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و  مردم به دولت اعتماد عمومی و اعتماد سیاسیبین رابطه  تحلیل

 ) با تکیه بر تحلیل ثانویه چندین پیمایش داخلی و خارجی( نهادهای دولتی

 

 
 1فاطمه السادات ابوالمعالی

 
Aboalmaali6@gmail.com 

  

 
ساس مدل اینگهارت  چکیده: سی بر ا سیا سی رابطه بین اعتماد عمومی و اعتماد  هدف از این مقاله برر

اعتماد از جمله مهم ترین مباحث هزاره ستتود در حوزه مطالعات مدیریتی و ستتیاستتی استت   ه . استت 

اهمی  آن در شرایط  نونی بیشتر از دوره های پیشین اس . در حقیق ، اعتماد به عنوان پایه و اساس 

الت عامتعامالت روابط اجتماعی، خاصه  در روابط بین و حکوم  اهمی  بسیاری دارد. بنیان بسیاری از ت

ماد استتت .  ماعی مبتنی بر اعت چه اجت یان فردی و  چه در حوزه روابط م های روزمره  تایج و  نش  ن

حا ی از این مطلب اس  و حتی سایر  شورها مثل آمریکا و اسپانیا مطالعات انجاد شده در سطح  شور 

از و فرودهای  ه میزان اعتماد سیاسی  ه خود عاملی برای افزایش اعتماد عمومی محسوب می شود فر

بستیاری را داشتته است . تردیدی نیست   ه بهبود و تعی  اعتماد ستیاستی در هر جامعه به واستطه 

هدف از مطالعه حا تتر بررستتی همکاری اثر بخش شتتهروندان با دول  و نهادهای عمومی نههته استت . 

س .  سی ا سیا صیهی بودپژوهش حارابطه اعتماد عمومی و اعتماد  همانگونه  ه  ، زیرا واقعی  راه ر تو

هستت  توصتتی  می  ند. برای وردآوری اطالعات از تحلیل ثانویه داده ها و تحلیل داده بنیاد و تحلیل 

ستهاده شد. یافته های تحقیق حا رمحتوای مقاالت و پایان نامه های مرتبط با مو وع  ستهاده  ا ز ا با ا

می و اعتماد سیاسی رابطه معنی داری این مطلب بود  ه بین اعتماد عمو حا ی ازتحلیل ثانویه داده ها 

 وجود دارد و می توان با افزایش دادن و بهبود بخشیدن مولهه های اعتماد سیاسی از جمله پاسخ وویی،

موجب جلب اعتماد و مشار   بیشتر شهروندان افزایش مشار   مدنی و شهروندان  سرمایه اجتماعی،

 شد.

 اعتماد سیاسی، سرمایه اجتماعیاعتماد عمومی، اعتماد، : کلیدی واژگان

 

 مقدمه
سنگین، مقررات 2به زعم دنهارت سئولین، نا ارآمدی، مالیاتهای  س  م ضاوت نادر شی از ق ، هیچ چیزی حتی مثل؛ خطاهای نا

اور عامه مردد به دول   بیش از حد، شکس  در جنگ، نمی تواند پایه های دول  را به اندازه عدد اعتماد مردد به دول  بلرزاند.

مدیری  بر مبنای اعتماد، بیانی نوین از در واقع، (. 2112 3تورس، لوردس،)  رد  نخواهندبی اعتماد باشتتتند با دول  همکاری 

شه ای  س   ه دور و اندی س  و به  ارویری   مدیری  دولتیدر به خصوص جایگاه این مهم ،  هن ا شکار ا به خوبی نمایان و آ

سازمانی  منجر به ساز و  ارهای آن می تواند  سب نتایج مطلوب فردی و  تا دهه  1891. توجه به مههود اعتماد از دهه شود 

                                                           
 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران )مسئول مکاتبات( 7

2  Robert B. Denhardt  
3  Lourdes Torres 
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همچون اعتماد درحقیق ،  ( .1882، 1)  یپیزبیشتر شد. این واژه از دیدواههای متهاوتی مورد بررسی قرار ورف   خیلی 1881

ستراتژیک قلمداد  ش  و به   ردهوا  االیی ا شدن آن عواقب زیان باری بر جای خواهد وذا  ه نیاز به مراقب  دارد و مخدوش 

روندی  1821 تا 1811یاستت  نوین حکوم  هاستت   ه در دهه همین روی افول آن یکی از جمله مشتتکالت محوری در ستت

حتی به  1333درصد و سال  91به  1321 اهشی داشته و فراز و فرودهای آن در  شور ما نیز مشهود اس ، بطوریکه در سال 

 .( 1391) ملک پور،  اس درصد رسیده  2. 11

 اس   ه سبباعتماد از جمله مهم ترین عناصری اس   ه افراد را به داشتن ارتباطات دو یا چند سویه تشویق  رده و حسی 

مهم ترین مسئله نظم اجتماعی برای دور یم و تا حدودی برای تونیس  2تعاون و همکاری می شود و بنابر وهته آیزنشتات ایجاد

نیستت  )  هم امکان پذیرایجاد اعتماد و همبستتتگی اجتماعی استت . یعنی بدون انستتجاد و نوعی اعتماد پایدار نظم اجتماعی 

، توجه ویژه ای به اعتماد اجتماعی داشته 3سلیگمن 2، ویدنر،1، هاردین4، باربر3نی چون لومان(. اندیشمندا12،ص1331چلسی، 

(. یکی از چالش های مدیری  دولتی نوین و جایی  ه نقطه عط  اعتماد برای مدیری  دولتی مطرح 1391اند ) از یا و غهاری، 

