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چکیده

یشوند .مولفههای
حفظ و ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی از اصلیترین مولفههای پایداری و کارآمدی هر نظام سیاسی محسوب م 
جغرافیای سیاسی مانند قومیت ،تراکم و یا پراکندگی جمعیت ،سطح توسعه اقتصادی ،ویژگیهایی جغرافیایی محل سکونت،
مرزنشینی ،مذهب و ...تاثیر زیادی بر سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در رابطه شهروندان و نظام سیاسی دارند .هدف
پژوهش حاضر تبیین مولفههای جغرافیای سیاسی تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسالمی ایران به ویژه
در دولت حسن روحانی است .سوال اصلی مقاله این است که چگونه مولفههای جغرافیای سیاسی سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد
عمومی را در جمهوری اسالمی ایران به ویژه دولت حسن روحانی تحت تاثیر قرار داده است؟ روش این مقاله توصیفی -پیمایشی
است .بهمنظور گردآوری دادهها و اطالعات میدانی از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه استفاده میشود .همچنین جهت تدوین مبانی
نظری و ادبیات تحقیق از مطالعات و اطالعات کتابخانهای ،اینترنت و سایر منابع فارسی و التین استفاده خواهد شد .جامعه آماری
یباشند و حجم نمونه نیز  003نفر است .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای
پژوهش کارکنان فرمانداری شهر تهران م 

 SPSSو  PLSاستفاده شد .نتایج مقاله نشان میدهد که مولفههای شفافیت ،کارآمدی ،کیفیت مقررات ،اثربخشی دولت،
حاکمیت قانون ،ثبات سیاسی و عدم خشونت ،پاسخگویی ،مبارزه با فساد و حق اظهار نظر بسته به ویژگیهای جغرافیای سیاسی
مناطق جغرافیایی ایران بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسالمی ایران تاثیر دارند که جغرافیای انتخابات ریاست
جمهوری و آرای حسن روحانی نشان دهنده این ارتباط است.
واژگان کلیدی :جغرافیای سیاسی ،سرمایه اجتماعی ،اعتماد عمومی.
( -1نویسنده مسئول) ghaedi@iaushiraz.ac.ir
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مقدمه
یب ا ش د
دولت بهعنوان یکی از منابع سرمایه اجتماعی در شکلگیری اعتماد اجتماعی در جامعه دارای نقش اساسی م 
یباشد که به
و در عین حال از وجود سرمایه اجتماعی در جامعه نهایتًاًا منتفع می شود .سرمایه اجتماعی مفهومی م 
ویژه با آثار اندیشمندانی مانند بوردیو ،کلمن و پاتنام در چند دهه گذشته افزایش پیدا کرد .در جوامعی که مردم
یباشند که اعتماد آنها مورد سوء استفاده قرار نمیگیرد ،زیادتر به مبادله و معامله میپردازنـد و ایـن
مطمئن م 
مبادالت خود به توسعۀ هنجار متقابل عمومی ختم میشـود .کـنش هـاي متقاب لـ شخصی ،اطالعاتی را در مورد قابل
یباشد .روابط اجتماعی دائم ،میتواند انگیزه هایی براي
اعتماد بود ِنِن دیگران فـراهم می آورد کـه تقریبا بدون هزینه م 
قابل اعتمـاد بـودن ایجاد کند .پيامدهاي سرمايه اجتماعي در حوزه همبستگي ،هماهنگي ،انسجام اجتماعي ،همکاري
یباشد .قبل از هر چیز بـايد بیان کرد که
لتوجه م 
ی دارد ،ب يـ شتر قاب 
ستر 
و مشارکت که با سیاست ارتباط ملمو 
ضکنندهها افزايش ،معيارهاي خوب دو
یباشد ،يعني هزینهها را براي نق 
يم 
سرمايه اجتماعي کمک دهنده رفتار جمع 
تها 
ی
شنامی فـعاالن را تـسريع ،موفقی 
طرفه را تـقويت ،جـريان گردش اطالعات ،شامل اطالعات مربوط به خو 
یکند .مهمترین نقش و
یهای بيشتر آينده عمل م 
گذشته فعا يل ت جمعي را نمايان و همانند چارچوبي براي همکار 
یباشد .در همه جوامع مشکالت عمل جـمعي تالش براي
کـارکرد سـرمايه اجـتماعي تسه لي همکاري افراد جامعه م 
ع روبرو میسازد ،اما عنصر اعتماد در سرمايه اجتماعي هـمکاري را
همکاري در جهت منافع متقابل سياسي را با مان 
یکند و هرچه سطح اعتماد در جامعهای باالتر باشد .احتمال همکاري هم ب يـ شتر خـواهد بود .اعتماد
تـسه لي م 
عمومی یعنی انتظار مردم از دریافت مثبت به خواسته های آنان از طریق متولیان امور عمومی است .در بحث اعتماد
عمومی پاسخگویی فرهیختگان سبب افزایش رضایت مندی شهروندان و به تبع آن ارتقای اعتماد آنها میشود و با
تحقق اعتماد عمومی ،مشارکت عمومی مردم جامعه افزایش می یابد .در حقیقت مشارکت عمومی شهروندان تنها در
سایه اعتماد عمومی آنها نسبت به دولت و سازمان های دولتی محقق م 
یگردد .اعتماد بقاي روابط اجتماعی پایـدار و
یباشد ،ممکن می سازد .هرچنداعتماد متضمن مخاطره
صـلحآمیـز را کـه بنیـاد رفتـار جمعـی و همکاري مفید م 
یباشد بـه وضـعیتی مطلـوبتـر ،کارآمدتر
یباشد اما «تبـدیل وضع طبیعی هابزي را که بسی نامطلوب و نامطبوع م 
م
و صلحآمیزتر» ممکن میسازد« .زندگی اجتماعی بدون وجود اعتماد در بین شهروندان ،غیر قابل تحم لـ و حتـی
یگردد همان اعتماد اجتماعی
یباشد»؛ هرچندآن اعتمـادي کـه در دهههاي اخیر ،بیشتر بر آن تأکید م 
نـاممکن م 
یگردد ،اما کارآمدي دولتهـا و نهادهاي حکومتی نیـز تـا اندازه
یباشد که م لؤ فه اصلی سرمایه اجتماعی تلقی م 
م
یباشد .به نظر لومان هرجا اعتماد باشد،
زیادي منوط به اعتماد شهروندان به آنها و در نتیجه همکاري بهتر با آنان م 
امکانات فزاینـدهاي بـراي تجربـه و کـنش وجـود دارد این تجربه و کنش میتواند در قلمرو اجتماعی ،اقتصادي و
یا سیاسی باشد.
یتوان حکمرانی خوب به شمار آورد؛ مثل برخی
مهمترین م لؤ فه برای تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را م 
یهای آن و یا بر اساس فرآیند تعریف کرد .بهعبارتدیگر
یتوان بر اساس ویژگ 
دیگر از مفاهیم ،حکمرانی خوب را م 
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یگردد .حکمرانی خوب عبارت است از :حاکمیت
یها ،وضعیت حکمرانی خوب تعریف م 
در تعریف بر اساس ویژگ 
یهایی همچون مشارکتجویی ،شفافیت ،پاسخگویی ،اثربخشی ،رعایت برابري ،ارتقاي حاکمیت قانون و
با ویژگ 
عتر که در آن نداي ضعیفترین و
تهای اقتصادي ،سیاسی و اجتماعی بر مبناي اجماع وسی 
تعیین اولوی 
آسی 
بپذیرترین افراد در اتخاذ تصمیمات و تخصیص منابع شنیده گردد .دولت روحاني در شرايطي دشوار تصدي
قدرت اجرا يي كشور را در سال  1عهدهدار گردید؛ شرايطي كه در سطح منطقه و جهان ،برآورده كردن خواستههاي
مردم را سختتر ساخته بود .سرمايه عظيم اصالحطلبان پشت سر دولت آقاي روحاني قرار گرفت .حال این سؤال
یباشد؟
یگردد که م لؤ فههای تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در دولت روحانی چه م 
مطرح م 
چارچوب مفهومی و نظری
یهای اقتصادي و اجتماعي جوامع مدرن مطرح شده
یباشد كه امروزه در بررس 
سرمايه اجتماعي از مفاهيم نويني م 
است .سرمايه اجتماعي مفهومي جديد است كه از سالهاي  1990براي نخستين بار از سوي جامعه شناسان فرانسوي و

