
 9ـ33  ، صفحات9311 تابستان، 22 ، شمارهمششسال علوم سیاسی،  پژوهی، مجله دانشکده حقوق و فصلنامه دولت

 سازوکار اعتماد مردم به عملکرد دولت در
شرایط شیوع کرونا   

 ( 82/70/9911: بیتصو خیتار ـ70/70/9911: افتیدر خی)تار

  9اثوندیغ احمد

 چکیده

امروزه شيوع ویروس كرونا در ایران و سراسر جهان تبدیل به یك مسئله 
ها را نيز  اجتماعي شده و به نوبه خود جایگاه، كاركرد و اهميت نهاد دولت

شناختي اعتماد مردم به  آشکار نموده است. این مقاله با هدف تحليل جامعه
 استفاده برناد باربر و زتومکا های نظریه ر شرایط شيوع كرونا ازعملکرد دولت د

بوده و جامعه آماری آن را افراد « پيمایش»است. روش تحقيق پژوهش  گردیده
دهند. از طریق فرمول  تشکيل مي 9911سال به باالی كشور در سال  91

نفر برآورد گردیده و شيوه  9077كوكران حجم نمونه تحقيق برابر با 
كه دهد  ها نشان مي باشد. یافته مي« ای گيری چندمرحله نمونه»گيری از نوع  نهنمو

از رفتارها و انتظارات  یا بحث اعتماد به عملکرد دولت هم متوجه مجموعه
شناختي اعتماد در قبال نظام  بعد ارزش زيو ن ياسينسبت به نظام س یابزار

، اعتماد مردم زتومکا. به طور مشخص و متأثر از ایده نظری شد با يسالمت م
اعتماد »بوده كه كماكان در سطح « اعتماد ابزاری»كشور به نظام سياسي از نوع 

باشد؛ در مقابل، اعتماد به نظام پزشکي و سالمت كه اعتمادی مبتني بر  مي« پایه
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حد بسياری افزایش باشد، در مي« شناختي اعتماد ارزش»انتظارات اخالقي و نيز 
یافته است. همچنين در بررسي اعتماد مردم به عملکرد مجموعه دولت مشخص 

شود؛ به  های هر دو نوع اعتماد تشکيل مي های اعتمادساز از معرف شد كه مؤلفه
شوند بتدریج به  عبارتي مردم وقتي وارد تعامل و همکاری با مجموعه دولت مي

پردازند و از حجم انتقادات كاسته  معي ميرعایت رفتارهای بهداشتي فردی و ج
 سازد.  های همکاری مردم را فراهم مي شود كه به نوبه خود زمينه مي

اعتماد اجتماعي، عملکرد دولت، بحران كرونا، اعتماد ابزاری،  واژگان کلیدی:
 .شناختي اعتماد ارزش
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 بیان مسأله پژوهش

گسترش آن در سراسر امروزه شيوع ویروس كرونا در كشور ایران و حتي 
جهان تبدیل به یك مسئله اجتماعي مهمي شده است؛ به نحوی كه بيشتر مناطق 

اند. در این ميان  شهری و روستایي در معرض ابتال به این ویروس قرار گرفته
باوجود اینکه بيشتر كشورها در جریان شيوع ویروس در چين بودند و نيز 

دهد كه  داشتند؛ اما یافته نشان مي احتمال سرایت آن را به كشورشان اطالع
عمده كشورها در مواجهه با ورود ویروس غافلگير شدند و تعداد مبتالیان و 

 فوت شدگان بسرعت افزایش یافت. 
رساني رسمي  در ایران با شيوع گسترده ویروس كرونا در سطح شهر قم و اطالع

مناطق شمالي  موجب گردید بسياری از 9912دولت درباره آن از اوایل اسفند 
های همجوار شهر قم به سرعت درگير با این بيماری  كشور و نيز برخي از استان

شوند و بتدریج در مناطق مختلف كشور شيوع پيدا كند. در این خصوص برای 
جلوگيری از گسترش ویروس كرونا هم مردم با رعایت اقدامات مختلف 

بيمارستاني سعي در كنترل بهداشتي و هم مراكز پزشکي با تجهيزات بهداشتي و 
اند؛ بر این اساس؛ شيوع، مبارزه و كنترل شيوع كرونا در عين  این بيماری نموده

ها، الگوهای رفتارهای اجتماعي افراد جامعه را عيان  ها، انگيزه اینکه كنش
سازد تا  نماید؛ جایگاه، كاركرد و اهميت نهاد دولت را نيز بيشتر آشکار مي مي

نهادها مشخص و بتوانند برای سالمت اجتماعي، رواني و كاركردهای اصلي 
 جسماني مردم جامعه نقش بازی كنند. 

رو، آنچه اهميت دارد اعتماد مردم جامعه به عمکرد دولت در قالب  از این
تردید نحوه مواجهه  گيری در امور پيشگيرانه و درماني است. بي مدیریت تصميم

سو و از سوی دیگر نگرش مردم نسبت  و مبارزه مردم با ویروس كرونا از یك
به تصميم مسئوالن مبني قرنطينه كردن یا نکردن قم و حتي كل كشور، واكنش 
دولت ایران به بحران كرونا در قالب كنترل، پيشگيری و نحوه مدیریت بيماری 
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كرونا از ابتدای شروع ویروس در طول درگيری و اوج بيماری در سراسر 
ت و به دنبال آن سازوكار اعتماد مردم را نشان كشور، وضعيت عملکرد دول

های مهم روابط انساني و اجتماعي در ميان افراد،  اعتماد یکي از جنبه»دهد.  مي
های  ها و نهادهای اجتماعي است و با تسهيل تعامالت اجتماعي و كنش گروه

 های اجتماعي، نقش مهمي را در ایجاد نظم و همبستگي متقابل بين افراد و گروه
های مهم روابط  اعتماد، یکي از جنبه»اجتماعي و نيز حفظ آنها بر عهده دارد. 

(. 20:9920)زتومکا، « ساز همکاری ميان اعضای جامعه است انساني و زمينه
ای در  البته با توجه به تحوالت فرهنگي و اجتماعي، جامعه ایران به عنوان جامعه

اهميت اعتماد اجتماعي در تعامالت  باشد و نيز از سویي با توجه به حال گذار مي
اجتماعي شهروندان در چند سال اخير، موضوع بررسي اعتماد به افراد، اقشار و 

ها از اهميت بسيار باالیي برخوردار است. به همين جهت است كه  سازمان
ها و  های مردم از ارزش های آماری مربوط به اعتماد اجتماعي و ارزیابي یافته

ر جامعه ما را تا حدودی در شناخت این موضوع به عنوان هنجارهای حاكم د
سازد كه عمدتاً نشان از فرسایش و كاهش سرمایه  یك دارایي جمعي آگاه مي

دهند. در طرح ملي  اجتماعي ـ در قالب ميزان روابط و اعتماد اجتماعي ـ مي
 1/99درصد درحد خيلي كم،  9/1های ایرانيان  ها و نگرش پيمایش ارزش

 2/99و  9/92درصد در حد متوسط و در مقابل  0/99ر حد كم، درصد د
های  ها و نگرش درصد در حد زیاد و خيلي زیاد به دولت اعتماد دارند )ارزش

ميانگين  كه دهد ينشان م زين يوسفی عليدر این راستا  (.980: 9911ایرانيان، 
 0/90زد در سه شهر تهران، مشهد و ی 9901اعتماد به مسئوالن سياسي در سال 

را در  ياسياعتماد س نيانگيم گانیشافریبا (. 9901درصد بوده است )یوسفي، 
(. نتایج این 9920)شایگان، است درصد اعالم كرده  18حدود  9920 سال

 دهد.   مندی اعتماد را در جامعه ایران نشان مي مطالعات مساله
 های بحران از دولتي نهادهای و دولت به شهروندان اعتماد كاهشتردید  بي» 

 است آورده را بوجود وضعيتي ،مختلف رخدادهای وقایع و است.  امروز جهان
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 و تجاری موسسات كارگری، هایادنه جمعي، های رسانه به اطمينان كه
 روابط در سوءظن نوعي و است كاهش یافته شدت به دولتي كارگزاران

: ب: 9927)الواني و دانایي فرد، « است آمده بوجود نهادها این با شهروندان
 و كاركنان مدیران، برای دولت به نسبت عمومي اعتماد»(. 817 -819

 اجرای و تدوین از پشتيباني در دارد؛ زیرا اهميت نظام سياسي هر كارگزاران

 شهروندان اثربخش همکاری و همراهي طور و همين عمومي های مشي خط

 در گوناگون مناسبات. »(Gordon, 2000: 296) « كند مي ایفا محوری نقش

 ميان متقابل اعتماد نيازمند جامعه یك در ها گروه و افراد متقابل روابط

 از یکي دولت به مردم اعتماد سطح كه گفت توان مي تردید بي .است كنشگران

 شدن و مخدوش است آن مشروعيت مبنای و سياسي نظام هر حاكميت اركان

)زاهدی و خانباشي، « نمود خواهد متزلزل را نظامي هر بنيان بلندمدت در آن
(. در واقع اعتماد سياسي درک عمومي ناظر بر سياست و ارزیابي 90:9917

یي امردم از چگونگي انجام وظایف دولت در مقایسه با انتظارات آنها از كار
 (. Pearce, 2010دولت است )

های  اسر دنيا اقدامات و برنامههای مختلف در سر در شرایط بحران كرونا دولت
وو و همکاران در »متفاوتي را برای كنترل و جلوگيری از آن اجرا نمودند. 

