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  چكيده
كاربردهاي هاي كيفي است كه در علوم اجتماعي  تحليل مضمون يكي از روش

اهللا  ي آيت اعتماد در انديشه«ي حاضر با طرح اين پرسش كه  مقاله. زيادي دارد
در صدد است با استفاده از اين روش به آن پاسخ » اي چه جايگاهي دارد؟ خامنه
ي آن با ساير  شود و با مقايسه ابتدا روش تحليل مضموني توضيح داده مي. دهد

. نقاط قوت و ضعف اين روش معرفي گرددشود  هاي تحقيق كيفي تالش مي روش
سه . گيرد اي صورت مي اهللا خامنه ي آيت سپس تحليل مضموني اعتماد در انديشه

ي رهبري انقالب  مضمون اصلي و فراگيري كه از تحليل مضموني اعتماد در انديشه
اعتماد عمومي « ، »اعتماد متقابل است « : اسالمي به دست آمده است عبارتند از

  .»گردد كاهش اعتماد موجب زوال نظام سياسي مي« و » است ضروري
ي  شناسي كيفي، روش تحليل مضمون، اعتماد سياسي، انديشه روش:ها كليدواژه

  رهبري انقالب اسالمي
  

  مقدمه.1
روشي براي شناخت، تحليل و گزارش  )Thematic Analysis(» تحليل مضمون«

هاي متني  اين روش، فرايندي براي تحليل داده. هاي كيفي است الگوهاي موجود در داده
. كند هايي غني و تفصيلي تبديل مي هاي پراكنده و متنوع را به داده است و داده
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)Boyatzis;تحليل مضمون صرفاً روش كيفي خاصي نيست بلكه فرايندي است  ) ١٩٩٨
به طور كلي تحليل مضمون روشي . مي تواند در اكثر روش هاي كيفي به كار رود كه

است براي ديدن متن، برداشت و درك مناسب از اطالعات ظاهراً نامرتبط، تحليل 
مند شخص، تعامل، گروه، موقعيت، سازمان و يا فرهنگ،  اطالعات كيفي، مشاهده نظام

  )153: 1390زاده،  يخش. (هاي كمي هاي كيفي به داده تبديل داده
در . افزارهاي تحليل محتواي كيفي نيز بهره گرفت توان از نرم براي تحليل مضمون مي

افزارهاي تحقيق كيفي، هم به  ي نرم هاي چشمگيري در زمينه هاي اخير، پيشرفت سال
اين امر باعث شده . ها صورت گرفته است لحاظ تنوع و هم به لحاظ كارايي آن

برخي . عت و دقت بيشتر و زمان كمتري، تحقيقات را انجام دهندپژوهشگران با سر
: افزارهايي كه تحليل مضمون را مي توان به كمك آنها انجام داد عبارت اند از نرم

NVivo ,ATLAS.ti ,CAITA ,Kwalitan ,Quarlus, MAXQDA ,Weft QDA  البته
ها  داده ي و بازيابياي فقط قادرند در سازمانده افزارهاي رايانه واضح است كه نرم

استفاده از چنين . پژوهشگر را ياري نمايند و در تحليل محتواي معنا و مفاهيم ناتوانند
كند به طور مؤثر و كارامد با مضامين پيچيده و حجم  افزارهايي پژوهشگر را قادر مي نرم

از  هاي گرافيكي و تارنما، توليد جدول، طرح. هاي كدگذاشته، كار كند زيادي از داده
كنند و تحليل مضامين موجود در متن را   افزارها ارائه مي جمله خدماتي است كه اين نرم

 .نمايند تسهيل مي  
ي مضموني اعتماد در  در نوشتار حاضر مراحل انجام اين روش براي استخراج شبكه

اين روش فرايندي است . شود ي رهبري انقالب اسالمي گام به گام پيش برده مي انديشه
وديِ آن جمالت و گفتارهاي رهبر انقالب اسالمي است و پس از طي فرايند كه ور

. رسيم بندي هستند مي هايي از مفاهيم كه داراي سطح تحليل مضامين، ما به شبكه
تر هم  كه انتزاعي(تر  بندي مضامين به اين معناست كه برخي از مضامين مهم سطح
مضامين پيرامون اين مضامين اصلي گيرند و ساير  در جايگاه مركزي قرار مي) هستند

  .يابند سازمان مي
  
  روش تحليل مضموني.2
 دسـته،  يـك : كـرد  تقسـيم  دسته دو به توان مي را كيفي تحليل هاي روش كلي، طور به

پذيرنـد   مي تأثير خاصي شناسي معرفت يا نظري جايگاه از عمدتاً كه هستند هايي روش
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ــدوديت   ــار محـ ــاربرد دچـ ــه در كـ ــايي  و در نتيجـ ــتندهـ ــد .(هسـ ــل «ماننـ تحليـ
 Interpretative(» تحليـل پديدارشناسـي تفسـيري   « ،)Conversation Analysis(»محاوره

Phenomenological Analysis( تحليل گفتمان«و «)Discourse Analysis(   برخي از ايـن
از چـارچوبنظري كالنـي   ) Grounded Theory(» بنيـاد  پـردازي داده  نظريه«ها مانند  روش

هايي هستند كه اساساً مستقل از جايگاه نظري يا معرفت  ي دوم روش دسته. بردبهره مي 
اي از روش هـاي نظـري و معرفـت شناسـي      شناسي خاصي هستند و در طيف گسترده

: ٢٠٠۶, Braun(  .گيـرد  تحليل مضمون در اين دسته جاي مي. توان ازآنها استفاده كرد مي

ي قـوت آن   شود و نقطـه  ها شمرده مي اي در تحليل داده هاي پايه اين روش از روش )۵
ــه محــدوديت  ــن اســت ك ــاي مفروضــات روش اي ــان   ه ــل گفتم ــد تحلي ــايي همانن ه

  .را ندارد )Critical Discourse Analysis(انتقادي
هايي است كه مي تواند جهت  يكي از روش) Content Analysis(» تحليل محتوا«

با . هاي كيفي به كار رود و تا حدودي شبيه تحليل مضمون است الگوهاي دادهشناخت 
ها را  اين حال، تحليل محتوا بيشتر بر سطوح خردتر تمركز دارد و غالباً فراواني داده

يكي از اشكاالت . كند هاي كيفي را فراهم مي نشان مي دهد و امكان تحليل كمي داده
شود يا بسيار كم توجه  ها توجه نمي الً به بافت دادهتحليل محتوا اين است كه يا معمو

ولي در تحليل . ها به شدت كاسته شود شود غناي داده شود و اين امرباعث مي مي
ها و نكات  مضمون، واحد تحليل، بيشتر از يك كلمه يا اصطالح است و به بافت داده

كلمات و  همچنين، تحليل مضمون از شمارش. شود ها، بيشتر توجه مي ظريف آن
هاي صريح و ضمني تمركز  رود و بر شناخت و توضيح ايده عبارات آشكار، فراتر مي