آمر كي ا يي (بورديو ،كلمن ،پاتنام )1مطرح گرديد .سرمايه اجتماعي مانند ديگر مفاهيم جامعهشناختی داراي ابعاد مختلفي

یباشد .ازآنجاکه هر كي
م
یآید كه هر كي
نظر م 

از پژوهشگران و صاحبنظران سرمايه اجتماعي بخشي از واقعيات را توصيف کردهاند به

یکه برخي از
تعريف متفاوتي از ديگري ارائه كرده باشد( .)Wafaei Yeganeh, 2016: 18درحال 

متخصصين سرمايه اجتماعي را برحسب اعتماد و هنجارهاي مشاركت اجتماعي تعريف میکنند برخي ديگر آن را
یکنند وعده ديگر برنهادها و
برحسب ارزشهای فرهنگي مانند دلسوزي ،نوعدوستی ،گذشت و بردباري توصيف م 
يك فيت و كميت زندگي مشاركتي تأکیدمی کنند( .)Yuan, 2006: 321بورديو او يل ن بار در سال  1973سرمايه اجتماعي
نگونه تعريف كرده است:
را ای 
یباشد كه از شبكه بادوام از روابط كمابيش نهادینهشده آشنا يي و
سرمايه اجتماعي جمع منابع واقعي يا بالقوهای م 
شناخت متقابل يا بهبیاندیگر با عضويت در كي

یگردد .شبکهای كه هر كي
گروه حاصل م 

از اعضاي خود را از

یکند و به آنان اعتبار میدهد .بدینسان حجم سرمايه اجتماعي مورد تملك كي
پشتيباني سرمايه جمعي برخوردار م 
یتواند به طرز م ثؤ ر بسيج كند و نيز به حجم سرمايه (اقتصادي،
فرد بهاندازه شبكه پيوندها يي بستگي دارد كه او م 
یباشد( .)Tajbakhsh, 2014: 84شايد بهجرئت ميتوان بیان کرد كه
فرهنگي) در تصرف كساني كه وي با آن مرتبط م 
رابرت پاتنام 2معروفترین نويسنده و نظریهپرداز درزمینۀ سرمايه اجتماعي در جهان معاصر است .پاتنام بر اهميت

یدارد .بهبیاندیگر از ديدگاه وي
نهای افقي بين مردم بیان م 
یکند و آن را بهعنوان انجم 
نهادي سرمايه اجتماعي تأکید م 
یباشد .فوكوياما
یباشد كه بر بهرهوري جامعه تأثیرگذار م 
سرمايه اجتماعي شامل اعتماد ،شبكه و هنجارهاي مرتبطي م 
3

سرمايه اجتماعي را بهعنوان وجود مجموعه معيني از هنجارها يا ارزشهای غیررسمی تعريف كرد كه اعضاي

یباشند.
یباشد در آن سهيم م 
گروهي كه همكاري و تعاون ميانشان مجاز م 
1

Bourdieu, Coleman, Patnam
Robert Patnam
3
Fukuyama
2
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یگردد چراکه اين ارزشها ممكن
یخود باعث تو يل د سرمايه اجتماعي نم 
مشاركت در ارزشها و هنجارها بهخود 
یکنند اساسًاًا شامل سجايا يي از قب لي
یباشد ارزشهاي منفي به حساب آیند .هنجارها يي كه تو يل د سرمايه اجتماعي م 
م
یباشد(.)Vafaei Yeganeh, 2016: 45
صداقت ،اداي تعهد و ارتباطات دوجانبه م 
یداند كه حاصل تأثیر نهادهاي اجتماعي ،روابط انساني و هنجارها بر
بانك جهاني نيز سرمايه اجتماعي را پدیدهای م 
لتوجهی بر
یباشد .تجارب اين سازمان نشان داده كه اين پديده تأثیر قاب 
روي كميت و يك فيت تعامالت اجتماعي م 
اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد .سرمايه اجتماعي برخالف ساير سرمایهها بهصورت فيز يكي وجود ندارد بلكه
حاصل تعامالت و هنجارهاي گروهي و اجتماعي بوده و افزايش آن میتواند موجب پا يي ن آمدن جدي سطح
هزینههای اداره جامعه و نيز هزینههای عملياتي سازمان گردد(.)Vafaei Yeganeh, 2016: 46
یتوان نتيجه گرفت معيار اصلي در شناخت سرمايه اجتماعي ،روابط اجتماعي افراد و
با توجه به آنچه تاكنون بيان شد م 
نحوه همزيستي آنها در كي

یباشد و علل و عوامل
یباشد .بنابراين عامل مرتبط با حوزه جامعهشناسی م 
جامعه م 

تش ليك آن را بايد در علل و عواملي جستجو كرد كه در ساخت فرهنگ ،آداب و سنن ،معيارها ،هنجارها و ارزشها و
حتي قوانين رسمي كي

جامعه اثرگذار بوده و ش لك كنوني آن را رقمزده و درجهاي از سرمايه اجتماعي را به ارمغان

یهای
آوردهاند( .)Akhtar Mohagheghi, 2012: 15هرچند اقتصاددانان عامل اصلي ايجاد همکاریها و همیار 
یکنند و يل شواهد تجربي بهندرت نشان ميدهند كه
اجتماعي را در تئوري خود بانام تئوري بازیها جستجو م 
گردهما يي

اعضاي كي

گروه براي رسيدن به كي

هدف معين ابتدا بهعنوان كي

استراتژي دربازي آنگونه كه

یباشند آغاز شده باشد.
اقتصاددانان معتقد م 
طزیست ش لك ميگيرد به طورقطع به تنها چيزي كه نميانديشند انتخاب كي
هنگامی که انجمن حمايت از محی 
استراتژي براي بازي در برابر كي

رق بي

یباشد كه در بين اعضاي اين
یباشد اعتقاد مشتر يك م 
یباشد بلكه آنچه مهم م 
م

طزیست كشانده است( .)Salehi Amiri, 2009: 15بنابراين ريشه
انجمن حاكم بوده و آنان را به سمت حفظ محی 
یگردد كه حفظ محیطزیست را براي اين افراد بهصورت كي
تش ليك اين انجمن به عواملي بازم 

ارزش مثبت درآورده

است .بهطورقطع نقطه آغاز اين همياري در اینجاست .و يل تداوم اين همياري گروه را در مواجهه با موانع موجود به

یهای برد و باخت برخواهد انگ خي ت .بر مبناي نظريه جيمز كلمن 1عامل ساخت سرمايه اجتماعي از 4
انتخاب استراتژ 
دسته خارج نيستند:
-1عوامل نهادي  -2عوامل خودجوش  -3عوامل بيروني  -4عوامل طبيعي
هر كي