س ،  ه با وجود اعتماد ب شود عرصه ارتباط بین مردد و دول  ا شد ) اوردان، می  سویه عاید هر دوطرف خواهد  شتر منافع دو ی

 نند، به یکدیگر احتراد  در جامعه  نار هم زندوی می ی( صرف اینکه اشخاص1888) 9به عقیده وین استوکاز این رو، . (2111

ستتطحی فی مابین از اعتماد می وذارند و شتتاید رفتارهای خیرخواهانه و بدخواهانه نستتب  به یکدیگر دارند  ه خود ناشتتی 

شود. بنابراین، س  محقق نمی  صلی اعتماد در جلوویری از  آنهاس ، اعتماد در سطح ملی  ه مدنظر  اروزاران دولتی ا ارزش ا

، 8) ستتابین از پیش شتترط های الزد جه  ممانع  از هرو و مرو در جامعه استت  استت   هبه خطر افتادن روابط اجتماعی 

س  و با جایگ می تواند اعتماد (.2114 شک شد. بی اعتمادی و جدایی مردد از حکوم   زینی ر ای  این مهم را معنی می بخ

سیاری را بر جامعه تحمیل می  ند ) دانایی فرد،  سیاسی و در 1391نا امی ب ساز فراهم شدن توسعه  ( اعتماد بر دول  زمینه 

جهان امروزی اس . چرا ه اور اعتماد  دیگرای و  اهش اعتماد شهروندان متاسهانه از جمله چالش هاس  نهای  توسعه پایدار 

پیشتتتبرد برنامه های مختل ، در انجاد طرح های ملی و اجتماعی و یا حتی در برای عمومی باال باشتتتد مزایایی از جمله  مک 

و در زمینه  وجود خواهد داشتتت جذب حمای  آحاد مردد در زمینه تهدیدهای خارجی و داخلی از طرف وروههای مختل  

 بین المللی یک دول  مقتدر اس .  نشان دهنده ژس نیز خارجی  روابط

آن چیزی  ه به تحقق موارد مذ ور  مک می  ند جلب  اعتماد عمومی استت ، زیرا در پشتتتیبانی از  همانگونه  ه ذ ر شتتد 

ند تدوین و اجرای خط مشتتتی های عمومی و همین طور همراهی و همکاری اثر بخش شتتتهروندان نقش محوری ایها می  

(. این بی اعتمادی اغلب منوط به نوع عملکرد دول  استتت .  از منظر مدیری  دولتی حجم  اری زیاد و حوزه 11،2111)ووردن

س ؛ زیرا دول  با بودجه محدودی  ه دارد از توان تخصیص بهینه به تمامی  سترده دول  از علل بی اعتمادی به آن ا فعالی  و

مزید بر عل   اهش اعتماد شتتهروندان استت . به زعم برخی دیگر از  بخش ها و به بهترین نحو  استتته می شتتود و این خود

 (. 1392و یل را می دانند )دانایی فرد،  –دانشمندان دلیل این بی اعتمادی  اهش سرمایه اجتماعی و رابطه اصیل 

جامعه و  اعضتتایاعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انستتانی و زمینه ستتاز همکاری میان  ر شتتد، همانطوریکه  ه قبال هم ذ

ها، اعتماد سیاسی  یکی از این نوع اعتمادحال، افزایش دهنده تمایل به همکاری و پیش شرط الزد برای  سب موفقی  اس . 
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س   ه به رابطه بین مردد و دول  می پردازد  اعتماد می تواند تنش بین انعطاف پذیری مدیری  و  ( .2112، 1 اتز &)  وپر ا

هش دهد. ولی، متاسهانه پژوهش ها حا ی از این مطلب اس   ه در بین خود مدیران تمایل  متری پاسخ وویی سیاسی را  ا

ستیم  . از1بر دالیل ا بن سی مواجه ه دود اینکه  اروزاران و  تعامل با مردد بیش از انتخابات  رورتی ندارد ،آنجاییکه با دمو را

و در  عامل و درک حقیقی آنها دشوار اس مردد دور از دسترس هستند تآنجاییکه  مردد را دور از دسترس می پندارند و سود از

یکی از راهکارهای جلب این اعتماد  (. 2112، 2یانگ،  هینگ حکومتی نیستتتتند ) پایان آنها قادر به درک پیچیدوی مستتتا ل

سی سی و  اروزاران حکومتی عمومی، نقش بورو را سیا س عواملبه عنوان  و نهادهای  سی لیدی در تعیین  سیا  3طح اعتماد 

پژوهش حا ر به دنبال پاسخ وویی به این سوال اس   ه چه رابطه ای بین اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی وجود نهایتا؛  اس .

نهایتا چه راهکارهایی برای  جلب نظر و مشتتار   ستتیاستتی مردد استت ؟آیا یکی از راهکارهای باال بردن اعتماد عمومی  دارد؟

 جلب اعتماد و همکاری مردد وجود دارد.