در . شود ها استفاده مي تر داده سپس، از كدهاي مضامين اصلي براي تحليل عميق. كند مي
ها و تهيه ماتريس  توان از فراواني نسبي مضامين براي مقايسه آن تحليل مضمون مي

  )157: 1390زاده،  شيخ. (ه مضامين استفاده كردمضامين و ترسيم شبك
تحليل مضمون، روشي است كه هم براي بيان واقعيت و هم براي تبيين آن به كار 

البته به دليل ماهيت تفسيري تحليل مضمون، بايد به روايي و پايايي آن بيشتر . رود مي
كيفي، دقت و  توجه شود و به همين دليل تحليل مضمون در مقايسه با ساير روش هاي

اگر چه انعطاف پذيري، مزيت تحليل مضمون است اما مي . كند زمان بيشتري طلب مي
هاي سطح باالتر عرضه  تواند عيب نيز باشد زيرا رهنمودهاي خاصي براي تحليل

كند؛ از اين رو پژوهشگر اغلب ناچار است خودش تصميم بگيرد كه به چيزي در  نمي
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هاي تحليل  در مقايسه با ساير روش -تحليل مضمون  عيب ديگر. ها تمركز كند داده
هاي تحليل روايت يا شرح حال نويسي، پژوهشگر  اين است كه بر خالف روش -كيفي
ها و  ها را حفظ كند و اين تناقض تواند حالت تداوم و تناقض موجود ميان داده نمي

هاي  خالف روشهمچنين، بر . ها ممكن است نشان داده شود هاي ميان داده ناهمخواني
دهد درباره  تحليل گفتمان يا تحليل محتوا، تحليل مضمون ساده به پژوهشگر اجازه نمي

  .زبان استفاده شده در متن، ادعاهايي كند
روش مرسوم در  4. هاي گوناگوني قابل اجرا و استفاده است تحليل مضمون به روش

  )172-165: 1390زاده،  شيخ: (تحليل مضمون به اين شرح هستند
هاي  معموالً در تحقيقاتي كه تعداد متون و داده)Template Analysis( قالب مضامين.1
اين روش را . شود به كار گرفته مي» قالب مضامين«) منبع 30تا  10مثالً (ها زيادباشد  آن

در  ) ٢٠١٠,King(. معرفي كردند)King & Horrocks(» كينگ و هوراكز«نخستين بار 
ضامين شناخته در ادبيات نظري و يا استخراج شده از متن اين روش فهرستي از م

ويژگي كليدي اين روش، . گردد ها به صورت درختي و سلسله مراتبي تنظيم مي داده
تر در قالب  بندي مضامين سطوح پايين سازماندهي سلسله مراتبي مضامين و گروه

اند جهت تو پژوهشگر مي. ها و ايجاد مضامين سطح باالتر از آنها است خوشه
پس از ايجاد قالب . سازماندهي مضامين شناخته، از چهار يا پنج سطح استفاده كند

شود تا جايي كه درك كاملي از  مضامين، اين قالب به طور پيوسته، بازبيني و اصالح مي
  . متن براي پژوهشگر فراهم شود

از ماتريس مضامين جهت مقايسه مضامين با  :)Thematic Matrix( ماتريس مضامين.2
اين روش را اولين بار . يكديگر و يا مقايسه مضامين در منابع داده ها استفاده مي شود

ماتريس،  )١٩٩۴, Miles ( .استفاده كردند ) Miles & Huberman(» مايلز و هابرمن«
از دو فهرست به  گيرد و در آن، تركيبي ها شكل مي ها و ستون اساساً از تقاطع رديف

تواند  هاي ماتريسِ مضامين مي ها و ستون رديف. شود صورت جدول توافقي، عرضه مي
 .ها يا ساير موارد اختصاص يابد ها يا منبع داده به مضمون

شبكه مضامين روش مناسبي در تحليل  :)Thematic Network(ي مضامين شبكه.3
 .آن را توسعه داده است). Attride-Stirling(» استيرلينگ-آترايد«مضمون است كه 

)Attride -Stirling ,هاي شبيه تارنما به  كند نقش آنچه شبكه مضامين عرضه مي )٢٠٠١
ي مضامين، بر اساس روندي  شبكه. دهنده و روش نمايش است مثابه اصل سازمان
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؛ )مضامين پايه(كشد  ترين سطح قضاياي پديده را از متن بيرون مي مشخص، پايين
تر  اي و تلخيص آنها به اصول مجردتر و انتزاعي بندي اين مضامين پايه دستهسپس با 

؛ در قدم سوم اين مضامين عالي در قالب )دهنده مضامين سازمان(كند دست پيدا مي
اساسي گنجانده شده و به صورت مضامين  )٣٨٨: ٢٠٠١, Attride-Stirling(هاي استعاره

؛ سپس )٣٨٨: ٢٠٠١, Attride-Stirling() يرمضامين فراگ(آيند حاكم بر كل متن در مي
ي هر يك از  هاي شبكه تارنما، رسم و مضامين برجسته اين مضامين به صورت نقشه

بر خالف روش قالب . شود اين سه سطح همراه با روابط ميان آنها نشان داده مي
 شوند تا هاي مضامين به صورت گرافيكي و شبيه تارنما نشان داده مي مضامين، شبكه

تصور وجود هر گونه سلسله مراتب در ميان آنها از بين برود، باعث شناوري مضامين 
در اين نوع تحليل، سعي بر . شود و بر وابستگي و ارتباط متقابل ميان شبكه تاكيد شود

تر و  اي كه آشكار و مصرح هستند به سوي مضامين انتزاعي اين است كه از مضامين پايه
-Attride( .اصلي متن دست پيدا كنيم) يا مضامين(ضمون تر حركت شود تا به م كلي

Stirling ,٣: ٢٠٠١  
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  )Attride-Stirling, 2001: 388( ساختار يك شبكه مضموني: 1نمودار 
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همراه با هايي كه  يكي ديگر از روش: )Comparative Analysis(اي تحليل مقايسه.3
با اين روش، مضامين در بين . اي است رود، تحليل مقايسه تحليل مضمون به كار مي

از آنجايي كه در تحليل مضمون، . شوند منابع و افراد مختلف با هم مقايسه مي
آوري  اي هنگام جمع زمان است، از تحليل مقايسه ها، هم آوري و تحليل داده جمع

هاي پژوهشگر استفاده  ر ادبيات نظري و يادداشتها، مرو اطالعات، كدگذاري داده
هاي به دست آمده از منابع مختلف، با يكديگر مقايسه و  با اين روش، داده. شود مي

ها، شناخته شود؛ اين فرايند تا جايي ادامه مي يابد  ها و تفاوت شود تا شباهت تطبيق مي
از تحليل . شود نمي ها حاصل كه پژوهشگر احساس كند نكته جديدي از مقايسه داده

