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مهدي مختارپور
دکترای جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 6931/50/82 :تاریخ پذیرش مقاله139 6/ 08 / 03 :

چکیده
تهای محلي و قومي جاي خود را به هویتهای ملي و ح يت فراتر
در جوامع جديد كه زندگي مدرن گستردهتر گرديده است و هوی 
از آن یعنی هویت منطقهای دادهاند .در این حالت افراد نيازمندند كه دامنه اعتماد خود را گسترش دهند و اعتم  ار دوخ دا ا حطس ز   
يپ وندهاي خانوادگي و خويشاوندي و گروههای محلي نزد كي

به كليه شهروندان و ح يت بيگانگان وس و دنشخب تع

  

رد تیاهن رد

حوزه توسعه محلی و منطقهای گام بردارند .هدف از این ژپ وهش برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعي بر توسعه محل للی و
منطقهای از نگاه ساکنین مناطق  22گانه شهر تهران است .روش تحقیق پیمایش و روش نمونه گیری تصادفی ساده است .از مجموع
ساکنین مناطق تهران که مطابق نتایج سرشماری سال  0931برابر  7731 9 25نفر بودهاند تعداد  483نفر با است وک لومرف زا هداف ک نار    
انتخاب شدند .یافتههای ژپ وهش نشان میدهند که برخوردار بودن یک کشور از مفاهیمی نظیر توس و یلحم هع

منطقهههای موق يع ت

شهای واق يع به و ژي ه بخش خدمات كه براي رش دم زارد د ت بسانم    
تها و بخ 
ممتازي در اقتصاد جهاني ایجاد میکند و بر ظرفی 
بوده استوار است .از اين رو رواج و گسترش فعا تيل هاي بهبودبخش و تقویت کننده ابعاد اعتماد اجتماعی نظیر اعتماد بنيادي ،اعتم دا
بين شخصي ،اعتماد تعميميافته و اعتماد نهادي سهم عمدهای در توسعه كشور خواهد داشت .لذا با توج شهوژپ جياتن هب ه    

اب داع

اعتماد اجتماعی به ترتیب تأثیر بر توسعه محلی و منطقهای عبارتند از اعتماد تعمیم یافته (  ،)0/ 528اعتماد نهادی (  ،)0/ 431اعتماد بین
شخصی ( )0/ 40 7و اعتماد بنیادی ( .)0/ 149

واژگان کلیدی :توسعه منطقهای ،اعتماد اجتماعی ،اعتماد بنیادی ،اعتماد نهادی ،توسعه محلی ،شهر تهران.

 -1سروش فتحی (نویسنده مسئول) fathi.soroush@gmail.com
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مقدمه
اعتماد مفهوم كانوني نظريات كالس كي

جامعهشناسي و نيز محور اصلي تئوريهاي نوين سرمايه اجتماعي و زمينهساز

يباشد .زيمل اعتماد را شكلي از «ايمان» و وابستگي مطمئن به كي
تعامالت و روابط اجتماعي م 

    

كي اي رفن لصا

   

يكند ( .)Kamali, 2003: 13گيدنز اعتماد را به عنوان اطمينان يا اتكاء به ماه اي صخش تيصاخ اي تي
تعريف م 

چيزي يا صحت گفتهاي توصيف ميكند ،فوكويام زرا رد تكراشم ار نآ ا شش شششه و ا هنجاره ريغ يا ر نايم رد يمس    
اعضاي گروهي كه هم تسا زاجم ناشنايم نواعت و يراك م يييييييييييييداند ( ( Tonkis, 2008: 103, Kamali, 2003: 13,

 .)Mazaheri, 2005: 14و نيز زتومكا اعتماد و اعتماد كردن را نوعي استراتژي مهم در مواجه و نيعمان طيارش اب ه   
كنترل آينده م 
يتوان گفت هك
بنظران م 
يداند ( .)Zetomka, 2005: 29با توجه به تعريف اعتماد از ديدگاههاي صاح 
اعتماد داراي معاني گوناگوني كه گاهي مترادف اطمينان ،ايمان ،وابستگي ،وثوق و اتكاپذيري به كار ميرود .به روط
كّلّلي اعتماد اجتماعي را ميتوان انتظارات و تعهدات اكتسابي و تع يي د شده به لحاظ اجتماعي دانست كه اف تبسن دار   
به نهادها و سازمانهاي مربوط به زندگي اجتماع 
ي ج يا
يشان دارند ( .)Azkia & Gaffari, 2001: 89اعتماد در جا 
جامعه از ابتدا يي ترين روابط همچون روابط خانوادگي م لماش ار ...و دنزرف و ردام هطبار هك يييييييييييييش و زاغآ دو
ييابد و به عنوان كي
ارتباطات گسترده فرهنگي و اجتماعي و سياسي ادامه م 

ات    

متغير مه لوا رد يساسا و م و رارق تي     

ميگيرد كه در سنين پا يي ن اعتماد در سطح خانوادگي و بستگان و در سنين ب لثم هعماج يعامتجا طيحم رد رتالا     
گروههاي همسان و مراكز و نهادهاي جامعه گسترش مييابد .در جوامع سنتي كه قلم  ور زززند ودحم يگ د و 

توافت    

يگويد تمايز آشكاري است ،فرد تنها و اغلب به خ ورگ و هداونا هه هههه و يلحم يا
آشنا و غر بي ه آنچنان كه زيمل م 
كي

كالم به خوديها اعتماد ميورزد و بيگانگان و اغيار غيرقابل اعتمادند و چ آ اب اسب ه ننن ننننه م تموصخ ا

رد   

يييييييورزد

( .)Tonkis, 2008: 14در حالي كه در جوامع جديد كه زندگي جديدي گستردهتر گرديده است و هويتهاي محلي
و قومي جاي خود را به هويتهاي ملي و حتي فراتر از آن دادهاند و تمايزپذيري و تف كيك

نقش اجتماعي به شدت

گسترش يافته است افراد نيازمندند كه دامنه اعتم وخ دا د نهد شرتسگ ار  د متعا و  ا زا ار دوخ د حطس   
خ و يگداونا

نواشيوخد رگ و ي و هههههه هه ش هيلك هب كيدزن يلحم يا ه گيب يتح و نادنور ان تعسو ناگ ب دنشخ      

يتوان گفت كه اعتماد در كي
( .)Mohammadi Shakiba, 1996: 9م 

     پيوند ياه
      

       

اجتماع سنتي ،اعتماد خاص و محدود است در

مقابل در جوامع جديد كه تمايز اجتماعي به شدت گسترش يافته ،اساسًاًا الزمه زندگي جمعي اعتم  عون زا دا ع و ما
تعميميافته است .اصو ًالًال توسعه اقتصادی در هر کشوری نیازمند سرمایه گذاری در بخشه و ا فعالیتتتهاای مختلف
حهای زیربنایی و روبنایی نمیتوان انتظار گسترش
اقتصادی ـ اجتماعی آن کشور است و بدون سرمایه گذاری در طر 
تهایی كه ميبايد در زمين هعسوت ه   
یترین سیاس 
اشتغال ،تولید ،رفاه اقتصادی را داشت .يكي از اساسيترين و ضرور 
بدان توجه نمود اين است كه صنعت گردشگری مورد بازنگري ،مهندسي مجدد 1و باز آفرينی 2قرار گیرد ،زی نرق ار   

حاضر ،سده بهره گیری از فرصتهای تجاری ارزشمند در بخشهای خدماتی به ویژه ه ص .تسا یرگشدرگ تعن    
گردشگری ،با در اختیار داشتن  10 /2درصد تولید ناخالص جهان ،به عنوان بزرگترین ص اس رد ناهج تعن للل لللل 2012
Re-Engineering
Renewal

12-
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معرفی شده است .صنعت گردشگری ،برای اولین بار درجهان رکورد دارشد وتعدادگردش لاس نیارد یدورو نارگ    
ازمرز  389میلیون نفر گذشت .همچنین ،درآمدحاصله ازرقم  1/030تریلی ییون دالرتج درکزوا  ..ای یین ص تعن  ،،بارشددد
شتابان ازرقم  25میلیون نفر درسال  1950به رقم  389میلی ییون نفردرس لا

 2012رس سسیده است ..یعن ننی ازرشدمتوسط

ساالنه  6/2درصدبرخوداربوده است .لذا هدف اصلی این پژوهش برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتم رب يعامتجا دا    
توسعه محلی و منطقهای از نگاه ساکنین مناطق  22گانه شهر تهران است.
مفاهیم اصلی پژوهش
مفهوم اعتماد :در فرهنگ انگليسي آكسفورد ،اعتماد به عنوان اتكا يا اطمينان به نوعي يك فيت يا صفت كي
كي

چيز ،يا اطمينان به حقيقت كي

يكند؛ همين تعريف نقطه آغاز سودمندي را ب م تسد ه
گفته ،توصيف م 

شخص يا
يييييييدهد

( .)Giddens, 2005: 37از ديدگاه ريشهيابي لغات ،اعتماد و وثوق معادل كلمه ايمان مورد استفاده قرار گرفته اس .ت
كلمه ( )Pistisاز فعل ( )Pistisگرفته شده است كه در حالت متعددي ،واداشتن و ترغ بي

به كي

يش دو
امر تعريف م 

و در حالت الزم ،وثوق و توجه به كسي ،اعتماد ب  تسوا زا تعاطا و وا ه ((( (((( .)Amirpour, 2007: 30اعتم ناينب دا   
شخصيترين روابط است كه روابط كي
دهد تا مقدار كمي پول را به كي

يتواند به م نانيمطا مدر   
عامل مهم تع يي نكننده سالمت انسان است؛ اعتماد م 

همكار يا كي

دوست در هنگام نياز قرض دهند؛ به همسايگان ام م ناك يييييدهد ات    

ابزارها و دستگاهها يي را امانت بگيرند؛ و زندگي در كي

ناحيه قابل اعتماد ،نياز به هزينههاي امنيت و حراست ف يدر

را كاهش ميدهد و به پدر و مادرهاي اطمينان بيشتر ميدهد تا به بچههايشان امكان دهند با كي ديگر ب لزنم زا نوري   
يتواند جر تاعالطا ناي   
ديدار و بازي كنند يا به تنها يي با وسايل آمد و شد همگاني سفر كنند .در محل كار اعتماد م 
بين كاركنان را بهبود بخشد ،نياز به كارگرداني را براي رصد همكارانشان كاهش دهد و تعر مانرب في هه هههه يراك يا   
منعط 
فتر را تسهيل كند (.)The Australian Productivity Commission, 2008: 15
زيمل اعتماد را شكلي از ايمان و وابستگي مطمئن به كي

نفر يا كي

م فيرعت لصا

يييييييييكند ( (.)Kamali, 2003: 13

گيدنز اعتماد را به عنوان اطمينان يا اتكاء به ماهيت يا خاصيت شخص يا چيزي يا صحت گفتهاي توصيف م يييكند،
فوكوياما آن را مشاركت در ارزشها و هنجارهاي غيررسمي در ميان اعضاي گروهي كه هم ناشنايم نواعت و يراك    
مجاز است م يييداند ( ( .)Tonkis, 2008: 103, Kamali, 2003: 13, Mazaheri, 2005: 14زتوم امتعا اك د و 

دامتعا    

كردن را نوعي استراتژي مهم در مواجهه با شرايط نامعين و كنترل آينده م 
يداند (.)Zetomka, 2005: 29
با توجه به تعاريف متعددي كه از ديدگاههاي مختلف صاحبنظران مطرح شد به اين نتيجه ميرسيم كه واژه اعتم دا
داراي معاني گوناگون است كه گاهي مترادف وابستگي ،اطمينان ،اعتقاد ،وثوق ،ب هب ناميا ،اكتا ،روا راك م يييييييييييييرود.
اعتماد بيشتر دوطرفه بوده و رابطهاي ساده بوده كه در مراحل بعدي به مفهوم وسيعتر به اطمينان تبديل م يييش رد .دو
يرسد .اعتم اج رد دا يييييج يادتبا زا هعماج يا يييييييت طباور نير   
زبان فارسي مفهوم اطمينان عميقتر از اعتماد به نظر م 
همچون روابط خانوادگي كه رابطه مادر و فرزند و غيره را شامل ميشود آغاز شده و تا ارتباطات گس يعامتجا هدرت   
و سياسي و غيره ادامه مييابد و به عنوان كي

متغير مهم و اساسي در اولويت قرار ميگيرد كه در سنين پا يي ن اعتم دا
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در سطح خانوادگي و بستگان ميباشد كه در سنين باالتر در محيط اجتماعي جامعه مثل گروههاي همسان و مرا و زك
ييابد.
نهادهاي جامعه گسترش م 
در حالت كلي ميتوان اعتماد را نوعي رابطه اجتماعي مبتني بر حسن ظن كه متض  راظتنا يعون نم ا كي هك تس      
طرف ميتواند بر مبناي اقدام مورد انتظار طرف ديگر ،در كي

تعام مدع نآ يلصا هصخشم هك ل

نيمطا ا ،تسا ن

     