 

 ادبیات

 4اعتماد عمومی

اعتماد عمومی یکی از جنبه های مهم روابط انستتانی و زمینه ستتاز مشتتار   و همکاری میان اعضتتای جامعه استت . اعتماد، 

ش سرع  می بخ صادی، اجتماعی و فرهنگی  ضای مبتنی برمبادالت را در زمینه های مختل  اقت اعتماد، ابزارهای چون  د. در ف

ستد ضمین داد و  صد افراد برای باز پرداختها و اعتقاد به  زور و اجبار برای ت س  می دهند و در عوض ق ها  ارایی خود را از د

ا افزایش می دهد و درستکاری افزایش می یابد. اعتماد،  ار بازار را رونق می بخشد، تمایل افراد را به تعامل و همکاری با وروهه

(. 1393شتتتبکه ای پررونق از تجمعهای داوطلبانه در ابعاد مختل  زندوی اجتماعی ایجاد می  ند) به نقل از قلی پور، آرین، 

اعتماد، ر تتای  را جانشتتین اجبار می ستتازد و این یکی از اهداف مهمی استت   ه نخبگان و اداره  نندوان جامعه درصتتدد 

اعتماد، پیش شتترط عمده و  لیدی برای موجودی  هر جامعه محستتوب می  (. 1393بی، فاطمه،دستتتیابی به آن هستتتند )وال

شود و برای حل مسا ل اجتماعی  روری به نظر می رسد. ما در زندوی با خطرهای زیادی مواجه هستیم و پیشرف  تکنولوژی، 

سک افزایش می یابد.  س   ه احتمال ری سازد. در اینجا نه ای اعتماد، پیش زمیزندوی را بیش از پیش غیرقابل پیش بینی می 

سان در نهای   شنا س . امروزه جامعه  شهای مبتکرانه و آمادوی برای پذیرش فناوریهای جدید ا سی و تال سیا شار    برای م

دریافته اند  ه بدون اعتماد، زندوی روزمره اجتماعی  ه ما برای خود فراهم می  نیم به ستتتادوی امکان پذیر نیستتت . اعتماد 

حکاد و توسعه سیاسی اس . و با توجه به تغییر و تحوالتی  ه جامعه ما با آن دس  به وریبان بوده اس ، زمینه ساز مشروعی  

س  و در 1889تالش در جه  افزایش اعتماد  رورت تاد دارد) وود . دی ،  سرمایه اجتماعی ا شاخص های اعتماد،  (. یکی از 

امیل دور یم، با  (. 1393م استت ) والبی، فاطمه ، زایش جرا   ،  اهش انحرافات و افحقیق  یکی از پایه های اصتتلی مشتتار

مبنای نظری انسجاد وروههای مذهبی، اعتماد را احساس همبستگی وروه در دو سطح مکانیکی و اروانیکی تعری  میکند. وی 

صور  نش، اعتماد را پیش بین شتراک و اعتماد می بیند. ما س وبر، با مبنای نظری  شگرانمبنای اعتماد را در ا بر  ی رفتار  ن

شترک می داند.  سات م سا ساس نی  مندی و منافع متقابل و  ار ردی تعری  می  ند و مبنای اعتماد را منافع متقابل و اح ا

جورو زیمل، با مبنای نظری مبادله، اعتماد را شکلی از اعتقاد به مثابه وابستگی مطمئن به یک نهر یا یک اصل و صور انتزاعی 

می  ند. وی مبنای اعتماد را ارتباط می داند. مبادله اصلی ترین شکل  نشهای متقابل انسانهایی اس   ه در مثل پول تعری  

سب  به  س . بدون اعتماد عمومی افراد ن شرایط مبادله، اعتماد ا ستند. به نظر وی یکی از مهم ترین  آن به دنبال منافع خود ه
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را یکی از مهم ترین نیروهای انستتجاد جامعه می خواند. تالکوت پارستتونز، با  یکدیگر، جامعه تجزیه می شتتود و بنابراین، اعتماد

ستومپکا مبحث اعتماد اجتماعی  شها، هنجارها و تعهدات می داند. ا شده ارز مبنای نظری نظم اجتماعی، اعتماد را مدل درونی 

س  برخورداری جامعه جدید از ویژویهای منح ستگی متقابل، را مورد توجه ویژه قرار داده، معتقد ا صر به فردی چون شدت واب

وستردوی و تنوع جوامع، تزاید نقشها و تمایز اجتماعی، بسط نظاد انتخاب، پیچیدوی نهادها و افزایش ابهاد، غریبه بودن نسب  

، به محیط اجتماعی، توجه به اعتماد و نقش آن در حیات اجتماعی را به واقعیتی جدی مبدل  رده استت  ) غهاری، غالد ر تتا

از مولهه های اصلی مدرنیته اعتماد اس . اعتماد ا طراب را  اهش داده و نوعی احساس تداود وا ح اس   ه یکی  پر(. 1393

(. به زعم، 1899، 1و نظم رویدادها یا امنی  وجودی در فرد به وجود می آورد. اعتماد جزء الینهک نظم اجتماعی استت )  لمن

اولین زمینه اعتماد؛ نظاد  رهنگهای پیش از مدرن را به شتترح زیر از هم متمایز می  نند ویدنز چهار زمینه اصتتلی در اعتماد ف

ستای زمان و مکان  شته های روابط اجتماعی را در را سازماندهی ر شتر محیط های پیش از مدرن،  س   ه در بی شاوندی ا خوی

ا ه دین، حستتن اعتماد به رویدادهای فراهم می ستتازد. دومین زمینه اعتماد، اجتماع محلی استت . ستتومین مذهب استت  چر

سن  برخالف دین به اعتقادات و عملکردها ارجاع  س .  سن  ا طبیعی و اجتماعی را ایجاد می  ند و چهارمین زمینه اعتماد، 

ندارد، بلکه به شیوه این اعتقادات و عملکردها در رابطه با زمان خاص مرتبط اس . سن  تداود بخش امنی  اس . از نظر ویدنز 

 مکانی بیشتری از هم داشته –دیگر نه تنها افراد نزدیک به دید ما اهمی  دارند، بلکه در جوامع نوین، افراد هرچه فاصله زمانی 