یباشند .در اين دستهبندی تئوري بازيها در گروه
لتقسیم م 
از اين عوامل خود به گروههای کوچکتری قاب 

یگیرد .يعني بهعنوان شاخهای در كي
عوامل خودجوش جاي م 

گروه از گروه مشاهده میشود .لذا نظريه بازيها

لدهنده سرمايه اجتماعي باشد و يل در ميان ساير عوامل اجتماعي داراي اثر
یتواند يكي از عوامل تشکی 
هرچند م 

James Coleman

1
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یباشد .در ادامه مطا بل
گتری م 
کمرن 

بیان شده ،به طبقهبندی عوامل ساخت سرمایه اجتماعی از منظر کلمن که شامل

عوامل نهادي ،عوامل خودجوش ،عوامل بيروني و عوامل طبيعي است اشاره شده است.
-1عوامل نهادي
عشده و نظام
یباشد كه در زندگي سياسي يا اجتماعي مردم واق 
نهاد به معناي قانون ،رسم ،عرف عادت و يا سازماني م 
فداری را در جهت رفع نيازهاي كي
هد 

یباشد كه
کنهاد دولت م 
اجتماع سازمانیافته ايجاد ميكند .مثال بارز از ی 

یشود .در برخي از قوانين بهعنوان كي
فدار موجب تش ليك سرمايه اجتماعي م 
بهواسطه وضع قوانين و ايجاد نظام هد 
عامل نهادي بهصورت عقال يي وضع ميگردند تا انسانها را وادار به مشاركت نمايند ياد ميشود .دولتهاي كمونيستي
نظير اتحاديه جماهير شوروي سابق و چين داراي چنين خصوصياتي بودند).)Tajbakhsh, 1393: 15
ییابند كه مسئول
لها رسميت م 
یشوند كه بر پايه آن نهادها و تشک 
در نظامهای دموكراسي نيز قوانين بهگونهای وضع م 
یباشد هرگاه رفتاري
لهای مردمي .فوكوياما معتقد م 
ترويج ارزشهاي غیررسمی هستند مانند احزاب سياسي يا تشک 
در اثر قدرتطلبی و سلطه كي

گروه بر گروهي ديگر در جامعه ش لك بگيرد بهعنوان كي

عامل نهادي غير عقال يي در

تش ليك سرمايه اجتماعي به شمار ميرود).) Forouhar, 2015: 11
 -2عوامل خودجوش
شهای متقابل اعضاي كي
هنجارها يي كه بهصورت خودجوش بهجای قانون و ديگر نهادهاي رسمي از کن 

اجتماع به

یباشند ،بهعنوان عوامل خودجوش در ايجاد سرمايه اجتماعي در نظر
یآیند و ناشي از انتخابهای تعمدي نم 
وجود م 
یکه
یگردند .هنگام 
یشوند كه به دو دسته عوامل خودجوش عقال يي و عوامل خودجوش غير عقال يي تقسيم م 
گرفته م 
کنشهای افراد كي

یپذیرد،
اجتماع در تقابل با كي ديگر هرچند غير عمد و يل بر اساس تعقل و تفكر صورت م 

نرو تئوري بازي اقتصاددانان جز
یباشد .ازای 
هنجارها يي را به وجود ميآورد كه زمینهساز تش ليك سرمايه اجتماعي م 
یکه اين کنشهای متقابل غیرمنطقی و تصادفي است مانند همياري و همكاري
اين دسته عوامل جاي دارد .و يل هنگام 
یگیرد با نام عوامل
زنبورهاي عسل در ساخت كندو كه بدون هيچ تعقل و تفكر و بهصورت غريزي صورت م 
یگردند).)Koohkan, 20009: 129
خودجوش غير عقال يي دستهبندی م 
-3عوامل بيروني

یباشد كه از جا يي غیر از همان اجتماعي كه در آن بهکاررفته سرچشمه مي-
منظور از اين دسته عوامل ،هنجارها يي م 
گيرد .عواملي همچون دين و مذهب ،ايدئولوژي و فرهنگ و يا تجربه مشترك تار يخي جز اين گروه طبقهبندی به
شمار میآیند.
یدارد :وبر به دين نهتنها به د ليل عامل ایجادکننده اخالق در كار بلكه به د ليل عامل ایجادکننده
كلمن چنين بيان م 
یکند .در دنياي مدرن امروز تمامي بخش غیردولتی كه
شبکههای اعتماد در روابط تجاري و مبادالت اقتصادي توجه م 
یها دارند .از طرف ديگر بخش اعظم هنجارها از
ینامند ،م لي به سازمان يافتن پيرامون ایدئولوژ 
آن را جامعه مدني م 
یشود بدون آنکه به توان ارتباطي بين آنها و مذهب يافت(.)Tajbakhsh, 2014: 17
فرهنگها ناشي م 
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-4عوامل طبيعي
در اين گروه دو دسته از عوامل بهصورت روابط خويشاوندي و همبستگيهاي قومي و نژادي قرار ميگيرند .اهميت
خويشاوندي در مقايسه با ديگر ساختارهاي اجتماعي از كي

یکند؛ اما در
جامعه به جامعه ديگر به ميزان زيادي فرق م 

هيچ جامعهای خويشاوندي بهطور كامل محو نشده است.

نقشه  :1نقشه جغرافیایی – سیاسی ایران

Source: https://www.researchgate.net

یگوید اجتماعي بودن نهتنها در انسان بلكه در ديگر موجودات
شواهد قابلمالحظهای از علوم طبيعي وجود دارد كه م 
یباشد .از سوي ديگر در عینحال كه اجتماعي بودن در انسانها تا حدي ريشه در فرهنگ دارد و يل با
نيز امري ذاتي م 
یباشد(.)Moghimi et al., 2007: 32
شهای بنياني به سمت اجتماعي بودن و با مسا لئ ژنتیکی نيز بسيار مرتبط م 
گرای 
یباشند .بنابراين بدون در نظر گرفتن
نها از منابع مهم هويت م 
یباشند كه نوعًاًا هر دوی ای 
قوميت و نژاد از مقوالتي م 
مسا لئ زیستشناسی و طبيعي و حتي کنشهای اجتماعي در شناخت قوميت و نژاد همبستگيهاي قومي و نژادي از
یباشد اين دستهبندی نتواند تمام منابع
یآیند .هر چند ممكن م 
عوامل طبيعي ساخت سرمايه اجتماعي به شمار م 
تکم تصويري از وسعت و پيچيدگي مسئله به دست ميدهد.
ساخت سرمايه اجتماعي را در بربگیرد اما دس 
یباشند مش لك هنجارها يي كه از
یباشند بلكه داراي هم پوشانی نيز م 
بسياري از اين منابع نه تنها کافي كي ديگر نم 
عوامل طبيعي منشأ یافتهاند ميتوانند در عینحال بهوسیله قانون ،مذهب و يا فشارهاي اجتماعي خودجوش تقويت
یباشد اين است كه طيف وسيعي از منابع ایجاد کننده سرمايه اجتماعي را بشناسيم و
شوند آنچه حائز اهميت م 
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تهای هر كي
امكانات و محدودی 

را تش يخ ص دهيم .بنابراين انتخاب منبع ایجاد کننده سرمايه اجتماعي داراي اهميت

یباشد .به طور قطع ابزار نهادي نميتواند بهطور كامل جايگزين عوامل خودجوش يا بيروني گردد و اين عوامل نيز
م
یتوانند جايگزين ابزارهای نهادي شوند(.)Koohkan, 2003: 23
نم 