های مقابله با بحران  ای به بررسي مساله اعتماد عمومي و موفقيت سياست مقاله
اند كه هر چه اعتماد عمومي در جامعه باالتر باشد،  اند و نشان داده كروان پرداخته

گذاری اجتماعي و پرهيز افراد از  هایي چون فاصله وفقيت سياستاحتمال م
توان اذعان  . بنابراین مي(Wu, 2020)« انتقال ویروس به دیگران بيشتر است

داشت كه اهميت موجودی سرمایه اجتماعي و اعتماد عمومي در جامعه در ميزان 
 ,Wu)ها برای مدیریت بحران هم تعيين كننده است  های دولت موفقيت سياست

ر واقع كنترل، پيشگيری و نحوه مدیریت بيماری كرونا توسط د. (2020
ها در عين اینکه ميزان اعتماد، محبوبيت، كارآمدی، همبستگي ملي و  دولت

دهد؛ ميزان كيفيت زندگي و سطح توسعه یافتگي  ها را نشان مي اقتدار دولت
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سازد؛ از  درماني و تجهيزات پزشکي كشورها را نيز عيان ميامور بهداشتي، 
گيری مدیریتي،  رو، با عنایت به عملکرد دولت در ابعاد مختلف تصميم این

اقدامات پيشگيرانه و درمان مبتالیان به ویروس كرونا و نيز گستره عملکرد و 
طح اقدامات آن در چند ماه اخير، توصيف و تحليل وضعيت اعتماد مردم در س

نوسان در  رسد يبه نظر مكشور از اهميت بسيار باالیي برخوردار است؛ زیرا 
از اعتماد به  یدیفهم جد ،عملکرد آن يابیبه دولت و ارزنسبت اعتماد مردم 

سازوكار اعتماد مردم نسبت  . بنابراین تحليلكند يرا طلب م يانتزاع یها نظام
دوران پيشاكرونا و نيز بررسي  به اقدامات دولت در شرایط كرونا در مقایسه با

ای افراد از  های زمينه وضعيت اعتماد سياسي در سطوح مختلف بر حسب ویژگي
 باشد.  اهداف این پژوهش مي

 مرور مفهومی و نظری پژوهش

در طرح مسائل اجتماعي در جوامع مختلف به طور عام و نيز بررسي اعتماد 
ای درگير با دو  ر جامعهاجتماعي به طور خاص ذكر این نکته بجاست كه ه

(. در تشریح ابعاد مسأله نظم 9100باشد )زتومکا،  مي« تغيير»و « نظم»مسأله 
چهار بعد برای موضع اجتماعي نظم قائل است كه عبارتند « زتومکا»اجتماعي 

از: سرمایه اجتماعي، رتبه اجتماعي، نقش اجتماعي و ذهنيت اجتماعي )به نقل 
یکي  (Social Capital)« سرمایه اجتماعي»رو،  ن(. از ای00:9901 از چلبي،

باشد  ای مي از عوامل مهم و مؤثر بر نظم اجتماعي است و به عنوان منبع و ذخيره
سرمایه اجتماعي دارای دو »كند.  كه روابط اجتماعي را تسهيل و تنظيم مي

باشد كه بيانگر  مي« روابط اجتماعي»و « اعتماد اجتماعي»شاخص اساسي 
ميان اعتماد، یکي از  اند. در این های كيفي و كمي سرمایه اجتماعي جنبه
« ساز همکاری ميان اعضای جامعه است های مهم روابط انساني و زمينه جنبه

ترین مسئله نظم  توان مهم (. بنابراین اعتماد را مي28-17: 9920 )زتومکا،
شود كه  اجتماعي قلمداد كرد. به همين جهت آیزنشتات به درستي متذكر مي
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شناسي، اعتماد و  گذاران جامعه نيانترین مسئله نظم اجتماعي برای ب مهم
باشند؛ یعني بدون انسجام و نوعي اعتماد، نظم اجتماعي  همبستگي اجتماعي مي

 (.98: 9901غيرممکن است )به نقل از چلبي، 
توان از سه منظر مورد تحليل  به طور كلي رویکردهای پيرامون اعتماد را مي

اعتماد یك ویژگي یا  ،قرار داد: نخست؛ رویکرد خرد كه در این دیدگاه
شناسي و روانشناسي اجتماعي  خصوصيت فردی است كه عمدتاً در حوزه روان

پردازاني چون اریکسون، كلمن، بالو، جانسون  باره نظریه شود. در این مطرح مي
های خرد به بررسي و تحليل مفهوم اعتماد  و كریستوفر و... از منظر نظریه

ن، اعتماد ویژگي نظام اجتماعي به حساب اند. دوم؛ در رویکرد كال پرداخته
آید. اسپنسر، پارسونز، تونيس، دوركيم، زیمل، ماركس، وبر، اینگلهارت،  مي

پوتنام، فوكویاما و لوهمان و... معتقد به عوامل ساختاری و كالن اعتماد هستند. 
شود ابعاد مختلف اعتماد  در رویکرد سوم؛ با تلفيق سطح خرد و كالن، تالش مي 

 رسي شود.بر
كند. از نظر وی  از منظر كنش عقالني به موضوع اعتماد توجه مي جيمز كلمن

اعتماد نوعي انتظار است كه بر اساس محاسبه سود و زیان به دست آید كه 
گر و عقالني نسبت به فرد یا گروهي از افراد یا  های محاسبه توسط انسان

فزایش و كاهش ميزان اعتماد شود. وی در بحث از نتایج ا ها برآورده مي سازمان
دهد؛  دارد كه برقراری اعتماد، منابعي را در اختيار فرد امين قرار مي بيان مي

نماید و اگر فرد امين قابل اعتماد باشد،  قدرت عمل كردن را تسهيل مي
: 9900آورد )كلمن،  برقراری ارتباط برای اعتماد كنندگان نيز منفعت به بار مي

1-820.) 
مله اندیشمنداني است كه معتقد است روابط مبتني بر اعتماد تنها در تونيس از ج

گمانشافت وجود دارد و این نوع روابط در گزلشافت ـ با آن شدت و حدت ـ 
ترین مؤلفه  (. پوتنام اعتماد اجتماعي را مهم20:9927وجود ندارد )غراب، 

در جایي كه  داند و معتقد است همکاری و تعاون داوطلبانه سرمایه اجتماعي مي
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های  ذخيره و انباشتي اساسي از سرمایه اجتماعي در قالب قواعد تبادل و شبکه
 :Putnam, 1992)گيرد  تعهد مدني وجود داشته باشد، به آساني صورت مي

 :Barbalet, 1996) . همچنين اعتماد پایه احساسي برای مشاركت است(167

اعتمادی ایجاد  اگر بي»رد. ب اعتمادی همکاری را از بين مي بر عکس، بي (77
 :Gambetta, 1988)«شود، مشاركت بين عامالن آزاد از بين خواهد رفت

معتقد است كه سه نوع انتظار باعث و موجب « باربر». در این ميان نيز  (219
بندی به  ـ پای9شود:  اعتمادی به هر فرد یا گروه و یا دولت مي اعتماد و یا بي

ها و  ـ ترجيح مسئوليت9 ،اجرای وظایف محوله نقش ـ توانایي و8 ،نظم اخالقي
: 9929ها و نيازهای و تمایالت فردی یا گروهي )صفری،  خواست تکاليف بر

داند و معتقد است  های اصلي مدرنيته مي (. گيدنز اعتماد را از عناصر و مؤلفه81
كه چهار زمينه محلي اعتماد یعني خویشاوندی، اجتماع محلي، سنت و 

های پيش از مدرن تسلط دارند، حال آن كه در  اسي مذهبي بر فرهنگشن كيهان
های كارشناسي جای  های انتزاعي و نمادها و نظام دوران مدرن اعتماد به نظام

توان چهار  (. در مجموع مي987: 9927این نوع اعتماد را گرفته است )گيدنز، 
 نوع اعتماد را بر حسب سطوح مختلف به شرح زیر بيان نمود:

: اریکسون معتقد است كه اعتماد بنيادی در (Basic Trust)ـ اعتماد بنيادی 9
گيرد. به اعتقاد او، كودک  مراحل اوليه زندگي )شيرخوارگي( انسان شکل مي

سازد. كودک باید بتواند در كنار مادر  معموالً نخستين رابطه را با مادر برقرار مي
 ،ني كودک پاسخ دهد و محبتاحساس امنيت كند، اگر مادر به نيازهای جسما

عشق و امنيت كافي برای او تأمين كند از آن پس كودک شروع به پروراندن 
حس اعتماد خواهد كرد. نگرشي كه نظر كودک را درباره خودش و دیگران 

سازد كه گيدنز بدان  مشخص كرد. این اعتماد ما را به مفهومي رهنمون مي
وید. گيدنز اعتماد بنيادی را در گ شناختي )امنيت وجودی( مي امنيت هستي

دهد. به نظر او امنيت وجودی  قالب اعتماد و امنيت وجودی مورد توجه قرار مي
های  ها به تداوم تشخيص هویت خود و دوام محيط اطميناني است كه بيشتر آدم
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 (. 997: 9927اجتماعي و مادی كنش در اطراف خود دارند )گيدنز، 
سطحي از اعتمادی است كه : (Interpersonal Trust) ـ اعتماد بين شخصي8