شتری دارند )ایگر،  شند، به اعتماد نیاز بی سیوس ؛ 2111با شند،  "(. به وهته  نه شته با اور مردد به دولتمردان خود اعتماد ندا

. جنس اعتماد مردد به دول  با جنس ارتباط مردد با سایر نهادها مثل دانشگاه تهاوت دارد. از اینرو "رددول  توان ماندواری ندا

 ه اعتماد سیاسی به عنوان یکی از راهکارهای افزایش دهنده اعتماد عمومی مطرح می شود. اس   

 اعتماد عمومی: تبیین کننده ای مهم برای اعتماد سیاسی 

نکته مهم اینجاست   ه پیش شترط های الزد اعتماد ستیاستی  داد اند، چه چیز موجب می شتود  ه افراد  به یک ستیستتم 

ستتیاستتی و نهادهای آن اعتماد  نند؟ در پاستتخ به این مهم تئوریهای مختلهی مطرح استت   ه یکی از مهم ترین آنها نحوه 

مشخص سازد چگونه عملکرد نظاد دولتی در جلب اعتماد عمومی می  عملکرد بورو راسی های دولتی را مدنظر قرار می دهد تا

سیاری از مشکالت  سرچشمه ب شد. به زعم، پرسمن و ویلداوسکی  سی موثر با سیا سب  به حا مان  تواند در نوع نگرش مردد ن

 (. 1398سیاس  وذاری ها نههته اس  ) دانایی فرد، خط مشی و اجرایی در حوزه 

جه  پیدا می  ند عتماد سیاسی هم به سم  رژیم سیاسی و هم به سم  دارندوان اقتدار در جامعه ی ووید ام 2اما ایستون 

شاخص پرداخ   ه عبارتند از  3(. نوریس1393)حیدری،  سی به پنج  سیا سی   هم در تعری  اعتماد  سیا حمای  از اجتماع 

م مثل دمو راسی و مانند آن، حمای  از  نشگران مثل مل ،  شور، حمای  از قانون اساسی  شور، حمای  از امور اجرایی رژی

سی ها و احزاب ضاییه، بورو را سی مثل دول ، پارلمان قوه ق سیا سی و نهادهای  شایگان،  سیا نیز  4(. تیلور و بورلی1398) 

. آن ها برداشتتت  عامه از عملکرد ستتتازمان های دولتی را به عنوان عامل موثر بر اعتماد عمومی به حکوم  ها عنوان  رده اند

ارتباط داشتتته اند و نتیجه ویری  ردند  ه  91دریافتند  ه این متغیرها به طور معناداری با تغییرات اعتماد ستتیاستتی در دهه 

اعتماد عمومی نستتب  به دول  تا حد زیادی متاثر از برداشتت  ها و تصتتورات نستتب  به عملکرد دول  استت . به باور آنان بی 

و  اروزاران بخش عمومی ریشه شکس  های واقعی و مشکالت عدیده ای سیاس  مداران به  اعتمادی نسب  به دول ، نهادها

 (. 1381شمار می رود ) به نقل از زاهدی، 

                                                           
1  Coleman  

2  Easton 
3  Norris  
4 Taylor & Borely  
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سازی و اجرای  صلی پیاده  سازمان های دولتی ابزار ا شکل ورفته منویات به عبارت دیگر،  س  های  الن  سیا سی و  سیا حکاد 

ستند و به همی سی ه سیا ستر نظاد  س   ه  ن عل  در ب شاخص ا صلی ترین  سی های عمومی در زمینه های مختل  ا بورو را

 1مردد با استناد به آن در مورد میزان قابلی  ها و سطح  های  یک حکوم  به قضاوت می نشینند. سایر پژوهش ها مثل سیمز

ستگی اخالقی آنها، ع شای سازمان های دولتی( و عدد  ساد رهبران بورو راتیک ) مدیران  سب دول  در زمینه های ف ملکرد نامنا

ستم خدمات عمومی و  ار رد نامطلوب و غیر  سی مختل ، عدد تطابق انتظارات روزافزون عامه مردد با عملکرد دول  و  ع  

قابل دفاع بورو راستتتی ها را ازجمله عوامل اصتتتلی بی اعتمادی مردد نستتتب  به حکوم  ها ذ ر می  ند. به ویژه زمانیکه 

ی تواند وعده های انتخاباتی سیاسیون را محقق سازد. به زعم تیلور، بورلی نیز اعتماد منوط به تصورات نسب  به بورو راسی نم

س  های واقعی و  شک شه  سب  به دول ، نهادها و  اروزاران بخش دولتی ری س . به اعتقاد آنان بی اعتمادی ن عملکرد دول  ا

 .(1392ایی فرد، مشکالت عدیده سیاستمداران به شمار می رود ) دان

 

 نظریه های اعتماد عمومی از دو منظر کالن و خرد

 نظریه پردازان کالن اعتماد عمومی .1

معتقد به عوامل ساختاری و  الن اعتماد هستند. آنها  3، فو ویاما2اندیشمندانی چون، تونیس، دور یم، مار س، اینگهارت

 (1381بر ساخ  اجتماعی و به ویژه روابط اجتماعی تمر ز داشتند. )به نقل از خانباشی، 

 

 نظریه پردازان خرد اعتماد عمومی .2

نی عواملی  ه کستون،  لمن، بالو، جانستون به عوامل فردی و خرد توجه داشتته اند. یعی؛ ارننظریه پردازان این حوزه چو

دانی اندیشمن متاثر از ویژویهای زیستی، روانی و شخصیتی افراد اس .  یعنی اعتماد متاثر از  نش های میان افراد اس .

