط و  های نخبه محسوب می ترین گروه اساتید دانشگاه از جمله مهم. شود می

پرسش اساسی در مقالة حاضر، . ای در میان نخبگان دارند تأثیرگذاری بر دانشجویان سهم عمده

ی نیز به های فرع های مختلف اعتماد اساتید به نظام و پرسش معطوف به چیستی و چگونگی جنبه

های اصلی برای پاسخگویی  روش. های نگرشی و ذهنی و راهبردهای افزایش آن معطوف است جنبه

شوندگان بر  مصاحبه. های کمّی است های عمیق با اساتید و تحلیل ثانویة داده ها، مصاحبه به پرسش

ای که به  گونه ها حفظ شود، به مند انتخاب شدند و تالش شده تا تنوع در آن گیری هدف اساس نمونه

شوندگان حاکی از آن  ها و اظهارات مصاحبه داده. رویکردهای سیاسی مختلف اساتید نیز توجه شود

است که اعتماد عمومی مردم و اساتید به سایر افراد در جامعه در مقایسه با گذشته رو به کاهش 

تأکید عمدة . کند اد میاعتمادی اساتید به نظام را نیز ایج این امر زمینة منفی افزایش بی. است

های بنیادین و  اعتمادی اساتید به نظام، بیش از آنکه به هسته شوندگان بر آن است که بی مصاحبه

اعتمادی در  انباشت و تراکم بی. قواعد نظام بازگردد به بازیگران و عملکردهای سازمانی مربوط است

 . دیاب این دو الیة بیرونی به الیة درونی قواعد نیز تسری می

بخش،  گرایی، عملکرد سازمانی، قواعد مشروعیت اعتماد عمومی، توده :کلیدیهای  واژه

 .گرایی نخبه
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 مقدمه و بیان مسئله
این . شود پذیری افراد در جامعه نهاد خانواده تا مراکز آموزشی و تعلیمی را شامل می منابع جامعه

های روزمره  ها، معانی و کنش ایدهتنوع به حدی است که افراد سراسر عمر خویش را به تبادل 

(. 623-667: 9225اکلس، )گیرد  اند و بر اساس آن شخصیت و ذهنیت خاصی شکل می مشغول

افراد در . کند در این میان، مراکز دانشگاهی نقش منحصر به فردی در نظام اجتماعی ایفا می

نقش در آیندة  پردازند و به منظور ایفای های متفاوت به تحصیل می ها و گرایش تخصص

تجارب افراد قبل از تحصیل دانشگاهی و پس از آن به . شوند ای و شغلی خود آماده می حرفه

کرده متعلق به  ای از تجارب گرم افراد تحصیل بخش عمده. صورت معناداری متفاوت است

در گردد که برای فرد  های اساسی بازمی این تجارب، به رفتارها یا مواجهه. محیط دانشگاه است

عمدة کسانی که پس از اتمام تحصیالت . کنندگی برخوردار است طول زندگی از اهمیت و تعیین

اساتید . شوند چنین تجارب گرمی مربوط به این محیط دارند متوسطه وارد محیط دانشگاه می

 ها یا رفتارهایی اند که به چنین ذهنیت دانشگاه در این میان، از جمله مراکز ثقل یا نقاط کانونی

 .بخشند شکل خاصی می

ها، مشروعیت و مقبولیتشان نزد  های سیاسی معاصر و کارآمدی آن از جمله لوازم بقای نظام

مداران نیستند  مردم در فهم سیاسی معاصر، رعیت سیاست. های مختلف مردم است اقشار و توده

ذاری را نیز های سیاستگ های حکمرانی قرارگیرند؛ بلکه خود شیوه که صرفاً تحت تأثیر شیوه

در چنین وضعیتی، از جمله مفاهیم اصلی تبیین قدرت و . ها مؤثرند کنند و بر آن تعیین می

. آن و کیفیت افزایش مشروعیت به منظور اعمال قدرت است« اقتدار»کارآمدی نظام سیاسی، 

های مختلف و پذیرش عمومی شهروندان  ها در انحصار اعمال قدرت در حوزه توفیق حکومت

 (.21-23: 3115وبر، )به چنین حقی است نسبت 

ای است کلیدی در بقای نظام و افزایش  مقبولیت نظم سیاسی از سوی مردم، سرمایه

های اعمال  هرچه اقشار مختلف شهروندان، اعتماد بیشتری به حاکمیت و شیوه. کارآمدی آن

شکالت و ای بیشتر و قدرت دولت به منظور حل م قدرت وی داشته باشند، چنین سرمایه

رسد، در میان اقشار شهروندان، نوع نگاه بدنة نخبة  به نظر می. شود تر می مسائلش نیز فزون

نگرش اساتید در . ها و اقشار اهمیت بیشتری دارد ها، در میان سایر گروه دانشگاهی و اعتماد آن

اولویت و  ها بر فضای کلی دانشجویی میان بدنة دانشگاهی نیز به دلیل وزن ایشان و تأثیر آن
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توان در ساحات مختلف  ابعاد مختلف تأثیرگذاری در این زمینه را می. اهمیت بیشتری دارد

 (. 69-62: 9221راید، )نگرشی و عملی مطالعه کرد 

بر اساس اهمیت و جایگاه ویژة اساتید دانشگاه، پرسش اصلی که در صددیم به آن پاسخ 

کارگزاران نظام در میان اساتید دانشگاه چگونه ابعاد مختلف اعتماد به : دهیم، عبارت است از

میزان اعتماد )گیرد؟ منظور از ابعاد مختلف، ابعاد ذهنی و عینی  هایی را دربرمی است و چه جنبه

پرسش . هاست در میان اساتید دانشگاه« اعتماد به نظام»مرتبط با مقولة ( به نظام و کارگزارن آن

های ذهنی و نگرشی اساتید دانشگاه در خصوص اعتماد اساتید به  جنبه: فرعی مقاله نیز عبارت است از

 کارگزاران نظام جمهوری اسالمی کدام است؟

 پیشینة تجربی تحقیق
های معاصر مورد  ها و ابعاد اصلی سرمایة اجتماعی است که در پژوهش اعتماد از جمله مؤلفه

طور که  موضوع تحقیق، همان در بررسی پیشینة تجربی مربوط به. شناسان قرارگرفت توجه جامعه

. شود موردی در زمینة اعتماد عمومی اساتید دانشگاهی به نظام سیاسی مشاهده نشد مالحظه می

ها معطوف به وضعیت اعتماد دانشجویان بوده و همین امر حاکی از اهمیت  عمدة پژوهش

های  هششناختی نیز عمده پژو عالوه بر موضوع، به لحاظ روش. بررسی چنین موضوعی است

های خاصی از دانشجویان در شهری  مذکور با توجه به روش پیمایشی و با تأکید بر گروه

 . پردازیم ها می ترین پژوهش بندی مهم در اینجا به اجمال، به دسته. مشخص صورت پذیرفته است

دستة نخست از پیشینة تجربی پژوهش معطوف به سنجش میزان اعتماد اجتماعی در بدنة 

های کمّی و ابزار پرسشنامه به  ها عمدتاً به واسطة روش این قبیل پژوهش. ستدانشگاهی ا

تنها منبعی که حاکی از میزان اعتماد عمومی بدنة دانشگاهی . اند گردآوری اطالعات مبادرت کرده

 93با همکاری  3112است که در سال « ها و رفتار دانشجویان نگرش»به نظام است، پیمایش 

زاده و جواهری در سطح ملی به اجرا  پژوهشی و پنج مؤسسة تحقیقاتی سراجدانشگاه، نه مرکز 

ها و رفتارهای سیاسی است که  های مورد بررسی در این پیمایش، نگرش از جمله مؤلفه. گذاردند

های دیگر  برخی پیمایش. بخشی از آن به وفاداری به نظام سیاسی و کشور اختصاص یافته است