مشخصه جوامع  ،دهد. این نوع اعتماد در روابط چهره به چهره خود را نشان مي
 ،های خانوادگي، اقوام بيشتر در زمينه ،گيری اعتماد سنتي است. شکل

 باشد كه مبتني بر عواطف و احساسات ارزشي  ها مي محلي هم خویشاوندان و
بيني بوده  این زمينه اجتماعي قابل پيش ر مبتني بر اعتماد در. از طرفي رفتااست

 .(927:9918)غياثوند،  باشد مي« اطمينان»مفهوم مناسب برای این رفتار و 
شود و مبتني بر  چهره شناخته مي به این اعتماد با وجود روابط مستقيم و چهره»

روابط ميان فردی است. اعتماد بين شخصي در ارتباط با تعامل و  روابط بين
آموز، كارگر و سرگروه، بيمار و پزشك،  دوستان، همکاران، معلم و دانش

: 9900)اميركافي، « كند مشتری و فروشنده و دیگر موارد مشابه تجلي پيدا مي
1.)  
ای فراتر از  : در زمينه(Generalized Social Trust)یافته  ـ اعتماد تعميم9

های موجود در سطح فرافردی  حامل شبکه گيرد و به چهره قرار مي  روابط چهره
های  ای كه اعتماد به اشخاص جای خود را به اعتماد به مقوله است؛ به گونه

های  تری چون اصناف اجتماعي كه در ورای مرز تر و گسترده اجتماعي انتزاعي
شوند،  ای قرار گرفته و در مقياس ملي مطرح مي خانوادگي، همسایگي و طایفه

 .(Sztompa, 1999: 45)دهد  مي
اعتماد در این : (Trust of Expert System)های تخصصي  ـ اعتماد به نظام0

ها و مراكز  مشاركت متخصصان و مهارت سازمان زمينه اجتماعي، مبتني بر
تخصص،  ؛های روابط اعتمادی مشخصه باشد. جامعه مي مختلف موجود در

در فرایند توسعه اجتماعي  باشد كه باال مي قانون و نظارت ازرعایت كارآمدی، 
ساز احساس مسئوليت،  زمينهو گيرد  گروهي شکل مي و بسط روابط بين

موجب فساد اداری، تواند  ميگرایي است و بالعکس  مشاركت اجتماعي و عام
داشته هم پاشيدگي سازمان هنجاری اجتماع را دنبال  ازنظمي و  كاری، بي كم
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منظور از اعتماد، اتکا به »نماید.  مي« ینقش نهاد»كه به نوبه خود توليد  باشد
دیگری، اعم از كنشگر فردی یا جمعي از حيث خير در نيت )توجه به منافع 
دیگران و مراعات آن( درستي در گفتار )اطالعات صحيح( و راستي در كردار 

اصلي وجود دارد كه  )عمل صحيح/ كارا( است. در این تعریف سه عنصر
. صداقت )ارائه اطالعات 9یا جداگانه مطرح شوند:  تواند به صورت همزمان مي

. كارآیي )كميت و كيفيت عمل اجتماعي( و دگرخواهي 8 ،صحيح(
)پرهيزگاری و گذشت به خاطر دیگری(. هر كدام از عناصر مطرح شده به 

شوند و اگر هر سه عنصر وجود  تنهایي باعث بوجود آمدن، ميزاني از اعتماد مي
تماد كنندگي، اعتمادپذیری از استحکام بيشتری برخودار داشته باشند رفتار اع

 (. 0: 9910)طرح ملي سنجش سرمایه اجتماعي، « شوند مي
های آن،  با عنایت به تشریح مرور مفهومي اعتماد اجتماعي و انواع و ویژگي

جهت تحليل وضعيت اعتماد مردم به عملکرد دولت در شرایط كرونا از 
استفاده گردیده است. به نظر زتومکا انتظار عمل  باربربرناد و  زتومکاهای  نظریه

متقابل مستلزم كنش توأم با اعتماد است كه ممکن است دو نوع تلقي را در پي 
داشته باشد: انتظار برگرداندن چيزی كه به دیگری محول شده است و انتظار 

ش (. در این راستا، مطابق نگر11: 9920وفاداری و اعتماد متقابل )زتومکا، 
انواع مختلف اعتماد نه تنها در بين كنشگران فردی، بلکه در بين « برنارد باربر»

 ,Barber)های متعدد نيز وجود دارد  ها و حتي در بين نظام افراد و نظام

توان اعتماد را در بين نهادها و  ترین حالت، مي . پس در انتزاعي(1983
مورد انتظار وجود دارد كه ها مشاهده كرد. در این ميان انواع رفتار  سازمان

توانند به عنوان مالک، از حداقل انتظارات تا بيشترین انتظارات و به ترتيب  مي
ها مطرح شود كه در  ترین آن های پر ریسك تا قوی بيني ترین پيش از ضعيف

های  اند: نوع نخست، ممکن است تنها برخي از ویژگي بندی چند نوع قابل دسته
با  -9گيرد، انتظار داشته باشيم:  ه توسط دیگران انجام ميهای ك مفيد را از كنش

مستدل و  -8 ،قاعده و مرتب بودن )نظم، انسجام، پيوستگي، تداوم و استمرار(
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های قابل  ها، بحث ها، قضاوت صحيح در مورد كنش معقول بودن )تعيين زمينه
، نظم، داشتن كارآیي )قابليت، ثبات و پایداری، یگانگي و انسجام -9 ،قبول(

بر این اساس وقتي اعتماد  .(Barber, 1983: 14)اجرای مناسب، اثربخشي( 
 Instrumental)« اعتماد ابزاری»مبتني بر انتظارات ابزاری است باید به آن 

Trust)  ،تر  (. نوع دوم از انتظارات، ضروری09: 9920اطالق نمود )زتومکا
های  ی اخالقي را از كنشها است. به این معني كه ممکن است برخي از ویژگي

انتظار داریم  ـ9انجام گرفته توسط دیگران انتظار داشته باشيم كه عبارتند از: 
ها از نظر اخالقي مسئول باشند )پيروی از اصول، صداقت، رفتار محترمانه،  آن

انتظار داریم  ـ8 .پيروی از برخي قواعد اخالقي، نشان دادن وحدت و یگانگي(
ما انتظار  ـ9. هربان باشند و با ما به طور انساني رفتار كنندها نسبت به ما م آن

ما از دیگران انتظار  ـ0ها با صداقت، قابل اعتماد و صميمي باشند.  داریم كه آن
های مورد قبول عامه،  داریم كه منصف و عادالنه رفتار كنند )استفاده از مالک

ساالر(. به  ت شایستهاستانداردهای یکسان، انجام كارها به طور صحيح و قضاو
اعتماد »طور كلي، وقتي اعتماد مبتني بر انتظارات اخالقي است، از 

آید. در نوع سوم  سخن به ميان مي (Axiological Trust)« شناختي ارزش
ها و انتظارات را از دیگران داشته باشيم كه   ترین شرط ممکن است قوی ،اعتماد

نامد و تحت عنوان  مي« شناسي وظيفه حس»برنارد باربر آن را رفتار مبتني بر 
های خاص برای تأمين منافع دیگران قبل از منافع  وظایفي كه در موقعيت»

در این ميان سه مبنا وجود  . (Barber, 1983: 9)« گيرم خودمان بر عهده مي
توان تعيين كرد: وجهه یا  دارد كه بر اساس آن قابليت اعتماد اوليه اهداف را مي

و نمود یا طرز  (Performance)، نحوه اجرا )عملکرد( (Reputation)اعتبار 
. اعتبار به معنای ثبت اعمال گذشته است. عملکرد به (Appearance)رفتار 

معني اعمال واقعي است. به عبارت بهتر، رفتار كنوني كه در حال حاضر نتایجي 
تومکا، )ز را به بار آورده است. نمود به خصوصيات ظاهری افراد بستگي دارد

9920 :19  .) 
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 یك به توجه با ناظم یا شخص یك اعتمادپذیری به اطمينان را اعتماد گيدنز
 وی(. 09: 9927 گيدنز،) كند مي تعریف مهم رویدادهای یا پيامدها رشته

 را فعاالنه و انتزاعي متقابل، یا شخصي بين بنيادی، اعتماد نوع چهار همچنين
 اعتماد یعني داند؛ مي انتزاعي اعتماد ءجز را سياسي اعتماد وی. دهد مي توضيح

 شرایط با مرتبط را سياسي اعتماد او واقع در. تخصصي و انتزاعي های نظام به
 عصر شرایط با باید كردن حکومت امروزه: است معتقد وی. داند مي عصری هر

 ایجاد جدید روش به باید دولت مشروعيت و اقتدار و شود سازگار جهان جدید
: 9900 گيدنز،) كرد ایجاد را اقتدار سنتي نهادهای وسيله به توان نمي و شود
 او. دانست مي انتزاعي های نظام به اعتماد ءجز را سياسي اعتماد گيدنز(. 28

 افراد اعتمادپذیری به اطمينان را انتزاعي های نظام به اعتماد الزامات از یکي
 «ایستون» (.979: 9927 گيدنز،) گردانند مي را نظام كه داند مي خاصي

(Easton) های مثبت نسبت به  ای از نگرش اعتماد سياسي را مجموعه
داند كه این موضوعات هم به رژیم سياسي و هم به  موضوعات سياسي مي

گردد. در واقع اعتماد سياسي شکلي از حمایت  متصدیان اقتدار در جامعه بر مي
به نقل  (Gabrial, 1995: 360از رژیم سياسي و صاحبان اقتدار سياسي است 