آمده استتت  نگاههای متهاوتی به مقوله اعتماد عمومی داشتتتته اند و مولهه های  1-1 ه خالصتتته نظریات آنها در جدول 

 ه اند. متهاوتی را به شرح زیر مدنظر داشت

 

 خالصه ای از یافته های پژوهش های مربوط به اعتماد عمومی

 خالصه نظریات و یافته ها سال صاحب نظر ردیف

1 Ruscio 1888 

شی از اعتماد به نهادها و  سی نا سیا دول  و  فرآیندهایاعتماد به نظاد 

همین طور افراد و متولیان )مدیران و  ار نان( ستتتازمان های عمومی 

س . طراحی نهادی و  آن در زمینه ی ایجاد توازن و تعادل  فرآیندهایا

به عنوان مشتتتکل اعتماد نستتتب  به  پاستتتخ ووییبین آزادی عمل و 

 حکوم  اداری اس .

2 Anheier & 

Kendull 
2111 

 اعتماد معرفی سه رویکرد نسب  به 

. رویکرد جامعه شتتناستتانه ) اجتماعی(    2رویکرد اقتصتتادی   .1

 . رویکرد سرمایه اجتماعی3

                                                           
1 Sims  
2 Inglenhart  

3 Fukoyama 
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3 Hofstede 2111 

دالیل بی اعتمادی مردد را به ستتیاستت  وذاران و مجموعه ی حکوم  

شار   مدنی در جامعه ، نقش  شورها، فقدان اعتماد و م در برخی از  

دول  و پارادو س خدمات، ورایی حکوم ، بار  اری شتتتدید  تمر ز

 ظهور فردورایی و افول جامعه ورایی می داند.

4 Inglehardt 1881 
مردد نستتب  به پاستتخ وویی  تتعی  دول  را عامل مهم بی اعتمادی 

 دول  می داند.

5 Bock 2111 
های مختل  را  ل  در حوزه  ی  دو عال یا نحوه ی ف چگونگی عملکرد 

 دول  می داند.ریشه ی اعتماد یا بی اعتمادی به 

6 Burg 2111 
. اعتماد مبتنی بر 1اعتماد عمومی را از دو منظر تقسیم بندی می  ند  

 اعتماد مبتنی بر نتیجه -2دانش 

 

پاسخ وویی را در سازمان های دولتی مهم ترین عامل افزایش  و راسکیو  از میان عوامل موثر بر اعتماد عمومی، رابرت دنهارت

فقیهی نیز پاستتخ وویی را به عنوان ابزار  نترل دول  به عنوان تضتتمین استتتهاده .  (1888دهنده اعتماد می داند ) دنهارت، 

ایه اجتماعی ) میزان عامل ستترم و  ندل اینگهارت ولی،صتتحیح از منابع عمومی و ابزاری برای بهبود خدمات دولتی می داند. 

مشتتتار   و اعتماد( در یک  شتتتور را  ما بیش بر ستتتطح اعتماد مردد به دول  و نهادهای عمومی موثر قلمداد می  ند ) 

 ( 1883اینگهارت، 

 

 مبانی نظری اعتماد عمومی 

تئوریهای بنیادین اعتماد عمومی عبارتند از  رویکردهای مدیریتی، مدیری  دولتی اجتماعی ) جامعه شتتناستتی(، اقتصتتادی ) 

مبتنی بر عملکرد فرد استت   ه نوستتانات ، (. رویکرد مدیری  بازروانی 1393و یل( و رویکرد استتالمی ) دانایی فرد،  –اصتتیل 

سب  می دهد. از این دیدواه عل  بی  شهروندان از آن ن ش   اعتماد عمومی را به تغییرات در  یهی  ارا ه خدمات دول  یا بردا

و در اعتماد به دول  را مجددا احیاء  ند اعتمادی عمومی دول  استتت  و انجاد اصتتتطالحات در  یهی  ارا ه خدمات می تواند 

س   ه دول  از توان الزد  سیع ا سئولیتهای دول  با توجه به بودجه محدود به اندازه ای و شود حجم م رویکرد دود وهته می 

برای انجاد همه آنها برخوردار نیست  و به دلیل بار  اری زیاد،  نمی تواند انتظارات شتهروندان را به خوبی برآورده ستازد و این 

هروندان می شتتود. نگاه اقتصتتادی نیز نوعی رویکرد عقالنی و موقعی  ورایانه به اعتماد امر موجب  اهش یا ستتلب اعتماد شتت

و یل نشتانه بی اعتمادی بین دو طرف است . به این معنی  ه هر یک از دو  –اصتیل نهس وجود عمومی است . از این دیدواه 

توانند به هم اعتماد  نند. افرادی نظیر وروه اصتتیل و و یل به دنبال حدا ثرستتازی منافع خود هستتتند و در این صتتورت نمی 

اینگهارت عواملی همچون ستتترمایه اجتماعی را بر بهبود اعتماد عمومی موثر فرض  رده و عوامل فرهنگی را عل  اصتتتلی بی 

اعتمادی به دول  می دانند. باالخره در دیدواه اسالمی مهم ترین عامل بی اعتمادی بین مردد و حکوم  حجاب مدیریتی اس  

سخ وویی و  شد عامل پا س . اما ظرفی  ه مو د هر پنج راهکار با شهروندان ا شکل پیوند تنگاتنگ  اروزاران و  راه حل این م

س  ) دانایی فرد،  سی و مبانی (. 1392دول  و نهادهای عمومی ا سیا سته پژوهش یعنی اعتماد  سی متغیر واب در ادامه به برر