اما عمدتاً به دانشگاهی خاص معطوف   اند، د بدنة دانشگاهی پرداختهنیز به سنجش وضعیت اعتما

در پژوهشی ( 3116)از جمله، قدیمی . اند و امکان تعمیم به کلیت بدنة دانشگاهی را ندارند بوده
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نیز در ( 3122)وثوقی و حیدری . به بررسی میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه زنجان پرداخت

 . اعتماد در دانشگاه ایالم پرداختندپژوهشی به بررسی میزان 

و سایر متغیرهای « اعتماد اجتماعی»ها، به بررسی روابط علّی میان  دستة دوم از پژوهش

های معتبر  اند تا با کمک آماره اند و تالش کرده ای مرتبط با آن پرداخته ای یا غیرزمینه زمینه

ها نیز با  عمدة این پژوهش. یز بیازمایندتغییری متغیرهای مذکور را بسنجند و اعتبار آن را ن هم

از جمله محسنی تبریزی و . اند های کمّی به گردآوری اطالعات مبادرت کرده گیری از روش بهره

نفر از دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل  2932به بررسی وضعیت اعتماد ( 3111)شیرعلی 

که متغیرهای طول مدت اقامت در نتایج حاکی از آن است . های آلمان پرداختند در دانشگاه

اقتصادی  -خارج از کشور، وضعیت تحصیلی، تعدد سفر به ایران، نارضایتی و وضعیت اجتماعی

در پژوهش دیگری، محمدزاده به . اند ترین عوامل تأثیرگذار بر اعتماد دانشجویان کننده تعیین

تایج پیمایش حاکی از آن ن. بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد دانشجویان دانشگاه تبریز پرداخت

در پژوهش . اجتماعی است -است که بیشترین سهم در تغییرات آن مربوط به عوامل فرهنگی

رابطة اعتماد اجتماعی و جامعة مدنی را با تأکید بر ( 3112)زاده  پور و غالم دیگری، شارع

مایش حاکی از آن نتایج پی. های داوطلبانه در دانشگاه مازندران بررسی کردند مشارکت در انجمن

ای میان مشارکت در  شده از الگوهای نظری، رابطه است که برخالف فرضیات استخراج

گروسی و . های مذکور و افزایش اعتماد اجتماعی دانشجویان مشاهده نشده است انجمن

نیز در پیمایشی رابطة اعتماد اجتماعی و احساس امنیت را در میان دختران ( 3116)همکاران 

 . آزاد جیرفت بررسی کردند که در نهایت به تأیید فرضیة ارتباط میان آن دو دست یافتنددانشگاه 

های در  یک از پژوهش رسد، اوالً هیچ با توجه به هر دو دسته از پیشینة تجربی، به نظر می

های سیاسی اساتید دانشگاه به صورت  دسترس، به صورت مستقل به بررسی وضعیت نگرش

به نظام جمهوری اسالمی یا کارگزاران آن نپرداخته و عمدتاً در بررسی  ها کلی و اعتماد آن

های مزبور نیز  همچنین، عمده پیمایش. وضعیت بدنة دانشگاهی، به دانشجویان بسنده شده است

ای است و غیر از یک مورد، امکان تعمیم نتایج به بدنة  های محلی و منطقه محدود به دانشگاه

های پیمایشی  های پیشین از روش ثانیاً عمدتاً پژوهش. ز وجود ندارددانشجویی در کل کشور نی

اند، در حالی که  های سیاسی و اعتماد بدنة دانشجویی به نظام پرداخته به سنجش وضعیت نگرش

های پیشین و مصاحبة کیفی از  در پژوهش حاضر روش گردآوری اطالعات تحلیل ثانویة داده

 .یا بسط نتایج به کل بدنة اساتید دانشگاهی در میان نیست اساتید دانشگاه است و قصد تعمیم
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 مبانی نظری 
های فزاینده در سطوح و ابعاد مختلف، شیوة تحلیل  با توجه به تغییرات معاصر و ایجاد پیچیدگی

شناسان در شرایط  در میان مقوالت مورد توجه جامعه. آن نیز به همین میزان تغییر یافته است

چنین . است« سرمایة اجتماعی»از جمله مقوالت اساسی و شاخصی از « تماعیاعتماد اج»کنونی، 

و نمادین   های صلب و سخت به وجوه نرم شناختی از سویه جامعه  امری، به دلیل چرخش نظریة

شویم، کفایت  تر می تر کنونی نزدیک به عبارت دیگر، هرچه به شرایط متکثرتر و پیچیده. است

های فراگیر تبیین  شناختی که به دنبال ارائة مدل بی نظریة جامعهنظری الگوهای رسمی و قال

یابد، تأکید  از جمله مقوالتی که در این میان اهمیت می. یابد تحوالت اجتماعی است، کاهش می

در سطح )و ساختار اجتماعی ( در سطح خرد)های مواجهة کنشگران  بر وجوه بینابین در شیوه

آور  های تعامل اطمینان هایی است که شیوه از جمله میانجی« اعتماد اجتماعی». است( کالن

 (. 1-3: 9221زتومپکا، )کند  اجزای نظام با یکدیگر را تبیین می

های مختلفی با یکدیگر ارتباط دارند و تالش  کنشگران در زندگی روزمرة خود در موقعیت

دهی  ز به یکدیگر برای سامانای از یکدیگر ندارند نی چهره به کنند تا هنگامی که شناخت چهره  می

شناسیم اهمیت  ها را نمی چنین امری در مواجهه با افرادی که آن. به نظم اجتماعی مدد رسانند

یابد و از این جهت، هر فرد برای تأمین نظم اجتماعی ممکن است در روز با افراد  فراوان می

ها اعتماد  د تعامل شود و به آنها وار های خاصی با آن مختلفی مواجه باشد که الزم است به شیوه

های روابط عاطفی میان  چنین وضعیتی برخالف صورت. شناسد ها را نمی کند؛ در صورتی که آن

هنگامی که افراد در اوضاع پیچیدة کنونی قراردارند، نیازمند اعتماد به یکدیگرند . افراد است

اند وظایف یا  صرفاً موظفبدون اینکه شناختی از یکدیگر به صورت مستقیم داشته باشند و 

ها انتظار  ها تعریف شده یا از آن حقوقی را برآورند که به صورت عام در نظام اجتماعی برای آن

 (.  11: 3222گیدنز، )رود تا خللی در نظم جامعه ایجاد نشود  می

اند که امکان تعامل را در  مخاطرات و اعتماد عمومی دو روی یک سکه در شرایط مدرن

شده  هنگامی که روابط در سطحی جهانی. کنند رات فراگیر و غیرشخصی فراهم میقالب مقر

آورد، باید انتظار چنین امری را  و تهی از زمان و مکان را به وجود می  امکان ارتباطات فزاینده

شناسند وارد روابطی شوند که هرقدر بر مبنای  ها را نمی گاه آن داشت تا افراد با دیگرانی که هیچ

در . رود پاید و در غیر این صورت، از میان می شدة رسمی استوار باشد، می از پیش تعیین قواعد
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چنین وضعیتی . شود چنین شرایطی، اتفاقاً اعتماد عمومی شرط اصلی بقای روابط محسوب می

یابد  داری مدرن خصلت اطالعاتی می کند که نظام سرمایه هنگامی بیش از پیش ضرورت پیدا می

 (. 326: 9229مت، )

های  شناس که در خصوص نظام اجتماعی مدرن ایده پردازان جامعه ترین نظریه از جمله مهم

ای را در  های چهارگانه نظام وی در تحلیل نظام اجتماعی، خرده. کالنی طرح کرده، پارسونز است

هایی  ها از طرق میانجی کند که بر اساس آن هریک از آن طراحی می( سیبرنتیکی)افزا  وضعیتی هم

ها  نظام نظام فرهنگی که باالترین سطح اطالعات نمادین سایر خرده خرده. اند با یکدیگر در ارتباط