دريافت نمايد .به نظر اين تعريف ،تعريف كاملي است زيرا:
يگيرد.
الف) در محيطي كه عدم اطمينان وجود دارد ،شكل م 
ب) بيانگر نوعي انتظار است كه امكان تخطي از آن وجود دارد.
يخورد.
ج) ميزاني از اعتماد به طور مستقيم به ميزاني از انتظارات ،پيوند م 
د) مستلزم دو يا چند طرف است.
هـ) به نتايج مطلوب مرتبط م 
يش  يفنم جياتن هن ،دو (((( ((((( Alvani & Shirvani, 2006: 15, Mohammadian Saravi,
.)2006: 25
ابعاد اعتماد اجتماعي

 اعتماد بنيادي :اعتماد بنيادي 1نگرشي است نسبت به خود و دنياي اطراف كه رفتار و اعمال ما از آن متأثر ميش دو
و موجب تقويت تفكري ميگردد كه افراد و امور جهان قابل اعتماد هستند و بر تداوم و ثبات آن ص م هح يييييگذذذارد.
يگيرد :نگرشي كه كودك درب وخ هرا د و ش
ار كي سون معتقد است كه اعتماد بنيادي در مراحل اوليهي زندگي شكل م 
ديگران را مشخص ميكند و تحت تأثير نخستين رابطه كودك با مادر خو شي

است .گيدنز از ا امتعا ني د اونع هب  ن     

«امنيت هستيشناختي» ياد ميكند .منظور از امنيت هستيشناختي ،اطمين زا يناسنا تادوجوم بلغا هك تسا ينا    

  

پيوستگي و استقرار هويت خود و محيطهاي اجتماعي و مادي اطراف خود دارند .به اعتقاد او امنيت هست يييش يتخان
كي

پديده احساسي است و در ناخودآگاه ريشه دارد .گيدنز در ت ييب ن اين موضوع معتقد است كه در اين زمين دياب ه   

مراحل و عوامل جامعهپذيري م رب درو ر  دنريگ رارق يس (((( ((((( Giddens, 2005, Giddens, 2008: 63-64, Amirpour,

.)2007: 31, Ojaglou, 2005: 100
 اعتماد بين شخصي :در اعتماد بين شخصي روابط چهره به چهره نقش اساسي دارد .به عبارتي اعتماد بين شخصي
حوزهاي از تعامالت ميان دوستان ،همكاران و همچنين اعتماد ميان رئيس و كارمندان ،معلم و شاگرد و غيره را در بر
ميگيرد .در اين نوع اعتماد حداقل دو نفر حضور دارند ،اعتماد كننده و اعتماد ش هدنوشدامتعا هطبار نيا رد .هدنو     
ميتواند واكنشهاي متفاوتي از خود نشان دهد كه ميتوان آنها را به دو دسته كلي تقسيم نمود :واكنشهاي مثبت و
شهاي مثبت بيشتر از وا نك شششه يفنم يا   
واكنشهاي منفي .بنابراين هنگامي فرد اعتماد ميكند كه احتمال انجام واكن 
باشد .در واقع اين عمل اعتمادكننده به طرف متقابل حسن ظن دارد .براي توجيه اين كار ميتوان گف يسررب هك ت    
يدهد كه در ايجاد اعتماد بين شخصي روابط اجتماعي نقش اساسي ايفا مينمايد .در واقع
ديدگاههاي مختلف نشان م 
اعتماد بين شخصي در روابط و تعامالت اجتماعي معنا پيدا م يييكند م هعسوت  ،ييييييييابد م تيوقت و 

يييييييش ديد زا .دو   
Fundamental trust

1
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نظريهپردازان مبادله دو نوع است :مبادله اجتماعي و مبادله اقتصادي .به اعتقاد آنها به جهت غل يراهظا تالماعت هب    
بر تعامالت ابزاري به جهت ماهيت حسابگرانه داشتن و خودخواهانه و فردگرا بودن نم يييتواند امتعا  د تيوقت ار     
نمايد بلكه برعكس نوعي بياعتمادي را تقو م تي ييييينمايد هظا تالماعت اما  .ا د ير ر نتم  ،يتسود يواح دوخ

       

صميميت ،تعهد به رابطه و روابط گرم ميشود و همچنين افراد درگير در آن به نوعي رفاه ح  رگيدمه لا ر رظن رد ا    
ميآورند ميتوانند بستر مناس يب را براي اعتماد فراهم نمايند .چرا كه تعلق عاطفي و معاشرتپذيري اساس ا عون ني   
يتوان روابط خويشاوندي ،دوستي و غيره را از مصاديق تجربي آن ذ رك رك د   .
رابطه را تش يك ل ميدهد به طوري كه م 
بنابراين يك فيت و نوع روابط اجتماعي (ابزاري يا اظهاري بودن) و همچنين ميزان و گسترده روابط اجتماعي كه از آن
يشود ،در ايجاد و تقويت اعتماد بين شخصی تأثير بسزا يي
تحت عنوان سرمايه اجتماعي ياد م 

دارد ( Golabi, 2004,

.)Amirkafi, 1995: 14-15, Amirpour, 2007: 32, Ojaglou, 2005:101-102
ل حسن ظن نسبت ب  يادج ،دارفا ه از آ قلعت نننن نننننه هب ا   
 اعتماد تعميميافته :اعتماد تعميم يافته 1را ميتوان در شك 
گروههاي قومي و ق يب لهاي تعريف نمود .اين تعريف نهتنها روابط چهره به چهره را در بر ميگ زوح هكلب دري ههه ههههاي از
يگيرد .در واقع اعتم يمعت دا مم ممميافت زوح ه هه هههه يا
كساني كه با ما تعامل دارند و يا ميتوانند داشته باشند را نيز در بر م 
لگيري دولتهاي مدرن
خانوادگي ،همسايگي ،قومي و محلي و غيره را در مينوردد و در سطوح ملي و همراه با شك 
  

نيز مطرح ميشود ،اين نوع اعتماد مستلزم مشاركت و همكاري تمامي اف م هعماج هك تسا يدار د ما نر ر ار يزو    
تش يك ل م 
يت يمعت دامتعا هك تفگ ناو مم م مم مممممميافت ريز دراوم ياراد ه    
يدهند ( .)Amirpour, 2007: 32در حالت كلي م 
يباشد:
م
الف) اعتماد تعميميافته را ميتوان داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه جداي از تعلق آنها به گروههااي ق و يمو
لاي تعريف كرد.
ق يب 
ب) اعتماد تعميميافته تنها به افرادي كه با هم كنش متقابل دارند و ميانش رهچ طباور نا ه ب  ه ،تسا رارقرب هرهچ      
يشود.
محدود نم 

يتوانند كنش متقابل داش شاب هت نن ننند را
ج) اعتماد تعميميافته حوزهاي از كساني را كه با ما كنش متقابل دارند يا بالقوه م 
يگيرد.
در بر م 
ييابد.
ينوردد و در سطح ملي گسترش م 
د) اعتماد تعميميافته مرزهاي خانوادگي ،همسايگي ،قومي و محلي را در م 
لگيري دولتهاي مد حرطم تلم ـ تلود اي نر      
هـ) اعتماد تعميميافته پديده نسبتًاًا جديدي است كه همراه با شك 
يشود.
م
و) اعتماد تعميميافته الزمه همكاري و مشاركت ميليونها شهروندي اس ما نردم و هديچيپ عماوج هك ت ر ار يزو    

  

يدهند.
تش يك ل م 

Generalized trust

1
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در جوامع سنتي اعتماد تعميميافته وجود ندارد چرا كه در چنين جامعهاي خط و يدوخ نيب يصخشم لصاف طو    
بيگانه و همچنين بين دوست و دشمن ترسيم ميشود و اعتماد محدود به كساني است قلعت هورگ و عمج هب هك      
دارند و هر كس خارج از آن قرار گيرد مظنون و مشكوك است (.)Ojaglou, 2005: 102
 اعتماد نهادي :ت يك ه بر نهادها راهي براي غلبه بر كمبود ساختاري اعتماد در هم اعبا ه د هك تسا 

وحن هب ه اوغا

     

كنندهاي ساده و آسان مينمايد از آنجا كه نميتوانيم به مردم اعتماد كنيم ،ممكن است وسوسه شويم كه به نهادها به
عنوان واسطه تعميمدهنده اعتماد ت يك ه كنيم مث ًالًال ممكن است من اطمينان داشته باش ب هراومه اهداهن هك م ر م  ب يان       
قوانين رسمي خود و به گونهاي كه ميدانم عمل ميكنند .در اين ديدگاه قوانين نهادي به عنوان قوانين كه بازتوليد و 
يرود كه آنه ار ا
تقويت خود ميانجامد و خود را جاوداني ميسازد مورد اتكا قرار ميگيرند و از هيچ كس انتظار نم 
تحريف كند يا مانع از عملكرد مورد انتظار آنها شود .نهادها همچون سنتها ضامن اجراي نحوه خ و دنتسه دو

زا   

حگري كه انحرافات عمده از مسير م درو
طريق نظام هدايت و اصالح خود را تصحيح ميكنند و به عنوان خود تصحي 
انتظار و شناختهشده امور را منتفي ميسازند نهادها معتبر شمرده ميشوند چون ماندگار هستند و پس از اين كه ايجاد
شوند م 
يتوان آنها را بديهي فرض كرد ( .)Tajbakhsh, 2005: 241نهاده دامتعا هطساو ا     هس  نوچ دنت ن يام ا رگن    
ارزشهاي ويژهاي هستند و عملكرد آنها به گونهاي است كه دليل و انگيزه وفاداري و اطالعات از ا زرا ني شششه ار ا
فراهم ميآورند .در جوامع مدرن كدام كي

از انگيزهها يي كه در نهادها تجسم يافتهاند به ايجاد اعتماد م يييانجامند اي    

يسازند؟
يبرند و بدبيني آشكار را جايگزين آن م 
در صورتي كه برآورده نگردد اعتماد را از ميان م 
يباشند از نظر افه دولت مركز از نهادها و سازمانه و كيتاركوروب يا
نهادها به عنوان مهمترين بخش دولت مطرح م 
هنجارها يي

رسمي و غيررسمي است و به حوزههاي عم  لرتنك هعماج يصوصخ و يمو د  درا (((( ((((( Bashirieh, 2004:

 .)241پاسخ فرضي و (قابل آزمون) از نظر افه اين است كه نهادها مجموعه ويژهاي از ارزشها را بر دستاند ناراكر
خود تحميل ميكنند (نه هر ارزش يا شكل ارزشمند زندگي را) و بدين ترت بي
باشند .برعكس اگر كارگزاراني كه در كي

ميتوانند واسطه ايجاد اعتماد سياسي

شه ار ا
نهاد و براي آن نهاد فعاليت ميكنند نيا زا يخرب اي همه  ،ا زر ششششش ششششش

ناديده بگيرند و در عملكرد آنها تجسم نيابد يا از ضمانت اجرا يي مناسب برخوردار نباشد آ يياناوت  نن نننه اهن ا د هب     
يشود.
عنوان واسطه ايجاد اعتماد به شدت تضعيف م 
 .1نهادها اعتماد را تعميم ميدهند ،چون اعضاي خود را به فضيلتگو يي پا بي ند ميسازند و نق ر اهراجنه نيا ص ا   
(عمدي چون دروغگو يي  ،يا غيرعمدي همچون اشتباهكردن) به خوبي تشخيص ميدهند .به غر بي هها اعتماد م يييكن مي
اگر در چارچوب درستكاري و اعتبار نهادي با آنها مواجه ش  زاسدامتعا شزرا تقيقح .ميو ا  يلص د ايسب ر ررررر رررررري از
الگوهاي نهادي است كه از آزادي مطبوعات گرفته تا دادگاهها رسمي و علني از اصول حسابداري م ات هتفرگ مظن    
حفظ بايگانيها و كتابخانهها ،از كميتههاي متخصصان تا سازمانهاي پژوهشي و از آزمونهاي دانشگاهي گرفته تا
يشود.
تست مستقل محصوالت را شامل م 
 .2وفاي به عهد به ويژه فضيلت محترم شمردن قراردادها ،چيزي نيست مگر حقيقت را به نيا .نتفگ يدج روط     
حقيقتگو يي دربارة «بديهيات» جهان نيست ،بلكه فعاالنه فرضيات مربوط به اقدامات آت  ار نم ي ا م تابث

يييييييييكند و 

برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعي73 ...