نقشه  :1ترکیب قومی ایران

Source: http://www.payvand.com

اعتماد
یباشد .بهعنوانمثال فرهنگ
بنظران توافق جهانشمولی درباره تعریف اعتماد در دست نم 
به نظر بسیاری از صاح 
یها یا خصایص یک شخص یا سازمان ،پذیرفتن یا اعتبار دادن به
آکسفورد اعتماد را اتکا یا اطمینان به برخی ویژگ 
شخص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قرائن ،باور یا اعتقاد یا اتکا به صداقت یک فرد یا سازمان داشتن
انتظارات مطمئن نسبت به فرد یا سازمان و همچنین صداقت ،درستی و وفاداری تعریف کرده است( Zahedi et al.,

بپذیر نگهداشتن خود در برابر اقدامات طرف مقابل بر
 .)2011: 65راجر ) 995 1( 1اعتماد را تمایل یک نفر به آسی 
یداند .در تعریف
یزند که برای اعتماد کننده اهمیت دارد ،م 
اساس این انتظار که طرف مقابل دست به اقداماتی م 

یتوان بهواسطهی آن بر کالم ،وعده ،اظهار
دیگری روتر ) 1997 ( 2آن را صالحدیدی از جانب فرد یا گروهی که م 

یکند .همچنین به عقیده گوردون ) 000 2( 3اعتماد یک انتظار مثبت
شفاهی یا کتبی فرد یا گروه دیگری تکیه کرد بیان م 
یباشد ،در رابطه بااینکه طرف مقابل در گفتار ،کردار و رفتار خود به گونههای فرصتطلبانه رفتار نکند ( Zahedi et
م

 .)al., 2011: 68همچنین هاورسون ) 2003 ( 4نیز اعتماد را اتکا یا اطمینان به برخی رویدادها و فرآیندها یا اشخاص
یتوان اتکا بر اقدامات مشروط آتی طرفین تعریف کرد( Danaeifar,
تعریف کرده است؛ بنابراین اعتماد را بهطورکلی م 

شبینی و ارتباط بین این دو مینامند .اعتماد یعنی باور به اینکه
 .)2008: 21معمو ًالًال اعتماد را کاهش ریسک و عدم پی 
گفتههای یک شخص قابلاتکا بوده واو در انجام تعهدات رابطه تجاری خود کوتاهی نخواهد کرد.
1

Roger
router
3
Gordon
4
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2
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نکه اعتماد چیست و چگونه میتوان
به اعتقاد دایرکز 1مفهوم اعتماد ریشه در ادبیات دوره ارسطو دارد؛ لذا در مورد ای 
به اعتماد در محل کار دست پیدا کرد توافق اندکی وجود دارد .بیشتر تحقیقات در مورد اعتماد ،آن را بهعنوان یک
موضوع و مفهوم مجزا تلقی کردهاند .پرسشنامههای مختلفی که میزان اعتماد را در سازمانها و گروهها ارزیابی کنند
یباشد .گیدنز ضمن
نکه چگونه به این نتایج و میزان اعتماد پی بردهاند دلیل مطمئنی در دسترس نم 
وجود دارند؛ اما ای 
برشمردن تعریف لومان از اعتماد متذکر گردیده است که هرکجا که اعتماد مطرح باشد فرد برای تصمیمگیری در پیش
گرفتن یک مسیر کنش خاص ،شقوق گوناگونی را آگاهانه در ذهن دارد اعتماد و مفاهیم مالزم با آن را در چندین
یکند.
عنصر مفهوم بندی م 
کرشته پیامدها یا روی دادهای معین
یتوان بهعنوان اطمینان به اعتمادپذیری یک شخص یا نظام با توجه به ی 
اعتماد را م 
یباشد اعتماد همیشه بر اعتمادپذیری در برابر پیامدهای
تعریف کرد :اعتماد اساسًاًا به مخاطره بلکه بهاحتمال وابسته م 
یکند چه این پیامدها به کنشهای افراد ارتباط داشته یا به عملکرد نظامها مربوط باشند در مورد عوامل
محتمل داللت م 
انسانی اعتماد برای فرد عواقب روانشناختی دارد زیرا احتمال دارد که از این اعتماد لطمه اخالقی ببیند.
یباشد که
یتواند معطوف به نشانههای نمادین یا تخصصی باشد این اعتماد نیز مبتنی بر درستی اصولی م 
اعتماد م 
یباشد اعتماد به کارکرد شایسته نظامها مربوط است نه به عملکرد واقعیشان.
ی خب ر م 
شخص از آن ب 
اعتماد به غیبت در زمان و مکان ارتباط دارد ،زیرا نیازی به اعتماد به کسی که فعالیتهایش در معرض دیدن نداریم
یباشد اما شرط اصلی موردنیاز برای اعتماد نه فقدان قدرت،
پس اعتماد تمهیدی برای تطبیق با آزادیهای دیگران م 
یباشد.
بلکه کمبود اطالعات کامل م 
به طور کلی روان شناسان اعتماد و فرایند اعتماد را بهعنوان یکی از پایههای اساسی از توسعه فردی توصیف کردهاند.
امروزه اندیشمندان دیگر رشتهها ،مخصوصًاًا مدیریت بازرگانی فرایندهای اعتماد را در محیطهای تجاری و بازرگانی،
یکنند (.)Atkinson, 2003: 78
بهعنوان استراتژی ،مشارکت و رفتارسازیمانی فراگیر توصیف م 
یباشد .اعتماد دانش یا عقیدهای
اعتماد کلید اصلی برای روابط بین شخصی یا بین فردی در زمینههای مختلف م 
یباشد .روتر اعتماد را
یباشد که اعتماد شونده انگیزه یا محرکی دارد برای انجام دادن عملی که به متعهد به انجام آن م 
م
یتوانیم به گفتار ،وعدهها ،عبارتهای شفاهی و کتبی دیگران تکیه کنیم ،تعریف مینماید.
بهعنوان انتظارات کلی که م 
بررسی ادبیات موجود در زمینه اعتماد و اعتماد عمومی نشاندهنده نبود یک تعریف مورد اجماع از معنای این واژه
تجویی از
نحال در تعاریفی که از اعتماد ارائهشده است آن را عمومًاًا انتظار رفتارهای صادقانه و فاقد منفع 
یباشد .باای 
م
یدانند .بر همین اساس اعتماد عمومی نیز باور مردم نسبت به رفتارها و اقدامات خاصی است که انتظار دارند
دیگران م 
یشود مردم انتظار دارند مقامات و سازمانهای دولتی با
از دولت ببینند .از نظر لومن وقتی اعتماد عمومی مطرح م 
اقدامات خود در تعامل با آنها که در این تعامل نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از نحوه انجام امور در سازمانهای
دولتی وجود دارد ،به انتظارات آنها پاسخ داده شود.
Direct

1
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به عبارت دیگر اعتماد عمومی ،یعنی انتظار مردم از پاسخ مثبت به خواستههای آنان از طریق متولیان امور
عمومی( .)Alwani and Danaeifard, 2001: 34اعتماد عمومی ماهیتی جامعهشناختی دارد و میتوان آن را در عرصه
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه رصد کرد .اعتماد عمومی حاصل باور افراد به تواناییهای آنان در اثرگذاری بر
فراگرد توسعه سیاسی و تصور آنان از مراتب پاسخگویی و حساب پس دهی دولت اشاره دارد ( Blangr and Nadyv,