نظام اجتماعی از طریق . سازد ای را محقق می چنین الزمه 3«اطمینان»کند، با میانجی  را فراهم می

. کند تعیین میآورد و حدود آزادی عمل را  ایجاد همبستگی، وفاداری به اصول را به وجود می

های متقابلی است که کنشگران با یکدیگر مناسبات  نظام اجتماعی، شامل مجموع شبکة کنش

-12: 3221ترنر، )گذارند  ارتباطی دارند و از طریق میانجی اطمینان متقابل بر یکدیگر تأثیر می

 (. 916:  9221،  ؛ ریتزر915-919: 3223وود،  ؛ سوینج397-23: 3156؛ روشه، 19

یابد که شرط  ای می شرایط معاصر، اطمینان به عنوان میانجی از این جهت اهمیت فزایندهدر 

این نظم فرهنگی هم از طریق هنجارها . ضروری ارتباط و انسجام کل نظم اجتماعی مدرن است

کند، برایشان آمادگی ذهنی و  های کلّی که به کنشگران پیشنهاد یا تحمیل می ها و آرمان و ارزش

تأکید پارسونز در بحث از میانجی اطمینان بر تمامی سازوکارهایی . نماید کافی فراهم میانگیزة 

ساز تسهیل و تحقق روابط در سایر  شده، زمینه ها و هنجارها درونی ها ارزش است که با آن

بنابراین، در فهم نظریة پارسونز در . شوند های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می نظام خرده

افزا به صورت امری جاری و سیال  اجتماعی، باید فرهنگ را در وضعیتی هم خصوص اعتماد

لحاظ کرد که به دلیل اطمینان هنجارینی که با سازوکارهای مختلف تربیتی و تقنینی وضع 

رو، در  از این. سازد های مختلف را نیز فراهم می کند، امکان تحقق نظم میان بخش می

« اطمینان»ای سیال است که به واسطة میانجی  فرهنگ پدیدهافزای پارسونزی،  مراتب هم سلسله

گیری کنشگر  ها نفوذ دارد، زیرا هرجا کنش هست فرهنگ و جهت نظام ها و خرده در سایر نظام

های  شده نیز هست و این امر صرفاً با اطمینان متقابل میان بخش از نظم اخالقی که درونی

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Confidence 



 

 

 

 

 
 

 298هاي به كارگزاران نظام جمهور اسالمي ایران   وضعيت اعتماد عمومي اساتيد دانشگاه

  

 

؛ 915-916و  919-913: 9221،  ؛ ریتزر331-332: 3229همیلتون، )پذیر است  مختلف تحقق

 (.911-951: 3112وود،  ؛ سوینج11-92: 3263بالک، 

. شود یافته از تحوالت مدرن، سیاست با میانجی قدرت با سایر نهادها مرتبط می در فهم نظام

کنشگران با توجه به میزان مشروعیتی که برای حاکمیت و اعمال قدرت قایل باشند، بر میزان 

های سیاسی معاصر، اعتماد از  رو، در نظام از این. شود دار نظم سیاسی حاکم نیز افزوده میاقت

حاکمیت با مردم سروکار دارد و هنگامی . جمله مقوالت اصلی موفقیت در تحقق اهداف است

شده به منظور تمشیت ارادة سیاسی خود را تضمین کند که بدنة مردم  تواند اقتدار پذیرفته می
های  در این صورت، ظرفیت. های خود بدانند ظام را جزیی از مسائل ذهنی و دغدغهمشکالت ن

های  شود تا به دلیل اعتماد میان مردم و حاکمیت به عنوان میانجی، سرمایه الزم ایجاد می

ای  مناسبات میان حاکمیت و مردم بر روابط دوسویه. اجتماعی منبعی برای حل مشکالت باشند
از میان . ت یا تضعیف هریک در دیگری به صورت مستقیم تأثیرگذار استاستوار است که تقوی

ها و اقشاری که توانایی رهبری، هدایت یا کنترل ذهنیت  طبقات و اقشار مختلف نیز گروه
رو، اعتماد نخبگان مردم، بر افزایش اعتماد سایرین  از این. سایرین را دارند اهمیت بیشتری دارند

های نظام برای افزایش مشارکت عمومی به منظور حل  ر نهایت ظرفیتاست و د  رسان نیز یاری

 . دهد مشکالت را افزایش می
انجامد، به نحوی که با افزایش  ترشدن وضعیت می بودن ارتباط مذکور به پیچیده متقابل

همچنین، با کاهش آن نیز به نحو . شود مشروعیت نظام بر اعتماد متقابل نخبگان نیز افزوده می
در برخی نظریات مذکور، ارتباط فوق در سطوح و . یابد ای میزان اعتماد کاهش می دهفزاین
اند از  سه سطحی که در اینجا قابل بحث است عبارت. شود های مختلفی ارزیابی و تبیین می الیه

های  گردد که در جایگاه سطح نخست، به کارگزاران و افرادی بازمی. بازیگران، عملکرد و قواعد

شخصیت فردی یا خصوصیات . اند مراتبی مشغول ایفای نقشی در نظام ه صورت سلسلهمختلفی ب

ها در نحوة عملکردشان تأثیرگذار است و نهایتاً آثار مثبت یا منفی به بار  شناختی آن روان

کند، به افزایش  رهبری که به دلیل وجوه شخصیتی سایرین را به انجام عملی ترغیب می. آورد می
 . انجامد های موجود در سطح نخست می فراد یا نخبگان به دلیل ویژگیاعتماد میان ا

. های هر نظام دارند گردد که افراد با ساخت های مواجهة سازمانی بازمی سطح دوم، به شیوه

آل  اند که هریک به صورت ایده های مشخصی های سیاسی متشکل سازمان به طور طبیعی، نظام
های  ها متناسب با شیوه عملکرد سازمان. ازی را مرتفع سازندای را برآورند یا نی باید وظیفه
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تفکیک قوا به سه بخش تقنینی، اجرایی و قضایی ذیل نظارت . یابی نظام متغیر است ساخت

تداخل نقش یا تغافل آن به . ها به عهده دارند رهبری حاکی از تمایز نقشی است که هریک از آن

ها به  منظور از تداخل، انجام برخی نقش. انجامد ی میاعتمادی در سطح سازمان ایجاد نوعی بی
ای که بر عهدة  هنگامی که سازمانی از وظیفه. کاری سازمانی است موازات یکدیگر یا دوباره

انگارد، نوعی اختالل در مشروعیت آن سازمان ایجاد  زند یا آن را نادیده می اوست سر باز می

 . شوند اعتمادی می بی شود و مردم در ارتباط با آن بخش دچار می

شوند و مشروعیت نظام از  اعتمادی می در سطح سوم، مردم نسبت به قواعد اصلی دچار بی

تر و سطح  تر و ژرف این سطح در مقایسه با سطح دوم اساسی. شود حیث چارچوب کلی نفی می
هنگامی که نظامی در این سطح . دوم در مقایسه با سطح نخست دارای چنین وضعیتی است

توان انتظار داشت که به احتمال زیاد مشروعیت خود در  مشروعیت خود را از دست دهد، می

چنین وضعیتی برای نخبگان به صورت عمومی و اساتید . سایر سطوح را نیز از دست داده است

اعتمادی  هنگامی که به لحاظ سازمانی افراد دچار بی. یابد دانشگاه به صورت ویژه، بروز می

هنگامی که . اند با بازیگران یا کنشگران نیز دچار مشکل  احتمال زیاد در مواجهه شوند، به می
دهنده نیز دچار مشکل شود، به احتمال زیاد در دو  استادی به قواعد اساسی و بنیانی تشکیل

به عبارت دیگر، مشروعیت نظام در این دو ساحت . شود اعتمادی می ساحت دیگر نیز دچار بی
وضعیت ارتباط و نسبت میان سه  3در شکل . نزد وی از دست داده است نیز وجاهت خود را