بدين ترت بي

آنها را به حقيقت تبديل كند .در اين جا نيز مجددًاًا نهادها و الگوهاي نهادي متعدد روطخ نهذ هب ي

    

يسازند.
يكند كه كارگزاران را به وفاي عهد پا بي ند م 
م
 .3نهادها يي كه عملكردي منصفانه و بيطرفانه دارند نيز به تعميم اعتماد كردن كمك ميكنند ،برابري در مقابل قانون
ت سياسي نمونههاي استاندارد انصاف به عنوان انت از ععع ب يييطرف و يتخانش ي
و مساوات در مشارك 

يصخش

تزدا يي
تتت تتت

يطرف و «فارغ از تعلق تا
هستند .براي گسترش اعتماد در ميان غر بي هها ،نظامي كه اين غر بي هها تابع آن هستند بايد ب 
گروهي» باشد ،داراي ترجيحات و پ شي داوريهاي دروني نباشد و دسترسي به آن براي همه به كي سان ام اك نننپ ريذ
ته ار ا
باشد چنين نظامي بايد در برابر تفاوتهاي موجود در ميان غر بي هها بيتفاوت باشد و از نظر حقوقي اين تفاو 
يارزش بداند.
ب
 .4در نهايت رژيم نهادي است كه با اين تفاوتها ارتباط فعاالنهاي برقرار ميكند و نويد آ ناربج  نن نننه م ار ا يييييدهد
(دست كم تفاوتها يي را كه خارج از حيطهي انتخاب آزادانه افراد هستند و ساختار موجود ،با برخورداري ن زا رباربا
موهبتها و محدوديتهاي گريزناپذيري كه به توزيع نابرابر فرصتها زندگي ميانجامد ،بر افراد تحميل كرده است)
نيز ميتواند به افزا شي

اعتماد بينجامد .حقوق اجتماعي كه از برابري «در پيشگاه ق ه رتارف نونا سس س سسسستند ب ويش ا هه هههه يا

ته يا
يگردد دسترس صرف هب ناسكي ي تتتت تتتت
قانوني يا فراقانوني كه از طريق توزيع مجدد و حمايت گزينشي ميسر م 
زندگي را امكانپذير ميكنند سنگ بناي پتانسيل اعتمادآفرين همبستگي است .اگر نهادها از اين معيارها تبع نك تي ند   
و كارگزاران را نيز به همين كار ترغ بي

كنند ،در صورتي كه كارگزاران به وسوسهي نقض اين معيارها دچار شدند از

يتوانند در ميان غر بي هها به صورت ميان سطحي و درونسطحي اعتم اجيا دا د   
قدرت تحميل آنها برخوردار باشند ،م 
كنند (.)Rajablou, 2006: 57-58
توسعه محلی و منطقهای

1

برای فهم بهتر توسعه محلی و منطقهای الزم است که آن را تعریف نماییم .با توجه به منافع گروههاای م و رظن درو
سیاست گذاریهای متفاوت تعاریف زیادی از توسعه محلی و منطقهای به عمل آمده است .بط ق نظ لیو دنومیار ر ی ما    
(« ،)1983: 103ارایهی تعریفی از مفهوم اقتصادی و سیاسی مناقشه برانگیز توسعه محل  ی ووو منطقهههای خیل راوشد ی   
است هر چند که ظاهرًاًا ساده به نظر میآید )Williams, 1983: 103( ».در ادبیات نظ وجوم یر د  داعبا  ا  یداصتق از

  

قبیل رشد ،ایجاد ث ت ظاحل هب لاغتشا و تور ا قطنم و یلحم هعسوت فیراعت نوناک رد یخیر هههههههههه هههههههههههای ق دنراد رار   
( .)Armstrong & Taylor, 2000گاهی اوقات توسعه محلی و منطقهای مع ودحم تشادرب لدا د صتقا هعسوت  ا ید      
محلی و منطقهای در نظر گرفته شده است .از نظر استورپر (  ) 1997دستیابی به کامیابی و رفاه محل قطنم و ی هه هههای بر
افزایش پایدار اشتغال ،درآمد و تولید اقتصادی اس  رظن قبط .تسا راوت (((( ((((( )Portes, et. al, 2003: 5اجم عا معق یلو
دربارهی پارامترهای گستردهی توسعه محلی و منطقهای وجود دارد و آن اشاره میکند به مجموعهای از فعالیتها به
منظور بهبود رفاه اقتصادی یک ناحیه .چنین مجموعهای میتواند راهبرد توسعه اقتصادی ،پ ،یراذگ هیامرس ،شهوژ    
یهای تکنولوژیکی ،چانه زنی سیاسی و غیره شامل شود .سلطهی بعد اقتص هعسوت فیرعت رد یدا    
بازار کار ،نوآور 

Local and regional development

1
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محلی و منطقهای تا اواسط دههی  1990ادامه داشت و بتدریج سعی گردید تا دغدغهه ،یتخانش موب ،یعامتجا یا     
الش
سیاسی و فرهنگی نیز وارد تعریف شوند .کاهش نابرابریهای اجتماعی ،ارتق طیحم یرادیاپ یا ی  قیوشت  ،و ت  الالالالال الالالالال
برای حکومت جامعه و به رسمیت شناختن تنوعات فرهنگی تا اندازهای در تعاریف توس و یلحم هع

قطنم ههه ههههای وارد

شدند .حرکت به سمت برداشتهای وسیعتر از کیفیت زندگی ،انسجام اجتماعی و رفاه گاهی اوقات بطور دشواری در
تعریف مربوط به توسعه محلی و منطقهای لحاظ شدهاند ( .)Newton, 1999اصول و ارزشها ب ،فیرعت یگنوگچ ه    
تفسیر ،فهم و ساخته و پرداخته نمودن توسعه محلی و منطقهای از سوی گروههای خاص در من لکش فلتخم قطا    
داده و منافعشان را تعیین مینمایند .عناصر اساسی یا عمدهی توسعه محلی و منطقهای توافق آرا و تا اندازهای توافق
یباشددد.
بر روی موضوع مورد بحث و تفاسیر ارائه شده از سوی گروهها و طرح منافع در بین مکانها در طی زمان م مم 
ارزش ،مطلوبیت و مناسب بودن انواع مختلفی از توسعه محلی و منطقهای میتواند به عنوان اهداف انسجام یا تقس می
کار ارائه شود .اصول و ارزشهای مربوط به توسعه محلی و منطقهای بیشتر با موضوعاتی اخالقی و آنچ دشاب دیاب ه    
سر و کار دارند تا آنچه هست .قضاوت ارزشی در باب سئواالت پیش رو مس اب رد رکفت مزلت ب ا  و اهشزر اصول      
است .توسعه محلی و منطقهای چگونه باید باشد؟ به چه نوعی از توسعه محلی و منطقهای نیازمندیم؟ چ زا یعون ه   
توسعه محلی و منطقهای نامناسب است؟ موفقیت و شکست هر نوع از توس و یلحم هع

قطنم ههه ههههای ب یلماوع هچ ه    

بستگی دارد؟ 1اصول و ارزشهای مربوط به توسعه محلی و منطقهای به لحاظ اجتماعی داخل محلها و من یعت قطا ین   

میگردند .اصول میتوانند عقاید عام مستقل از سطح توسعه کش ارکومد لیبق زا رو سس س سسسسی ،براب و یدازآ ،فاصنا ،یر
همبستگی را منتصویر نمایند .اصول اغلب روابط و توازون قدرت بین عامل دولت ،بازار ،جامعهههی مد ماع و ین هه هههی
مردم را منتصویر میسازند .بعالوه ،عامل دولت ،بازار ،جامعهی مد ماع و ین هه هههی م ماک مدر ًالًال ای لقتسم 

رب یکتم   

   

تصمیمات خودشان در باب توسعه نیستند .اغلب هر یک توسط بستر ساختاری که در آن واقع شده محد هدیدرگ دو   
و در مورد مالحظات مربوط به توسعه چیست یا چگونه باید باشد با محد عاونا .تسا وربور ییاهراشف و اهتیدو      
مختلف توسعه محلی و منطقهای روابط تنگاتنگی با اصول و ارزشها دارند .میتوان بین انواع مختلف توسعه محلی و
ل شد ،عاونا    .
ی» تم زیا قائل ل
منطقهای براساس درجهی «باال» و «پایین» و مقدار تمرکزشان بر ویژگی «کمی» یا «کیفی ی
اصول و ارزشهای توسعه محلی و منطقهای میتوانند دارای الزامات اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی ،سیاس یگنهرف و ی   
برای گروههای اجتماعی مختلف در محلها و مناطق متفاوت باشند (.)Pike et al., 2006: 48
تعاریف توسعه محلی و منطقهای
حدود  250سال قبل و در اواخر قرن  19ایدهی «توسعه» به عنوان تقویت درآمد سرانه وارد مباحث عل یعامتجا مو   
شده و نسبتًاًا پدیدهای جدید در تاریخ بشری است .در دههی  1940نهادهای بین الملل للی پ یناهج مود گنج زا س    
تأسیس شده و تا دههی  1970سیاست «توسعه گرایی» را دنبال نمودند .برداشتهای نوگرایانه و ترقیخواه از «توسعههه»
به عنوان مداخلهی عقالنی و اجتماعی جهت بهبود وضعیت انسان در این دوره شکل میگیرد ( .)Pitt, 2002در این
دوره سئواالت مهم توسعه بطور گستردهای معطوف به کشورهای جهان سوم ،فقی نهد رازآ یداصتقا مروت و ر ده ههه هههههی
1ـ برای اطالع از جزئیات و بحث گسترده دربارهی توسعهی محلی و منطقهای نگاه کنید به:
Pike, Andy, Andrés Rodríguez-Pose and John Tomaney; (2011), Handbook of local and regional development, by Routledge
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کشورهای افریقا ،آسیا و آمریکای التین بود ( .)Storper, 2003توسعه محلی و منطقهای تقریبًاًا بطور کام قیرط زا ل   
سیاست گذاریهای ملی از باال به پایین صورت میگرفت و اهدافی چون ایجاد رشد و توزیع مجدد درآمدها در می نا
مناطق و محلهای عقب مانده را دنبال مینمود .آثار محیطی و پایدار بودن توسعه در این دوره مد نظر ن رد هچنآ .دوب   
این دوره مهم به نظر میرسید وجود تفاوت در میان مناطق و کشورها به لحاظ توسعه بود .استداللهاای اقتص و یدا
اجتماعی به سمت سیاست گذاری منطقهای به عنوان شیوهای جهت کاهش نابرابری توس قطانم هع و هب ب ییاراک دو     
اقتصاد ملی و منطقهای و توزیع برابر حرکت نمودند (« .)Armstrong & Taylor, 2000موج اول» مطال یسایس تاب   
منطقه گرایی بویژه در اروپای غربی ظهور نمود و نارضایتی مربوط به خودمختاری سطوح توسعه داخل س یاهراتخا
دولت ملی را دامن زد .موج دوم یا منطقه گرایی «جدید» با تأکید بر رشد مناطق و نقد تمرکز بر توسعه ملی ب لایما ا   
و آروزهای سیاسی و اجتماعی مربوط به خودش ظهور کرد ( .)Kiting, 1998در فضا و بستر پ و درس گنج زا س
وقوع «انقالب مخملی» در اروپای مرکزی و شرقی در سال  ، 1989یک «موج سوممم» آزمایش هد رد ی هههههی  1990و در
پی نارضایتی از نتایج توسعه ناموزون برنامههای مبتنی بر بازار دههی  1980و نتایج ناخواستهی دولت گرایی پ زا س
جنگ ظهور کرد (.)Giddens, 1998
این بستر تاریخی مختصر از توسعه محلی و منطقهای تحول مربوط به دیدگاههای «توسعه» را نشان میدهد .هر کد ما
دارای مبانی نظری و ایدئولوژیکی ،تعریف توسعه ،تئوری تغییر اجتماعی ،نقش و عامالن توس و یلحم هعسوت و هع
منطقهای مربوط به خودشان را دارند .تحول تاریخی توسعه بر موضوعات مورد بحث در توسعه محلی و منطقهههای و
تعاریف آنها اثرات زیادی داشته است :او ًالًال ،برداشت از توسعه در طی گذر زمان تغییر ک ،یخیرات لوحت .تسا هدر     
نقد و مباحثه در کنار منافع افراد درگیر در این مباحث از عوامل مهم محسوب میگردند .تغییر در فهم توسعه موجود
از سوی منتقدان و اصالح طلبان تندور و میانهرو صورت گرفته است .ثانیًاًا ،تعریف توسعه به لحاظ مناطق جغرافیایی
تفاوت دارد .این تعاریف براساس مکان و زمان با هم متفاوتند ثلاث ً .اًا داعبا رب یخیرات دیکأت و زکرمت  ،ا صتق ادی         
گسترش یافته و دغدغههای اجتماعی ،محیطی ،سیاسی و فرهنگی را نی کیور .تسا هدش لماش ز ر شجنس و اهد

     

توسعه به شدت به تعادل بین ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،بوم شناختی و فرهنگی توسعه حساس شدهاند .رابعًاًا،
ل مل و ی
در رویکردها و تعاریف توسعه بر سطح محلی و منطقهای تأکیدات متف وجو یتوا د د ب هجوت .درا ه     مس ئا ل ل
فراملی بر نحوهی مشارکت دادن محلها و مناطق در امر توسعه اثرات زیادی داشته است (.)Pike et al., 2006: 33

«توسعه محلی و منطقهای اشاره دارد به مجموعهای از فعالیتهای «کلنگر»« ،1ترقیخواه» 2و «پایدار» 3که با همکاری
دولت و نهادهای داخل جامعهی مدنی بمنظور ارتقاء سالمت ،رفاه و کیفت زندگی در محله قطانم و ا