بر اساس (توان براي مقايسه مضامين در بين پاسخ دهندگان مختلف  اي مي مقايسه
مانند مصاحبه، (ها  و همچنين براي منابع مختلف داده...) جنسيت، سن، سمت و 
 .استفاده كرد...) پرسشنامه، گروه كانوني و 

ت تحقيق است و تا حدي، مضمون يا تم مبين اطالعات مهمي درباره داده ها و سؤاال
مضمون را . دهد ها را نشان مي اي از داده معني و مفهوم الگوي موجود در مجموعه

شود و حداقل به توصيف و سازماندهي  ها يافت مي توان الگويي دانست كه در داده مي
به طور كلي، مضمون . پردازد هايي از پديده مي مشاهدات و حداكثر به تفسير جنبه

دهنده درك و  اري و متمايزي در متن است كه به نظر پژوهشگر نشانويژگي تكر
  )159: 1390زاده،  شيخ. (ي خاصي در رابطه با سؤاالت تحقيق است تجربه

ترين كارها در تحقيقات كيفي است و به  شناخت مضمون، يكي از مهم ترين و حساس
ت گيري ها شعور متعارف، ارزش هاي محقق، جه. عبارتي، قلب تحليل مضمون است

ي محقق درباره موضوع، در نحوه شناخت مضامين، تأثير  و سؤاالت تحقيق و تجربه
از آنجا كه تحليل مضمون تحليلي كيفي است، پاسخ روشن و سريعي براي . گذارد مي

كه داللت بر وجود مضمون يا -هاي مناسب و مورد نياز  اين وجود ندارد كه مقدار داده
بنابراين، مضمون، لزوماً به معيارهاي كمي بستگي ندارد؛  .چقدر است -اطالق آن كند

. بلكه به اين بستگي دارد كه چقدر به نكته مهمي درباره سؤاالت تحقيق مي پردازد
  ) 161: 1390زاده،  شيخ(

در اين . گيرد هاي گوناگون انجام مي همانطور كه گفته شد تحليل مضموني به روش
- Attride( »استرلينگ-آترايد«كه توسط » مونيي مض شبكه«نوشتار از روش تحليل 
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Stirling( شود از متن به مضامين  در اين روش تالش مي. شود معرفي شده بهره برده مي
  . دهنده و مضامين فراگير دست پيدا كنيم اي، مضامين سازمان پايه

اول : توان به طور كلي به سه بخش اصلي تقسيم نمود ي مضموني را مي تحليل شبكه
, Attride-Stirling(ها ي متن، دوم اكتشاف متن و سوم يكپارچه كردن اكتشاف تجزيه

ي مضموني الزم است طي شود در جدول  مراحلي كه براي يافتن شبكه. )٣٩٠: ٢٠٠١
  .نشان داده شده است

 

  )٣٩١, ٢٠٠١;J .Attride-Stirling( ي مضموني مراحل تنظيم شبكه: 1جدول 
  

    

 اقدام گام ي تحليلي مرحله

تحويل يا ) الف
  خرد كردن متن

 

  كدگذاريتهيه يك چارچوب  كدگذاري: گام اول
گفتارها با استفاده از  تجزيه متن به پاره

 چارچوب كدگذاري

  گفتارها انتزاع مضامين از پاره شناخت مضامين: گام دوم
 تصحيح مضامين

هاي  ساختن شبكه: گام سوم
 مضموني

  منظم كردن مضامين
  اي يافتن مضامين پايه

اي براي يافتن مضامين  بازآرايي مضامين پايه
  دهنده سازمان

  فراگير) مضامين(استخراج مضمون
  مضموني) هاي(ترسيم شبكه

 مضموني)هاي(بازبيني و تصحيح شبكه

  كاوش متن) ب
 

توصيف و كشف : گام چهارم
 هاي مضمونيشبكه

  توصيف شبكه
 اكتشاف شبكه

هاي  كردن شبكه خالصه: گام پنجم
 مضموني

 

سازي  يكپارچه) ج
 هااكتشاف

  توصيف الگوها: گام ششم
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  تعريف اعتماد.3
  :بندي است ي كلي قابل تقسيم هايي كه از اعتماد صورت گرفته در دو دسته تعريف

  
  ها تعريف بر اساس مؤلفه: باور و تعهد.1- 3

و (سپارد كه اقدامي را انجام دهد  يكي از طرفين، تعهد مي. ي دوطرفه است اعتماد يك رابطه
كند و ممكن است بر مبناي اين تعهد،  و ديگري اين تعهد را قبول مي) يا انجام ندهد

ي اعتماد اتفاق  توان گفت كه پديده در اين صورت مي. امتيازاتي را براي فرد اول قائل شود
  :در اين چهارچوب عبارتند ازگرفته  هاي صورت برخي از تعريف. افتاده است

  ) 50: 1386: زتومكا( » هاي احتمالي ديگران در آينده ترديد نسبت به كنش« - 
پذيري طرف مقابل براي  شود از آسيب اطمينان متقابل كه هيچ يك از طرفين حاضر نمي« - 

   ) ١٩٩٣: Charles Sabel(» .كسب منفعت استفاده نمايد
است كه ميان خود و ديگراني كه در اين رابطه »  كنشيگيري برهم جهت«اعتماد، يك « - 

ي اين رابطه، اين است كه فرد معتقد است كه ديگران  شاخصه. گيرد حضور دارند شكل مي
سازي، ديدگاه او را لحاظ خواهند كرد و اقدامي مغاير با اصول و استانداردهاي  در تصميم

  ) ١٩٩٨, Weber(» .اين رابطه مرتكب نخواهند شد
   )211: 1384اوفه، (» .رود اعتماد به معناي باور به عملي است كه از ديگران انتظار مي« - 

را براي توصيف اعتماد بيش از حد » انتظار«شناسان، كه استفاده از مفهوم  برخي از جامعه
دانند، ازتعريف چند وجهي براي توصيف اعتماد بهره  مي) Rational(عقالني و منطقي 

حساسي ) Cognitive(هاي شناختي  هم اعتماد را بر اساس جنبهآنها ف. گيرند مي
)Emotional ( و رفتاري)Behavioral (از نظر شناختي اعتماد  شامل . نهند بنا مي

توانيم اعتماد كنيم و به چه كسي نبايد اعتماد  گيري در مورد اينكه به چه كسي مي تصميم
هاي احساسي  گذاري است كه براي سرمايهاعتماد از جنبه احساسي، نيرويي . شود نماييم مي

هايي كه ذاتا غير قطعي  كنش از جنبه رفتاري افراد در مواجهه با برهم. رود قوي به كار مي
    ) ١٩٩٨, Weber(. دهند است، نسبت به رفتار ديگران قطعيت و اطمينان نشان مي
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  تعريف بر اساس كاركردها: تفويض اختيار.2- 3
باشد كه با كسب  مندي از منابع خارج از دسترس مي ي اعتماد، بهرهيكي از كاركردهاي اصل