.)2005: 162
اعتماد عمومی محوری بنیادین در پایداری هر نظام سیاسی میباشد .دولت به عنوان نماد نظام سیاسی نقش مهمی در
یکند .عملکرد مدیریت دولتی نیز که در سازمانهای دولتی متجلی است ،در
جلب اعتماد عموم بهنظام سیاسی ایفا م 
اعتماد عموم به دولت تأثیرگذار است .در سالهای اخیر بسیاری از سازمانها خدمات خود را بهصورت الکترونیکی به
شهروندان ارائه مینمایند .یکی از دغدغههای پیش روی دولتها و سازمانها در عصر حاضر مسئله فقدان اعتماد
یروند این موضوع نیز
یباشد .هر چه سازمانها بیشتر به سمت الکترونیکی شدن پیش م 
شهروندان از ارائه خدمات م 
ییابد .اعتماد پیششرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه محسوب میشود و برای حل
اهمیت روزافزونی م 
مسا لئ اجتماعی ضروری به نظر میرسد .ما در زندگی با خطرات زیادی مواجه هستیم و پیشرفت تکنولوژی ،زندگی
ل پیشبینی میسازد .در این جاست که احتمال ریسک افزایش مییابد .افزایش پیچیدگی
شازپیش غیر قاب 
را بی 
اجتماعی و فرهنگی ،اعتماد را به عنوان جزئی از مهارت شهرنشینی تبدیل کرده است .این مفهوم پیشزمینهای برای
یباشد .امروزه جامعهشناسان
مشارکت سیاسی و تالشهای مبتکرانه و آمادگی برای پذیرش تکنولوژیهای جدید م 
درنهایت دریافتهاند که بدون اعتماد ،زندگی روزمره اجتماعی که ما برای خود فراهم میکنیم بهسادگی امکانپذیر
یباشد(.)Alwani and Danaeifard, 2001: 34
نم 
تآمیز افراد و افزایش مشروعیت حکام و
یگردد و برای حرکت موفقی 
اعتماد باعث پیدایش آرامش و امنیت روانی م 
توسعه سیاسی ضرورت دارد .در شرایطی که جامعه ما در طی دهه گذشته و بهویژه در سالهای اخیر دستخوش
تحوالت فرهنگی و اجتماعی بوده است ،بررسی و شناسایی چنین عناصر فرهنگی که کمک به شناسایی تحوالت
فرهنگی اجتماعی مبتالبه جامعه میکند ،جهت افزایش اعتماد و کوشش در جهت حل آن مسا لئ ضرورت تام می-
یکنند ،به
یابد( .)Golabi, 2004: 34به عقیدهی استوک ) 1999 ( 1صرف اینکه اشخاص جامعه در کنار هم زندگی م 
یگذارند و شاید رفتاری خیرخواهانه یا حداقل غیر بد خواهانه به یکدیگر دارند ،ناشی از اعتماد
یکدیگر احترام م 
یباشد .ارزش کارکردی و سودمند در
یباشد .البته اهمیت پایهای اعتماد فراتر از این دالیل اخالقی م 
سطحی بین افراد م 
یشود(.)Zahedi et al., 2011: 19
جلوگیری از به خطر افتادن روابط اجتماعی ظاهر م 
یتوان به
نقش اعتماد در کارکرد جامعه از مدتها پیش توسط اندیشمندان این حوزه مطالعه شده که از میان آنها م 
دورکیم اشاره کرد .در تئوری سیاسی و جامعهشناسی مدرن ،مفهوم اعتماد را به طور معمول در چارچوب رابطهای
یکنند .این در حالی ست که تمرکز جامعه شناسان روی روابط بین افراد و سیستمها است .اعتماد یکی از
تعریف م 
Stoke
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یباشد .اعتماد مبادالت را در زمینه-
جنبههای مهم روابط انسانی و زمینهساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه م 
یبخشد .در فضای مبتنی بر اعتماد ابزارهایی چون زور و اجبار به
های مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی وسعت م 
یدهند و در عوض قصد افراد برای بازپرداختها و اعتقاد به درستکاری
تضمین دادوستدها ،کارایی خود را از دست م 
یدهد و
یبخشد ،تمایل افراد را به تعامل و همکاری با گروهها افزایش م 
ییابد .اعتماد ،بازار کار را رونق م 
افزایش م 
یکند.
شبکهای پررونق از تجمعهای داوطلبانه در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ایجاد م 
نیکی از اهداف مهمی است که نخبگان و ادارهکنندگان جامعه درصدد
یکند و ای 
اعتماد ،رضایت را جانشین اجبار م 
یباشند ( .)Bakhtiari, 2016: 43یکی از دغدغههای عالمان اجتماعی و فیلسوفان از زمانهای گذشته
دستیابی به آن م 
تا به امروز ،موضوع ثبات یا تغییر در جوامع بشری بوده است .ثبات هر جامعه رابطه تنگاتنگی با انسجام اجتماعی دارد
یتوان در رابطه با عوامل و مجاری تغییر درک کرد .از عوامل مهم و م ثؤ ر در انسجام و
و انسجام هر جامعه را م 
یکپارچگی جامعه ،وجود اعتماد در بین افراد و گروهها و سازمانهای مختلف اجتماعی است .زمانی که اعتماد
یشوند
اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلف ،دچار فرسایش شود ،نظم و انسجام اجتماعی نیز با چالشهایی مواجه م 
( .)Sims, 2000: 18سلیگمن ) 1997 ( 1برداشت دوگانهای را از اعتماد توسعه داده است که اشاره به زمینههای مختلف

برای رابطه بین افراد در حوزه شخصی و اشکال نهادی شده اعتماد در فضای عمومی دارد .به نظر وی اعتماد مسئلهای
یباشد که در فرایند انتقال از روابط شخصی و غیررسمی بین افراد به اشکال نهادی و عمومی شده در فضایی که
م
بهوسیله قرارداد ،قانون و مبادله متقابل انباشتهشده محصور گردیده است .برخی پژوهشگران به یک برداشت تعمیمیافته
از اعتماد توجه دارند که آن را برحسب انتظار حاصلشده در درون یک اجتماع هنجارمند که مبتنی بر رفتار تعاونی و
یگردد و
نکه او ًالًال روابط اعتماد از طریق ارادهگرایی مشخص م 
ینماید .نتیجه ای 
یباشد ،تعریف م 
هنجارهای مشترک م 
ثانیًاًا اعتماد باارزشهای مشترک پیوند دارد .ثالثًاًا اعتماد بهطور بالقوه با روابط مبتنی بر قرارداد و اجبار صرف ناسازگار
یباشد(.)Khodaparast, 2011: 27
م
یهای جامعه معاصر سبب شده است اعتماد اهمیت ویژهای داشته باشد:
بهطورکلی میتوان بیان کرد برخی از ویژگ 
جامعه امروز به دلیل شرایط جهانی و عدم یقین و ابهام حاکم بر آن ،بیش از گذشته به اعتماد نیاز دارد .در دنیای امروز
حق انتخاب و گزینش افراد ،بسیار زیاد شده است .در همه حوزههای زندگی نظیر آموزشوپرورش ،کار ،اوقات
یباشیم.
فراغت ،مصرف و ...ما انسانها مجبور به انتخاب م 
لتوجهی از جهان برای مردم غیرقابل فهم
برای انجام این انتخابات ما مجبوریم از اعتماد استفاده کنیم .امروزه بخش قاب 
شده است .پیچیدگی نهادها ،سازمانها و سیستمهای فنی باعث شده که مردم عادی نتوانند بهخوبی آنها را بفهمند .در
چنین شرایطی اعتماد ،استراتژی مناسبی برای مقابله با ابهامات موجود در محیط اجتماعی است .در محیط جامعه ،ما
یباشند .ما مدیران بسیاری از سازمانها،
بهشدت وابسته به عملکرد افرادی هستیم که برای ما ناشناخته و گمنام م 
یشناسیم؛ و هیچ راهی که عملکرد این افراد را تحت
تولیدکنندگان کاالها و ارائهکنندگان خدمات را بهطور شخصی نم 
Seligman
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نها کام ًالًال مستقل از ما و ما بهشدت وابسته به آنها هستیم .ما همواره نیاز داریم
نظر و کنترل خود دربیاوریم نداریم .ای 
که به کارایی ،مسؤولیت پذیری و نیت خیر این افراد گمنام ،اعتماد داشته باشیم .فقط با اعتماد میشود این مشکل
گمنامی را حل کرد .روز بروز در محیط ما تعداد افراد غریبه و ناآشنا بیشتر میشود .به دالیل مختلف ،انسان امروز در
نکه بتواند با این غریبهها تعامل داشته باشد ،نیاز به اعتماد دارد (2007: 343
محاصره غریبههاست .انسان برای ای 