 نظری آن می پردازیم.
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 اعتماد سیاسی

اعتماد برترز، اعتماد ستیاستی نگرش حامیانه و مثب  مردد نستب  به نهادهای ستیاستی و  نشتگران در جامعه است . به زعم،

شنایدر  س  و ا شی های آنان باز می وردد. لیپ ستمداران و خط م سیا ساس مردد در مورد  سیترین به اح سی از نظر  هم 1سیا

سی محدود می دانند و مدع سیا سی را به رهبران  سیا ستمداران فقط به فکر اطمینان  سیا صور  نند  ه  ی اند هرواه مردد ت

سادات،  شمس ال س  دغدغه 1381منافع خود هستند، اطمینان به دول   اهش می یابد ) زاهدی،  سالها سا لی  ه  ( یکی از م

چون نظریه پردازان عرصتته مدیری ، علود ستتیاستتی و جامعه شتتناستتی بوده اعتماد ستتیاستتی استت .  ه این واژه با مهاهیمی 

مشروعی ، مشار   سیاسی، فرهنگ سیاسی، حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی نیز در ارتباط اس  و یکی از پیش شرط های 

مهم دول  سازی و  ارآمد شدن نهادهای دولتی محسوب می شود و  اهش اعتماد سیاسی یکی از موانع  ارآمدی اداره  شور 

شده  ستهای تنظیمی دول  ها معرفی  سیا شبرد  شار   و پی س . بی اعتمادی به نهادهای دولتی عوار ی همچون  اهش م ا

سیاسی، نادیده ورفتن قوانین و مقررات، فرار مالیاتی و عدد پشتیبانی دول  در شرایط بحرانی و ا طراری دارد ) یوسهی، علی، 

ستین(1338 سی، یعنی مجموع افرادی  ه در یک واحد 2. ای سیا سه بخش می داند؛ اجتماع  شکل از  سی را مت سیا ، هر نظاد 

شتراک دارند،  سیاسی ا یعنی قواعد  لی بازی  ه مردد به موجب آن می  "رژیم "سیاسی قرار می ویرند و در یک تقسیم  ار 

منتخب یا منصوب  ه تصمیم ویریهای سیاسی را برعهده  ،  یعنی مسئوالن"مقامات "توانند در قدرت سیاسی سهیم شوند؛ و 

سب  به هر یک از  سی را می توان ن سیا صمیمات را اجرا می  نند؛ بنابراین اعتماد  اجزای مذ ور در نظر ورف  ) دارند و آن ت

ستون، دیوید،  شامل اعتماد مردد؛ ب (.1821ای سترش داد و آن را  سی را و سیا سی البته می توان مههود اعتماد  سیا ازیگران 

 غیرحکومتی و اعتماد بازیگران سیاسی به رقیبان خود نیز دانس .

 اعتماد سیاسیمبانی نظری 

شنایدر هم  س  و ا شی های آنان باز می وردد. لیپ ستمداران و خط م سیا سی به احساس در مورد  سیا سیترین، اعتماد  از نظر 

سی محدود می دانند و مد سیا سی را به رهبران  سیا س  مداران فقط به فکر اطمینان  سیا صور  نند  ه  عی اند هرواه مردد ت

اعتماد  ؛(. در واقع از نگاه وارن1381منافع خود هستتتتند اطمینان به دول   اهش پیدا می  ند ) زاهدی، شتتتمس الستتتادات، 

 قی، اجتماعی، وسیاسی یعنی تمایل مردد به پیروی از رهبران سیاسی جامعه اس  و فو ویاما نیز به درک مشترک جامعه اخال

(. اما هثرینگتون اذعان می دارد  ه اعتماد 1889ستتیاستتی با توافق بر روی ارزشتتهای اجتماعی اشتتاره نموده استت ) فو ویاما، 

ساختن انتظارات  سی در برآورده  سیا شهروندان پیرامون توانایی و موفقی  حا مان  س  از درجه ای از باور  سی عبارت ا سیا

باط تنگاتنگی از یک سو بین اعتماد اجتماعی) اعتماد مردد به یکدیگر( و سیاسی ) اعتماد به نخبگان( و آنهاس . از منظر او ارت

صر مهم و  لیدی در تلقی و  ش  آنها از  ارآمدی دول  وجود دارد. در واقع، عن سی افراد و بردا سیا سویی دیگر بین تجارب  از 

عی  مربوط به موفقی  ها و موقعی  های دول  استت  ) هثرینگتون، ادراک شتتهروندان از  ارآمدی دول  نههته استت  و نه واق

1889.) 

سات و ارزیابی در باره نظاد  سا سی توده ها دارد  ه در آن به نحوه نگرش، اح سیا سی ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ  سیا اعتماد 

 سیاسی و نهادهای ذیربط توجه می شود. دو تعری  متهاوت از اعتماد سیاسی ذ ر می وردد 

احتمال اینکه یک نظاد سیاسی یا بخشی از آن پیامدها یا نتایج مورد نظر مردد را در آینده تولید خواهد اعتماد سیاسی:  -1

)  بدهند با اجبار  اری انجادطلوب بدون اینکه مردد م رد؛ به عبارت دیگر اعتماد ستتیاستتی، یعنی احتمال  ستتب نتایج 

 (.1829، 3وامسون

                                                           
7 Lipest & Schneider  

 
8  Easton  
5  Gamson  
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صی را انجاد دهند اعتماد باور ما راجع به عم -2 س   ه از دیگران انتظار می رود؛ یعنی احتمال اینکه دیگران  ارهای خا لی ا