 .سطح مذکور ترسیم شده است

 
 گانة اعتماد اساتید دانشگاه به نظام نسبت میان سطوح سه. 1شکل 
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 روش پژوهش
 9های عمیق و مصاحبه 3تحلیل ثانویههای پژوهش از دو روش  به منظور پاسخگویی به سؤال

وش تحلیل ثانویه، به پرسش مربوط به میزان اعتماد اساتید دانشگاه به ر .است استفاده شده

کارگزاران جمهوری اسالمی و روش مصاحبة عمیق به پرسش نگرش اساتید در خصوص 

هایی است که مؤسسات  ه استفاده از داددر تحلیل ثانویه، مقصود . وضعیت موجود مربوط است

تیابی به این اطالعات کل مراحل ساختن پرسشنامه، با دس. اند یا محققان دیگری گردآوری کرده

روش تحلیل ثانویه با مزیت سرعت بیشتر، حداقل . شود گیری حذف می اجرای آن و نمونه

این  ،همچنین. کند ای از محققان بازمی عالی، میدان تحقیق را بر طیف گسترده ةو نمون  هزینه

  (.13و  11: 3117دواس، )دهد  شگر میای و طولی را نیز به پژوه روش امکان تحلیل مقایسه

های اساتید دانشگاه، با استفاده   های مربوط به مصاحبه در پژوهش حاضر پیش از تحلیل یافته

های ملّی تحلیل  از روش تحلیل ثانویه تغییرات اعتماد عمومی بدنة دانشگاهی با توجه به پیمایش

های ملّی بود که به بررسی  مامی پیمایشها به منظور تحلیل ثانوی، ت منطق انتخاب نمونه. شد

ها به تفصیل وضعیت بدنة دانشگاهی نیز  همچنین، داده. اند وضعیت اعتماد عمومی نیز پرداخته

ها  های ملّی در دسترس مرور شد و دو مورد از آن رو، تمامی پیمایش از این. عرضه شده است

( 3171)که در سطحی ملّی اسدی پیمایش نخست، اولین موردی است . قابلیت مقایسه داشتند

در میان . با گودرزی است 3111مورد دوم، تکرار آن پیمایش سه دهه بعد در سال . انجام داد

ها نیز  ها و نگرش ها، به مقایسة وضعیت اعتماد در موج دوم پیمایش ارزش سایر پیمایش

اد توجه نشده، ها به وضعیت اعتم الزم به ذکر است، در تمامی پیمایش. پرداخته شده است

 . ای چنین امکانی سلب شده است ای یا گزینه همچنین در مواردی به دلیل تفاوت گویه

، عالوه بر سنجش میزان اعتماد عمومی، به بررسی تفصیلی وضعیت 3119موج دوم پیمایش 

دارها، قضات، پلیس راهنمایی و  های مختلف، از جمله کارگران، بنگاه اعتماد به اقشار و گروه

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Secondary analysis  
2. Depth interview  
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بر این، میزان اعتماد به  عالوه. های دیگر پرداخته است نندگی، نیروی انتظامی و برخی گروهرا

ها و اینترنت نیز  منابع خبری، از جمله رادیو و تلویزیون، مطبوعات، رادیوهای خارجی، ماهواره

ی سه تمام. سازد های این پیمایش را از سایر موارد متمایز می همین امر، داده. سنجیده شده است

اند و از این جهت، پیش از  پیمایش مزبور واجد شرایط مربوط به منطق نمونة تحلیل ثانویه بوده

های مربوط  های کیفی، وضعیت اعتماد عمومی در بدنة دانشگاهی بر اساس داده تحلیل مصاحبه

 .شود ها بررسی می به این نمونه

د عمومی مردم، عمده روش پس از بررسی وضعیت موجود اعتماد عمومی اساتید با اعتما

در روش کیفی، اساساً قصد تعمیم نتایج به . های عمیق کیفی بوده است مورد استفاده مصاحبه

شوندگان از میان اساتید دانشگاه به صورت  بدنة اساتید دانشگاهی در میان نیست و مصاحبه

و با توجه به افراد  3«مند گیری هدف نمونه»گیری مطابق با  شیوة نمونه. اند متنوعی انتخاب شده

های  گیری احتمالی در روش برخالف نمونه. اند حاوی بیشترین اطالعات در دسترس محقق بوده

های تحقیق، با کاوش در میان مطلعان  مند به منظور پاسخگویی به پرسش گیری هدف کمّی، نمونه

خود را در قالب های مختلف به مواجهة فعاالنه پرداخته و مسائل  مربوط به موضوع در زمینه

گیری  در نمونه(. 29-21: 9221آورباخ و سیلورشتاین، )کند  الگوهایی منعطف طرح می

« چین دست»اند،  ها بر اساس بیشترین اطالعاتی که در ارتباط با موضوع تحقیق مند، نمونه هدف

ن محقق شود که اوالً اطالعاتی از قبل از موضوع در ذه این روش، هنگامی استفاده می. شوند می

موجود باشد؛ ثانیاً در خصوص موضوع، پیشینة کافی وجود نداشته و محقق در پی بررسی ابعاد 

کند تا ابعاد  نشده است و در زمینة تحقیق، افرادی در دسترس قراردارند و محقق تالش می تحقیق

 (.35: 9225دنسکمب، )ها بررسی کند  مورد سؤال را به صورت فعاالنه با مواجهه با آن

مند از میان اساتید دانشگاهی سه مؤلفه مد نظر قرار داشت تا  های هدف ر انتخاب نمونهد

رشتة تخصصی، : ها دست یافت بتوان از میان افراد مطلع در دسترس محقق به بهترین نمونه

های مختلف  در خصوص مقولة نخست، از میان رشته. گرایش سیاسی و دانشگاه محل خدمت

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Purposive sampling   
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ها نسبت به مسائل سیاسی روز مطمح نظر  ترین رشته تا پرمناقشهعلوم انسانی، تالش شد 

از این جهت، سه رشتة علوم اجتماعی، علوم سیاسی و فلسفة سیاسی به منظور . قرارگیرند

های سیاسی، تالش شد از  در مقولة دوم، از میان گرایش. گیری نظری از اساتید لحاظ شد نمونه

در . مند صورت گیرد گیری هدف کارانه نمونه ه و محافظهطلبان گرایانه، اصالح سه گرایش اصول

خصوص دانشگاه محل خدمت نیز، سه دانشگاه رسمی مشغول به فعالیت در سه گرایش 

دانشگاه تهران، )ها  مند از میان آن گیری هدف تخصصی فوق در تهران انتخاب شد و نمونه

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

ابتدا پنج نفر در مرحلة اول و در مرحلة بعد پنج نفر دیگر به صورت تکمیلی مورد مصاحبه 

پس از تحلیل اولیة نتایج، در پایان با چهار نفر از اساتید دیگر نیز مصاحبه شد تا . قرارگرفتند

گیری  ردن این سه مؤلفه در نمونهک لحاظ. بتوان به بررسی برخی ابعاد مغفول یا مبهم پرداخت

 .انجامد می 3«اعتبار»مند، به افزایش  هدف

 سه دهه میزان اعتماد عمومی اساتید دانشگاه و تغییرات آن در: های تحلیل ثانویه یافته

پیش از . شود ها محسوب می اعتماد اساتید به نظام جمهوری اسالمی بخشی از اعتماد عمومی آن

های  ها و تغییرات آن با توجه به پیمایش به نظام، اعتماد عمومی آنبررسی اعتماد اساتید 

این دو پیمایش، امکان بررسی  9(.3115گودرزی، )ارزیابی شد  3111و  3171شده در سال  انجام

دهند چراکه پس از گذشت سه دهه، اولی پیش از انقالب و دومی در  تغییرات را نیز به محقق می