.)Larson,
یباشد .اعتماد
اعتماد يكي از جنبههاي مهم روابط انساني و زمينهساز مشاركت و همكاري ميان اعضاي جامعه م 
مبادالت را در زمينههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي سرعت ميبخشد .در فضاي مبتني بر اعتماد
ابزارها يي مانند زور و اجبار براي تضمين دادوستدها كارا يي خود را از دست ميدهند و در عوض قصد افراد براي
یدهد .تما لي افراد را به تعامل و
بازپرداختها و اعتقاد به درستكاري افزايش پيدا میکند .اعتماد ،كار بازار را رونق م 
همكاري با گروهها افزايش ميدهد و شبكهاي پررونق از تجمعهاي داوطلبانه در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي ايجاد
یسازد و اين يكي از اهداف مهمي است كه نخبگان و ادارهکنندگان جامعه
ميكند .اعتماد رضايت را جانشين اجبار م 
درصدد دست پيدا كردن به آن م 
شبینی ،اطمينان به همكاري و
یباشند ( )Dasgupta, 1988: 32خصايصي مانند خو 
یباشند كه بر اعتماد اثرگذار هستند .ضمن اينكه افراد اعتماد
احساس كنترل بر زندگي شخصي از جمله متغيرها يي م 
خود را در جنبههاي متفاوت زندگي خويش در خانواده ،جمع دوستان و همكاران و مواضع سياسي بارز ميسازند (
 .)Newton, 2004: 3بررسي ادبيات موجود در زمينه اعتماد و اعتماد عمومي ،نشاندهنده نبود كي

تعريف مورد

اجماع از معناي اين واژه است .با اين حال در تعاريفي كه از اعتماد ارائه شده است ،آن را عمومًاًا انتظار رفتارهاي
صادقانه و فاقد منفعتجو يي از ديگران ميدانند .در واقع ميتوان اعتماد را نوعي انتظار نتايج مثبت به حساب آورد
كه كي

طرف میتواند بر مبناي اقدام مورد انتظار طرف ديگر ،در كي

تعامل كه ويژگي اصلي آن عدم اطمينان

یباشد دريافت كند )(Danaeifard, 2003: 54پس ايده اصلي اعتماد ،نوعي انتظار است كه تخطي از آن اعتماد را
م
یباشد كه انتظار
یکند .بر همين اساس اعتماد عمومي نيز باور مردم نسبت به رفتارها و اقدامات خاصي م 
مخدوش م 
یگردد مردم انتظار دارند مقامات و
دارند از دولت ببينند( .) Luhmann, 1979: 65وقتي اعتماد عمومي مطرح م 
كاركنان سازمانهاي دولتي با اقدامات خود در تعامل با آنها كه در اين تعامل نوعي عدم اطمينان و عدم شناخت از
نحوه انجام امور در سازمانهاي دولتي وجود دارد ،به انتظارات آنها پاسخ داده شود .به عبارت ديگر اعتماد عمومي،
يعني انتظار مردم از دريافت مثبت پاسخ به خواستههاي آنان از طرف متو يل ان امور عمومي اعتماد عمومي ماهيتي
جامعهشناختي داشته و ميتوان آن را در عرصههاي اقتصادي ،سياسي و فرهنگي جامعه رصد كرد .اعتماد عمومي
حاصل باور افراد به توانمندي آنان در اثرگذاري در فراگرد توسعه سياسي و تصور آنان از مراتب پاسخگو يي پس و
حساب دهي دولت اشاره دارد(.)Nye & Zelikow, 1997: 568
بررسي ادبيات موجود بر فقدان تعريف دقيق از معناي واژه اعتماد حکايت دارد .تعريف اعتماد در فرهنگ انو يل سي
یباشد:
وکسفورد به شرح ذ لي م 
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اطمينان يا اتکا به برخي از ويژگيها يا خصايص يک شخص يا سازمان
پذيرفتن يا اعتبار دادن به شخص يا سازمان بدون بررسي و دريافت شواهد و قرائن
باور يا اعتقاد يا اتکا به صداقت يک فرد يا سازمان
داشتن انتظارات مطمئن نسبت به يک فرد يا سازمان
صداقت ،درستي و وفاداري اعتماد به عنوان يکي از محورهاي مهم فلسفه اجتماعي و اخالقي در سالهاي ديرينه
تاريخ بشر ريشه دارد .تعاريف متعددي از واژه اعتماد ارائه و درگذر زمان دستخوش تغ يي ر گرديده است .به علت
چنين پيشينهاي ،رويکردهاي متفاوتي نسبت به مفهوم اعتماد وجود دارد .ما به دیگران اعتماد ميکنيم تا منافع ما را
در نظر بگيرند .پس اگر اين افراد صرفًاًا منفعتطلب به حساب آیند اين حالت نسبت به آنها شکل نميگيرد .لذا اگر
طرف مورد اعتماد فقط نفع شخصي خود را ببيند اعتماد مفهومي پيدا نميکند .بهزعم مارچ والسن ،ايده محوري
یباشد که اعتماد بر نوعي انتظار استوار م 
اعتماد اين م 
یباشد (.)March & Olsen, 1989: 2007
یکند اما ضرورتًاًا بياعتمادي ايجاد نميکند .به اعتقاد زاکر بياعتمادي
تخطي از اين انتظارات ،اعتماد را مخدوش م 
یگردد که بدگماني بروز کند که درنتیجه آن بيتوجهي به برخي از انتظارات در يک مبادله دوطرفه،
وقتي ايجاد م 
احتما ًالًال به ديگر مبادالت نيز تعميم داده ميشود .بنابراين ميتوان اعتماد را نوعي انتظار نتايج مثبت به حساب آورد
که یکطرف ميتواند بر مبناي اقدام مورد انتظار طرف ديگر (در يک تعامل که ويژگي اصلي آن عدم اطمينان است)
یآید .زيرا ،الف) در محيطي که عدم اطمينان وجود دارد ،شکل ميگيرد
دريافت نمايد .اين تعريف ،کامل به نظر م 
وب) بیانکننده نوعي انتظار میباشد که امکان تخطي از آن وجود دارد ،ج) ميزاني از اعتماد بهطور مستقيم به ميزاني
یباشد) به نتايج مطلوب مرتبط ميشود ،نه نتايج منفي اعتماد
از انتظارات پيوند ميخورد (نيازمند دو يا چند طرف م 
یباشد .اعتماد عمومي يکي از سرمايههاي
عمومي يکي از محورهاي اصلي نظريههاي دولت و سازمان دولتي م 
یباشد که وحدت را در سيستمهاي اجتماعي ،ايجاد و حفظ ميکند؛ و ارزشهاي دموکراتيک را پرورش
اجتماعي م 
یباشند پيوند ميدهد و از اين طريق
ميدهد .اعتماد ،شهروندان را به نهادها و سازمانها يي که نمايندگان آنها م 
مشروعيت و اثربخشي دولت دموکراتيک افزايش مييابد .در مديريت دولتي بر اين نکته تأکید ميشود که تنها سطح
یباشد ،بدين معنا که اعتماد احساسي و افراطي مردم نسبت به دولت و
متوسطي از اعتماد ،کارکردي و سازنده م 
مديران دولتي ،مانع نقد و اصالح عملکرد آنها ميشود و کاهش اعتماد عمومي نيز مشروعيت نظام سياسي و
مديريت دولتي را نيز زير سؤال ميبرد(دانایی فر .) 45 : 0931،بررسی ادبیات موجود درزمینۀ اعتماد و اعتماد عمومی
نحال در تعاریفی که از اعتماد ارائه گردیده
یباشد .باای 
نشاندهنده نبود یک تعریف مورد اجماع از معنای این واژه م 
تجویی از دیگران میدانند (.)Danaei-Fard, 2011: 46
است آن را عمومًاًا انتظار رفتارهای صادقانه و فاقد منفع 
یافتههای پژوهش
در ادامه حاضر به منظور «م لؤ فههای تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسالمی ایران:
«مطالعه موردی دولت روحانی» دادههای جمع آوری شده را با نرم افزار آماری  SPSS21و انجام مدلسازی
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معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل کرده و یافتههای حاصل را در قا بل