اعتماد سياسي را به اعتماد به حاكمان كه « ميلر(. »890: 9920از شایگان، 
كند و اینکه چقدر  قدرت را به شکل زودگذر در دست دارند، محدود مي

كنند  كارگزاران حکومتي بر طبق انتظارات بهنجار مردم عمل مي
(Hethrington, 1998: 792)« .نوریس »(Noris)  در تعریف اعتماد سياسي

ـ 8 ؛ـ حمایت از اجتماع سياسي مثل ملت و كشور9به پنج شاخص اشاره دارد: 
ـ حمایت از امور اجرایي رژیم مثل 9 ؛حمایت از قانون اساسي كشور

ـ حمایت از نهادهای رژیم مثل دولت، پارلمان، قوه قضائيه، 0 ؛دموكراسي
ـ حمایت از كنشگران سياسي 1 و پليس، احزاب سياسي، بوركراسي و نظاميان

. همچنين پژوهش دیگری، برای (Bretzer, 2002: 6)و رؤسای سياسي 
(، اعتماد به 27/7اعتماد سياسي از سه شاخص اعتماد به نظام سياسي )با ضریب
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( و اعتماد به كارگزاران سياسي )با ضریب 01/7نهادهای سياسي )با ضریب 
 (.9912الور، ( استفاده نموده است )مرادی و د09/7

با توجه به مطالب فوق، اعتماد به عملکرد دولت در شرایط كرونا از نوع اعتماد 
گيرد. بر این اساس  های تخصصي قرار مي انتزاعي بوده و در قالب اعتماد به نظام

 و ها توانایي به نسبت افراد برداشت اعتماد به عملکرد دولت دربرگيرنده
دولت در شرایط كرونا در قالب  تعهد و يتمسئول احساس های اجرایي، ظرفيت

باشد. بنابراین انتظارات ایجاد  های سياسي و درماني مي گيری مدیریت و تصميم
در واقع اعتماد در توانند منشأ بسياری از رفتارهای توأم با اعتماد گردد.  شده مي

ی درگير له همکاری افراد با نهادهاأسازوكاری برای حل مس ،این موقعيت
هر چه افراد جامعه از این خدمات بهتر و بيشتر استفاده  اشد؛ به عبارتيب مي

 .شود های انتزاعي بيشتر مي نمایند اعتمادشان به نظام

 پژوهش  روش

باشد. جامعه آماری این مطالعه را  مي (Survey)« پيمایش»روش پژوهش، 
ها در بازه  داده)د نده تشکيل مي 9911سال كشور در سال  91 باالی افراد

از طریق فرمول . (آوری شده است فروردین سال جاری جمع 81تا  89زماني 
شيوه نفر برآورد گردیده است. نيز  9077كوكران حجم نمونه تحقيق برابر با 

( Multi- stage Sampling« )ای گيری چندمرحله نمونه»گيری از نوع  نمونه
گيری  شيوه نمونهن از ابتدا با كمك گرفت شدباشد، به نحوی كه سعي  مي

ها بر  خوشه تقسيم گردد. مالک تعيين خوشه 1ای، كشور به  ای چندمرحله خوشه
حسب ميزان شيوع ویروس كرونا، در نظر گرفتن مناطق جغرافيایي مختلف و 

های فرهنگي و اجتماعي بوده است. سپس یك شهر از هر خوشه، به طور  ویژگي
خر با انتخاب شهرهای مورد نظر، تلفن گردد. در مرحله آ تصادفي انتخاب مي

 در اختيار تيم پرسشگران قرار داده شد.ثابت شهرها تهيه گردید و 

در این مطالعه برای سنجش اعتماد به عملکرد دولت به دو محور نسبتاً مجزای 
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توجه شده « عملکرد نظام سالمت»و اعتماد به « عملکرد نظام سياسي»اعتماد به 
این مجموعه انتظارات در دو دسته اعتماد ابزاری و  ،ياست. به لحاظ عمليات

شناسي مورد بررسي از منظر زتومکا و برنادباربر قرار گرفته است.  اعتماد ارزش
در واقع این دو نوع اعتماد، در عين اینکه تکميل كننده همدیگر هستند؛ از 

توان  مي ای گيرند و در نگاهي مقایسه حداقل تا بيشترین انتظارات را در بر مي
های ابزاری  این امر را مشخص نمود كه در حال حاضر بيشتر اعتماد از نوع نظام

تخصص، كارآمدی،  پذیری، شایستگي و تجربه، )رعایت قانون، مسئوليت
آميز، تعهد و  شناختي )صداقت، رفتار احترام یا اعتماد ارزش مهارت و تخصص(

تفاوت در نگرش را بر حسب توان این  باشد. همچنين مي و سالمت مالي( مي
های فردی پاسخگویان مورد تحليل و واكاوی قرار داد. برای بررسي  ویژگي

اعتبار سواالت اعتماد به عملکرد دولت از اعتبار صوری و نيز برای كسب 
 01/7پایایي از آزمون آلفای كرونباخ استفاده شده كه ضریب حاصل برابر با 

 باشد. مي

  پژوهشهای  یافته

درصد نمونه را زنان و در  00نفری پژوهش،  9077جه به حجم نمونه با تو
 29 ،اند. در بين افراد نمونه درصد را مردان به خود اختصاص داده 90مقابل 

اند. حدود یك سوم،  درصد هرگز ازدواج نکرده 90درصد متأهل و در مقابل 
 درصد تا مقطع 1/0درصد تحصيالت كارشناسي،  81درصد( و  98دیپلم )

درصد بيسواد هستند.  1كارشناسي ارشد و دكتری تحصيل نموده و در مقابل 
سال سن دارند. بيش از  01تا  90درصد( بين  80حدود یك سوم افراد نمونه )

تا  91درصد در رده سني  97ساله و باالتر هستند. همچنين  10پنجم افراد   یك
سال و  00، برابر با سال قرار دارند. ميانگين كل سن افراد مورد مطالعه 81

 11هاست. طبق بررسي صورت گرفته  ساله 01 به بيشترین فراواني سن مربوط
زبانند، حدود یك پنجم نمونه قوميت آذری  يدرصد افراد مورد مطالعه فارس
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درصد  80درصد كرد هستند. از افراد نمونه،  1درصد لر و نيز  98درصد(،  91)
درصد از شهر قم،  1درصد از اصفهان،  98درصد از تبریز،  99از شهر تهران، 

باشند.  درصد از ساكنان شهر شيراز مي 0آباد، سنندج، كرمان و  مشهد، خرم
درصد( و نيز بيش از یك سوم شاغل  00دار ) حدود نيمي از افراد نمونه خانه

 درصد( هستند.  2/90)

 اعتماد به عملکرد دولت

در برآورد قابلبت اعتماد  هایي است كه از نشانه (Performance)عملکرد 
اهميت دارد و به معني اعمال واقعي است؛ یعني رفتار كنوني كه در حال حاضر 

شود  موقتاً كنار گذاشته مي ،نتایجي را به بار آورده است. پس گذشت
(. چنانچه اشاره گردید اعتماد به عملکرد دولت در قالب دو 21: 9920)زتومکا،

اعتماد به نظام سالمت مورد سنجش قرار گرفته بعد اعتماد به نظام سياسي و 
سوال در نظر گرفته شده كه نتایج  0است. برای سنجش اعتماد به نظام سياسي 

 حاصل بدین شرح است:
سنجش نگرش مردم جامعه  نگرش به ارائه آمار دولت درباره مبتالیان: 

ای ه پيرامون ميزان دقت آماری دولت در ارائه آمار مبتالیان و فوت شده
 81دهد كه حدود یك سوم نمونه تحقيق )برابر با  ویروس كرونا نشان مي

والن كشور آمار دقيق و واقعي مبتالیان و مرگ و ئدرصد( بر این باورند كه مس
  00كنند؛ در مقابل كمتر از نيمي از پاسخگویان یعني  مير بيماران را اعالم نمي

رصد( آمارها را صحيح د 99درصد( و خيلي زیاد ) 99درصد در حد زیاد )
 99درصد اصالً به این آمارها اعتماد ندارند و در مقابل  99دانند؛ جالب است  مي

درصد اعتماد خيلي زیاد دارند. در زمينه نتایج پژوهش ملي دیگری پيرامون 
اعتماد به آمار و ارقام مبتالیان و فوت شدگان كرونا توسط دولت، بيانگر آن 

درصد  8/81درصد در حد زیاد،  9/91يلي زیاد، درصد در حد خ 0/99است: 
« درصد در حد خيلي كم اعتماد دارند 1/91درصد در حد كم،  1/90تاحدی، 
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 : موج اول، فرودین(.  9911)پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 
نتایج نظرات پاسخگویان تحقيق، پيرامون عملکرد  وضعیت عملکرد دولت:

ل ویروس كرونا حاكي از آن است كه حدود دولت در قبال پيشگيری و كنتر
درصد ناموفق( عملکرد دولت را  87درصد بسيار ناموفق و  0یك سوم مردم )

اند؛  درصد مردم از عملکرد دولت راضي 07اند؛ در مقابل  ناموفق گزارش داده
درصد( را بسيار ناموفق یا  0قابل تأمل اینکه نسبت كساني كه عملکرد دولت )