های کمّی و آماری در این زمینه امکان تحلیل  یل عدم دسترسی به دادهبه دل. دهة اخیر بوده است

بررسی اعتماد عمومی از جمله . های نزدیک به زمان نگارش وجود ندارد وضعیت در سال

آنچه به صورت فرضی . قابل بحث و بررسی است« یافته اعتماد تعمیم»هایی است که ذیل  مؤلفه

نخبگان از جمله اساتید از وضعیت اعتماد عمومی کشور جای تأمل دارد، تأثیرپذیری اعتماد 

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Validity  

است  3171های آن به صورت جداول دوبعدی در اختیار محققان قراردارد، مربوط به سال  اولین پیمایشی که داده .9

این پیمایش پس از . که دکتر علی اسدی به سفارش مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران انجام داد

مجدداً با اصالحات اجمالی انجام شد تا بتوان مبنایی به دست دکتر محسن گودرزی  3111گذشت سه دهه در سال 

 . های مختلف فراهم کرد  برای مقایسة وضعیت اجتماعی در عرصه
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ای و هم به  توان روند تغییرات و تحوالت آن را نیز هم به صورت نقطه بنابراین، می. است

 . ارزیابی کرد( روندی)صورت خطی 

درصد از  97حاکی از آن است که حدوداً  3171شدة اسدی در سال  های گردآوری داده

نشانگر افزایش  3111های سال  با گذشت سه دهه، داده. اند عمومی ایرانیان فاقد اعتماد

این وضعیت، حاکی از . درصد افزایش یافته است 56اعتمادی است، چراکه این میزان به  بی

توان صرفاً این بحران را به حوزة سیاسی مرتبط  نمی. ایجاد بحرانی در حوزة اعتماد عمومی است

گرایی و انتظاراتی جستجو کرد که در انتهای  ا در سطح آرمانتوان علت آن ر دانست، چراکه می

های بعد نیز تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  دهة پنجاه منجر به بروز انقالب شد و در دهه

ها از جمله دالیلی است که به  میزان انتظارات و عدم مطابقت واقعیت موجود با آن. را رقم زد

های دو پیمایش،  با مقایسة داده. انجامد ان مردم و حاکمیت میصورت بالقوه به افزایش شکاف می

این شکاف در میان . جمعیت افزایش یافته است 1/9روند اعتماد عمومی از نیمه به حدود 

ای که با افزایش میزان تحصیالت بر میزان  نخبگان دارای تحصیالت عالی بیشتر است، به گونه

اعتمادی عمومی در میان افراد  اهمیت دارد این است که بیآنچه . شود اعتمادی نیز افزوده می بی

های اجتماعی،  کردة پیش از انقالب نیز وضعیت بدی داشته و در مقایسه با سایر گروه تحصیل

اما میزان اعتماد این گروه پس از گذشت سه دهه کاهش بیشتری یافته . کمترین اعتماد را دارند

 . است

به نظر شما مردم چقدر »ای با عنوان  ، گویه انجام شد 3119در پیمایش دیگری که در سال 

وضعیت پاسخ تمامی مردم با بدنة دانشگاهی  3در جدول . طرح شده است« قابل اعتمادند؟

 . مقایسه شده است

 1382مقایسة میزان اعتماد عمومی مردم و بدنة دانشگاهی در سال . 1 جدول

 ة دانشگاهیبدن عموم مردم پاسخ

 3/5 2/95 کم

 72 9/77 تاحدودی

 2/99 2/31 زیاد

 16/9 16/3 میانگین

الزم به ذکر است، تعداد اساتید دانشگاه که در این پیمایش مورد سؤال واقع شد، قابل مقایسه 

ای  توان صرفاً از چنین مقایسه آنچه می. با نمونة کلی نیست و از این جهت مقایسه معنادار نیست
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رسد، میانگین  به نظر می. شد، به نحو سلبی فقدان شکاف اعتماد در میان اساتید دانشگاه است جویا

اعتماد عمومی اساتید دانشگاه به دیگر مردم، بر حسب همین نمونه غیرنمایا از مردم عادی بیشتر 

ان آن آوری شده باشد و بتو های اختصاصی که از اساتید دانشگاه جمع به دلیل فقدان پیمایش. است

های کیفی و  ای با سایر مردم قرارداد، نیاز است تا با اتخاذ شیوه را به صورت کلی مبنای مقایسه

 . مصاحبه وضعیت موجود را بررسی کرد

های گذشته کاهش کمتری  بنابر آنچه اشاره شد، میزان اعتماد عمومی مردم در مقایسه با دهه

تواند  کاف میان نخبگان و نظام نیست بلکه مییافته است؛ کاهشی که ضرورتاً قابل تحویل به ش

چنین کاهشی در میان . حاکی از عدم مطابقت سطح آرمانی و مطلوب با واقعیت موجود باشد

این امر محدود به وضعیت کنونی نیست و . کرده بیشتر از سایرین است نخبگان و افراد تحصیل

اند که به  کرده ترین اقشار تحصیل ماساتید دانشگاه از جمله مه. نیز وجود دارد 3171در سال 

توان آن را مبنای مقایسه با وضعیت عمومی  های ملّی نمی ها در پیمایش دلیل کمبود تعداد آن

اما مقایسة اجمالی حاکی از آن است که به صورت سلبی شکاف عمیقی میان . اعتماد قرارداد

سطح میانگین اعتماد عمومی  .های عمومی وجود ندارد همین تعداد از اساتید با سایر نمونه

اساتید نیز بیش از سطح اعتماد عمومی مردم است؛ گرچه این بیشتربودگی، قابل تعمیم نیست و 

توان چنین امری را تأیید کرد  گرچه به لحاظ ایجابی نمی. تعداد اندک مانع از چنین امری است

به . کاهش یافته است اما به لحاظ سلبی امکان بروز گسست در میان اعتماد عمومی اساتید

های  طور که در بخش همان. هاییم احتمال زیاد، در صورت کاهش نیز شاهد شکاف در اعتماد آن

بروز نوعی انقطاع در میان اعتماد به نظام « گسست»بعدی نیز مشاهده خواهد شد، منظور از 

الی است که این در ح. رود ای که مشروعیت اصول و بنیادهای نظام از دست می است، به گونه

در ( اساتید دانشگاه)بروز نوعی اختالف یا تمایز در میان گروه هدف « شکاف»منظور از 

های موجود محدودیت زیادی را برای  بنابراین، گرچه داده. ها به نظام است خصوص اعتماد آن

توان به صورت  کند، اما می محقق در خصوص تحلیل وضعیت موجود و رصد تغییرات ایجاد می

 .تر از بروز گسست دانست بروز شکاف را محتمل فرضی



 

 

 

 

 

 8932تابستان  ،2وم، شماره دوره د، در ایران مطالعات و تحقيقات اجتماعي   291 

  

 

 وضعیت عینی اعتماد اساتید دانشگاه به نظام شوندگان در خصوص تحلیل نظر مصاحبه
ها مورد توجه است، بررسی  آنچه پس از بررسی مدل نظری و چارچوب مورد بحث در مصاحبه

های مختلف با تأکید بر  همقایسة دور. تطبیقی آن با وضعیت اعتماد اساتید در حال حاضر است

شونده در این  یکی از اساتید مصاحبه. وضعیت کنونی از جمله نقاط تأکید در مصاحبه بوده است

 : زمینه چنین اظهار کرد

وجود آمده  نژاد فضایش به وبیش در چهار سال اول آقای احمدی عملکرد کم الیة»

لحاظ آن حس تحقیری  ودند به رغم اینکه ایشان فرد فعالی در حوزة عملکرد ب علی. بود

 «.وجود آمده بود شد راجع به عملکرد دولت، نظر منفی به که در نخبگان ایجاد می

نژاد در دورة نخست با اساتید  به نظر وی، اساساً نوع برخورد و مواجهة آقای احمدی

ن ها در مرحلة اول نسبت به شخص ایشان به عنوا اعتمادی دانشگاه منجر به بروز برخی بی

یکی . رفته به کاهش اعتماد در سطح عملکرد سازمانی انجامید شد و رفته 3مسئول قوة مجریه