و یا از انجاد  ارهای خاصتتی امتناع  نند. اعتماد عبارت از این اعتقاد استت   ه دیگران از طریق انجاد یا عدد انجاد برخی 

 اجتناب می  نند اعمال موجب خشنودی ما می شوند و یا از وارد آمدن زیان به ما 

(Offe C ,1888) 

ستتال فاصتتله وجود دارد، اما نکته مشتتترک آنها تا ید بر این مقوله استت   ه اعتماد نوعی باور یا اعتقاد  31بین این دو تعری  

س . یعنی تا چه حدی افراد می توانند به نهادهای عم سط دیگران ا س . منظور از باور، ایمان به انجاد  ارها در آینده تو ومی ا

 (. 2111اعتماد  نند )لوی، استو ر،

 

 سیاسیعمومی و پیشینه پژوهش های تاریخی اعتماد 

متاسهانه در  شور ما در این زمینه پژوهش های اند ی صورت پذیرفته اس . پژوهش های سالهای قبل از انقالب خود حا ی از 

سب  به احساس ناام س  ) بی اعتمادی مردد ن ستم حا م بوده ا سیاسی در ( 1821وستوود، نی، ظلم و  پیش از انقالب اعتماد 

شهد، و یزد به ترتیب؛  شهر تهران ، م شاخص هایی چون باور به  43، و 41، 34سه  سی با  سیا شد. اعتماد  صد بوده اعالد  در

صد صدیان، باور به تعهد عمومی مت صدیان، باور به ظرفی  های اجرایی مت شمندی مت صدیان هو یان و باور به هوی  فردی مت

سال  شد. در  سی، اعتماد به  1392اندازه ویری  سیا سی، اعتماد به نهادهای  سیا سه مولهه اعتماد به نظاد  سی با  سیا اعتماد 

شان داد  شتند، و  2332 نشگران سیاسی بررسی شد  ه نتایج ن درصد اعتماد  21نسب  به جمهوری اسالمی اعتماد زیادی دا

نهر از شهروندان بیس  ساله تهرانی  441با بررسی عوامل تاثیروذار به اعتماد سیاسی در بین  (1393شایگان، )  ند. می داشت

سی را  سیا صد تخمین زد.  ه در این میان و عی  رفاهی، ر ای  از  12اعتماد  سب  به تالش در زندوی و نگرش مردد در ن

صادی مهم ترین ن -دول  در ایجاد رفاه اجتماعی سخ وویان دارد. اقت سی پا سیا سپانیا نیز قش را در اعتماد  سایر  شورها مثل ا

شته تا با انجاد  صالحاتیسعی بر آن دا شهروندان ا دارند را،  ر ه نقش تقریبا منهعلی در اداره امو یدر بخش دولتی خود، بتوانند 

عال بودن شویق به فت، دولتیجایزه های  یهی و مدرن سازی مدیری  تعیین ی، دسازی، بهبود شبکه های اینترنتنطریق توانم زا

(، ستتتیمز، ) 2111، ) 3(، بارنز و ویل2111، ) 2(، ریان2111)1 نند، چرا ه اندیشتتتمندان دیگری نیز چون پولی ، و بو ارت

و این امر مدیران ندان اس  ( به این مهم اشاره داشته اند  ه اف  عملکرد دول  ناشی از نار ایتی شهرو2111) 4( و باک 2111

اصتالح و اعتماد مردد به دول  بهبود بخشتند تا بتوانند در مردد تغییر به  بر آن داشتته تا نهادهای خدماتی رادولتی استپانیا را 

سالهای  (.2112تورلس، وجود آورند )  شهروندان را بین  سوی  در پی وقایعی  1882تا  1832آمریکا نیز این  اهش اعتماد از 

از هنی طی مصاحبه تلنتایج آن  ه  ،بیشتر در سطح دول  ملی تا محلی تجربه  رده اس ن جنگ ویتناد، رسوایی واتروی ، چو

علود سیاسی فارغ التحصیل  322( در طی نظرسنجی از 2112شهروند به دس  آمد.  اینگ یانگ نیز از دانشگاه فلوریدا  ) 229

صمیمات به  21و مدیری   ه  شهروندان در ت شار    شته اند در باب اعتماد و اهمی  م سال تجربه  اری در بخش دولتی دا

ستتترمایه اجتماعی، اعتماد به دول  بررستتتی  رد ) یانگ، پژوهش پرداخ  و اعتماد را با مولهه هایی همچون؛ اقدامات جمعی، 

این عدد اعتماد بیشتتر از ستم  مستئولین به طرف مردد است  ولی از طرفی دیگر واهی  یافته پژوهش او نشتان داد( . 2112

اعتماد بیش از حد عواقب زیان بارتری نستتتب  به اعتماد  م به بار خواهد آورد. در نهای  با بررستتتی ادبیات در حوزه اعتماد 

شان دادن رابطه بین مت سی مقاالت محقق به مدلی برای ن سی و برر سیا شکل )عمومی و  سید  ه در  ( 1-1غیرهای پژوهش ر

                                                           
1  Pollitt & Boukaert  
2 Ryan  
3  Barnes & Gill 
4  Bok  
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ولی آن چیزی  ه در بین تمامی مقاالت، یافته های پایان نامه های مدیری  مشتتتترک بود، اهمی  ستتترمایه  مشتتتهود استتت .