 انیاز پاسخگومطالعه دیگری در »اند.  اند، یکسان اعالم كردهبسيار موفق 
 99/1بدهند كه در نهایت  97ای بين صفر تا  دولت نمرهخواسته شد به عملکرد 

: موج اول، 9911)پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، « بدست آمده است
 (.نیفرود

 19د كه ده نتایج حاصل نشان مي مقایسه عملکرد دولت با سایر کشورها: 
درصد مردم در سطح زیاد و خيلي زیاد، عملکرد ایران را بهتر از سایر كشورها 

درصد به موفق نبودن عملکرد دولت اشاره  91اند؛ در مقابل  ارزیابي كرده
 درصد كم(.   90درصد اصالً و  1اند ) كرده

های خبری مختلف  با توجه به پوشش های حمایتی دولت: نگرش به وعده
های این مطالعه بيانگر آن  پذیر، یافته بر كمك مالي به اقشار آسيب دولت مبني

كنند  اعتمادند و فکر مي های دولت بي درصد مردم به وعده 01است كه حدود 
 97های مادی كار نخواهد كرد؛ در مقابل فقط  دولت برای جبران خسارت

 درصد مردم به حمایت دولت از اقشار ضعيف اعتماد دارند. 
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 های اعتماد به عملکرد نظام سیاسی توزیع پاسخگویان بر حسب معرف .9جدول

 زیاد متوسط کم اصالً وضعیت
خیلی 
 زیاد

 جمع نظر بی

به نظر شما مسئوالن 
های چقدر آماركشور 

فوت مبتالیان و 
كرونا  روسیوی ها شده

را دقيق و واقعي اعالم 
 د؟نكن مي

 9077 818 900 079 917 890 918 تعداد

 977 - 99 99 80 92 99 درصد

و دولت كنيد،  فکر مي
ی ريشگيدر پمسئوالن 
كرونا  روسیوو كنترل 

چقدر موفق عمل 
 ؟اند كرده

 9077 991 12 029 021 820 971 تعداد

 977  0 99 99 87 0 درصد

چقدر به نظر شما ایران 
سایر  ادر مقایسه ب

در كشورهای دنيا 
 ی و كنترلريشگيپ
كرونا موفق  روسیو

 ؟است عمل كرده

 9077 911 897 110 077 879 00 تعداد

 977 - 91 92 82 90 1 درصد

به نظر شما دولت چقدر 
خود برای  یها به وعده

 یها جبران خسارت
 پذیر آسيباقشار  یماد

 كند؟ جامعه عمل مي

 9077 977 91 999 910 970 000 تعداد

 977 - 9 1 91 80 19 درصد

 نظام سالمتاعتماد به 

كادر و تجربه كافي  یيتواناهای حاصل پيرامون اعتماد مردم نسبته به  یافته
درصد  19نشان دهنده آن است كه  كرونا روسیومقابله با  یبراپزشکي كشور 

 1/9اند؛ در مقابل حدود  پاسخگویان در حد زیاد و خيلي زیاد بدان اذعان داشته
نظرات پاسخگویان مورد اند. همچنين  ردهن اشاره كه آدرصد در حد اصالً و كم ب

مطالعه پيرامون وضعيت امکانات بهداشتي و تجهيزات بيمارستاني كشور حاكي 
 9از آن است كه حدود نيمي از مردم آن را در سطح باال اعتماد دارند؛ در مقابل 

درصد در حد كم تجهيزات الزم برای مبارزه با  90و نيز « اصالً»درصد گزینه 
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 اند.  انستهكرونا د

 های اعتماد به عملکرد نظام سالمت توزیع پاسخگویان بر حسب معرف .2جدول

 زیاد متوسط کم اصالً اعتماد به عملکرد نظام سالمت
خیلی 
 زیاد

بی 
 نظر

 جمع

 یيچقدر تواناكادر پزشکي كشور 
مقابله با  یو تجربه كافي برا

 كرونا را دارند؟ روسیو

 9077 991 028 001 999 87 9 تعداد

 977 - 00 01 1/0 9/9 8/7 درصد

چقدر امکانات در كشور ما 
 يمارستانيبتجهيزات و  يبهداشت

كرونا  روسیكنترل و یالزم برا
 وجود دارد؟

 9077 889 899 119 918 919 90 تعداد

 977 - 91 07 82 90 9 درصد

 
درصد مردم در حد كم و در  90توان چنين قضاوت نمود كه  در مجموع مي

درصد در حد زیاد به عملکرد نظام سياسي در خصوص شيوع كرونا  09مقابل 
درصد در حد زیاد به عملکرد  00درصد در حد كم و  91اعتماد دارند و نيز 

 اند.  اعتماد داشته زارنظام سالمت اب

 توزیع پاسخگویان بر حسب اعتماد به نظام سیاسی و سالمت در شرایط کرونا .3جدول

 نظام سالمت سیاسینظام  وضعیت

 درصد تعداد درصد تعداد
 91 899 90 108 كم

 92 800 89 901 متوسط
 00 9770 09 022 زیاد

 - 10 - 1 بدون پاسخ
 977 9077 977 9077 جمع

 های فردی با اعتماد به عملکرد دولت رابطه ویژگی

دهد كه  بررسي حاصل نشان مي با اعتماد به عملکرد دولت: رابطه جنس
و برای مردان برابر با  19/9ميانگين نمره اعتماد زنان به نظام سياسي برابر با 

و در زمينه  20/9و 79/0؛ در زمينه نظام سالمت به ترتيب برابر با 99/9
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گردد  باشد. چنانچه مالحظه مي مي 89/0و  19/0عملکرد دولت به ترتيب برابر 
اعتماد بيشتری به نظام سياسي، نظام  زنان در سراسر كشور در مقایسه با مردان،

 سالمت و در نهایت عملکرد دولت در شرایط كرونا دارند.

 وضعیت اعتماد به عملکرد دولت بر حسب جنس .3جدول

 جنس/عملکرد
 عملکرد دولت نظام سالمت نظام سیاسی

 میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد

 19/0 100 79/0 102 19/9 9789 زن
 89/0 191 20/9 191 99/9 108 مرد

 s 777/7  =s 777/7  =s=  777/7 آزمون
 

دهد كه  بررسي حاصل نشان مي رابطه وضع تأهل با اعتماد به عملکرد دولت:
 هاو برای مجرد 00/9ميانگين نمره اعتماد افراد متأهل به نظام سياسي برابر با 

و در  10/9و   11/9؛ در زمينه نظام سالمت به ترتيب برابر با 80/9برابر با 
باشد. چنانچه مالحظه  مي 91/0و  09/0زمينه عملکرد دولت به ترتيب برابر 

اعتماد بيشتری به  هاگردد افراد متأهل در سراسر كشور در مقایسه با مجرد مي
ماد تقریباً یکساني نسبت به نظام اعت ها نظام سياسي دارند. البته مجردها و متأهل

به طور  ها سالمت دارند و در نهایت اینکه اعتماد به عملکرد دولت در بين متأهل
 معناداری بيش از مجردهاست.

 وضعیت اعتماد به عملکرد دولت بر حسب وضع تأهل .5جدول

 عملکرد / تأهل
 عملکرد دولت نظام سالمت نظام سیاسی

 میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد

 09/0 9921 11/9 9920 00/9 9811 متأهل
 91/0 877 10/9 877 80/9 890 مجرد
 s 01/7  =s 79/7  =s=  777/7 آزمون

 
ميانگين  ،طبق بررسي صورت گرفته رابطه سواد با اعتماد به عملکرد دولت:

اعتماد افراد بر حسب مقاطع تحصيلي پيرامون نظام سياسي در بين افراد زیر 
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و در بين دارندگان  90/9، در بين دیپلمه برابر با 02/9دیپلم برابر با 
باشد. همچنين برای اعتماد به نظام  مي 97/9تحصيالت دانشگاهي برابر با 

پيرامون عملکرد دولت به و  20/9و  00/9، 70/0سالمت به ترتيب برابر با 
توان چنين  باشد. در مجموع مي مي 90/0و  91/0، 00/0ترتيب برابر با 

ها و  قضاوت نمود افرادی كه تحصيالت دانشگاهي دارند كمتر از دیپلمه
 ها به نظام سياسي، نظام سالمت و عملکرد دولت اعتماد دارند.  زیردیپلمه

 حسب سواد وضعیت اعتماد به عملکرد دولت بر .6جدول

 عملکرد / سواد
 عملکرد دولت نظام سالمت نظام سیاسی

 میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد

 00/0 000 70/0 002 02/9 001 زیردیپلم
 91/0 000 00/9 000 90/9 010 دیپلم

 90/0 100 20/9 100 97/9 109 باالتر از دیپلم
 s 777/7  =s 777/7  =s=  777/7 آزمون

 
بررسي حاصل نشان مي دهد كه هرچه سن  رابطه سن با اعتماد به عملکرد دولت:

افراد مورد مطالعه افزایش مي یابد؛ ميزان اعتماد افراد به نظام سياسي، نظام 
دولت افزایش مي یابد و برعکس با كمتر شدن افراد شاهد بي  عملکردسالمت و 

 اعتمادی بيشتر مي باشيم.