اعتمادی  دیگر از اساتید در خصوص اختالف یا بروز هر نوع شکاف یا فقدان مشروعیت و بی

 :در خصوص سطوح مذکور چنین اظهار کرد

[ اساتید دانشگاه]ت کنم با توجه به عقالنیتی که در دانشگاه حاکم اس فکر می من»

های سنگین  کمتر به سمت تقابل با اصل نظام تمایل نشان خواهند داد؛ چرا که به هزینه

بیشتر . ای را به کشور تحمیل کنند اند و حاضر نیستند چنین هزینه براندازی نظام واقف

من فکر . اعتراضات بنیادی و کارکردی زیادی وجود دارد. اعتراضات متوجه دولت است

اعتراضات محدود به وزارت علوم خیلی زیاد [ در سطح عملکرد سازمانی]کنم  می

یعنی اعتراضاتی هم که نسبت به وزارت علوم وجود داشته باشد، در واقع . نیست

اینکه تصور کنیم مثالً گروهی در دانشگاه با دولت . اعتراض به کلیت دولت است

کنم چندان حجم  ، فکر نمیهمراهی دارد ولی نسبت به وزارت علوم مخالفت دارد

بزرگی را تشکیل بدهد، چرا که اصالً مسئلة اصلی خود دولت است و اعتراضات نسبت 

کنم نگاه منتقدانه نسبت به نظام در جامعه و  من فکر می. به کل دولت است و نظام

اما در مورد دولت این قضیه . دانشگاه وجود داشته باشد، ولی رویکرد براندازانه ندارد

ای  نسبت به دولت از رأس تا پایین اعتراضات جدی. ار شدیدتر است تا کل نظامبسی

 «.وجود دارد

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
 اعتمادی نسبت به بازیگران بی: اعتمادی سطح نخست بی.  3 3
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شوندة فوق اهمیت دارد، پرهیز اساتید دانشگاه از معارضه با سطح  آنچه در بحث مصاحبه

به عبارت دیگر، خود اساتید نیز به صورت انضمامی . بنیادی و هستة مرکزی اعتماد به نظام است

شوند و در صورت بروز مشکالت، انتقاد خود را  ی بخشی از بدنة نظام محسوب میو عملکرد

گردانند، بلکه عملکرد دولت در کلیت را دچار ضعف یا انتقاد  به اصل و بنیاد نظام بازنمی

گرفته عمدتاً متوجه بدنة دولت  در چنین وضعیتی، اعتراض یا انتقادهای صورت. پندارند می

این مصاحبه اهمیت دارد، تأکید و عطف نظر اساتید منتقد به کلیت  نکتة اصلی که در. است

ها اساتید با آن در  دولت است نه صرفاً وزارت علوم که بخشی از دولت و بیش از سایر بخش

 :، وی چنین اظهار کرد3111در رابطه با توصیف روند اعتماد اساتید پس از انتخابات . اند ارتباط

کنیم؛ یعنی اینکه مثالً چه  روعیت در قواعد حرکت میعدم مش سمت ما داریم به»

دهندة این  شود نشان کسی گفته باید جمهوری اسالمی باشد؟ یعنی شعارهایی که داده می

شود و  های درونی کشانده می سمت نزاع است که این منازعه دربارة مشروعیت دارد به

ادهای اساسی و هم خود شود، هم نه طبیعتاً در این الیة درونی هم رهبر درگیر می

ترین عناصر جمهوری  مفهوم جمهوری اسالمی و حتی قانون اساسی؛ یعنی، بنیادی

با . تواند خیلی خطرناک باشد این شکنندگی می. اند اسالمی االن درگیر این مسئله شده

نژاد و مسئوالنش، این عدم مشروعیت به حاکمیت  شانه خالی کردن دولت آقای احمدی

ترین وضعیت  ترین و خطرناک اینجاست که شاید ما به بحرانی. است پاس داده شده

سمت وضعیت بدی حرکت  اگر ما این تقابل را در الیة سوم نگه داریم، به. برسیم

های جمهوری اسالمی مورد انتقاد و مورد  رویم که بنیان سمتی می خواهیم کرد؛ یعنی، به

مهم . شود زدایی می ها مشروعیت این بنیانبنابراین، تا حدود زیادی از . تردید قراربگیرد

ها  نیست که در این دوره و وضعیت سرکوب بشود یا نه؛ یعنی، ممکن است که آدم

اگر این وضع با . دلیل سرکوب ساکت شوند؛ اما عدم مشروعیت از بین نخواهد رفت به

پیدا ادامه  -کردن بازیگران و انتقال عدم مشروعیت به قواعد شانه خالی -همین شکل

 «.کننده است کند، وضع بسیار نگران

شوندگان، عمدة اساتید دانشگاه به اصل و اساس قواعد بنیادین  با توجه به اظهارات مصاحبه

ها به دلیل وجود مشکل در  اما واقعیتی که اهمیت دارد، سوق پیدا کردن آن. اعتماد نیستند نظام بی

گرچه تعداد چنین اساتیدی کمتر . ای است ستهتر به سطوح بنیادی و ه های باالتر و سطحی الیه

بروز اختالل در اعتماد به . اما به لحاظ کیفی اهمیت بسیار زیادی دارد  های دیگر است، از گروه
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هایی از بدنة دانشجویی  کند، یا به بخش ها به تدریج سرایت می هستة بنیادین نظام به سایر بخش

رسد، عملکرد دولت در نظر  به نظر می. دکند و عواقب بدتری به همراه دار رخنه می

پذیری دولت جلوی  مسئولیت. ترین تأثیر بر چنین وضعیتی را داراست شوندگان عمده مصاحبه

ها یا  یافتگی در برخی بخش گیرد، چراکه وجود ناکارآمدی یا بدسازمان چنین رسوخی را می

صورتی که هر بخش مسئولیت عمل در . ها، نباید به اصل و بنیاد قواعد نظام تسری یابد سازمان

 .ها مبری خواهد بود ها از عملکرد دیگر بخش خود را بپذیرد دامان سایر بخش

ها هنگامی که متوجه قواعد و بنیادهای اصلی  اعتمادی نخبگان به بازیگران یا عملکرد آن بی

هایی  از شکافتوان  در دو سطح باالتر می. شود ناپذیر تبدیل می های ترمیم نظام شود، به گسست

اما هنگامی که . صحبت کرد که به تدریج با اعمال اصالحات از دو طرف قابل ترمیم است

توان آن را با پرتگاهی مقایسه کرد که در آن  شود، می شکاف مذکور به لبة گسست کشیده می

این اختالف قابل ارجاع به دو سطح بازیگران و عملکرد . های تفرقه فروزان شده است شعله

تواند با توجه به آیة فوق امر نابخشودنی محسوب شود، اختالف در بنیادهای  آنچه می. تاس

بنابراین، باید از بروز چنین . یاد کرده است« اهلل حبل»اصلی است که خداوند از آن تحت عنوان 

عمدة اساتید دانشگاه که مورد مصاحبه قرارگرفتند، بروز شکاف میان  3.گسستی جلوگیری کرد

آنچه مهم است، خطری است که به . ها با اساتید را قبول داشتند ازیگران یا عملکرد آنبرخی ب

شوندگان در این ارتباط  یکی از مصاحبه. دلیل مذکور در حال تسری به قواعد بنیادین است

 : چنین اظهار داشت

بینم؛  کنم؛ ولی آن را از دو طرف رو به گسترش می شکاف را تأیید می [وجود]من »