لسن یارب     

فعلی و بدون به مخاطره افکندن نیازهای نسلهای آینده صورت میگیرد)Pike et al., 2006: 254( ».
منظور از کلنگری این است که بین ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و محیطی توس و یلحم هع

قطنم ههه ههههای

روابط نزدیکی وجود دارد .ترقیخواهی بر نقش دولت و دیگر نهادهای اجتماعی داخل جامعهههی مد نیب زا رد ین   
یها و فقر در محلها و مناطق تأکید دارد و خواهان توسعه متوازن است .پایداری به س ،یتمال
بردن محرومیتها ،نابرابر 
1

-Holistic
-Progressive
3
-Sustainable
2
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ینماید ( ( Pike et al.,
رفاه ،کیفیت زندگی در محلها و مناطق نسل فعلی و آینده نگری برای نسلهای آیند م هراشا ه ییی ییی

.)2006: 255
در مورد توسعه منطقهاي نظریات متفاوتی وجود دارد که در یک تقسیمبندی کلی نظريههاي توس قطنم هع هه هههاي ب ود ه
دستهی عمده قابل بط قه بندي است كه عبارتند از:
• الف) منظري كه بر پايهی تقسيم فعاليتهاي اقتصادي ـ اجتماعي ،به بخ ششهاي عملكردي و ت يك ه ب مانرب ر هه هههر يزي
بخشي براي توسعه منطقهاي قابل تف كيك اند.
• ب) منظري كه بر پايهی تقسيم قلمروي فضا يي انسانها ،فعاليتها و كي پارچگي آنها در مح طي  ،،ب مانرب ه هه هههر يزي
فضا يي براي توسعه منطقهاي ت يك ه دارند.
بر اساس اين منظرها نظريههاي توسعه منطقهاي به سه دستهی كلي تف كيك

شدهاند:

 .1ديدگاهها و نظريههاي اقتصادي كالن و بخشي (شامل :ديدگاههاي رشد بخشهاي اقتصادي و پايهی اقتصادي)؛
 .2نظريههاي اقتصاد فضا (شامل :نظريهی قطب توسعه و مراكز رشد)؛
 .3ديدگاهها و نظريههاي توسعه فضا يي و آمايشي (شامل نظريهی اگروپليتن موظنم اي هه هههی كش يرظن ،يرهش ت ههه ههههی
سلسله مراتب سكونتگاهها) (.)Higgins, 2009: 135
چارچوب نظری پژوهش
آنتوني گيدنز
گيدنز از فرهنگ انگليسي آكسفورد تعريفي ميآورد كه اعتماد را چنين تعريف كرده است :اعتماد ب ب اكتا ناونع ه ا    
اطمينان به نوعي يك فيت يا صفت كي

شخص يا كي

چيز ،يا اطمينان به حقيقت كي

گفت ب نآ زا و ،ه هه ههه عن هطقن ناو   

آغاز سودمندي ذكر ميكند و اطمينان يا اتكا را به مفهوم ايمان «زيمل» ارتباط ميدهد .گيدنز با بررسي كار لوم رد نا
مورد اطمينان و نقد كارهاي او چنين بيان ميكند «رو كي رد لومان مهم است و توجه م هزيامت هتشر كي هب ار ا اي      
يكند كه در شناخت اعتماد بايد آنها را در نظ شاد ر تت تت
مفهومي جلب م 
ت» ( Giddens, 2005: 37, Amirpour, 2007:
.)81, Rajablou, 2007
به نظر گيدنز اعتماد را بايد به گونههاي ديگر مفهومبندي كرد بر همين اساس او ده عنصر دخيل در رابطه ب امتعا ا د   
يشمرد:
را چنين بر م 
ته آ يا نننه يد ضرعم رد ا د و تسا    
 .1اعتماد با عينيت در زمان و مكان م تسا طبتر  ... ..ز يلاعف هك يناسك اري تتتت تتتت
فراگردهاي فكريشان شفافاند ،نياز به اعتماد نيست و همچنين به نظامي كه عملكرده ماك شيا ًالًال و هدش هتخانش    
ت
قابل فهم است ،نياز به اعتماد نداريم .بر اين اساس گفته شده كه اعتماد تمهيدي براي تط يب ق با آزادي ديگ سا نار تت تت
اما شرط اصلي مورد نياز براي اعتماد ،نه فقدان قدرت بلكه كمبود اطالعات كامل است.
 .2اعتماد اساسًاًا نه به مخاطره ،بلكه به احتمال وابسته است .اعتماد هميشه بر اعتمادپذيري در برابر پيامدهاي محتمل
داللت ميكند ،چه اين پيامد به كنشهاي افراد مرتبط باشد و چه به عملكرد نظامها مربوط باشد .در مورد اعتم هب دا   
عوامل انساني فرض اعتمادپذيري ،مستلزم نسبتدادن صداقت يا عشق به فرد مورد اعتماد است .ب تسا نيمه يار    

برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعي77 ...

يكند عواقب روانشناختي دارد ،زيرا احتمال دارد كه از اين اعتم همطل دا   
كه اعتماد بينفردي براي فردي كه اعتماد م 
اخالقي ب يب ند.
 .3اعتماد همان ايمان به اعتمادپذيري كي

شخص يا نظام نيست ،بلكه چيزي است كه از ايمان سرچشمه م يييگ .دري

اعتماد به درستي همين پيوند ميان ايمان و اطمينان است و همين پيوند اس  ار نآ هك ت ا فيعض ييارقتسا شناد ز      
متمايز ميسازد .اين نوع دانش در واقع اطمينان مبتني بر نوعي تسلط ب هك تسا يطيارش ر

هيجوت نانيمطا نآ رد       

يشود.
م
 .4اعتماد ميتواند معطوف به نشانهاي نمادين يا تخصصي باشد اما اين نوع اعتماد نيز مبتن هب ناميا رب ي يتسرد      
اصولي است كه شخص از آن بيخبر است و نه مبتني بر ايمان به اصالت اخالقي (خوشنيتي) ديگران ،البت امتعا ه ددددد
به افراد هميشهاي تا اندازهاي با اعتماد به نظامها ربط دارد اما اين اعتماد به كاركرد شايسته اين نظامها مربوط است و
نه بر عملكرد واقعيشان.
 .5حال تعريف اعتماد چنين است :در آنجا كه اطمينان ايمان به صداقت يا عشق به ديگري يا صحت اصول انتزاعي
(دانش فني) را بيان كند .اعتماد را ميتوان به عنوان اطمينان به اعتمادپذيري كي

رشته

شخص يا نظام با توجه به كي

پيامدها يا رويدادهاي معين تعريف كرد.
 .6در شرايط مدرنيت اعتماد در اين زمينهها وجود دارد:
الف) اطالع همگاني در اين مورد كه فعاليت بشري (از جمله موارد راجع به تأثير تكنولوژي بر جهان م هديياز )يدا   
اجتماع بشري است و به ماهيت اشياء يا تأثير الهي ارتباط ندارد.
ب) پهنه متغير و بسيار گسترشيافته كنش بشري ،خصلت پوياي را براي نهادهاي مدرن اجتماعي پديد آورده اس .ت
  

مفهوم مخاطره جاي مفهوم سرنوشت را گرفته است اما اين به خاطر آن نيست كه عوام زا شيپ نارود رد يناسنا ل
مدرن نميتوانستند فرق ميان مخاطره و خطر را تشخيص دهند .اين جابجا يي نشاننندهند و نييعت كاردا رد رييغت ه

احتمال است ،بدينسان كه تكاليف اخالقي انساني ،علتهاي يبط عي و اتف اهيك ياج ،قا ننن ننننشناس يييه ار يبهذم يا   
يشود.
يگيرند .مفهوم اتفاق به معاني مدرن آن همزمان با مفهوم مخاطره پديدار م 
م
 .7خطر و مخاطره رابطه نزد يكي با هم دارند اما كي سان نيستند .اين تفاوت بستگي به اين دارد كه كي
يا در پ شي  گرفتن كي

مسير كنش خاص چقدر شقوق گوناگون را آگاهانه س كب

فرد در تأمل

سنگين هرطاخم .دشاب هدرك

قيقد     ًاًا

يكند به استقبال خطر م يييرود.
مبتني بر فرض خطر است و (نه لزومًاًا آگاهي از خطر) شخصي كه چيزي را مخاطره م 
البته خطر به معناي تهديدي كه متوجه نتايج دلخواه است .هر كسي در مخاطره ،تهديدها يي

يو شنك ريسم رد هك

  

يگمان امكان دارد كه به كنشها يي دست يازيم يا در
ممكن است ايجاد شوند را محاسبه كرده و ميداند .اما اين نيز ب 
فرصتي قرار گيريم كه ذاتًاًا مخاطرهآميزند بيآن كه افراد درگير در آنها از مخاطرهآميز بود نشان آگاهي داش نشاب هت د   .
يشوند ،ناآگاهند.
به سخني ديگر افراد از خطرها يي كه درگيرشان م 
يكند عاونا هك     
« .8مخاطره» و «اعتماد» در هم بافتهاند و اعتماد معمو ًالًال در خدمت تقليل يا تخفيف خطرها يي كار م 
خاصي از فعاليت بشري با آنها روبرويند .در برخي شرايط الگوهاي مخاطره نهادينه شدهاند (مانند سرمايهگ و يراذ
بازار سهام يا ورزشهاي جسماني خطرناك) .در اينجا مهارت و اتفاق عوامل محدودكننده مخاطرهاند .ول ومعم ي   ًالًال
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ف»
مخاطره آگاهانه محاسبه ميشود .در همه زمينههاي اعتماد مخاطره پذيرفتني تحت عنوان «دان يعض ييارقتسا ش ففف ففف
در ميآيد و هميشه ميان اعتماد و محاسبه مخاطره قابل قبول ،تقر بي ًاًا تعادلي برقرار است .آنچه كه مخاطره پ ينتفريذ
انگاشته ميشود يعني همان به حداقل رساندن خطر در محيطهاي گوناگون تف عم يلو .دراد توا مو ًالًال ظفح يارب 
اعتماد اهميت اساسي دارد .بدينسان سفر هوا يي با توجه به اينكه هواپيما به ظاهر قوانين جاذب م ضقن ار ه

    
يييييييكند

ممكن است فعاليت ذاتًاًا خطرنا يك به نظر آيد .آنها يي كه خطوط هوا يي را اداره ميكنند در تقاب  اب ل ا هب ،رظن ني

   

يكنند كه مخاطرات سفر هوا يي با محاسبه تعداد تلفات در هر يك لومتر سفر چقدر ضعيف است.
گونهاي اثبات م 
 .9مخاطره تنها به كنش فردي ارتباط ندارد .محيطهاي مخاطرهاي وجود دارند كه به گونهاي جمعي بر تودهه زا ييا
افراد تأثير ميگذارند و در برخي موارد مخاطره فاجعه بومشناختي يا جنگ هستهاي بالقوه بر هر كسي در روي زم ني
تأثير ميگذارند .امنيت را ميتوان موقعيتي خواند كه در آن با كي

رشته خطرهاي خاص مقابله شده و يا آنه هب ار ا   

حداقل رسانده باشند .تجربه امنيت به تعادل اعتماد و مخاطره پذيرفتني بستگي دارد .امنيت چ عفلاب يانعم هب ه ل و    
چه به معناي تجربي آن ممكن آن ممكن است به انبوههها يا مجموعهها يي از آمها تا حد امنيت جهاني و يا ب دارفا ه   
ارتباط داشته باشد.
 . 10گفتههاي باال آنچه كه با امنيت متضاد است را نشان ميدهد و صرفًاًا به معناي بياعتم  .تسين يدا

گگ گگگيد اقتعا زن د   

دارد كه اعتماد در جوامع مدرن ضروري است .بط ق نظر او در فرايند مدرنيزاس سيناكم يخرب يعامتجا نوي مممم مممممه زا ا
ق يب ل عدم بروز روابط از لحاظ زماني و مكاني به صورت محدود كه در عين حال خود توليد نك  ن يگتفاب مه رد هد     
مضاعف هستند يا به وسيله اين مكانيزمها در هم م
م ب اجيا يگتفا د م  يييييييش  دو ( ( Giddens, 2005: 40-44, Amirpour,
.)2007: 82-84, Rajablou, 2007
اعتماد به نظامهاي انتزاعي مثل ايفاي نقشهاي نمادين و مخصوصًاًا نظامممه و آراك يا ملع ،نوناق( نوچ يرهام       ،
سياست و تجارت) به عنوان كي
رشد احساسي امنيت به شكل كي

مكانيسمي عمده براي جوامع مدرن بازسازي و بازانديشي شده است .اعتم طقف دا   
شهاي چندنگرشي علمي نيست .بلكه اعتم رك دا د  درف كي ن در رب 
سري از بين 

   

گيرنده محاسبه سود و زيان هم هست كه مطابق با دانشي است كه بر بازانديشي اجتماعي در هم بافت راوتسا هدش ه    
است .بر اساس ت يك ه بر پويا يي ها يي فرايند مدرنيزاسيون ،اعتماد نه تنها سؤالي درباره صداقت و درس هكلب تسا يت    
همچنين مسألهاي است كه با پذيرش اجتماعي هم ارتباط پيدا ميكند .اعتم بع دا ا م تر