تفويض اختيار، به عنوان كاركرد اعتماد، . گردد اختيار از سوي دارندگان اين منابع حاصل مي
  .نظران شده است ي تعريف اين مفهوم از سوي برخي صاحب مايه دست

ي  تصميم آزادانه«: نمايد وصيف مياعتماد را اينگونه ت)  Diego Gambetta(دييِگو گامبتا 
ي ارزيابي احتمالي واكنش طرف مقابل  كسي براي بخشيدن اختيار به فرد ديگري، كه بر پايه

اعتماد يك سطح خاص ذهني است كه يك فرد، با ارزيابي يك كارگزار يا . قرار دارد
  ) ٢٠٠٨: Luke(» .گذارد گروهي از كارگزاران، رفتار خاصي را به نمايش مي

  
  اهميت و ضرورت اعتماد.4

اما برخي رخدادهاي جديد موجب شده است كه اعتماد در . اعتماد هميشه مهم بوده است
  :ي مدرن، اهميت بيشتري پيدا كند و اين اهميت هر روز افزايش يابد جامعه
بزرگترين سرمايه در عصر انفجار اطالعات، پول، : ها افزايش قدرت انتخاب انسان) يك

بلكه در اختيار داشتن ابزارهايي است كه از سوي مردم معتبر و . دانش نيست زمين و حتي
هاي  به همين دليل غول. تواند به اعتماد مردم جهت دهد قابل اعتماد شناخته شده و مي

كنند و تا حد ممكن  هاي جمعي فراگير برقرار مي اقتصادي و سياسي، روابط خوبي با رسانه
توانند افراد را قابل اعتماد و  ها هستند كه مي زيرا اين رسانه. يرندگ آنها را در اختيار خود مي

  . يا غيرقابل اعتماد نشان دهند
. يابد با تخصصي شدن شديد جامعه، اعتماد اهميت بيشتري مي: تخصصي شدن نيازها) دو

ي مردم بايد به همه كساني كه درگير فعاليتهاي نمايندگي هستند و از طرف آنها در  عامه
  . اعتماد نمايند  كنند، اقتصاد، فناوري و علم عمل مي  ه حكومت،عرص
در درون . ي تخصصي شدن، افزايش وابستگي است نتيجه: ها افزايش وابستگي) سه

اند كه  ها، كاركردها و مشاغل سهم بسيار مهمي پيدا كرده اي تمايز و تخصص نقش هرجامعه
فرآيند . باشد ر از معناي دوركيمي آن ميت نشانگر همبستگي ارگانيك حتي در معنايي اساسي
به دليل تقسيم كار، وابستگي افراد به هم . جهاني شدن  اين وضعيت را تشديد كرده است

اي است كه مجبوريم به ديگران اعتماد كنيم كه  هاي ما به گونه زياد شده است و كنش
  . دهند كارشان را به درستي انجام مي
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حضور فراگير مردم غريبه و ناآشنا در محيط زندگيمان از : ها غريبهافزايش ارتباط با ) چهار
ها اعتماد يك منبع  براي كنار آمدن با غريبه. ي معاصر است هاي جامعه ديگر ويژگي

  ضروري است 
اعتماد سياسي . اعتماد بعد مهمي از فرهنگ مدني است: ي سياسي جوامع توسعه) پنج

شرط ضروري براي  د در جامعه است و حضورش پيشي اعتما بازتابي از وجود جو گسترده
اعتماد به عنوان كليد فرهنگ سياسي مدني در . وجود يك نظام سياسي پويا و زنده است

است كه براي ) Social Emotion(اعتماد، يك احساس اجتماعي «. شود نظر گرفته مي
تجانس اجتماع م)  ١٩٩٣, Sabel(»  .همكاري و سازماندهي اجتماعي ضروري است

شهروندان متعهد و وفادار به اقتدار سياسي، بدون اعتماد افقي به يكديگر و نيز بدون اعتماد 
  ) 27: 1384اوفه، . (تواند وجود داشته باشد عمودي به نهادهاي عمومي نمي

اعتماد يك عنصر حياتي براي ارتباط فردي ، تجاري و سياسي : افزايش ارتباطات. شش
هاي باال وجود  كه بدون اعتماد امكان ارتباط مناسب در زمينهاست و بايد اذعان كرد 

  )٢٠٠٨, Doran.(ندارد

تواند فرد را  انتظار آسيب ديدن از ديگر شهروندان و نهادها، نمي: امنيت رواني) هفت
اعتمادي كامل،  تحت شرايط بي. نمايد خاطر بگذارد و آسايش فكري را از او سلب مي آسوده

  )١٩٩٣, Hardin(. تواند ادامه حيات دهد شود و نمي مي شخص دچار نوعي جنون

    
  كاركردهاي اعتماد.5

. اعتماد به دليل كاركردهايي كه در اجتماع دارد، اهميت يافته و مورد توجه قرار گرفته است
ي اعتماد خود اصرار دارند براي برخوردار شدن  اگر دولت و اشخاص، در افزايش سرمايه

كاركردهاي اعتماد براي ايجاد ارتباط مؤثر ميان مردم جامعه، به . كاركردهاستاز منافع اين 
  :اين شرح است

  
  تعاون .1- 5

همكاري در فضايي . و همكاري است» تعاون«  يكي از مهمترين كاركردهاي اعتماد،
ي اعتماد  اعتمادي غالب باشد كسي حاضر نيست هزينه اگر بي. اعتمادآميز امكان وقوع دارد

دهند كه به صورت انفرادي كار كنند و  افراد در اين فضا ترجيح مي. را متحمل شودكردن 
زيرا . كس نيست البته اين وضع، به نفع هيچ. كنند براي رسيدن به اهداف جمعي تالشي نمي
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هاي مطلوب را از دسترس كنشگران دور نموده و  اعتمادي افراطي، گزينه خطرگريزي و بي
  ) 215: 1384اوفه، ( .نمايد مياز برخي منافع محروم 

اما اگر اعتماد وجود داشته باشد، افراد گروه و اجتماع با آغوش باز حاضر به همكاري 
جمعي عمل كردن افراد براي . نمايند هستند و براي رسيدن به اهداف جمعي تالش مي

 تواند به صورت فردي محقق شود، از راه تعاون و تشريك تحقق اهداف مشتركي كه نمي
  ) 114: 1386: زتومكا. ( پذير است مساعي امكان

. شود معموال اعتماد در شرايط اضطرار يا اميد به كسب منفعت باعث تعاون و همكاري مي
)Barbalet ,١٩٩۶ (ياري يكي از ابزارهاي مهم تحقق بخشيدن به اهداف  تعاون و هم