اگر یک طرف بد . شود تر می روز این شکاف دارد عمیق ی، معتقدم متأسفانه روزبهیعن

فهمند؛ یعنی، هم آن  مسئلة ما این است که دو طرف بد می. فهمیدند مشکل نبود می

خواهند  اند و هم آن کسانی که می کسانی که کنشگران اجتماعی مسائل بعد از انتخابات

 «.مواجهه و مقابله کنند

این امر نیز به ارتباط . انجامد ی، اشتباه عملکرد از سوی دو طرف به بروز مشکل میبه نظر و

به همین . شود شود و سایر کنشگران را نیز شامل می میان اساتید دانشگاه و دولت نیز محدود نمی

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
تعبیر ( کردبازیگران و عمل)اعتمادی در سطوح اولیه و ثانویه  شود، بی طور که در عبارات فوق مشاهده می همان. 33

شود، از آن تعبیر به  اما هنگامی که چنین امری به هستة بنیادین در سطح قواعد کشیده می. شده است« شکاف»به 

 .شده است« گسست»
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دلیل به عقیدة وی، از یک سو دولت باید در ظاهر رفتارها و برخوردهای خود خصوصاً با بدنة 

همچنین، نخبگان نیز باید منطق عملکرد دولت را . نشگاهی برخی شئونات را رعایت کندنخبة دا

 : در این زمینه وی چنین گفت. با توجه به اهدافش فهم کنند
. دولت ما در ناحیة عمل رفتارهایش، رفتارهای ظاهرالتوجیه نیست من معتقدم که»

خبگان در همراهی با یک دولت خواهم بگویم که فاقد توجیه است و ن کنم نمی تأکید می

های اقتصادی، سیاسی،  گیری باید بفهمند منطق تصمیم. خواهند این توجیه ظاهری را می

نظر  به. نکتة دیگر اینکه دولت ارتباطی هم با نخبگان ندارد. و فرهنگی دولت چیست

زند و هم خودش یک دلیل  رسد این عدم ارتباط هم به مسئلة اول دامن می می

ترین عرصة  شاید مهم. شود ای برای عدم همراهی نخبگان با دولت می جداگانه

ما رفتارهایی . های متصل به دولت باشد اعتمادی به دولت هم رفتارهای شخصی آدم بی

شدت از سوی  جمهور دیدیم که این رفتارها به را در دولت در مورد شخص آقای رئیس

سئلة آقای کردان یک مسئلة تمام شده مثالً فرض کنید م. نخبگان غیرقابل پذیرش هستند

گذارد که این ایمیج  جمهور در ذهن نخبگان می است؛ ولی یک ایمیج از آقای رئیس

یا مثالً داستان آقای مشایی، یا . شود حاالحاالها به آب زمزم و کوثر هم پاک نمی

در  ای هم نیستند؛ ولی این تصویر را های خیلی پیچیده های دیگری که داستان داستان

دار با عقالنیت محسوب  گذارد که این رفتارها، خیلی رفتارهای فاصله ذهن نخبگان می

جمهور بیشتر از رفتارهای کلی دولت در فاصله  نظر من رفتارهای رئیس به. شوند می

 «.گرفتن نخبگان از دولت نقش دارد

خبگان به خصوص رونده به قواعد در میان ن اعتمادی پیش تر اشاره شد، بی طور که پیش همان

رفته به  شود و رفته تعداد اندکی از اساتید دانشگاه، عمدتاً از بازیگران سیاسی یا اجرایی شروع می

آنچه اهمیت دارد، تأکید و توجه به رفتارها و عملکردهای . یابد ها تسرّی می عملکرد سازمان

ماد محسوب ریاست جمهوری پس از انتخابات است که محملی برای افزایش یا کاهش اعت

هایی از مردم به این قبیل رفتارها گرایش دارند، اما تعدادی از نخبگان نیز  گرچه توده. شود می

یکی از اساتید در بیان . هاست همین امر محل سؤال در برخی از مصاحبه. اند نسبت به آن بدبین

رد، چنین اظهار ای در میان برخی اساتید و نخبگان وجود دا اینکه چه دلیلی برای چنین بدبینی

 : کرد
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نژاد برخالف شعارهایی که  است که نگرش آقای احمدی یکی از دالیلش این»

هایشان نوعی  عبارت دیگر، رفتار ایشان در سخنرانی به. گرایانه بود داد، کامالً ضدنخبه می

یک تفسیر از سخنان آقای . دنبال داشته است تحقیر نخبگان و دانشگاهیان را به

نژاد  آقای احمدی... اند نخبه هستند ها که با ما موافق این بود که تنها آننژاد  احمدی

کرد، برای  هایشان برای توده استفاده می هایی که در سخنرانی خواست از همان شیوه می

نوعی  زد و بسیار آزاردهنده بود و به شدت توی ذوق می نخبگان هم استفاده کند و این به

های سخنرانی و نحوة بیان و  شد؛ یعنی، شما اگر تکنیک یتعبیر توهین در آن احساس م

نژاد را در نظر بگیرید، این مسئله کامالً برای دانشگاهیان  استدالل آقای احمدی

معنایش این بود که دولت مقتدری مثل دولت ... شد آمیز تلقی می تحقیرکننده و توهین

ها هم  نخبه. ملکرد خودشنژاد فقط به رهنمودهای رهبری نیاز دارد و ع آقای احمدی

بنابراین، . کما اینکه ایشان همین رویکرد را نسبت به حوزه هم داشت. اند کاره اینجا هیچ

نظر من این یکی از  به. این دو بخش را هم در حوزه از دست داد و هم در دانشگاه

 « .دالیل اصلی واکنش بود

ی را محور اصلی تبیین روابط گرای توده/ گرایی مجموع چنین نظرهایی، تقابل میان نخبه

رسد، چنین امری هم از جانب دولت و هم با  به نظر می. دهد اساتید دانشگاه با دولت قرار می

ای که دولت به اظهارات نخبگان  شدن است؛ به گونه توجه به عملکرد نخبگان در حال تقویت

دهد و برخی اساتید  میدهد و خود را در برخی موارد مستغنی از آن نشان  توجه جدی نشان نمی

دهند و هرگونه همکاری یا تعامل با دولت را متضاد  نیز در مقابل تالشی برای مداخله نشان نمی

به عبارت دیگر، همکاری با دولت جزیی از خطوط . کنند با عملکرد آکادمیک خویش تلقی می

ری از هر گونه کنند تا خود را مب چنین افرادی تالش می. شود قرمز برخی اساتید محسوب می

های سیاسی در جمهوری اسالمی نیز عمدتاً  این افراد در سایر دوره. ارتباط با دولت نشان دهند

بنابراین، بدنة . اند های مختلف از خود بروز داده مخالفت خود با قواعد بنیادی نظام را در صورت

کنند، آن را به کلیت  د میها انتقاد وار اساتید دانشگاه اگرچه به عملکرد اشخاص یا برخی سازمان

اند تا بتوانند دست  دهند و در صورت امکان منتظر محملی از سوی دولت نظام تسری نمی

غیر از اساتیدی که وجهة آکادمیک خود را در مبارزه با اصول و قواعد . همکاری دراز کنند

تاً به بازیگران یا جویند، مابقی انتقادها عمد دانند و حیات خود را در نفی و نقد می حاکمیت می

هنگامی که دولت نیز محمل مناسبی برای تعامل یا شنیدن انتقادها . هاست کارآمدی سازمان

 . شود فراهم نکند، به تدریج چنین نقدهایی به سمت اصول نیز کشانده می
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المللی ایران و تضعیف  کنند، وجهة بین در میان مواردی که اساتید عمدتاً از آن انتقاد می

. ایران از جمله مواردی است که به کارآمدی نظام از نظر ایشان خدشه وارد کرده استمنزلت 

 :یکی از اساتید در این زمینه چنین گفت
برای دانشگاهیان این . گردد المللی برمی در نظام بین نکتة دیگر به وجهة ایران»