يييييييش اد تيمها زا دو د هب ن    

مكانيزمهاي راهنما يي بازتابكنندگي .اعتماد كردن به سيستمهاي اجتماعي مستلزم شكلي از حلقههاي انتزاعي است
فه يارب ييا   
و اعتماد كردن به اشخاص مستلزم شكلي از حلقههاي شديدًاًا در هم تنديدگي است كه در آنه رعم ا فف فف
درستي اشخاص جستجو م 
يشود (.)Amirpour, 2007: 84
ن وج نيمز دو هه هههه يا
يداند .ب يا ا نن نن
يهاي روانشناختي اعتماد را عام يا تقر بي ًاًا عام م 
گيدنز ضمن اين كه برخي از ويژگ 
ايجاد روابط اعتماد در فرهنگهاي پ شي
فرهنگهاي پ شي

از مدرن را با جهان مدرن در تضادي بنيادين م يييبيند  زنديگ داقتعا هب  .در

از مدرن چهار زمينه محلي تسلط وجود دارد :نخستين زمينه اعتم هك تسا يدنواشيوخ ماظن دا

بيشتر محيطهاي پ شي

  
   

از مدرن ،شيوه نسبتًاًا ثابت سازماندهي رشتهاي روابط اجتم ناكم و نامز ياتسار رد ار يعا     

فراهم ميسازد .وابستگيهاي خويش بلاغ يدنوا ًاًا ت نوناك  ن كمشك و ش شش شششششششششاند همه نيا اب اما ،

كمشك شش ش ششششششششششه يا
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يناكم    

شها در ح زو ههه ـ ينامز يا
بانگيز نظام خويشاوندي عمومًاًا همان پيوندها يي هستند كه در تنظيم كن 
اضطرا 

ميتوان به آنها اتكا كرد .اين قضيه هم در سطح بستگيهاي نسبتًاًا غيرشخصي و هم در سطح پيوندهاي شخص يييتر
مصداق دارد .خويشاوندان ش كب هاي از پيوندهاي اجتماعي اعتمادپذير را فراهم ميسازد كه اصو ًالًال لمع رد بلغا و     
يدهد.
وسيله سازماندهي روابط اعتماد را به دست م 
يتواند رد و دشاب حرطم 
دومين زمينه اعتماد ،اجتماع محلي ميباشد .گيدنز معتقد است كه قضيه اول دوباره م 
مورد منظور او تأ يك دي بر اهميت روابط محلي سازماندهي شده بر مبناي مكان است .جا يي
طهاي محلي پ شي
روابط فاصلهدار زماني ـ مكاني دگرگون نشده است .بيشتر محي ط

نيا     

رب ناكم زونه هك ثا ر     

از مدرن ،جايگاه رشتههاي روابط

ته ،تيعمج يا
اجتماعي درهم بافتهاي است كه پهنه مكاني محدود آن مايه استحكام اين روابط ميشود و مه رجا ت ت
كوچروي و سفرهاي طوالني بازرگانان و ماجراجويان در دوران پ شي

از مدرن بسيار رواج داشتند .ام اب هسياقم رد ا    

صورتهاي منظم و فشرده تحرك (و آگاهي از شيوههاي ديگر زندگي) كه وسايل حم كما نردم لقن و ل ا نننن نننننپ ريذ
ساختهاند .اكثريت مردم در دوران پ شي
پ شي

طه يا
از مدرن به نسبت غيرمتحرك و منزوي بودند زيرا كه محليت در محيط ط

از مدرن ،كانون و عامل امنيت بوده است .عامل مؤثر ديگر نفوذ يك هانشناسي م يبهذم ياهرواب .تسا يبهذ     

ميتواند سرچشمه اضطراب يا نااميدي باشد .چنانكه بايد آنها را يكي از عوامل عمده مخاطره و خط هدش هبرجت ر    
در بسياري از محيطهاي پ شي

از مدرن به شمار آورد .اما از جنبههاي ديگ اهيك ر نن نننشناس يييه ياهريسفت يبهذم يا    

يكنند .خداي مس تيحي
اخالقي و عملي از زندگي اجتماعي و جهان يبط عي است كه براي مؤمنان محيطي امن ارائه م 
به ما چنين فرمان ميدهد؛ به من اعتماد كنيد زيرا من تنها خداي راستين هستم .هر چند بيشتر اديان مانند تيحيسم    
يها يا نيروهاي ف قو
تكخدا يي نيستند اما انديشه اتكا به هست 

ته يبهذم يا   
گژيو يعيبط يييييييه م ا شش شششترك باورداشت ت

گوناگون و متفاوت از مسيحيت است .دين وسيله سازماندهنده اعتماد به چند شيوه است .نهتنها خدايان و نيروه يا
مذه يب حمايتهاي قابل اتكاي مشيتي را براي مؤمنان فراهم ميسازند بلكه كارگزاران مذه يب نيز ا  راك ني ر  ا ا ماجن    
م
يدهند (.)Giddens, 2005: 144, Amirpour, 2007: 84-85
گيدنز زماني كه به دين به عنوان زمينهاي براي اعتماد در جوامع پ شي

از مدرن اشاره ميكرد ،تأ يك دش روي اين نكته

بود كه دين حس اعتماد به رويدادهاي يبط عي را ايجاد ميكند و بدينسان در تعليق زمان و مكان نق م .دراد ش م نك   
است مذهب بر مبناي شخصيتها و نيروها يي كه باز نمود ميكند از جه اور ت نننش سيناكم اب يتخان ممم ممممه امتعا يا د   
ارتباط داشته باشد به شيوهاي كه اين نيروها مستقيمًاًا بيان كننده اعتماد (يا نبود اعتم ب .دشاب نيدلاو هب )دا يييييييييييگم نا
نخستين بار فرويد اين نظر را پيشنهاد كرده و بسياري از نويسندگان ديگري كه تحت نفوذ روانكاوي بودهاند با نظر
او موافقت كردهاند .ار كي سون يكي از اين نويسندگان است به گفته او ايماني كه پ شي فرض اعتم و تسا دا

نيتسخن    

ياش را از طريق مذهب سازمان داده اس امتعا .ت د هديياز     
يشودف حفاظت نهاد 
بار شامل مواظبتكنندگان كودك م 
مواظبت در واقع بودگي كي

دين معين است همه اين بينش را در بر دارند كه اعتماد فردي بايد تبديل به كي

ناميا   

همگاني شود و بياعتمادي فردي در واقع بايد شري همگاني شود ،ضمن آن اصالح فرد بايد ب دركلمع زا يشخب ه    
كآميز همگاني تبديل شده و به نشانه قابليت اعتماد در اجتماع تبديل شود.
مناس 
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چهارمين زمينه اعتماد در فرهنگهاي پ شي

  

از مدرن خود سنت است .سنت ب  يصاخ هعومجم هب نيد فالخر از   

باورداشتها و عملكردها ارجاع ندارد بلكه به شيوههاي سازماندهي اين باورداشتها و عملكردها به و هطبار رد هژي   
با زمان راجع است .سنت شيوه متمايزي از تنظيم گذشت زمان را بازتاب ميكند (كه داللتهاي مستقيمي براي كنش
در راستاي مكان نيز دارد) مفهوم زمان برگشتپ امز تخانش يارب سورتشا يول يريذ

نننننن نننننننبند شادرواب ي تت تتته و ا

تپذير ،زمانبندي ت  تحت و رارك ت و تسا راركت قطنم طلس     
فعاليتهاي مذه يب اهميتي اساسي دارد .زمان برگش 
ي سنت است كه با ديدگاه مدرنيت تفاوتي
گذشته وسيلهاي براي سازماندهي آينده است .روي به گذشته داشتن ويژگ 
ندارد ،مگر از اين جهت كه به جاي نگاه به پ شي  ،نظر به پس دارد؛ البته اين به ن ضت نايب يارب ماخ هويش يعو اد      
فرهنگ مدرن با پ شي

  

از مدرن است .در واقع چه گذشته و چه آينده پديده مجزا زا هك دنتسين يي  رمتسم لاح در   

ديدگاه مدرن جدا باشند .زمان گذشته در عملكردهاي حال عجين شده به گونهاي كه افق آينده در گذشته انجن اديپ ا   
ميكند تا با رخدادهاي گذشته تقاطع يابد .به نظر گيدنز سنت به شيوهاي بنيادي در امنيت وجودي دخيل است .بدين
خاطر كه اعتماد تداوم به گذشته ،حال و آينده را حفظ ميكند و اين عملكرد را به عملكردهاي اجتم راوهر يعا هه هههاي
مرتبط ميسازد .گيدنز معتقد است توضيح زمينههاي اعتماد در فرهنگهاي پ شي
محيطهاي سنتي آرامشبخش و از جهت رواني گ ندوب مرن و مر د رد و 

از مد  انعم نيا هب نر ن هك تسي   

طهااي مد گژيو نينچ نر ييييييي را دارا
يحم طططط طططط

نميباشند بلكه به نظر او سطح امنيت وجودي در جهان مدرن از بيشتر شرايط زندگي اجتماعي پ شي
رفته است و به نظر او محيطهاي فرهنگ پ شي
فيز يكي وجود نرخهاي باال گرم ي

   

از مد رتالاب نر   

از مدرن نوعًاًا داراي دلهره و بياطميناني ناشي از تسلط حوادث جهان

يسآ ،كدنا يگدنز هب ديما ،نانز و هناكدوك ريم و بب پذيري نسبت ب راميب ه يييييه يا

ته اي و نافوط ،ليس لثم يعيبط يا
عفوني ،تحت تأثير نوساني آب و هوا يي و بيحفاظ بودن در مقاب بيصم ل تت تت
خشكسالي بوده است ،عالوه بر اين عوامل رواج خشونت انساني نيز يكي ديگر از سرچشمهههه يا

   

ناا نامز نآ ينم   

مطرح بوده است كه هر چند در دنياي مدرن هم حضور دارد ولي محدودتر از لحاظ مكاني و كنترل يافتهههت .تسا ر

  

گيدنز در پاسخ به اين كه چه منبع يا منابعي در جوامع مد  نيشناج نر ن اظ ممم ممممه و يلحم يعامتجا يدنواشيوخ يا   
سنتشده است به نظامهاي انتزاعي اشاره ميكند .اعتماد به نظامهاي انتزاعي مهمترين بخش نظريات گيد و تسا زن
بيانگر اعتماد به اصول غيرشخصي است و با پيشرفتهاي علمي و تكنولوژ كي

عصر جديد در ارتباط بوده و نشانگر

رابطه عقلي انسانها با اين دسته از امور و افرادي است كه در اين زمين م تيلاعف ه

يييييييكنند ( (Amirpour, 2007: 84-

.)86
به نظر گيدنز اعتماد در جوامع نوين اهميت بيشتري دارد .افراد هر چه فاصله زماني ـ م  مه زا يرتشيب يناك د هتشا     
باشند به اعتماد نيز نياز بيشتري دارند .در جوامع ماقبل نوين كه خصلتي محلي و ب و دنراد يمو

نك شششششششه لباقتم يا   

بيشتر در سطح محلي و رودررو رخ ميدهند ،در روابط اجتماعي افراد چنان صراحت و شفافيتي به چشم م يييخ درو
كه نيازي به اعتماد ندارند زيرا اين اعتماد به طور يبط ع وجو ي د د ما .درا ا در طباور هك هدرتسگ و گرزب عماوج

      

اجتماعي در فاصله زماني و مكاني بسيار دوري انجام ميگيرد و افراد درگير اين روابط كمتر با كي ديگر آشنا يي چهره
به چهره دارند به اعتماد از طريق نظامهاي پولي و حقوقي بسيار نيازمندند (.)Ritzer, 2004: 822
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رابرت پاتنام
از نظر پاتنام اعتماد يكي از اجزاي اصلي سرمايه اجتماعي است .اعتماد همكاري را تسهيل ميكند و ه حطس هچ ر    
اعتماد در جامعهاي بيشتر باشد ،احتمال همكاري بيشتري است .بعالوه خود همكاري نيز موجد اعتماد است .اعتم دا
مستلزم پ شي بيني رفتار كي

بهاي مم نك
بازيگر مستقل است .افراد با شناخت و پ شي بينياي كه از خلق و خو ،انتخا 

و توانا يي طرف مقابل دارند ،به ديگري اعتماد ميكنند ،در جوامع كوچك ،اين پ شي بين ارب ي سس سسساس اعتم يمص دا م هنا   
انجام ميشود كه به آشنا يي نزد كي

با فرد بس صخشريغ دامتعا ،هديچيپ و گرزب عماوج رد اما ،دراد يگت يييييييييييييييت و ر

غيرمستقيم ضرورت دارد (.)Putnam, 2001: 291-292
اعتماد اجتماعي در جوامع مدرن پيچيده ،از دو منبع مرتبط يعني هنجارهاي معاملهي متقابل و ش كب ههههااي مش كرا تتت
مدني ناشي م 
يشود ( .)Putnam, 2001: 293, Tonkis, 2008: 24, Alvani & Shirvani: 2006: 27پاتنام با ارجاع به
كلمن تأ يك د ميكند كه به علت تأثير تبعات مثبت يا منفي كي
كي