تك  تعاون نصيب تككنندگان، منفعتي كه از  ي مشاركت براي همه. ملي و گروهي است
اين منفعت . شود بيش از منفعتي كه فرد به صورت انفرادي قادر به كسب آن بود افراد مي

هاي كسب  كار جمعي يكي از روش. شود ناميده مي» بركت«اضافي در معارف اسالمي 
  . بركت است

  
  انسجام و پيوستگي اجتماعي.2- 5

. دارد چسباند و در كنار هم نگاه مي مياعتماد مانند چسبي است كه اعضاي جامعه را به هم 
زيرا اگر اعتماد كاهش يابد، . اين كاركرد مهم اعتماد، براي جامعه ضروري و حياتي است

اعتماد، از  ي بي اعضاي يك جامعه. گيرد اجتماع در خطر سقوط و فروپاشي قرار مي
ارتباط با ديگران، در برقراري اعتماد با ديگران واهمه دارند و خطرناك دانستن برقراري 

آنها از جانب ديگر شهروندان ) 211: 1384اوفه، ( .شود گر مي ذهنيت و رفتار افراد جلوه
كنند و همواره انتظار دارند كه آسيبي از سوي ديگران به آنها  احساس امنيت و آرامش نمي

  .استطبيعي است كه در اين شرايط انتظار پيوستگي ميان افراد جامعه، بيهوده . برسد
و ) Lonely crowd(» جماعت تنها«ي عاري از اعتماد، پيدايش  هاي جامعه يكي از ويژگي

واقعيت اين است كه به هر اجتماعي از . است) Sociaty of strangers(» ها ي غريبه جامعه«
ي سالم و  را مصداق يك جامعه توان آن حداقل  نمي. توان يك جامعه گفت ها نمي انسان

اند ولي كمترين  در واقع تعداد زيادي انسان كه در كنار يكديگر قرار گرفته. طبيعي دانست
  . برند اعتمادي به هم ندارند در انزوا و تنهايي به سر مي
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  كاهش نياز به نظارت مستقيم.3- 5
كس از ديگري  اي وجود نداشته باشد، هيچ ي اعتماد و قابليت اعتماد در جامعه اگر انگيزه

زيادي دارد كه افراد براي كسب منافع شخصي، به ديگران و جامعه ايمن نيست و احتمال 
در اين صورت نظام سياسي و اجتماعي مجبور است براي نظارت بر توزيع . آسيب بزنند

اعتمادي همواره  درفضاي بي. قدرت و ثروت و دانش، كنترل شديدي را برقرار نمايد
  .موردسوء ظن و نظارت شديد هستيم

شود، اما نيازي نيست كه  ظارت، زندگي اجتماعي از هم گسيخته مياگرچه بدون وجود ن
اي مردم جامعه را بار آورد كه  توان به گونه مي. ي بيروني داشته باشد حتما اين نظارت جنبه

يعني يك كنترل دروني در افراد جامعه به وجود . خودنظارتي در ميان آنها وجود داشته باشد
 .نمايد اعتماد، نظارت مستقيم را غيرضروري مي. اهش دهدآيد كه احتمال خطا و جرم را ك

هرچه . شود با وجود اعتماد زياد در جامعه، خود كنترلي تقويت مي) 214: 1384اوفه، (
توانند به وي اعتماد كنند و در  قابليت اعتماد فرد بيشتر شود، دولت و ساير مردم بيشتر مي

يابد و در نتيجه كمتر به نظارت  بيني كاهش مي پيشنتيجه ريسك و احتمال رفتار غير قابل 
(  .دهد خود فرد نيز براي ازدست ندادن اعتماد، خودكنترلي انجام مي. گردد مستقيم نياز مي

  ) 148: 1386: زتومكا
ي زيادي  نظارت مستقيم چه ايرادي دارد؟ مهمترين ايراد نظارت مستقيم اين است كه هزينه

اوفه، ( .ي يك كنترل واقعي بسيار سنگين است هزينه. كند ميرا بر فرد و جامعه تحميل 
توان انتظار  مثال نمي. توان از نظارت مستقيم استفاده كرد جا نمي به عالوه همه) 214: 1384

ي مقامات امنيتي كه با مسائل محرمانه سر و كار دارند نظارت كاملي  داشت كه بر كار همه
هاي سنگيني در بر دارد  پذير نيست يا هزينه رت توجيهاعتماد در جايي كه نظا. برقرار شود
  ) 211: 1384اوفه، ( .مفيد است

  
  افزايش مناسبات اجتماعي و سياسي.4- 5

اعتمادي افراد فرصتها را از دست  در بي. گيرد تعامل با ديگران در فضاي اعتماد انجام مي
ريسك تعامالت بسيار زياد در واقع اگر اعتماد كم باشد، ) 148: 1386: زتومكا( .دهند مي
كنند كه اگر با ديگران وارد تعامل شوند، ممكن است  در نتيجه افراد احساس مي. شود مي

در . دهند به صورت انفرادي كارهاي خود را پيش ببرند بنابراين ترجيح مي. متضرر شوند
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قيق در تح. انجامد شود و غالبا به شكست مي اين فضا، كارهاي جمعي زياد مشاهده نمي
قلبي و  اند، به اين ننتيجه رسيدند كه اعتقاد به خوش جامعي كه آلموند و وربا انجام داده

ي مستقيمي با گرايش و ميل او به ورود  دوستي در فرد نسبت به ديگر شهروندان، رابطه نوع
  )183: 1386: زتومكا ( .و پيوستن به فعاليت سياسي ديگران دارد

  
  افزايش نوآوري.5- 5

شود كه از فرد محافظت شود و اشتباهاتي را كه در طي مسير نوآوري  وجب مياعتماد م
در واقع اعتماد، يك ) 217: 1384اوفه، ( .ناديده گرفته و بخشيده شود شود،  مرتكب مي

فرد مورد . گردد كند كه در پناه آن امكان اكتشافات جديد فراهم مي ي امن ايجاد مي حاشيه
گيرد و  ي شديد قرار نمي مرتكب اشتباه هم شود، مورد مؤاخذهداند كه حتي اگر  اعتماد مي

  . پردازد هاي جديد مي بنابراين با اطمينان به آزمودن راه و روش
  
  ي رهبري انقالب اسالمي مضامين مرتبط با اعتماد در انديشه.6
  متن تحويل.1- 6

اسـتخراج  اي  هـاي پايـه    در گام اول از تحليل مضموني الزم است از متن اصلي مضمون
هايي از رهبري انقالب اسالمي است قبال انتخاب  در اينجا متن اصلي كه نقل قول. شود

هـا حـاوي    هـر كـدام از ايـن نقـل قـول     . انـد  شده و در قالب كدهايي سازماندهي شده
اين مضامين كه . گردد مضموني است كه به با خواندن آن متن مستقيما به ذهن متبادر مي