 وضعیت اعتماد به عملکرد دولت بر حسب سن .7جدول

 سن/ عملکرد
 عملکرد دولت نظام سالمت نظام سیاسی

777/7=s   17/7=r 779/7=s   72/7=r 777/7=s   90/7=r 
 

رابطه درآمد با اعتماد به عملکرد دولت: بررسي حاصل نشان مي دهد كه ميزان 
درآمد افراد با ميزان اعتماد آنها به نظام سياسي، نظام سالمت و عملکرد دولت 
رابطه معناداری را نشان نمي دهد؛ بنابراین سطوح درآمدی متفاوت در جامعه، 

 ط كرونا دارند. اعتماد نسبتاً برابری به عملکرد دولت در شرای
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 وضعیت اعتماد به عملکرد دولت بر حسب درآمد .8جدول

 درآمد/ عملکرد
 عملکرد دولت نظام سالمت نظام سیاسی

99/7=s   79/7=r 79/7=s   70/7=r 70/7=s   71/7=r 
 

رابطه رفتار پيشگيرانه با اعتماد به عملکرد دولت: بررسي حاصل نشان مي دهد 
كه رابطه اعتماد به نظام سياسي، نظام سالمت و عملکرد دولت با رعایت 
رفتارهای پيشگيرانه فردی )پوشيدن دستکش، ماسك، و ...( رابطه معناداری را 

رابطه معناداری را نشان نشان نمي دهد؛ در مقابل با رفتارهای پيشگيرانه جمعي 
مي دهد؛ در واقع مي توان چنين قضاوت نمود كه هر چه افراد اعتماد بيشتری به 
نظام سياسي، نظام سالمت و عملکرد دولت داشته باشند بيشتری رفتارهای 
پيشگيرانه جمعي )رعایت فاصله اجتماعي، نرفتن به مسافرت عيد، نرفتن به 

 پارک، و..(را رعایت مي كنند. 

 وضعیت اعتماد به عملکرد دولت بر حسب رفتار پیشگیرانه. 1جدول

 عملکرد دولت نظام سالمت نظام سیاسی رفتار/ عملکرد
 s   03/0=r 07/0=s   03/0=r 07/0=s   03/0=r=23/0 رفتار پیشگیرانه فردی

 s   01/0=r 000/0=s   90/0=r 000/0=s   27/0=r=000/0 رفتار پیشگیرانه جمعی

 گیری نتیجهبحث و 

 و جامعه اجتماعي هر پيشرفت اساسي ملزومات به دولت از تردید اعتماد بي
آید؛ بر این اساس باال بودن ميزان  موفقيت اقدامات آتي  به حساب مي ساز زمينه

افزایش مشاركت اجتماعي و سياسي و  به عمومي در سطح جامعه منجر اعتماد
روی، با توجه  د. در مطالعه پيشگرد ها در سطوح مختلف مي تعارض نيز كاهش

توان به تحليل  های حاصل، چگونه مي به مرور نظری و نيز ارائه نتایج داده
سازوكار اعتماد مردم به عملکرد دولت در مبارزه با شيوع كرونا پرداخت. در 

به مرور كلي ميزان اعتماد به دولت در  شود این راستا، در ابتدا سعي مي
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در دوران پيشاكرونا اشاره گردد و سپس در مرحله بعد  های زماني مختلف برهه
سازوكار اعتماد مردم به عملکرد دولت در شرایط بحران كرونا مورد تحليل 

 های كمي پيمایش ملي پرداخت.   گيرد تا بتوان به تفسير بيشتر یافته قرار 
 اهميت از ها سازمان و اقشار افراد، به اعتماد بررسي موضوع اخير سال چند در

های مختلفي در ابعاد  پژوهش ،بر این اساس. است برخوردار باالیي بسيار
 اند. در اعتماد به دولت و نيز سایر نهاها را مورد بررسي قرار داده ،مختلف
« گرایش به شهروندی سياسي و عوامل موثر بر آن»با عنوان  يپژوهش
عتمادشان در ا ،سوم پاسخگویان حاصل نشان داد كه بيش از یك یها بررسي

درصد(، اظهارات و بيانات  97قبال صالحيت مسئوالن برای اداره كشور )
درصد(  07درصد( و نيز احساس وظيفه مسئوالن نسبت به مردم ) 99مسئوالن )

درصد  89ً پایين است و با تركيب سه معرف مورد نظر نتایج نشان داد كه  نسبتا
ر حد زیاد به مسئوالن كشور درصد د 91درصد در حد متوسط،   12در حد كم، 

پيمایش ملي »(. در این زمينه نيز در پژوهش: 9917اعتماد دارند )غياثوند، 
با توجه به تركيب  ،(9920توسط ایسپا )« فرهنگ سياسي مردم ایران

های متخصص بودن مسئولين در زمينه كارشان، انجام وظایف با توجه به  معرف
شان،  دم و یکي بودن حرف و عملشان، احساس وظيفه نسبت به مر تجربه

درصد در حد  0/90ای كه  شاخص اعتماد به مسئوالن نظام ساخته شده به گونه
درصد  8/89درصد در حد متوسط،  2/80درصد در حد كم،  2/99خيلي كم، 

درصد در حد خيلي زیاد به مسئوالن كشور اعتماد داشتند.  1/8در حد زیاد و 
درصد در حد  9/2عتماد به كنشگران سياسي ا (01:9920) در مطالعه شایگان

 8/90درصد در حد متوسط،  0/08درصد در حد زیاد،  9/80بسيار زیاد، 
(. 9920درصد حد بسيار كم بوده است )شایگان،  0/0درصد در حد كم و 

های پيمایش ملي سرمایه اجتماعي پيرامون ميزان اعتماد مردم به مجموعه  یافته
درصد در حد  9/91درصد در حد خيلي كم،  2/0كه دهد  هيات دولت نشان مي

درصد در حد  1درصد در حد زیاد و  9/80درصد در حد تاحدودی،  2/08كم، 



 23  …سازوکار اعتماد مردم به عملکرد دولت در

 

خيلي زیاد به دولت اعتماد دارند )پيمایش ملي سنجش سرمایه اجتماعي، 
درصد  1/99درصد در حد خيلي كم،  9/1(. در پژوهش دیگری، 097: 9910

درصد در  2/99و  9/92حد متوسط و در مقابل  درصد در 0/99در حد كم، 
ها و  حد زیاد و خيلي زیاد به دولت اعتماد دارند )پيمایش ملي: ارزش

توان چنين قضاوت نمود كه  (. در مجموع مي980: 9911 های ایرانيان، نگرش
حدود یك چهار مردم كشور به دولت اعتماد ندارند و در مقابل یك سوم مردم 

« اعتماد پایه»توان از آن تحت عنوان  عتماد زیاد دارند كه ميبه عملکرد دولت ا
باره به مقایسه عملکرد  مردم ایران نسبت به دولت یاد نمود. البته چنانچه در این

سایر نهاهای حکومتي پرداخته شود؛ وضعيت اعتماد مردم به قوه قضایيه نيز به 
د به مجلس و نيز اعتما 2/97و  1/90، 0/99، 0/99، 8/0ترتيب فوق: 

باشد  مي 0/2و  9/92، 0/99، 0/99، 0شورای اسالمي نيز به ترتيب 
از این یافته  (.980: 9911های ایرانيان، ها و نگرش )پيمایش ملي: ارزش

در عين به دولت پایه مردم اعتماد  يسطح عمومتوان چنين نتيجه گرفت كه  مي
یر نهادها مثل قوه تر است؛ در مقایسه آن با سا اینکه از سطح متوسط پایين

مسئوالن مردم به دهد؛ بنابراین  قضایيه و مجلس وضعيت یکساني را نشان مي
نظام سياسي كشور در هر بخش و نهادی از حاكميت، اعتمادی برابری به آنها 

توان اذعان داشت كه ميزان اعتماد مردم  دارند. در تحليل این وضعيت مي
اقتصاد ایران )مهار بيکاری، ركود  بر حاكم عمومي شرایط ناخواسته یا خواسته

در كنار  را های اجتماعي )افزایش طالق، بزهکاری و ...( و تورم و ...( و آسيب
به نظر نيوتن » دهد. ی را نشان مياقتصاد میتحري و جهان یشرایط فشارها

ای بين اعتماد اجتماعي افراد و  كارآمدی نهادهای سياسي و اجتماعي واسطه
های سياسي ـ اجتماعي كارآمد، به  نهاست. به نظر وی سازماناعتماد سياسي آ

رساند. از سوی دیگر، این نوع  ایجاد دولت كارآمد و مشروع یاری مي
گيری شرایط اجتماعي مناسب برای سرمایه اجتماعي باال و  ها به شکل سازمان

ي كند. از نظر نيوتن اعتماد به نهادهای سياس جامعه مدني توسعه یافته كمك مي
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تا اندازه زیادی مبتني بر ارزیابي نحوه عملکرد نظام سياسي است. ارزیابي 
هایي مانند: تورم، بيکاری، فساد سياسي  عملکرد نظام سياسي تحت تاثير مولفه

یا ناتواني نظام سياسي، پيروزی یا شکست در جنگ، رشد اقتصادی و ميزان 
گذارد.  ردی اثر ميهای عملکرد دولت است كه بر هر ف جرم است. این شاخص

به نقل از  (Newton, 2010« اگر چه بر همه افراد به یك اندازه موثر نيستند
 (.9918ساعي و روشن، 

 روند ميزان در شرایط كرونا در بحث از سازوكار اعتماد مردم به دولت، چنانچه
 یعني از اوایل تا اواخر: بداریم تميز همدیگر از كلي بازه در سه را مردم اعتماد