مشخصههای آماری توصیفی و آمار استنباطی

به شکل جدول و گزارشات کتبی برای متغیرهای پژوهش مستند گردیده است.
آمار توصیفی
اطالعات جمعیت شناختی که در پرسشنامه مورد سؤال قرار گرفت ،عبارتاند از :جنسیت ،سن ،تحصیالت و سابقه
کار اکنون ،با توجه به گزینههای فوق و اطالعات به دست آمده از پرسشنامه ،به تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها با
یپردازیم .الزم به ذکر است که برای ترسیم جداول و نمودارها از برنامههای، Excel
استفاده از جداول و نمودارها م 
Spssاستفاده گردیده است.
توزیع آماری نمونه بر حسب جنسیت
ج د و ل ت و ز ی ع فر ا و ا ن ی  4- 1و ض ع ی ت ج ن س ی ت ر ا د ر ن م و ن ه آ م ا ر ی ن ش ا ن م ی د ه د  .ن ت ا ی ج پژ و ه ش ح ا ک ی ا ز آ ن
ا س ت ک ه ا ز ب ی ن ا ف ر ا د ن م و ن ه  60.4د ر ص د (  2 0 1ن ف ر ) م ر د و  39.6د ر ص د (  67ن ف ر ) ز ن م ی ب ا ش ن د  .ق ا ب ل ذ ک ر ا س ت
ک ه ا ک ث ر ی ت پ ا س خ د ه ن د گ ا ن م ر د م ی ب ا ش ن د .
جدول  :1فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت )(n=169
متغیرجنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

201

60 /4

زن

67

93/6

جمع کل

169

100 /0

Source: Research Findings, 2020

توزیع آماری نمونه بر حسب تحصیالت
جدول توز یع فرا وان ی  4- 2وضعیت تح صیل ی ن مون ه آ مار ی را نشا ن م یدهد .نت ای ج تح قی ق ح اک ی ا ز آ ن
م ی ب ا ش د ک ه م د ر ک ت ح ص ی ل ی ا ف ر ا د ن م و ن ه  56.2د ر ص د (  95ن ف ر ) ف و ق د پ ی ل م و ل ی س ا ن س  32.5 ،د ر ص د (  55ن ف ر )
ف و ق ل ی س ا ن س و  11 / 2د ر ص د (  19ن ف ر ) د ک ت ر ی م ی ب ا ش د  .ق ا ب ل ذ ک ر ا س ت ک ه م د ر ک ت ح ص ی ل ی ا ک ث ر ی ت پ ا س خ -
د ه ن د گ ا ن ف و ق د ی پ ل م و ل ی س ا ن س م ی ب ا ش ن د .
جدول  :2فراوانی پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی )(n=169
متغیر تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

فوق دیپلم و لیسانس

95

56 /2

فوق لیسانس

55

32 /5

دکتری

19

11 /2

جمع کل

169

100 /0

Source: Research Findings, 2020

توزیع آماری نمونه بر حسب سن
ج د و ل ت و ز ی ع فر ا و ا ن ی  4- 3و ض ع ی ت س ن ی ر ا ن ش ا ن م ی د ه د  .ی ا ف ت ه ه ا ی پژ و ه ش ح ا ک ی ا ز آ ن ا س ت ک ه ا ز ب ی ن
ا ف ر ا د ن م و ن ه  13.0د ر ص د (  22ن ف ر ) ب ی ن  25ت ا  35س ا ل  35 / 5 ،د ر ص د (  60ن ف ر )  45 - 35س ا ل  9 3 / 6 ،د ر ص د
(  40ن ف ر )  55 - 45س ا ل  11 / 8 ،د ر ص د (  56 ) 0 2س ا ل و ب ا ال ت ر د ا ر ن د  .ق ا ب ل ذ ک ر ا س ت ک ه ا ک ث ر ی ت پ ا س خ د ه ن د گ ا ن
د ر ر د ه س ن ی  55 - 45س ا ل م ی ب ا ش ن د .
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جدول  :3فراوانی پاسخگویان بر حسب سن )(n=169
فراوانی

متغیرسن

درصد فراوانی

 35 - 25سال

22

13.0

 45 - 35سال

60

35.5

67

39.6

 55 - 45سال
سال

56

و

باالتر

02
169

جمع کل

1.8 1
100.0

Source: Research Findings, 2020

توزیع آماری نمونه بر حسب سابقه کار
خدهندگان ر ا ن ش ا ن م ی د ه د  .ی ا ف ت ه ه ا ی پ ژ و ه ش ح ا ک ی ا ز
ج د و ل ت و ز ی ع ف ر ا و ا ن ی  4 - 4و ض ع ی ت س ا ب ق ه کاری پاس 
آ ن ا س ت ک ه ا ز ب ی ن ا ف ر ا د ن م و ن ه  19 / 5د ر ص د (  33ن ف ر ) ک م ت ر ا ز  5س ا ل  32 / 0 ،د ر ص د (  54ن ف ر )  6- 10س ا ل ،
 32 / 0د ر ص د (  54ن ف ر )  11 - 5 1س ا ل  16 / 6 ،د ر ص د (  28ن ف ر )  16س ا ل و ب ی ش ت ر س ا ب ق ه ک ا ر د ا ر ن د  .ق ا ب ل ذ ک ر ا س ت
ک ه ا ک ث ر ی ت پ ا س خ د ه ن د گ ا ن  10 - 6س ا ل و  11 - 5 1س ا ل س ا ب ق ه کار دارند.
جدول  :4فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری )(n=169
فراوانی