  .شوند ناميده مي» اي مضامين پايه«اند،  شدهاز متن اصلي استخراج 
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  اي مضمون پايه نقل قول رديف
مردم به اين حقير ضعيف ...ما حرفمان با مردم بر مبناي اعتماد متقابل است.1

  )1394/01/20. (اعتماد كردند، بنده هم به تك تك اين ملّت اعتماد دارم
رهبري به تك تك مردم 

  اعتماد دارد
  

هـم خودشـان را   مـادكرد، مـردممـردم اعت صـحنه آورد؛ بـهرا بهملتامام، .2
. كردنـد  او اعتمـاد  هـم بـه   اعتمـادكرد، مـردم  مـردم   او بـه  وقتـي . دادند نشان

)1385/05/31(  

امام خميني به مردم 
  اعتماد داشت

سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت، كه همين سه باور به او قاطعيت .3
باور به خدا، باور به مردم، و باور : و استقامت ميداد ميداد، شجاعت ميداد

ي حركتهاي  اين سه باور، در وجود امام، در تصميم امام، در همه. به خود
  )1392/03/14.(امام، خود را به معناي واقعي كلمه نشان داد

امام خميني به مردم باور 
  داشت

حركت  رهبري به  )1394/01/20(به اين حركت عمومي اعتماد دارم.4
  عمومي اعتماد دارد

در آن زمان جرياني وجود داشت، كه به ايشان گفتم در دنيا نسبت به اين .5
در پاسخِ من با لبخند رضايتي ) ره(امام... جريان عليه ما خيلي حرف است

  )1368/04/23.(ي ملتها با ما هستندبلي، اطالع دارم؛ اما همه:گفتند

ها  امام خميني به ملت
  تاعتماد داش

بينيم، اعتماد ميكنيم به اين حركت اين دست خدا است؛ خدا را مي.6
مردمي، به اين احساس مردمي، به اين صدق و بصيرت مردمي اعتماد 

  )1394/01/20(ميكنيم

ي  اعتماد به مردم ريشه
  الهي دارد

دولت، ملّت را به معناي واقعي كلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهميت .7
  )1394/01/01(ملّت را بدرستي بپذيردو تواناييهاي

مردم را قبول دولت بايد 
  داشته باشد

ي آحاد مردم در قبال مسئولين، اعتماد كردن و همراه بودن با  وظيفه.8
  )1388/11/06.(آنهاست

اعتماد به مسئولين وظيفه 
  است

كنم، كه حس اعتمادتان را نسبت به به تك تك آحاد مردم توصيه مي.9
  )1368/07/28. (كشور از دست ندهيدكارگزاران

مردم نبايد نسبت به 
  اعتماد شوند كارگزاران بي

دولتها در نظام اسالمي بايد مورد حمايت مردم قرار بگيرند؛ حتّي از سوي .10
آن كساني كه به اين شخص خاص در دولت رأي ندادند هم بايد مورد 

  )1394/01/01.(پشتيباني و حمايت قرار بگيرند

در نظام اسالمي ها دولت
ي  بايد مورد حمايت همه
  مردم قرار داشته باشند

به هيچ وجه نبايد از اشتباهات و خطاهايي كه غالباً در مراتبِ دوم و سوم .11
اگر كسي خطايي كرده است، بايد به او . دولت انجام ميگيرد، دفاع شود

  )1373/03/11.(گوشزد شود و هيچ كس نبايد دفاع كند

مسئولين وظيفه اعتماد به
است اما اشكاالت دولت 

  بيان شود
هر جا كه تبليغات دشمن كاري كند تا مردم را به دولتها بدبين سازد، اينجا .12

ي دشمن را  نقش رهبري است كه حقيقت را براي مردم، روشن، و توطئه
  )1376/09/05.(بر مال ميكند

دهد  رهبري اجازه نمي
مردم نسبت به دولت 

  اعتماد شوند بي
. ي دولتها در دوران مسئوليت خودم حمايت كردممن از همه.13

)1394/01/01(  
ها  ي دولت رهبري از همه

  كند حمايت مي
كسي را كه مردم انتخاب كنند و رئيس جمهور قانوني كشور شود، هميشه .14

ي دولتها بوده؛ بعد  مورد احترام و تكريم و حمايت جامع رهبري در همه
  )1384/02/11.(باشداز اين هم بايد

منتخب مردم، مورد 
اعتماد و احترام رهبري 

  است
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  اي تبديل نقل قول به مضامين پايه: 2جدول 

خداوندمتعال مالمت ميكند آن .باشيمظن داشتهبايد حسنخداي متعال به.15
  اعتماد داشتخداوند بايدبه  )1390/10/07.(به او حسن ظن ندارند؛ سوءظن به خدا دارندرا كهكساني

حاال اين فقط هم .كندكمك ميدر راه خدا حركت كنيد، خداي متعال.16
ما اگر آدمهاي ديرباوري هم باشيم، آدمهاي كورباطني . ي الهي نيست وعده

ي ما به ما  ي الهي را قبول كنيم، تجربه هم باشيم كه نتوانيم درست وعده
كدام از عناصر اصلي انقالب و دوستان انقالب و . دهد اين را نشان مي

ب، چهل سال قبل از اين، احتمال طرفداران انقالب و دشمنان انقال
دادند كه يك چنين اتفاقي در كشور بيفتد؟ اما شد؛ به خاطر توكل به  مي

  )1389/05/27...(خداي متعال

اعتماد به خداوند حتما 
  رسد به نتيجه مي

در همين شهر قم، آن وقتي كه هنوز هيچ خبري از اين 1341امام در سال.17
مسجد اعظم گفت اگر ما به مردم  اجتماعات عظيم نبود، در همين

. فراخوان بدهيم، اين صحراي قم را از جمعيت پر ميكنند؛ لبيك ميگويند
ي به  او تكيه. ... نگاه او به مردم، يك چنين نگاهي بود؛ مردم را شناخت

خدا كرد، توكل به خدا كرد، وارد عمل شد، با دل مردم تماس برقرار كرد 
ي  حركت عظيم اتفاق افتاد؛ بعد هم مسئلهو مردم به صحنه آمدند و اين 

  )1385/05/31.(بسيج را مطرح كرد

اعتماد امام خميني به 
مردم موجب پيروزي 
  انقالب اسالمي شد

  

اين اعتماد، در طول .اعتماد مردم به مسوالن، كشور را نجات داده است.18
دوران حيات با بركت امام عزيزمان، به مسووالن شجاعت و جرات كار 

  )1368/07/28.(داده است

اعتماد به مردم به 
مسئوالن شجاعت 

  بخشدمي
قوام نظام جمهوري اسالمي به اعتمادهاي مردم نسبت به كساني است كه .19

  ).1381/12/06(كنند براي تصدي مراكز قدرت انتخاب مي
بقاي نظام جمهوري 

اسالمي به اعتماد مردم 
  گردد باز مي

احترام قرار داد و به آنها اعتنا كرد، تا به دستگاه بايد مردم را مورد محبت و.20
نظام ما تا حاال اينگونه بوده . حاكمه وصل باشند و پشت سرش قرار گيرند