ر حال آقای به ه. یعنی تصویر مثبت از ایران در خارج از ایران. وجهه خیلی مهم است

خاتمی توانسته بود این تصویر را ایجاد کند و این مایة خرسندی قشر نخبه و دانشگاهی 

 -خواسته یا ناخواسته -المللی در حالی که منفی کردن وجهة ایران در نظام بین. شده بود

 «.کننده بود خیلی برای دانشگاهیان ناراحت

که در )طابق شعارها با عملکرد دولت الملل، شیوة ت عالوه بر وجوه سیاسی در عرصة بین

و عملکرد ضدنخبگی دولت در برخی ( شوندگان نیز منعکس شد هایی از اظهارات مصاحبه بخش

ترین مواردی است که موجب  ها و عدم توجه به انتقادات و نظرات کارشناسانه، عمده زمینه

عدم ترمیم موارد . شود م میاعتمادی میان نخبگان و اساتید با بدنة اجرایی نظا افزایش شکاف بی

به منظور بررسی راهکارهایی که به . انجامد متأسفانه به بروز تدریجی گسست در ابعاد بنیادی می

کاهش چنین روندی منجر گردد یا وضعیت را به سمت مطلوب سوق دهد، نیازمند بررسی 

 .ها وجود دارد غایات مطلوب و موانعی است که در این میان در نیل به آن

 گیری حث و نتیجهب
از جمله مفاهیم اساسی در مطالعات اجتماعی معاصر است که به دلیل تغییرات « اعتماد»

پس از انقالب، . ایجادشده در شرایط کنونی، جایگاه تبیینگری نسبت به سایر مقوالت یافته است

یان اقشار نظامی شکل گرفته که به دنبال تأمین مشروعیت با توجه به جلب اعتماد حداکثری در م

های مختلف، دانشگاهیان خصوصاً بدنة اساتید از جایگاه  در میان گروه. مختلف مردم است

در مقالة حاضر، به . ای برخوردارند و امکان تأثیرگذاری بر دانشجویان بسیاری را دارند ویژه

به . ایم بررسی وضعیت تغییرات و نگرش اساتید دانشگاه به کارگزاران جمهوری اسالمی پرداخته

شده و  های ملی انجام منظور دستیابی به اهداف مذکور، از دو روش تحلیل ثانویة پیمایش

 . های عمیق با اساتید منتخب استفاده شده است مصاحبه

منبع . از طریق روش تحلیل ثانویه، تغییرات مربوط به اعتماد عمومی اساتید ارزیابی شد

های ملی در سطح ایران است که بتوان بر اساس  های کمّی در اینجا، پیمایش اصلی تأمین داده
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تحلیل . یافته با تأکید بر قشر اساتید دانشگاهی را بررسی کرد ها روند تحوالت اعتماد تعمیم آن

های مختلف به ویژه اقشار نخبة  ها، حاکی از آن است که اعتماد عمومی گروه ثانویة داده

برای فهم معنای چنین تحولی و تبیین . های قبل کاهش یافته است دانشگاهی نسبت به دهه

توان کاهش را ضرورتاً ناشی از کاهش توانایی نظام سیاسی دانست،  عوامل مؤثر بر آن نمی

 .دهد گیری را به محقق نمی های پیمایشی، امکان چنین نتیجه چراکه محدودیت

کارگزاران روش پاسخگویی به ابعاد نگرشی و ذهنیتی اساتید دانشگاه در خصوص اعتماد به 

گیرد که  گیری، هنگامی مورد استفادة محقق قرارمی این نمونه. مند است گیری هدف نظام، نمونه

اطالعاتی در خصوص موضوع تحقیق در ذهن وجود دارد و کارشناسانی با بیشترین میزان 

بنابراین، بدون ادعای تعمیم به صورت غیراحتمالی در . اند اطالعات به موضوع در دسترس

مند در  های هدف مالک انتخاب نمونه. شود های منتخب مصاحبه می ل مختلف با نمونهمراح

تحقیق حاضر، بر اساس سه مؤلفة اصلی رشتة تخصصی، گرایش سیاسی و دانشگاه محل 

در مرحلة نخست، پنج نفر از اساتید سه گرایش علوم اجتماعی، علوم . خدمت صورت پذیرفت

های مربوط به آن داشتند  ذهنیت را به مباحث سیاسی و نزاع سیاسی و فلسفه سیاسی که بیشترین

گیری  فرایند نمونه. کار انتخاب شدند طلب و محافظه گرا، اصالح از سه جریان سیاسی اصول

نظری محدود به سه دانشگاه تهران، تربیت مدرس و عالمه طباطبایی به عنوان مراکز اصلی 

در مرحلة بعد، پنج نمونة دیگر انتخاب شد . ه استآکادمیک در حوزة علوم انسانی در تهران شد

و پس از تحلیل اولیة اطالعات گردآوری شده چهار نمونة دیگر برای افزایش سطح اشباع و رفع 

 . های مورد مصاحبه قرارگرفتند برخی ابهام

گیری احتمالی به دنبال تعمیم نتایج به جمعیت آماری  مند، برخالف نمونه گیری هدف نمونه

ها، حاکی از آن است که اعتماد اساتید دانشگاه به  نتایج کیفی برآمده از مصاحبه. تواند باشد نمی

ترین الیه اعتماد به  در سطحی. مراتبی است نظام قابل تحلیل در سه سطح به نحوی سلسله

پس از آن اعتماد به عملکرد سازمانی است و در هستة مرکزی آن، اعتماد به . بازیگران قرار دارد

مراتبی در اعتماد اساتید به سطوح مختلف مذکور،  وضعیت سلسله. واعد جای گرفته استق

حاکی از آن است که روند کاهش اعتماد در قاطبة بدنة نخبگان دانشگاهی و اساتید، از وضعیت 

آغاز شده و در صورت تکرار و ( به عنوان کنشگران فعال در بدنة نظام)ها به بازیگران  اعتماد آن

در این مرحله آنچه نگرش . یابد اعتمادی به الیة بعدی نیز تسری می به تدریج بی  ر آن،استمرا

سازد، فقدان کارآمدی نهادهای مختلف در  اساتید را در خصوص اعتماد به نظام مخدوش می
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های مختلف، نسبت به اتیان وظایف محوله کاهش  هرچه تعهد سازمانی بخش. بدنة نظام است

اعتمادی به  چنین امری نیز به تدریج از دل بی. یابد تید به نظام نیز کاهش میاعتماد اسا  یابد،

اعم از اجرایی، قضایی و )های مختلف سازمانی  ها و موقعیت شود که پست بازیگرانی حاصل می

های مذکور نیز به تدریج  افزایش میزان اعتماد اساتید به کنشگران در موقعیت. را دارایند( تقنینی

مراتبی  آنچه از دل مدل سلسله. شود های بیرونی نظام منتج می اعتماد به سطوح و الیه به افزایش

ای است که به وضعیت کاهندة سطح اعتماد عمومی اساتید  کننده آید، خصلت تبیین فوق برمی

بنابر اظهارات اساتید دانشگاه، اعتماد اساتید در سطوح بیرونی نسبت به . دانشگاه داراست

حال کاهش است؛ چراکه انتظارات بدنة اساتید به دلیل انقالب نسبت به عملکرد بازیگران در 

شود،  آنچه تهدیدی در این زمینه محسوب می. اشخاص و کارآمدی نهادها افزایش یافته است

بنابر . یابد تثبیت چنین وضعیتی است که به تدریج به هستة مرکزی اعتماد به نظام نیز تسری می

بخش به نظام  دگان، در حال حاضر عمدة بدنة اساتید به قواعد مشروعیتشون اظهارات مصاحبه

کشند تا عملکرد سازمانی در سطوح میانی و شیوة ایفای نقش  اعتماد دارند و انتظار آن را می

های مولود  اشخاص در سطوح بیرونی بر اساس آن ترمیم شود و در سطح انتظارات و آرمان
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