از پایان فروردین  ،9911فروردین ماه  اواخر از عيد نوروز تا ،9912اسفندماه 
دهد كه با شروع  های حاصل نشان مي یافته، 9911اردیبهشت ماه  اواخر ماه تا

بحران كرونا وضعيت اعتماد به دولت بتدریج از سطح و حجم انتقادات به 
روند افزایشي پيدا  عملکرد دولت در شرایط كاسته شد و حتي ميزان اعتماد،

 مسئوالن و عملکرد دولت ،درصد افراد 19نموده است. طبق نتایج این مطالعه 
 را در حد زیاد و خيلي زیاد موفق كرونا ویروس كنترل و پيشگيری در

 مردم از نظرسنجي»های سه موج پژوهش با عنوان  اند؛ همچنين یافته دانسته
درصد  1/09 موج اول يدر نظرسنج» نشان داد كه «كرونا اپيدمي درباره تهران

 دومموج  يدر نظرسنجدرصد به ميزان زیاد،  0/91از شهروندان به ميزان كم و 
و در نظر  ادیز زانيدرصد به م 1/98كم و  زانيدرصد از شهروندان به م 9/10

 9/809درصد از شهروندان به ميزان كم و خيلي كم و  0/00سنجي موج سوم 
درصد به ميزان زیاد و خيلي زیاد از عملکرد دولت و سایر نهادهای عمومي برای 

تهران،  شهرداری فرهنگي و اجتماعي اند )معاونت مقابله با كرونا رضایت داشته
و موج اول )فروردین ماه( و در پيمایش ملي صورت گرفته طي د» (.9911

دولت در قبال بحران خواسته شد به عملکرد  انیز پاسخگودوم )خرداد ماه( ا
نمره  نيانگي، ميدو طرح نظرسنج سهیدر مقانمره بدهند.  87كرونا بين صفر تا 

 است افتهی شیكرونا  افزا تیریدر قبال مد نيشهروندان به عملکرد مسئول
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( )پژوهشگاه فرهنگ، هنر 18/99موج دوم برابر  و 00/97)موج اول برابر با 
(. البته این افزایش در اعتماد مردم به عملکرد دولت و 9911و ارتباطات، 

كاهش حجم انتقادات به طور خاص در شرایط شيوع كرونا از چند وجه قابل 
 .باشد تحليل مي

دو منظر  توان موفقيت دولت در مبارزه با ویروس كرونا را از در ابتدای امر مي 
مورد تحليل قرار داد كه به نوبه خود « مدیریت درماني»و « مدیریت پيشگيرانه»

سازد.  را روشن مي« نظام سالمت»و « نظام سياسي»تفاوت ميزان اعتماد مردم به 
دهد عملکرد دولت در قالب  پژوهش نشان مياین های اكتشافي  بررسي
روس كرونا با شروع شيوع از وی یگيری نظام سياسي در قبال پيشگير تصميم

بحران، مطلوب نبوده و عمدتاً با تاخير، سردرگمي و غافلگيری دولت همراه 
 شيوع با مقابله مهم موانع های پژوهش نشان داد كه مهمترین یافتهبوده است. 

جدی نبودن »درصد و نيز  99با « قرنطينه نکردن شهر قم» كرونا ویروس
ای این امر را  د. در تحليل این وضعيت عدهباش درصد مي 97با « اقدامات دولت

ریزی برای مبارزه با شيوع كرونا در  گيری و نحوه برنامه ساختار تصميممتاثر از 
در ایران و حتي »كنند.  مردم بيان مي« جان»بر « نان»قالب غلبه گفتمان 

ها در عين اینکه مبارزه و  بسياری از كشورهای جهان مثل آمریکا دغدغه دولت
ل شيوع ویروس كروناست، از سوی دیگر توجه به معيشت اقتصادی از كنتر

ریزی آشکار و  اهميت بسياری برخوردار است. بنابراین اهميت، غلبه و برنامه
پنهان پيرامون رسيدگي به معيشت مردم )نان( یا رسيدگي بهداشتي )جان( 

شيوع  بيانگر تضاد در دو گفتمان حاكم در جامعه ایران پيرامون مبارزه با
شيوه اصلي پيشگيری از اپيدمي كرونا یعني شکستن زنجيره انتقال »كروناست. 

های جهان  شود. به همين سبب است كه برخي دولت یك فاجعه محسوب مي
ها در انتخاب ای عادی نشان دهند. آن دهند كرونا را مسئله هنوز هم ترجيح مي

ها حتي ابایي ندارند كه آن دهند. ميان اقتصاد و تلفات كرونا اولي را ترجيح مي
ای هستند  قربانيان را كه اغلب از ميان سالمندان و افراد دارای بيماری زمينه
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در ایران اما، این فقط سياستمداران نيستند كه با این انتخاب  .اهميت بدانند كم
 (. 9912)جوادی یگانه، « اند مواجه
مدیریت نظام  ،یروس كروناها نشان داد كه در ابتدای شيوع و بررسيرو،  از این

سياسي در مواجهه با ویروس عملکرد موفقي نداشته ولي بتدریج با 
كشور و بهبود  « نظام سالمت»درگير شدن های به عمل آمده و  هماهنگي

شاهد عملکرد مناسب دولت در برابر شيوع كرونا  ،مدیریت درماني نظام سالمت
بهبود اعتماد مردم به دولت و ارزیابي رسد  به نظر ميباشيم. بر این اساس،  مي

كند كه به  های انتزاعي را طلب مي عملکرد آن فهم جدیدی از اعتماد به نظام
شناختي قابل تحليل است؛ در واقع با توجه به تقسيم عملکرد دولت  لحاظ جامعه

توان چنين  مي ،گيری نظام سياسي و توانمندی نظام سالمت به مدیریت تصميم
كه در زمينه مبارزه با كرونا، كادر پزشکي كشور با نشان دادن قضاوت نمود 

های مهم و دلسوزانه به نوبه خود به  شناسي و تالش توانمندی، حس وظيفه
افزایش و بهبود عملکرد دولت كمك كرده است و این امر باعث افزایش اعتماد 

 به عتمادا سطح است. بنابراین در شدهمردم به دولت و نيز همکاری بيشتر آنها 
 قابل انتزاعي های نظام به اعتماد قالب در اعتماد از نوع این فهم سالمت، نظام

 مهارت و متخصصان مشاركت بر مبتني اجتماعي زمينه در اعتماد است؛ تحليل
 روابط های مشخصه. باشد مي سازمان در موجود مختلف مراكز و ها سازمان

 باشد مي باال از نظارت و قانون رعایت كارآمدی، تخصص، اعتمادی؛ چنين
. بنابراین طبق نتایج پيمایش ملي صورت گرفته پيرامون (9920 زتومکا،)

توان چنين قضاوت  مي ،ميزان اعتماد مردم به كادر پزشکي و نيز عملکرد دولت
نمود كه موفقيت دولت در قبال مدیریت اوضاع كرونا بيش از آنکه مربوط به 

سياسي در شرایط بحران كرونا باشد؛ متاثر  سازی نظام توان مدیریت و تصميم
از عملکرد كادر تخصصي نظام سالمت است؛ به طور مشخص و متأثر از ایده 

« اعتماد ابزاری»نظری زتومکا، اعتماد مردم كشور به نظام سياسي از نوع 
(Instrumental Trust)  بوده كه كماكان ميزان آن در بين مردم جامعه، در
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اعتماد به  ،باشد؛ در مقابل و مطابق با شرایط پيشاكرونا مي «اعتماد پایه»سطح 
اعتماد »نظام پزشکي و سالمت كه اعتمادی مبتني بر انتظارات اخالقي و نيز 

رو، نکته مهم و قابل  در حد بسياری افزایش یافته است. از این« شناختي ارزش
تماد به گردد بحث اع شناختي این است كه مشاهده مي تحليل به لحاظ جامعه

ای از رفتارها و انتظارات ابزاری نسبت به  عملکرد دولت هم متوجه مجموعه
شد.  با شناختي اعتماد در قبال نظام سالمت مي نظام سياسي و نيز بعد ارزش

توان اميد داشت كه در شرایط وقوع كرونا اعتماد مردم به نظام  بنابراین، نمي
ای از  باشد بلکه بخشي قابل توجهسياسي به طور معناداری افزایش پيدا كرده 

افزایش اعتماد به عملکرد دولت از اعتماد مردم به نظام سالمت سرچشمه 
 گيرد. مي

جویانه مردم  در سطح خرد تحليل، اعتماد به عملکرد دولت با رفتارهای همکاری
خورد. با شيوع كرونا  در قالب ميزان رعایت رفتارهای بهداشتي مردم پيوند مي

 كشور، سراسر در ویروس این دیرهنگام تشخيص لحاظ به گذشته، سه ماه در
 و اسفند ماه در آن گسترش سریع و مسئوالن تصميم به نسبت مردم نگرش

 و نيز انتشار نوروزی سفرهای آغاز نوروز، عيد آیين آن با گسترش همزماني
 ها تحليل كنار در كرونا، ویروس با مبارزه در جمعي های رسانه از مختلف اخبار

نگراني  وضعيت آن، شيوع تداوم پيرامون گرفته صورت های بيني پيش و
 است آن بيانگر آمده عمل به داد. در این ميان نيز بررسي ای را نشان مي كننده

 رفتارهای انجام به متوسط حد در درصد 90 زیاد، حد در مردم درصد 00
 رفتارهای رعایت به اصالً نيز مردم درصد 97. اند پرداخته فردی پيشگيرانه