بزرگترين بحرانها را هم همين . است؛ بعد از اين هم بايد اينطور باشد
پنج، شش سال قبل به مردم ...عاطفه و محبت مردم از سر خواهد گذراند

همه بايد به عنوان جهاد مالي به جنگ كمك كنند؛ مردم هم ميگفتيم كه 
مثل مور و ملخ به طرف بانكها ريختند، تا به حساب مالي شوراي عالي 

  )1370/05/23.(پشتيباني جنگ پول بريزند

اعتماد مردم به نظام، 
موجب جلوگيري از 

  هاست بحران

كنند و آنچه ميداند كه آنان آنچهملت به مسئوالن خود اعتماد دارد؛ مي.21
. گويند، براي شخص، براي قدرت و براي زر و زور نيست مي

)1385/08/21(  

به  مردمعامل اعتماد 
قادبه عدم مسئولين، اعت

هاي  وجود انگيزه
  مسئولين استدرشخصي

اگر ما دنبال مسائل خودمان .مردم بايد به من و شما اعتماد داشته باشند.22
خودمان افتاديم، دنبال تجمالت و رفتيم، به فكر زندگي شخصي 

تشريفاتمان رفتيم، در خرج كردن بيتالمال هيچ حدي براي خودمان قايل 
و هرچه توانستيم  - ! مگر حدي كه دردسر قضايي درست بكند - نشديم 

  )1370/05/23(خرج كرديم، مگر اعتماد مردم باقي ميماند؟

المال  درازدستي به بيت
اعتمادي مردم  موجب بي

  .گردد ئوالن ميبه مس
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  اي به مضامين فراگير از مضامين پايه:  3جدول 

  فراگير مضامين  دهنده مانمضامين ساز ايمضامين پايه  رديف
 رهبري به تك تك مردم اعتماد دارد.1

  رهبري و مردم متقابل اعتماد

اعتماد متقابل ميان 
مردم و نظام 
سياسي برقرار 

  است

 امام خميني به مردم اعتماد داشت.2
 امام خميني به مردم باور داشت.3
 دولت بايد مردم را قبول داشته باشد.4

  اعتماد متقابل مردم و مسئوالن

ها اعتماد داشتهالزم است مردم به دولت.5
 باشند

اعتمادمردم نبايد نسبت به كارگزاران بي.6
 شوند

ها در نظام اسالمي بايد مورد حمايت دولت.7
 باشندي مردم قرار داشته همه

اعتماد به مسئولين وظيفه است اما اشكاالت.8
 دولت بيان شود

دهد مردم نسبت بهرهبري اجازه نمي.9
 اعتماد شونددولت بي

 كندها حمايت ميي دولترهبري از همه.10  اعتماد متقابل رهبري و دولت
منتخب مردم، مورد اعتماد و احترام رهبري.11

  است
اعتماد به خداوند ضروري  اعتماد داشتبايد به خداوند.12

لزوم اعتقاد و ايمان   است
به حركت عمومي 

  مردم

توكل به خداوند و اعتماد به او ضروري.13
  است

جمعي قابل اعتماد  حركت عمومي اعتماد داردحركتبهرهبري.14
 ها اعتماد داشتامام خميني به ملت.15  است

  اعتماد به مردم ريشه الهي دارد ي الهي دارداعتماد به مردم ريشه.16
اعتماد به مردم به مسئوالن شجاعت.17

 بخشد مي
اعتماد به مردم موجب ايجاد و 
بقاي نظام جمهوري اسالمي 

كاهش اعتماد   شده است
عمومي موجب 

زوال نظام سياسي 
  خواهد شد

اعتماد امام خميني به مردم موجب پيروزي.18
 انقالب اسالمي شد

جمهوري اسالمي به اعتماد مردمبقاي نظام.19
 گردد باز مي

اعتماد مردم به نظام، موجب جلوگيري از.20
 هاست بحران

عامل اعتماد مردم به مسئولين، اعتقاد به.21
هاي شخصي در مسئولين  عدم وجود انگيزه

  است
انگيزه هاي شخصي، مالي و 
سياسي مسئولين موجب بي 

اعتماديالمال موجب بيبه بيتدرازدستي.22  گردد اعتمادي مردم مي
 .گرددمردم به مسئوالن مي
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  تبديل مضامين.2- 6
دهنده  رسد كه مضامين سازمان اي اكنون نوبت آن مي پس از دست يافتن به مضامين پايه

در اين مرحله از تحليل . اي انتزاع شوند و مضامين فراگير با توجه به مضامين پايه
اي به  شود با سازماندهي مجدد مضامين اوليه يا همان مضامين پايه مضموني سعي مي

تر  تر، فراگيرتر و مركزي هاي اصلي م كه ما را به مضمونتري دست يابي مضامين انتزاع
 . رهنمون سازد

  
  ي مضامين كشف و توصيف شبكه.3- 6

رسيم كه در ادامه  با بررسي و تحليل مضامين مرتبط با اعتماد به سه مضمون فراگير مي
  .شود توضيح داده مي

  
  م و اجزاي نظام سياسي برقرار استعتماد متقابل ميان مردا.6-3-1

. متقابل بودن روابط اعتماد در مضامين به دست آمده كامال آشكار و واضح است
هاي  در نظام. ي يك طرفه اعتمادآميز برقرار شود توان تصور كرد كه يك رابطه مي

ي افراد موظف هستند كه به  ديكتاتوري معموال روابط اعتماد يك طرفه است و همه
ي افراد جامعه و حتي خود  اسي معموال به همهاما نظام سي. سيستم اعتماد داشته باشند

اما در نظام اسالمي تأكيد رهبري بر اين . اعتماد است كارگزاران سيستم مشكوك و بي
. هاي مختلف الزم است بر اساس اعتماد متقابل باشد است كه روابط ميان بخش

ياسي هم همانگونه كه مردم الزم است به مسئولين اعتماد داشته باشند، كارگزاران س
  .موظف هستند به مردم اعتماد نمايند

ي  ي دوطرفه ميان همه اي است كه رابطه الگوي اعتماد در جمهوري اسالمي به گونه
در اين فضاي اعتمادآميز . برقرار است) مردم، دولت و رهبري(هاي نظام سياسي  بخش

جزاي نظام زيرا اگر اعتماد ميان مردم و ساير ا. است كه امكان مشاركت وجود دارد
  .سياسي وجود نداشته باشد مشاركت عمومي ممكن نخواهد بود

  اعتماد متقابل ميان مردم، رهبري و مسئولين:  1شكل 
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  لزوم اعتقاد و ايمان به حركت عمومي مردم.6-3-2
جمعي در جامعه شكل گرفت  ي رهبري انقالب اسالمي اگر حركتي در سپهر انديشه