عمل را از كي

عمل را از كي

كنش براي ديگران ،هنجارهاي اجتم لرتنك قح ،يعا    

قشد و ن
ب يد هب رگيزا گگ گ گگگگران انتق م لا يييييدهند زا اهراجنه نيا  .شمرس قيرط ققققق ققققق

اجتماعيشدن از جمله آموزش مدني و نيز از طريق مجازاتها در افراد جامعه ،تلقين و تث يب ت ميش ياهراجنه .دنو   
موجد اعتماد به اين دليل توسعه مييابند كه هزين م نيياپ ار تالماعم ه يييييييييآورند م ليهست ار يراكمه و  يييييييييكنند.
يباشد .معامله متقابل متوازن كه اشاره به
مهمترین هنجارهاي تقويتكننده اعتماد ،معامله متقابل است كه بر دو نوع م 
مبادله همزمان چيزهاي با ارزش برابر دارد مانند موقعي كه همكاران روزهاي تعطيل خود را با هم ع م ضو يييييكنند.
معامله متقابل عمومي را به رابطهي تبادلي مداومي اشاره دارد كه در همه حال كي طرفه و نامتوازن است اما انتظ تارا
متقابلي ايجاد ميكند مبني بر اين سودي كه اكنون اعطاء شده ،بايد در آينده پرداخت گ در د نام  .ن طبار د ههه ههههي دوس .يت
هنجارهاي معاملهاي متقابل عمومي يكي از مولدترين اجزاي سرمايهي اجتماعي است و هس  هت ممر مجنا يزك

نن نننه يا

خودياري ايتاليا بود كه مشكل امنيت را براي شهروندان حل نموده بودند (.)Putnam, 2001: 293-294
به نظر پاتنام كي

هنجار مؤثر مبتني بر معامله متقابل عمومي ،احتما ًالًال با ش كب ههاي انبوهي از مبادالت اجتماعي م طبتر

است .در جوامعي كه مردم مطمئن هستند كه اعتماد مورد سوء اس ارق هدافت ر من  يييييييگ هلداعم و هلدابم هب رتشيب دري      
شهاي متقاب يتاعالطا ،يصخش ل    
يشود .كن 
ميپردازند و اين مبادالت خود به توسعه هنجار متقابل عمومي منتهي م 
يتواند انگيزهه ييا
در مورد قابل اعتماد بودن ديگران فراهم ميكند كه نسبتًاًا بيهزينه است .روابط اجتماعي مداوم ،م 
براي قابل اعتماد بودن ايجاد كند و اين همان قائد  يزاب يروئت يناگمه ه ا تس

((((( (((((( .)Ibid: 295هنجاره لباقتم يا   

عمومي و ش كب ههاي مشاركت مدني انگيزههاي عهدشكني و جو غيرش م شهاك ار فاف
همكاري آينده ارائه ميدهند و از اين طريق موجب افزا شي
كي

نگرش شخصي است كي

يييييييدهند يارب يياهوگلا و     

اعتماد و همكاري ميشوند .اعتماد ب ك هزادنا نامه ه ه    

دارا يي ضروري نظام اجتماعي نيز محسوب ميشود .افراد قادرند  نارگيد هب  ا دامتع     

كنند (نه صرفًاًا خوشباوري) و اين به دليل هنجارها و ش كب ههاي اجتماعي است كه در چارچوب آن عم م ل يييييكنند
منابع سرمايه اجتماعي مانند اعتماد ،هنجارها ،ش كب هها ،خودتقويتكننده و خودفزاينده و موجد نوعي تع .دنتسه لدا   
عكس اين نيز در مورد ب 
يثم م ر يييييداند و 
ياعتمادي صادق است ( .)Ibid: 303پاتنام بحث بر سر علت و معلول را ب 
معتقد است كه اعتماد اجتماعي ،هنجارهاي معامله متقابل و ش كب ههاي مشاركت مدني و همكاري موفقيتآميز متقاب ًالًال
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يكنند و به خاطر مسائل عّلّلي خطي نبايد تحليل تعادل را ناديد  تفرگ ه
كي ديگر را تقويت م 

(( ((( .)Ibid: 309پاتن اب ما   

الهام از دوتوكويل ،بر سنتهاي قدرتمند مشاركت مدني (شركت در انتخابات ،تعداد خوانندگان روزنامهها ،عضويت
در گروههاي مذه يب  ،ادبي ،باشگاههاي فوتبال و غيره) تأ يك د ميكند و آن را كليد م يعمج تالكشم لح  يييييييييييداند.
شهروندان جامعه مدني موفق ،اطمينان دارند كه ديگران نيز عادالن م لمع ه يييييييكنند يناوق زا و  ن م يوريپ 

ييييييييينمايند

( .)Firouzabadi, 2005: 144پاتنام در ارائه راهحل ،طرفدار استراتژي از پا يي ن به باال است و معتقد ياج هب تسا      
تالش جهت تغ يي ر خط مشي حكومت مّلّلي ،بايد كار را با عامهي مردم آغاز كرد .وي در مورد سازوكار رابطهههي ب ني
سرمايه اجتماعي و مساوات اجتماعي ،تقدم عّلّلي قائل نيست و دو تفسير متفاوت را ميپذيرد هر چه نابرابري ث تور
بيشتر باشد ،برقراري ارتباط ،مشاركت و اعتمادپذيري متقابل دشوارتر است .از طرفي مردمي كه با هم ارتباط نزد كي
دارند و داراي حس مشاركت متقابلاند اجازه نميدهند سياستها يي شكل بگيرد كه شكاف بين فقرا و ثروتمند ار نا
گسترده سازد (.)Putnam, 2006: 125-126
يكند كه ب هب ،ينورد ماجسنا رب ديكأت ا       
نها يي استفاده م 
پاتنام از واژهي سرمايه اجتماعي درونگروهي براي انجم 
حذف غر بي هها ميپردازند و سرمايه اجتماعي ميانگروهي را براي اشاره به سرمايه اجتماعي ب م راك ه يييييييب هب هك در    
نها كمك م 
انجم 
يكند تا با گروههاي ديگر غر بي هها در جامعه ارتباط برقرار كند (.)Tajbakhsh, 2005: 33
خانواده واضحترين نمونه سرمايه اجتماعي درونگروهي و سازمان جامعه مدني كه در عمل و از نظر ق ياهرد ينونا   
آن به روي همه شهروندان باز است .نمونه ناب سرمايه اجتماعي ميانگروهي است .ا هچ رگا ،هيامرس عون ود ني

   

بسيار مهم هستند اما جايگزين كي ديگر نبوده و در جامعه از هم جدا نيستند (.)Firouzabadi, 2005: 157
ل م يييش وا رظن هب .دو از   
پاتنام بين ش كب ههاي افقي يا مساواتطلب از ش كب ههاي عمودي يا انحصارطلب ،تمايز قائل ل
آنجا كه جريان عمودي اطالعات اغلب غيرمؤثقتر از جريان افقي آن است (چرا كه اطالعات درست ،م رامثتسا عنا   
و بهرهكشي ميشود) ش كب ههاي عمودي كه بر سلسله مراتب ،مبتن رد كيلوتاك ياسيلك تخاس نوچمه( تسا ي   

  

نه شاب ،ا گگ گگگاههاا،
تاريخ ايتاليا) نميتواند موجد اعتماد و هنجارهاي همياري باشد .از نظر او ش كب هه مجنا( يقفا يا ننن ننن
يها و احزاب و غيره) مولد هنجارهاي اعتماد و همياري هستند (.)Putnam, 2006: 296-298
تعاون 
پاتنام در آثار اوليه خود در بحث از سرمايه اجتماعي و دموكراسي ،بيشتر به نقش انجمنها و مشاركته و يندم يا
اجتماعي مردم در كارآمدي دموكراسي پرداخته است و اثر دولت در شكلگيري سرمايه اجتماعي و يا اعتماد را ناچيز
شمرده است .اين در حالي است كه به اعتقاد برخي بدون مشاركت نهادهاي سياسي و كمك
ديگري نميتواند اعتماد شكل گرفته ميان افراد را در گروههاي كوچك

وناق ن مسيناكم چيه      ،

رهچ طباور ياراد ه ب  ه دامتعا هب ،هرهچ        

عمومي ميان فرد و ساير افراد جامعه تبديل كند .البته پاتنام در يكي از آخرين آثار خود به طور تلويحي اين انتق ار دا
پذيرفته و نقش دولت را نيز مورد تأ يك د قرار داده است (.)Tavassoli & Mousavi, 2005: 20-21
يكند .پيدا شي
پاتنام در ت ييب ن كاهش سرمايه اجتماعي در آمر كي ا به عوامل زير اشاره م 

خانوادهه ياراد يا

دو ش و لغ

حومهنشيني ،تلويزيون و واسطههاي الكترون يكي و تغ يي رات نسلي .وي تغ يي رات نسلي را مهمترين عامل ميداند رد و 
اين رابطه جنگ را به عنوان عامل مؤثر مهمي در مشاركت مدني تلق م ي يييييكند يزيولت نوچمه يلماوع ريثأت  .و ،ن      

برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعي83 ...
يدهد ( Firouzabadi,
حومهنشيني و خانوادههاي داراي دو شغل به خاطر آن است كه ارتباطات اجتماعي را كاهش م 

.)2005: 158-159
پاتنام در كتاب بولينگ تكنفره روابط معناداري را بين افزا شي

س و يعامتجا هيامر

شزومآ و هافر حطس شيازفا       

كودكان ،كاهش تماشاي تلويزيون ،كاهش جنايتهاي خشن ،كاهش نزاع و درگيري برتري اقتص دا ييي اف شهاك ،دار   
مرگ و مير ،بهبود وضع سالمت و احساس خوشبختي نشان م 
يدهد (.)Firouzabadi, 2005: 162
يكنند .شايد به اين خاطر كه ديگران با اف دار
به نظر پاتنام تقر بي ًاًا در همه جوامع «ندارها» كمتر از «ثروتمندان» اعتماد م 
يكنند .بياعتمادي در بين «بازندگان» يعن  دارفا ي د را ا ،تاليصحت ي    
داراي منابع ،باصداقت و احترام بيشتري رفتار م 
درآمد و منزلت پا يي ن و نيز اعضاي گروههاي اقليت و كساني كه از زندگي خود اب م يتياضران زار يييييييكنند يار  ،جج جججتر
يهاي جرم و خشونت و افراد مطلقه بيش م هديد رت يييييييش يا زا .دو نن ننن ديد ،هاگ
ياعتمادي در بين قربان 
است .همچنين ب 
اعتماد اجتماعي حاصل تجربههاي زندگي بزرگسالي است و كساني كه زندگي موفقيتآميزي دارند نسبت به كس ينا
كه از فقر ،ب كي اري ،تبعيض ،استثمار و محروميت اجتماعي رنج ميبرند امتعا ياراد  ،د  مانتاپ .دنتسه يرتشيب  ن زي
همچون اينگلهارت بر پيوند نزد كي

    

اعتماد اجتماعي ،شادي و بهروزي تأ يك د م 
يكند (.)Newton, 2004: 19

از نظر پاتنام تحرك اقامتي نيز با كاهش اعتماد مرتبط شده است ،آمر كي ا يي ها مردم متحر يك هستند (از ه ،رفن جنپ ر    
كي

نفر در سال محل اقامت خود را تغ يي ر ميدهد) .تصور ميشود كه تحرك ،پيوند با همسايگان را تضعيف و هدرك

در نتيجه به كاهش انسجام اجتماع ميانجامد .فراگير شدن مال يك ت اتوم يب ل با گشوده شدن فرصتهاي ش ديدج يلغ   
و گستردن ش كب ههاي دوستي فراسوي مرزهاي همسايگي محلي ،به ا مانتاپ رظن هب .تسا هدرك كمك دنيارف ني        
تكنولوژي و رسانههاي جمعي مخربترين تأثير را بر اعتماد داشتهاند .تأثير تلويز  مامت رد نوي م اب يياتسور قطان
درآمد پا يي ن هم قابل مشاهده است .تلويزيون سرگرمي جديدي است  ار دارفا هك ا ور لماعت ز

رد

   

ور م زاب يييييييييييدارد،

يگردد (.)Amirpour, 2007: 106
يگيرد و موجب خصوصي شدن اوقات فراغت م 
وقت زيادي از آنها م 
پيوتر زتومكا

زتومكا 1در ميان جامعهشناسان معاصر مبحث اعتماد اجتماعي را مورد عنايت ويژه قرار داده ،معتقد است كه توجه به
اعتماد اجتماعي ايده جديدي نيست بلكه كي

ب وا رظن هب .تسا ينرقدنچ نايرج ر ادروخ ر زا ديدج هعماج ي

        

ويژگيهاي منحصر به فردي چون آيندهگرا يي  ،شدت وابستگي متقابل ،گستردگي و تنوع جوام قن ديازت ،ع شششششششه و ا
تمايز اجتماعي ،بسط نظام انتخاب ،پيچيدگي نهادها و افزا شي