 بود. 2و مقوله پاسخ وویی1اجتماعی 

 مههومیمدل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مدل مههومی پژوهش(1-1شکل )

 شناسی پژوهشوش ر

ل تحلی ،اطالعات و تحلیل داده ها توسط محقق وردآوریروش با توجه به سوال پژوهش و به منظور صرفه جویی زمانی و پولی 

صورت تحلیل محتوا  -داده بنیاد سایر محققین  سط  س . پیمایش هایی  ه تو سایر پژوهش ها بوده ا و تحلیل ثانویه مقاله ها و 

دبیات و مبانی نظری ا ،و اشتتترا ات آنها مورد بررستتی قرار ورف . برای رستتیدن به مدل مههومی مجددا افتراق پذیرفته بود، 

ادبیات تحقیق مطالعات استنادی، اینترنتی و منابع همچنین برای و اعتماد عمومی و اعتماد ستیاستی مورد بررستی قرار ورف . 

 مورد بررسی قرار ورف .التین و فارسی جه  بررسی مولهه ها و رابطه بین متغیر مستقل و وابسته 

 

 بحث و نتیجه گیری

سخ سی در پژوهش حا ر در پی پا سیا سوال بود  ه آیا رابطه ای بین اعتماد عمومی و اعتماد  مدیری  دولتی و  وویی به این 

تایج ، ننتایج آنها  ه مو د سوال اصلی پژوهش بودند مطالعات اسنادی و بررسی با توجه به بررسی مقاالت و جامعه وجود دارد؟ 

ردد به وسیله تغییر در بورو راسی و حر   به سوی مدرن سازی نشان داد چه در داخل و چه در خارو از  شور جلب اعتماد م

سته در جلب اعتماد عمومی  شد.مدیری  توان سم  مدیری  دولتی نوین  راهگشا با اما خوب در برخی از  شورها هم حر   به 

دولتها می توانند با بهبود اعتماد عمومی نستتب  به  ولی خود از جمله موارد  مرنگ شتتدن اعتماد مردد به دول  بوده استت .

قداد جه  این مهم با همکاری دستگاههای اجرایی و اسازمان های دولتی در راستای ارتقای سطح اعتماد سیاسی حر    نند. 

شود و مواردی همچون القای اطمینان خاطر به مردد و جلب اعتماد آنان به برنامه ها و ا صالح آنها محقق می  قدامات دول  از ا

سازی،  شهاف  سته هاطریق  ستدالل منطقی، توجه به ارزش ها، خوا سیله ا و باورهای مردد و  توجیه و اقناع افکار عمومی به و

صلی مردد، توجه به منافع همه افراد، وروهها و  شکالت ا سا ل و م سایی و حل م شنا اعتماد متقابل دول  به ظرفی  های آنان، 

جاری مردد، محور امور ، التزاد عملی به مبانی شتتهافی  اداری به ویژه در زمینه انجاد ادالنه و منصتتهانهه طور عبطبقات جامعه 

                                                           
1  Social Capital  
2 Accountability  

حل مسائل و 

مشکالت 

 شهروندان

 تعامل دولت

 شهروندان

عدالت محوری 

دولت و سازمان 

 های دولتی

 سیاسیاعتماد  اعتماد عمومی

اعتماد به سیستم 

 سیاسی

اعتماد به 

 نهادهای سیاسی

اعتماد به 

کارگزاران 

 سیاسی
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ساالری و پرهیز جدی از رابطه سته  شای صول  سطوح  قرار دادن ا صاب  اروزاران و مدیران دولتی در  صا در انت صو مداری خ

رابر دریاف  مالیات و عوارض،  مک به اقشار  عی  و آسیب ارا ه خدمات عمومی مناسب و ملموس به شهروندان در بمختل ، 

همچنین به منظور اعتماد ستتازی بیشتتتر، پذیر جامعه و برقراری رابطه نزدیک و تنگاتنگ با شتتهروندان و توجه به نظرات آنها. 

منافع عمومی بر  مردد باید قانع شتتوند  ه  اروزاران ستتیاستتی و مدیران بخش عمومی واجد ویژویهای زیر می باشتتند  ترجیح

شخصی صیل منافع  ساس وظیهه وو یل بود - ه خود متاثر از تئوری ا  تعهد، تخصص، تجربه و ، پرهیز از اتالف بی  المال، اح

ستهاده درس  و بهینه از امکانات  شی در حل مشکالت، ا مهارت های الزد برای انجاد وظای ، توان اجرایی باال، تدبیر و دور اندی

سازی،  موجود، خالقی  و صمیم  شار   مردمی در ت شعاری از م ستهاده عملی و غیر  برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر نوآوری، ا

 بهبوددر ورو اعتماد مردد سطح بررسی مقاالت و مطالعات اسنادی نشان داد  ه افزایش همچنین، نتایج اداره امور  شور و  .....

س . و عی   سازمان های دولتی ا سکیو مدعی بودند  ه مقوله پاسخ وویی  پاسخ وویی از جمله مولهه هایی بود  ه دنهارت، را

دنهارت مدعی این مطلب بود  ه افزایش منابع و مستتئولیتهای  افزایش آن راهکاری موثر جه  جلب اعتماد مردد استت . ولی،

. برای غلبه به این (1888، این افول منجر به  اهش اعتماد شتتده استت  )دنهارت ، دول  متناستتب با پاستتخ وویی نبوده استت 

سازمان های دولتی شکل  سخ وویی  م شان داد بین اعتماد عمومی و پا ستا برنامه ریزی نمایند، چرا ه مطالعات ن باید در این را

 شده از سوی نمایندوان مردد حشهروند مداری، شهافی  اطالعات، حساس بودن به سواالت مطرهمبستگی مثبتی وجود دارد. 

 هستند.  رد  ارااز جمله موانیز 
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