 جمعي پيشگيرانه رفتار رعایت همچنين وضعيت. پردازند نمي فردی بهداشتي
 رعایت را جمعي بهداشتي های توصيه كامالً ،افراد درصد 29 دهد مي نشان
 رفتارهای انجام به اصالً درصد 1 مقابل در و تاحدودی درصد 91 اند؛ نموده

 پردازند. نمي جمعي پيشگيرانه
های مردم در قبال رفتارهای پيشگيرانه بهداشت  ها و كاستي واكنشرو  از این
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دهد و ميزان  سطوح اعتماد به دولت را تحت تاثير قرار مي ،فردی و جمعي
های شيوع اول، دوم و حتي سوم نيز  مبارزه دولت با بحران كرونا را در موج

برخورد سازد و در تناقض كاركردی دیگری، عدم جدیت دولت با  تر مي نمایان
پيرامون  یدر مطالعه دیگرگذارد.  و كنترل مردم نيز بر عملکرد دولت تاثير مي

به روش تحليل تماتيك، « های مقابله با آن و سياست برساخت اجتماعي كرونا»
فرودین  90و  12اسفند  80بهمن و  97مفاهيم استخراج شده در سه مقطع )

ي از جوانب مختلف رسان نقص در اطالع»دهد كه مفهوم  ( نشان مي11
درصد و لزوم محدودیت  90درصد، نقص عملکرد دولت با  08با « گيری همه

درصد بيش از سایر مفاهيم مورد توجه و ارزیابي كاربران  98تحرک جمعيت با 
با گسترش روزافزون تعداد  12اسفند  80قرار گرفته است. در مقطع زماني 

های نوروزی،  و نيز مسافرت گيری مبتالیان و مرگ و ميرهای ناشي از همه
درصد در مواجهه با بيماری  97با « نقص عملکرد مردم»بيشترین نقد كاربران به 

در  درصد به نقص عملکرد دولت و 81 یبعددر رتبه بندی اختصاص دارد. 
 90باشد. در مقطع زماني  درصد لزوم محدودیت تحرک جمعيت مي 89 نهایت

ت تعداد مبتالیان جدید، يتثبفروردین كه مصادف است با روزهای 
های شدید اعمال شده دولت در رفت و آمدهای داخلي و بين شهری  محدودیت

مردم، افزایش همکاری مردم در پویش ملي در خانه ماندن و همچنين افزایش 
گيری در برخي كشورهای اروپایي از تمركز  شدید آمارهای شيوع همه

در این دوره  .د زیاد كاسته شده استانتقادهای كاربران بر عملکرد دولت تا ح
درصد، لزوم استمرار اعمال محدودیت بر تحرک  90رساني با  نقص در اطالع

)عبدالهي و رحيمي، درصد نقص عملکرد مردم منقتد هستند  99جمعيت و 
9911 :09.) 

پيوندی عملکرد دولت با عملکرد مردم در مبارزه به شيوع كرونا،  رو، هم از این 
و )اسفند تا اردیبشهت ماه(  های حاصل یافتهطبق سه ماه گذشته در حداقل 

سازد؛  سازوكاری جدید از تعامل دولت با ملت در شرایط بحران را عيان مي
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زیرا بخشي از اقدامات پيشگيرانه دولت در كنترل كرونا، با عدم رعایت برخي 
بهداشتي گردد و نيز رفتارهای غير از رفتارهای بهداشتي توسط مردم خنثي مي

گيرد، مبني بر این امر كه  ای از افراد، محل نقد و نظر افراد جامعه قرار مي عده
كند و در اجرای  های نظارتي شيوع كرونا را اعالم نمي چرا دولت مکانيسم

آورد. بنابراین وضعيت تعامل و  گيری به عمل نمي های بهداشتي سخت پروتکل
شرایط بحران را به سرمایه اجتماعي  همکاری مردم، اعتماد به عملکرد دولت در

مندی از این دو ظرفيت دارد كه دولت  زند. این امر حکایت از بهره پيوند مي
نسبت به اجرای قوانين سختگيرانه در كنترل بحران اعمال نماید؛ از سویي نيز 
در بين مردم این آمادگي وجود دارد كه در شرایط بحران، مردم مشاركت و 

 0/08طبق یك پژوهش » كاهش بحران از خود نشان دهند.حضور فعال برای 
اند در صورت وضع جریمه یا محدودیت برای سفر،  گویان گفته درصد پاسخ

گذاری برای  رفته سياست اند. این نکته فرصت از دست كرده اقدام به سفر نمي
)فاضلي، « دهد اعمال محدودیت و كاهش احتمال انتقال ویروس را نشان مي

رود هر چه دولت كنترل و نظارت بيشتری در  ر واقع انتظار ميد (. 9911
رفتار پيشگيرانه مردم پيرامون بحران كرونا داشته باشد، افزایش همکاری مردم 

بنابراین » در قالب قرنطينه خانگي و رعایت فاصله اجتماعي بيشتر خواهد شد.
ریزی دقيق از چنين ظرفيتي در راستای مدیریت بحران  ضروری است با برنامه

)عبدالهي و رحيمي، « ودشبه یك باور عمومي و تعيميم یافته در جامعه تبدیل 
(. همچنين اعتماد به عملکرد دولت نيز با عملکرد سایر كشورهای 09: 9911

در  انیگو پاسخ»دنيا پيرامون كنترل شيوع ویروس كرونا حائز اهميت است. 
 یها تر از دولت ناموفق اريرا در مواجهه با بحران كرونا، بس رانیع دولت امجمو

 رانیها از عملکرد دولت ا آن يابیاند. ارز كرده يابیو آلمان ارز نيچ ،يكره جنوب
  .)9911)فاضلي، « تر است فرانسه و انگلستان، مناسب کا،یبا آمر سهیدر مقا

کرد مجموعـه دولـت مشـخص    بر این اساس، در بررسي اعتماد مردم به عمل
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شود؛ بـه   های هر دو نوع اعتماد تشکيل مي های اعتمادساز از معرف شد كه مؤلفه
شوند بيشـتر بـه    عبارتي مردم وقتي وارد تعامل و همکاری با مجموعه دولت مي

پردازنـد و دولـت نيـز تجهيـزات      رعایت رفتارهای بهداشتي فردی و جمعي مي
دهـد؛ یعنـي هـر دو     اختيار مردم قرار مـي  پزشکي و خدمات درماني مناسب در

توان از مفهـومي نـویني بـه نـام      كه مي شود مي سطح از انتظارات آنها برآورده 
پيرامون اعتماد به نهادها سـخن بـه ميـان     (Double Trust)« اعتماد مضاعف»

پس سازوكار همکاری مردم بـا   گردد. ميآورد و نظریه باربر و زتومکا را تأیيد 
عملکرد و جلب اعتماد در هر دو حوزه اسـت كـه كـاری     ین ارتقادولت متضم

  تر اینکه نقصان و كاستي دربرآورد ایـن مجموعـه   ه جالبکتبس دشوار است و ن
گردد. بنابراین عملکرد دولت هميشه  موجب سلب اعتماد بيشتر مي ،از انتظارات

در معرض مشاهده حـداقلي و حـداكثری انتظـارات و برخـورد از منظـر مـردم       
باشد و حتي از عملکرد مردم در قالـب ميـزان رعایـت رفتارهـای فـردی و       مي

 باشد.   متاثر مي ،جمعي بهداشتي

عملکرد دولت با عملکرد مردم در  توان اذعان داشت اعتماد به رو، مي از این
قالب ميزان مسئوليت اجتماعي مردم پيوند دارد؛ وقتي كه دولت بتدریج شروع 

های همکاری مردم فراهم شده است و  زمينه ،كند به انجام اقدامات مختلف مي
مند  توان از ظرفيت همکاری و مشاركت اجتماعي مردم بهره اینجاست كه مي

از  اجباری جلوگيری و شهرها قرنطينه»اد با راهبرد شد. این مطالعه نشان د
درصد افراد  20، «برای جلوگيری از گسترش ویروس كرونا مردم خروج
درصد  0اند و در مقابل یك درصد مخالف جدی )كامالً مخالف( و  موافق

چنين شرایطي ضروری است كه كنشگران دولتي از در »مخالف هستند. 
برداری الزم را داشته باشند و  ر سطح جامعه بهرهكمرنگ شدن رویکرد انتقادی د

های ظهور نوع  رو، زمينه با بسيج كردن مردم برای رویارویي با شرایط پيش
های  های اجتماعي را فراهم نموده، از ظرفيت ها و كنترل جدیدی از نظارت
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از (. 09: 9911)عبدالهي و رحيمي، « مردمي و محلي استفاده الزم را ببرند
های بيشتر مردم با دولت و نيز افزایش تدریجي  با شروع همکاریرو  این

فرصت مناسبي برای  دتوان مي ،مشاركت اجتماعي همزمان با پایان بحران كرونا
باره الزم  افزایش سرمایه اجتماعي دولت با ملت در نظر گرفته شود. البته در این

 بحران برای كه اقداماتي همه و روشني درباره گسترده رساني است دولت اطالع
 شهروندان ذهنيت اصالح به ممکن حد و تا كند ارائه است داده انجام كرونا
« فرسایش سرمایه اجتماعي»بينجامد تا بتدریج از  عملکردهایش درباره

در سطح جامعه بين « افزایي سرمایه اجتماعي هم»جلوگيری نموده و در مقابل به 
 مردم و مسئوالن منجر گردد. 
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