ابهام ،ناش ندوب هبيرغ و يمانمگ تيوقت و يگتخان      

تگ يري
نسبت به محيط اجتماعي ،توجه به اعتماد اجتماعي و نقش آن در حيات اجتماعي ش هج يعون دشر دها تتتت تتتت
فرهنگگرايانه كه در خود نوعي چرخش از مفاهيم سخت به مفاهيم نرم را دارد .چنين چرخشي زمينه توجه عميقتر
به مفاهيم اعتماد را به دنبال داشته است و در يط دهه گذشته شاهد موج جديد بم زا ي ا هب طوبرم ثح

متعا ا رد د      

مفاهيم علوم اجتماعي به ويژه جامعهشناسي هستيم (.)Azkia & Gaffari, 2003: 280

1- Sztompka, P
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يش هك دو   
يدهد« .ما» به كساني اطالق م 
زتومكا معتقد است كه سه نوع تعهد اخالقي مشخصه بط قه «ما» را تش يك ل م 
به آنها اعتماد داريم ،نسبت به آنها وفادار هستيم و به خاطر برخي مسائل ،انسجام و وحدت خود را با آنها حذف
ميكنيم ،به عبارت ديگر بر بط ق اين تفسير ،سه مؤلفه اساسي براي اجتم جو يقالخا عا و راد د د فلؤم  .هههه ههههه اول اعتم دا
است يعني انتظار رفتار معقول ديگران نسبت به خودمان ،مؤلفه دوم وفاداري است يعني تعهد  بانتجا هب  از مهرب     
زدن اعتمادي كه ديگران نسبت به ما دارند و كارها يي كه افراد براي جلب اعتماد برخ م ماجنا صاخشا ي يييييييييدهند.
يده تاليامت و قيالع هب هك مي      
مؤلفه سوم عبارت است از اتحاد و اتفاق نظر ،يعني با انجام برخي اعمال ،نشان م 
ديگران اهميت ميدهيم ،حتي اگر اين اعمال با عاليق خودمان در تضاد باشد .اين سه مؤلفه «فضاي اخالق ييي » را هك
فرد در آن قرار ميگيرد ترسيم ميكنند .مسلمًاًا با تر بيك

اين سه مؤلفه در نسبته طباور ،رگيدكي اب نوگانوگ يا      

نپرس و نايرتشم نيب طباور ،يت   
يتواند رخ دهد .اين روابط عبارتند از دوستي ،عشق ،وط 
بينشخصي پيچيدهتري م 
انواع ديگر .اين عوامل اخالقي ميتوانند به عنوان ابعادي از روابط ابزاري ،شخصي و كام ًالًال رسمي ظاهر شوند .تعهد

كاري (مانند وفاداري ،1همبستگي اعضاء نسبت به شركت) معامالت تجاري (مانند اعتماد نسبت به شر كي

تج ).يرا

يگردد .يعني شناخت خويشتن با ق نورد رد نتفرگ رار   
اجتماع اخالقي در سطح فردي و هويت شخصي ،منعكس م 
فضاي اخالقي و بازنما يي محدوديتهاي فضاي اخالقي در قالب احساسات شخصي اس هب روبجم هك ت متعا ا ،د      
وفاداري و نشان دادن همبستگي نسبت به ديگران ميباشد .به عبارت ديگ نيا ر    «ماا» را نش م نا يييييدهد هك     «مننن»
احساس م 
يكنم متعلق به آن هستم (.)Zetokma, 2007: 4-5
از نظر زتومكا ،اعتمادكردن نوعي استراتژي مهم در مواجهه با ش و نيعمان طيار

رتنك للل للللناپذذذير آيند دامتعا ،تسا ه    

همچنين عبارت است از نوعي طرح آسانسازي كه افراد را قادر به انطباق با محيط پيچيده هي اجتم زا هدافتسا و يعا   
يسازد .اعتماد به ويژه با شرايط ناآگاهي يا عدم قطع شان لامعا دروم رد تي نا نارگيد هتخ      
امكانات روزافزون آن م 
ارتباط دارد .بنابراين در حقيقت اعتماد امري ضروري تلقي ميشود .نوع سوم از جهتگيري ،با اميدواري و اطمين نا
يپ ميريذ
يگيرد« :در شرايط نامعين و غيرقابل كنترل ريسك را م 
تفاوت دارد چون در محدودهي بحث عامليت قرار م 
و در مورد ناپايداري آينده و كنشهاي آزاد ديگران شرطبندي ميكنيم ،بنابراين به سادگي ميتوان به عموميتتتت نير
تعريف از اعتماد دست يافت :اعتماد عبارت است از مطمئن بودن درباره كنشهاي احتمالي ديگران در آينده ،در اين
رابطه اعتماد از دو مؤلفهي اصلي تش يك ل ميشود :باورها و تعهدات .اعتماد شامل انتظارات ويژهاي است؛ اعتم رب دا   
پايه تئوري فردي بنا شده ،در مورد اينكه شخص ديگر در برخي موقعيتها در آينده ،چه رك دهاوخ لمع روط دد ددددددد»
(.)Zetokma, 2007: 29-30
از نظر زتومكا ،اساسيترين هدف ،در اعتماد «كنشگران» افراد ديگر است ،افراد بالغ و كساني كه در تم ميقتسم سا   
هستيم .به عنوان نمونه بعضي از انديشمندان «اعتماد بين شخصي» را مطرح ميكنند كه با اشكال ديگر اعتماد ،تحت
عنوان «اعتماد اجتماعي» مطرح ميشود .اينان معتقدند كه تنها اعتم  يصخش نيب دا در بر يگ ر عت هدن ه يصخش تاد

     

است .در حالي كه در موضوعات ديگر اجتماعي ،تعهد م رارق رظن دم يصخشريغ تا يييييييييييييگ زمه روضح .دري م نا    

1- Loyalty
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كنشگران در كي

مكان داراي برخي از ويژگيهاي منحصر به فرد شخصي است دامتعا رگيد لاكشا زا ار نآ هك     

متمايز ميسازد .اما در وراي همه موضوعات اجتماعي ،برخي از افراد قرار ميگيرند تياهن ام هك ًاًا هب  آ نننن نننننه امتعا ا د   
ميكنيم ،گاهي با آنها آشنا يي داريم ،اما ممكن است تنها تصوري از آنها در ذهن داش و ميشاب هت

ام تاعالطا

  

رد

ته ازنا
مورد آنها كم بوده و منحصر به مدارك و اسناد دست دوم باشد و غيره .مث ًالًال وقت وطخ هب ي ط فول يياوه  تتتتت تتتتت
اعتماد كرده و تصميم ميگيريم از طريق اين خطوط به تو يك و سفر كنيم ،اين نشان م يييدهد نابلخ هب هك  ا همدخ ،ن      
يكنندگان آنها اعتماد داريم و احتياجي نيست يد اب هك د همه ن     
پرواز ،پرسنل شركت مسافربري ،مجريان و پشت بي ان 
يآيد (از طريق آگه يييه يا
افراد از نزد كي  ،تصوري از آنها بدست آوريم ،چون اين تصور از منابع مختلف بدست م 
تجاري ،توصيه دوستان و.)Rajablou, 2007: 101( )...
بنابراين تفاوت بين اعتماد بين شخصي و اعتماد اجتماعي به ص و يساسا ترو

وسحم س  .تسين  د زياود عقاو ر       

متحدالمركزي از اعتماد «شعاع اعتماد» وجود دارد كه كمترين شعاع اعتماد بين اعضاي خانواده و آكند نيرتشيب زا ه   
صميميت و نزد يكي بين آنهاست از جمله دوستان ،همسايگان ،شركا و غيره تكنولوژيهاي مدرن ،به ويژه تلويز نوي
در انواع مختلف توليد ميشود و الزمه آن اعتماد شخصي است .در برخورد با مشاهير بزرگ ،افراد نامي ،قهرمانان در
يكنيم كه گو يي شخصًاًا و از نزد كي
تمداران مشهور ،به گونهاي عمل م 
فرهنگ عامه و سياس 

آنها را م يييشناس اب ،مي   

عبور از خيابان وقتي با يكي از آنها روبرو ميشويم گو يي اينان از دوستان و نزد كي ان ما هس رتسگ هقلح .دنت د ههه ههههتر
افراد ديگري را در بر ميگيرد كه شناخت ما از آنها به صورت غيرمستقيم توس نومن يخرب ط ههه ههههه رف يا د تسا ي    
(اهالي شهرمان ،كارمندان ادارهمان ،اساتيد دانشگاهمان ،اعضاي حزب سياسيمان) .گستردهترين حلقه ش تاقبط لما   
بزرگي از افراد كساني هستند كه در برخي چيزها با آنها وجه اشتراك داريم را در بر م يييگ  اما دري ا رفا ني ا رثكا د      ًاًا

«ديگران غا بي » 1هستند ،مستقيمًاًا با آنها روبرو نميشويم و تنها به عنوان كي

ن ما ايجاد شدهاند
جمع واقعي در ذه 

فهايمان و غيره).
نهاي ما ،اعضاي قومي ،مذه يب  ،نژادي ،گروه سني و همصن 
(هموط 
از اين رو اعتماد به اشخاص معين به تدريج به اعتماد به موضوعات انتزاعيتر تبديل ميشود .بنابراين در حد فاصل
بين اعتماد اجتماعي ،بط قات اجتماعي قرار دارند (اكثر افرادي كه در ويژگ يييه  يا ممع آ اب كرتشم و ني ننن ننننه ميهس ا   
هستيم) .براي مثال اعتماد يا عدم اعتماد ممكن است به سمت جنسيت سوق داده شود (من به مردها اعتماد دارم ولي
نسبت به زنها بياعتمادم) يا به طرف سن (من به افراد پيرتر اعتماد دارم ولي نسبت به ج او نننتره ب ا ييييياعتم اي )مدا   
مذهب (من به كاتول كي ها اعتماد دارم ولي به پروتستانها اعتماد ندارم) و نظاير آن .نياز به گفتن نيست كه ا عون ني   
اعتماد اغلب به نوعي تعصب و تصورات د همهجا گسترش م 
ييابد (.)Zetokma, 2007: 47-50
از نظر زتومكا شناسا يي برخي نقشها به عنوان نقشهاي قابل اعتماد و معتبر يا غيرقابل اعتماد در كشورهاي مختلف
معاني متفاوتي داشته و ممكن است در برهههاي زماني مختلف معنيشان فرق كند .اگر رسانههاي جمعي در مطالب
و تبليغ  تا ت خرب و روسناس هب ،ينويزيول ور س ياهد و هناريگء

رد دننز تسد همه تسا نكمم تروص نيا

      

      

     

     

روزنامهنگاران ،گويندگان تلويزيوني و راديو يي مورد ب 
ياعتمادي مردم قرار گيرند (.)Zetokma, 2007: 51

1- Absent others
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فرضیههای پژوهش
 .1به نظر میرسد بین اعتماد بنيادي و توسعه محلی و منطقهای رابطه معناداری وجود دارد.
 .2به نظر میرسد بین اعتماد بين شخصي و توسعه محلی و منطقهای رابطه معناداری وجود دارد.
 .3به نظر میرسد بین اعتماد تعميميافته و توسعه محلی و منطقهای رابطه معناداری وجود دارد.
 .4به نظر میرسد بین اعتماد نهادي و توسعه محلی و منطقهای رابطه معناداری وجود دارد.
 .5به نظر میرسد ابعاد اعتماد اجتماعی (اعتماد بنيادي ،اعتماد بين شخصي ،اعتماد تعميميافته و اعتماد نه دا ييي ) بر
توسعه محلی و منطقهای تاثیرگذار است.
روش پژوهش
یباشددد
تحقیق حاضر یک مطالعه موردی از نوع توصیفی و تحلیل د یوس زا .تسا ی ی ینادیم قیقحت کی رگ         م مم 
چارچوب نظری تحقیق براساس روش اسنادی و مطالعه سایر مقاالت و سایتهای علمی مرتبط با موضوع تحقیق از
یک طرف و همچنین استفاده از تکنیک پرسشنامه استفاده گردیده با این هدف که با تدوین سؤاالت مرتبط ب بم ا ا ین   
نظری و هدفی که برای تحقیق داشتهایم بتوانیم جمعبندی از دیدگاه شهروندان با توجه به فرضیات ارائه شده بدست
آوریم .نمونه آماری تحقیق حاضر  384نفر از ساکنان مناطق  22گان ب نارهت رهش ه هههه ههههه عن زا هنومن مجح ناو نایم     
 2597731نفر ساکن انتخاب شداند که انتخاب افراد حج نومن م هه ههه ب  تروص ه ت تسا هدوب یفداص ووووو وووووو تعد دا
پرسشنامه حاوی سؤاالت مربوط به تحقیق در بین جامعه آماری انتخاب شده توزیع شده و پ و هیزجت زا س

384

یلحت ل    

آماری با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و مدلسازی رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول ( :)1اطالعات جمعیتی شهر تهران به تفکیک مناطق
منطقه

تعداد خانوار

زن

1

6 14142

2

205883

87 0023

3

6 10604

491 5 16

مرد

جمعیت

منطقه

تعداد خانوار

مرد

زن

جمعیت

118579

122141

240720

223456

216011

439467

12

28 6 76

6 13670

72 60 72

244122

484333

830 2 31

632917

13

89 582

21 39 13

148621

314112

14

3649 51

240211

638740
287803

4

70948 2

431377

429903

861280

15

192610

313427

325313

5

255333

2453 04

391297

793750

61

89928

143225

78 5 144

6

2 321 7

119229

110751

9980 22

17

2 587 7

123225

125364

248589

7

108728

159720

25 00 15

309745

18

115151

191745

199623

391368

8

125757

192603

185515

378118

19

70349

96 1198

4481 21

05 2443

9

50591

2 777 7

80744

6 15851

20

104275

02 00 17

170859

340861

10

104720

2082 15

50 00 15

852 203

21

50381

67 6 80

14 0 82

162681

11

98556

146007

877 2 14

288884

22

38106

63482

6 547 6

128958

(1/ 96) ×0/ 5 ×0/ 5
(0/ 05)2
=n
(1/ 96)2 ×0/ 5 ×0/ 5
1
1+
(0/ 05)2
2597731
2

384 / 16
= 384 / 103 ≈ 384
1/ 000147

=
1

یافتههای پژوهش
 .1به نظر میرسد بین اعتماد بنيادي و توسعه محلی و منطقهای رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به ضریب همبستگی میان متغیرهای اعتماد بنیادی و توسعه محلی و منطقهای که برابر با  0/ 472محاسبه شده
یتوان استدالل کرد که این میزان نشانگر وجود رابطهای نسبتًاًا قوی و مستقیم است .بدین معنی که ب شیازفا ا   
است م 

برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعي87 ...