اين اقدام جمعي و عمومي قابل اعتماد است و الزم است دولت و حاكميت كامال به آن 
مقدس . هاي عمومي است ي اين اعتماد در الهي بودن حركت ريشه. اعتماد داشته باشند

شود كه از نظر مؤمنان و معتقدان،  هاي عمومي موجب مي بودن و الهي بودن حركت
بنابراين اعتماد عمومي داراي . بخش در نظر گرفته شود اقدام مردم نتيجهخواست و 

  .تواند مورد اتكاي سياستگذاران قرار گيرد توان و قابليتي است كه مي
بلكه . وار و ناآگاهانه نيست هاي توده منظور از حركت جمعي به هيچ عنوان حركت

هاي آگاهانه و  جنبش ي رهبري به عنوان حركت جمعي معرفي شده آنچه در انديشه
همراه با بصيرت است كه با هدف رسيدن به يك هدف مقدس و قابل توجه صورت 

هاي جمعي مهم و مقدس است و الزم  به همين دليل است كه اين نوع حركت. گيرد مي
  .است مورد اعتنا قرار گيرد

  
  گردد كاهش اعتماد موجب زوال نظام سياسي مي.6-3-3

ي رهبري انقالب اسالمي قابل  گير و اصلي كه در انديشهيكي ديگر از مضامين فرا
از آنجايي كه منشأ و . گردد رديابي است، به ضرورت و حفظ اعتماد عمومي باز مي

ي حيات و بقاي نظام جمهوري  عامل پيروزي انقالب اسالمي اعتماد عمومي بود و ادامه
اقدامي كه به كاهش و  گردد، هر گونه اسالمي نيز به حفظ اين اعتماد عمومي باز مي

تضعيف اعتماد عمومي منجر شود باعث زوال نظام سياسي جمهوري اسالمي خواهد 
هاي شخصي را در نظر دارد از  طلبي اقداماتي كه به جاي منافع عمومي منفعت. شد

  .تواند اعتماد عمومي را در معرض تهديد قرار دهد ي روندهايي است كه مي جمله
شود  المال موجب مي پروايي در استفاده از بيت الب اسالمي بيي رهبري انق در انديشه

اين هشداري جدي است كه نبايد اعتماد . كه اعتماد مردم نسبت به مسئولين كاهش يابد
زيرا بقاي نظام سياسي جمهوري اسالمي به اعتماد . عمومي به نظام سياسي كاهش يابد

ي حيات جمهوري  شود ادامه گردد و اگر اين اعتماد عمومي تخريب عمومي باز مي
  .گردد مياسالمي با خطر مواجه 
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  اي اهللا خامنه شبكه مضموني اعتماد در انديشه آيت: 2نمودار 
 

اعتماد 

لزوم اعتقاد و ايمان به 
حركت عمومي مردم

اعتماد به خداوند نتيجه بخش است

حركت جمعي قابل اعتماد است

اعتماد براي جامعه ي بشري ضروري 
است

الهي بودن اعتماد به مردم

اعتماد به مردم موجب ايجاد و بقاي 
نظام جمهوري اسالمي شده است

انگيزه هاي شخصي، مالي و سياسي 
مسئولين موجب بي اعتمادي مردم 

مي گردد

اعتماد متقابل مردم و مسئوالن

اعتماد متقابل مردم و رهبري

كاهش اعتماد موجب 
زوال نظام سياسي 

مي شود

اعتماد متقابل ميان مردم 
و اجزاي نظام سياسي 

.برقرار است

اعتماد متقابل رهبري و دولت
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  گيري نتيجه.7
تواند  هاي كيفي است كه در علوم سياسي مي روش تحليل مضموني يكي از روش

تواند از دل متن،  روش تحليل مضموني روشي است كه مي. زيادي داشته باشدكاربرد 
ترين  اي اين روش كه يكي از پايه. مضامين مهمي كه در آن نهفته است را آشكار نمايد

  .تواند در تحقيقات مختلف علوم سياسي به كار گرفته شود هاي كيفي است مي روش
عمل نشان داده شد و مضاميني كه در  در اين پژوهش كاربرد روش تحليل مضموني در

در گام اول جمالتي كه در متن وجود داشتند . ابتدا ناپيدا بودند از متن استخراج شدند
در گام بعدي اين مضامين . مورد تحليل قرار گرفتند و مضامين دروني آنها استخراج شد

مضامين  تري به نام تركيب، ادغام و بازسازماندهي شدند تا به مفاهيم انتزاعي
ترين نوع مفاهيم موجود در متن مورد  مضامين فراگير كه عام. دهنده برسيم سازمان

  . دهنده استخراج شدند بررسي بود از اين مضامين سازمان
ي ساختار  دهنده رساند كه توضيح ي موجود در اين متن ما را به الگويي مي تحليل شبكه

توان به استخراج روشمند و  ي تحليل مضموني مي به وسيله. و منطق كلي متن است
  . اي است كه در علوم سياسي ارزش زيادي دارد منظم انديشه دست زد و اين نتيجه

اي رهبر معظم انقالب اسالمي به  اهللا خامنه ي آيت با تحليل مضموني اعتماد در انديشه
  :ي اصلي و فراگير رسيديم سه گزاره

توان نتيجه گرفت كه اعتماد در  با توجه به اين گزاره مي: ،»اعتماد متقابل است « ) الف
بنابراين اگر قرار است اعتماد مردم نسبت به . ي رهبري يك بردار يكسويه نيست انديشه

هاي جمعي اعتماد  شود الزم است كه دولت نيز به مردم و حركتكارگزاران جلب 
  .داشته باشد و به آن بها بدهد

ي رهبري  ي فراگير كه در انديشه اين گزاره: » اعتماد عمومي ضروري است« ) ب
. دارد اي است كه البته جايگاه اعتماد را اشعار مي ي ساده انقالب اسالمي يافت شد گزاره

شود اولويت دار بودن آن مد نظر  بودن يك پديده سخن گفته مي زماني كه از ضروري
هاي  ريزي ها و برنامه به دليل ضروري بودن اعتماد الزم است كه در سياست. است

  .  گذاران باشد هاي اساسي دولت و سياست دولتي حتما حفظ اعتماد از اولويت
ن فراگير نشان اين مضمو: »گردد كاهش اعتماد موجب زوال نظام سياسي مي« ) ج
ي رهبري انقالب اسالمي اعتماد به بقاي نظام سياسي گره خورده  دهد كه در انديشه مي

ي  اگر نظام سياسي اعتماد مردم را از دست بدهد ديگر اميدي به حفظ و ادامه. است
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هاي اجرايي و دولتي  اعتقاد به اين باور الزم است در تمام دستگاه. حيات آن نيست
ظام سياسي به اين نتيجه برسد كه براي بقاي خود نيازمند اعتماد مردم تسري يابد و ن

  .است
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