(یا کاهش) اعتماد بنیادی میزان توسعه محلی و منطقهای افزایش (یا کاهش) مییابد .با توجه به سطح معن نیا یرادا   
رابطه که برابر با  0/000است و کوچکتر از  0/50محاسبه شده است بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پ شهوژ

تأیی یید

یشود .به عبارت دیگر بین مغیرهای اعتماد بنیادی و توسعه محلی و منطقهای رابطه معناداری وجود دارد.
م
 .2به نظر میرسد بین اعتماد بين شخصي و توسعه محلی و منطقهای رابطه معناداری وجود دارد.
منطقهههای که براب اب ر    0/063

با توجه به ضریب همبستگی میان متغیرهای اعتماد بين شخص ييي و توس و یلحم هع

یتوان استدالل کرد که این میزان نشانگر وجود رابطهای نسبتًاًا قوی و مستقیم است .بد ینعم نی   
محاسبه شده است م 
ییابد .ب هب هجوت ا    
که با افزایش (یا کاهش) اعتماد بين شخصي میزان توسعه محلی و منطقهای افزایش (یا کاهش) م 
سطح معناداری این رابطه که برابر با  0/100است و کوچکتر از  0/50محاسبه شده است بن در رفص ضرف نیاربا و
منطقهههای رابطههه

یشود .به عبارت دیگر بین مغیرهای اعتماد بين شخصي و توس و یلحم هع
فرضیه پژوهش تأیید م 
معناداری وجود دارد.
 .3به نظر میرسد بین اعتماد تعميميافته و توسعه گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به ضریب همبستگی میان متغیرهای اعتماد تعميميافته و توسعه محلی و منطقهای که برابر با  0/ 382محاسبه
یتوان استدالل کرد که این میزان نشانگر وجود رابطهای نسبتًاًا قوی و مستقیم است .بد اب هک ینعم نی    
شده است م 
افزایش (یا کاهش) اعتماد تعميميافته میزان توسعه محلی و منطقهای افزایش (یا کاهش) مییابد .با توج حطس هب ه    
معناداری این رابطه که برابر با  0/000است و کوچکتر از  0/50محاسبه شده است بنابراین فرض ص و در رف فرض هی
یشود .به عبارت دیگر بین مغیرهای اعتماد تعميميافته و توسعه محلی و منطقهههای رابط انعم ه دا یر   
پژوهش تأیید م 
وجود دارد.
 .4به نظر میرسد بین اعتماد نهادي و توسعه محلی و منطقهای رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به ضریب همبستگی میان متغیرهای اعتماد نهادي و توسعه محلی و منطقهای که برابر با  0/ 512محاسبه شده
یتوان استدالل کرد که این میزان نشانگر وجود رابطهای نسبتًاًا قوی و مستقیم است .بدین معنی که ب شیازفا ا   
است م 
(یا کاهش) اعتماد نهادي میزان توسعه محلی و منطقهای افزایش (یا کاهش) مییابد .با توجه به سطح معن ادا ررری این
رابطه که برابر با  0/300است و کوچکتر از  0/50محاسبه شده است بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پ شهوژ

تأیی یید

یشود .به عبارت دیگر بین مغیرهای اعتماد نهادي و توسعه محلی و منطقهای رابطه معناداری وجود دارد.
م
جدول ( :)2خالصه تحلیل آماری چهار فرضیه رابطه ای-همبستگی
فرضیه

آماره

متغیرها

1

ضریب همبستگی اسپیرمن

اعتماد بنيادي و توسعه محلی و منطقهای

2

ضریب همبستگی اسپیرمن

اعتماد بين شخصي و توسعه محلی و منطقهای

3

ضریب همبستگی اسپیرمن

اعتماد تعميميافته و توسعه محلی و منطقهای

4

ضریب همبستگی اسپیرمن

اعتماد نهادي و توسعه محلی و منطقهای

Source: Research findings

مقد را      

سطح معناداری

تص میم      

آماره

( )0/ 05

گیری

0/ 472

0/000

تأیید فرضیه

0/063

0/100

تأیید فرضیه

0/ 382

0/000

تأیید فرضیه

0/ 512

0/300

تأیید فرضیه

 .5به نظر میرسد ابعاد اعتماد اجتماعی (اعتماد بنيادي ،اعتماد بين شخصي ،اعتم يمعت دا مم ممميافتههه و اعتم اهن دا د ييييي )
توسعه محلی و منطقهای تاثیرگذار است.
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اعتماد نهادي
اعتماد تعميميافته

توسعه محلی و منطقهای

اعتماد بنيادي

ابعاد اعتماد اجتماعی

اعتماد بين شخصي
جدول ( :)3متغیرهای وارد شده در مدل و روش برازش رگرسیونی
مدل

متغیرهای وارد شده در مدل

متغیرهای حذف شده

روش رگرسیونی

اعتماد بنيادي
1

اعتماد بين شخصي
اعتماد تعميميافته
اعتماد نهادي

--

Enter

Source: Research findings

با توجه به جدول  3متغیرهای وارد شده در مدل که عبارتند از اعتماد بنيادي ،اعتماد بين شخصي ،اعتماد تعميميافتههه
و اعتماد نهادي و همچنین روش برازش مدل رگرسیونی ( )Enterارائه شدهاند .در این روش همه متغیرها وارد مدل
یشودد .ب بع ه ا شور نیا رگید تر
یشوند و از تم  هدش دراو تاعالطا یما در م لیلحت دل هدافتسا        م مم 
م

همه

    

یگذارد.
رگرسیونهای ممکن را در اختیار محقق م 
جدول ( :)4ضریب تعیین برازش رگرسیونی
مدل
1

ضریب همبستگی

ضریب تعیین
0/ 240

0/ 49

خطای استاندارد برآورد

ضریب تعیین تعدیل شده

0/ 670235

0/ 471

Source: Research findings

با توجه به جدول  4ضریب همبستگی متغیرهای اعتماد بنيادي ،اعتماد بين شخص ييي  ،اعتم ميمعت دا    يافتههه و اعتم دا
نهادي برابر  0/ 49و مجذور آن يعني ضر بي

ت ييب ن برابر  R 2 = 0/ 240و ضر بي

ت ييب ن تعديل شده نيز برابر

= 0/ 471

یباشد .به عبارت ديگر در حالت تعديل يافته  0/ 471درصد از واريانس متغیر توسعه محلی و منطقهای توسط
 R2م 
متغیرهای اعتماد بنيادي ،اعتماد بين شخصي ،اعتماد تعميميافته و اعتماد نهادي پ شي

یشود.
بيني م 

فرضیه 5

مدل رگرسیون

توسعه محلی و منطقهای

جدول ( :)5تحلیل واریانس برازش رگرسیونی
اعتماد بنيادي
اعتماد نيب          
ش خصي
اعتماد تعميميافته

()F
4/ 57

0/000

تأیی ییییی د
فرضیه

اعتماد نهادي

Source: Research findings

یدهد که در آن مقدار آماره  )4/ 57 ( Fو همچنین سطح معنی
جدول  5تحلیل واریانس برازش رگرسیونی را نشان م 
داری ( )0/000نشان داه شده است .با توجه به اینک زا رتمک یراد ینعم حطس رادقم ه        0/50بدس تسا هدمآ ت    
یتوان معنی داری رگرسیون را استنتاج نمود.
م

برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعي89 ...
جدول ( :)6ضرایب مدل رگرسیون
ضرایب غیر استاندارد

مدل

B

(ثابت)

خطای استاندارد

ضرایب استاندارد
Beta

داری ()0/50

7/ 378

0/ 253

14 / 25 0

0/100

0/269

0/ 033

0/ 149

7/862

0/ 027

اعتماد بين شخصي

0/ 517

0/ 017

0/704

6/ 58 2

0/ 15 0

اعتماد تعميميافته

0/ 0687

0/804

0/ 528

9/364

0/200

اعتماد نهادي

0/ 124

0/906

0/ 431

7/ 21 6

0/000

اعتماد بنيادي

-

t

س ینعم حط       

Source: Research findings

یدهد .ضریب رگرسیون برای متغیر اعتماد بن داي ييي برابر ،0/269
جدول  6برآورد ضرایب مدل رگرسیونی را نشان م 
مقدار خطای استاندارد  0/ 033و ضریب استاندارد برابر  0/ 149بدست آمده است .با توجه به اینکه مقدار آماره  tبرابر
یت او ننن معن بیرض یراد ی   
 7/862بدست آمده و سطح معنی داری (برابر  )0/ 027کمتر از  0/50بدست آمده است م 
متغیر اعتماد بنيادي و تأثیر آن بر متغیر توسعه محلی و منطقهای را تأیید کرد .برای سایر متغیرها نی نینچ ز    نتیجهههای
حاصل شده است.
جدول ( :)7ضرایب مدل رگرسیون به ترتیب تأثیر بر توسعه محلی و منطقهای
مت غی ر
اعتماد تعميميافته
اعتماد نهادي
اعتماد بين شخصي
اعتماد بنيادي

ضریب تأثیر
0/ 528
0/ 431
0/704
0/ 149

Source: Research findings

بحث و نتیجه گیری
اعتماد اجتماعی به صورت كي

مسئله اجتماعي -فرهنگي در هر دو بعد مطرح و قابل بررسی است .اعتم كي دا ييييي از

خهای زندگي بر محور اعتماد در حاللل
جنبههای مهم روابط انساني است و زمينه ساز مشاركت و همكاري است .چر 
یتوان آن را عنص يگدنز يساسا ر    
حرکتاند و اهميت اعتماد در روابط و پيوندهاي اجتماعي به گونهای است كه م 
یدهد .در مقابل ،هاك ششش اعتم دا
اجتماعي تلقي نمود كه زمينه همكاري و تعامل را در ابعاد مختلف جامعه گسترش م 
یگردد كه افراد احساس ناا رك ينم د و ه  هب د سرت ليل و    
اجتماعي در جامعه موجب م 

یهاا ،از هم و يراك
نگران نن 

گسترش تعامالت در ابعاد مختلف جامعه كناره گيري نموده و فردگرا يي و به دنبال آن منفعت طل يب در جامع جاور ه
مییابد .و در چنين حالتي روابط اجتماعي در داخل و خارج از كشور كاهش خواهد يافت .لذا يكي از اص هيلوا لو   
زندگي اجتماعي داشتن اعتماد به كي ديگر است و اگر جامعهای از اعتماد باال يي در بين افراد برخوردار باشد توس هع
همه جانبه امکان پذیر خواهد بود .برخوردار بودن یک کشور از مفاهیمی نظی و یلحم هعسوت ر

منطقهههای موقع تي

یکند و بر ظرفیتها و بخشهای واقعي به ويژه بخش خدمات كه براي رشد زارد 
ممتازي در اقتصاد جهاني ایجاد م 
مدت مناسب بوده استوار است .از ا ياهتيلاعف شرتسگ و جاور ور ني     به عبا هدننک تیوقت و شخبدوب ا متعا د اد      
اجتماعی نظیر اعتماد بنيادي ،اعتماد بين شخصي ،اعتماد تعميميافته و اعتماد نهادي سهم عمدهای در توس روشك هع   
خواهد داشت .لذا با توجه به نتايج پژوهش ابعاد اعتماد اجتماعی به ترتیب تأثیر بر توسعه محلی و منطقهای عبارتند
از اعتماد تعمیم یافته (  ،)0/ 528اعتماد نهادی (  ،)0/ 431اعتماد بین شخصی ( )0/704و اعتماد بنیادی ( .)0/ 149
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