سابقه کار
کمتر از 5سال

درصد فراوانی

33

9.5 1

6- 10سال

54

32.0

 11 -51سال

54

32.0

28

16.6

169

100.0

 16سال
باالتر
جمع کل

و

Source: Research Findings, 2020

ینژاد ( .)71 20 - 2006
شاخصههایالگویحکمرانی خوب در دولت روحانی و احمد 
ثباتسیاسی و عدم خشونت
یباشد ،مخت لـ
ناآرامـی سیاسـی ،اطمینـان و امیـد بـه آینـده را کـه زمینهساز توسـعه م 

یکند و فضـای
م

یانجامد
تگذاری را آ ـل وده میسازد و درمجمـوع بـه کاهـش کارآیـی و مطلوبیـت م 
تصمیمگیری و سیاس 
تها و مدیریـت آنـان تأثیـر
یثباتی در سیاس 
یهای سیاسـی ،ب 
یثبات 
( )Sariolghalam, 1996: 35البته در کنـار ب 
عمدهای بـر توسـعه برجای میگذارد (.)Abdiweli, 2001: 96
تها و هـم در صحنهی سیاسـی قاب لـ مشـهود و اختالفـات بیـن قـوا
یثباتی در سیاس 
ینژاد هـم ب 
در دورهی احمد 
یباشد .همچنیـن تغییرات پـی در پی اعضـای کابینـه ،اسـتانداران و حتـی مدیـران
در ایـن دورهی کامـال آشکار م 
یثباتی
میانـی کـه خـود بر ثبـات سیاسـی و مدیریـت امور کامـل تأثیرگـذار بـود .درصحنه اجتماعـی مهمترین ب 
یتوان بـه انتشـار کاریکاتوری در روزنامهی ایـران در  ۲۲اردیبهشـت  38۵ 1اشـاره کرد که به اعتراضات
م
یثباتی سیاسـی در ایـن دوره
دانشـجویی دانشگاههای تهـران ،تبریـز و دیگـر شـهرها منجر شـد؛ اما مهمترین ب 
اعتراضات مربـوط بـه نتایـج انتخابـات دهـم ریاسـت جمهـوری بـود .در سراسـر سـال  388 1اعتراضات و
شورشهایی بـه نتیجهی انتخابـات وقـوع پیوسـته و شـدیدترین اعتراضـات مربـوط بـه تاسـوعا و عاشـورا
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یباشد کـه بهنوعی امـور کشـور در طـی یـک سـال بـا اختالل روبهرو کـرد( .)Pourian, 2013: 150در دورهی
م
شهای
روحانـی بـا توجـه بـه رویکـرد جدیـد دو ـل ت مبنـی بر اعتدالگرایی تـا حـدودی ثبـات و آرامـش در بخ 
یماه سـال  ۶931درروند ثبات
یهای مربـوط بـه د 
مختلـف و حتـی در سیاستها هـم حکمفرما گردید ،امـا ناآرام 
سیاسـی ایـن دوره اثرگذار بود .میانگیـن ثبـات سیاسـی در ایـن دوره /.- 88اسـت کـه نسـبت بـه دورهی
ینژاد  -1/ 3۷در وضعیـت بهتری قـرار دارد که البته اعتراضات آبان  8931در این دوره موردبررسی قرار
احمد 
نگرفته است و میانگین ثبات سیاسی تا قبل ا اعتراضات آبان  98است.
کنترل فساد
یباشد و اغلب به عنوان یـک پدیدهی منفـی مطـرح
فسـاد سوءاسـتفاده از قـدرت عمومی برای سـود ش خـ صی م 
یشود کـه م 
م
یتواند تأثیـر پیچیـده و منفی بـر اقتصـاد داشـته باشـد( .) Sepulveda&Mendez, 2006: 18در
یدهد .فسـاد در بیمـه ایـران ،اختـالس سـه هزارمیلیاردی و فساد
ینژاد فسـادهای کالن ما ـل ی رخ م 
دورهی احمد 
یباشد .از دالیل اصلی حجـم فسـاد در ایـن دوره ،افزایـش قیمـت نفـت و تکیهی بیشـتر بـر
نفتـی ازجملـه آنها م 
ییابد و ایـن خـود کنتـرل
درآمدهـای نفتـی بـود کـه انـدازه وحیطهی دخا ـل ت دو ـل ت در تمـام امـور گسـترش م 
دو ـل ت و حفـظ سـالمت در آن را بسـیار سختتر میکند .رانت جویـی عـالوه برت ضعیف نهادها با فسـاد نیـز
در ارتبـاط م 
ینفوذ برای دسـتیابی بـه آن
یباشد .چنانکه دو ـل ت در حکم یـک گنجینه کـه تمامـی گروههای ذ 
طمشی و
تـالش میکنند و در چنین شـرایطی زمینهی فسـاد گسـترده فراهم میشود .فسـاد به نوبـه خـود ،بـر خ 
یها اثر منفی جـای م 
تگذار 
سیاس 
یگذارد( .)Mirtrabi, 2008: 31ایـن موضـوع هـم در دورهی روحانـی بـه
یکند و بخصوص با شـروع افزایـش درآمدهـای نفتـی بعـد از برجـام هم تشـدید میشود،
نحـوی ادامـه پیـدا م 
البته در فسـاد سـهم قـوای دیگر را نیـز بایـد دخی لـ دانسـت .اگرچـه در کنترل فسـاد هـم نمرهی دو ـل ت روحانـی
یباشد.
ینژاد بـا  /- ۷۴در وضعیـت بهتری م 
بـا /.- ۶8در برابر دو ـل ت احمد 
کیفیتقوانین ومقررات
تهای رقابتـی،
ایـن شـاخص بیانگر مفاهیمی چـون مقررات دسـت و پاگیـر ،مداخلهی دو ـل ت در اقتصاد ،سیاس 
موان ــ ع تعرفهای ،غیر تعرفهای دسترس ــ ی ب ــ ه بارزها م 
یباشد( )Khodaparast, 2016: 37در ایـن جهـت ،قوهی
یباشد .فقـدان تعریـف روشـن و جامـع از
مقننـه در ایـران دارای آسیبهای سـاختاری ،کارکـردی و محتوایـی م 
یها و ابهامـات در آییننامههای
قـوه مقننه و عـدم تعییـن دقیق سـاختار و اجـزای ایـن نهاد ،وجـود برخـی نارسای 
داخلی و سـازوکارهای درونـی مجل سـ

ازجمله عـدم نظارت بـر رفتار حرفهای نمایندگان ،عـدم رعایت اصـول

حقوقی و انشـایی در تدویـن و نـگارش قوانیـن و وجـود جریانـات مـوازی قانونگذاری ماننـد مجمـع تش خـ یص
مصلحـت نظـام ،شـورای عا ـل ی انقالب فرهنگـی ،مصوبـات قوهی مجریـه و برخی مجامـع و نهادهـای دیگـر از
شهای قوهی مقننـه در ایـران م 
مهمترین چال 
یباشد( .)Jalalian, 2017: 82وجـود قوانیـن زیـاد چنان کـه سـهم
مجا سـل

پ سـ

از انقـالب اسـالمی به طـور میانگیـن در هـر دوره بیـش از  3۰۰قانـون بـوده کـه خـود عام لـ
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یباشد؛ بنابرایـن ،فرآیند قانونگذاری و وجـود قوانیـن متعـدد و مـوازی موج بـ
لزایی م 
مشک 

شـده قوانیـن نقـش

مهمـی در تسـهیل امـور ایفـا نکننـد ،هرچنـد در ایـن شـاخص هـم در دورهی روحانی بـا توجه بـه رویکرد قانون
مـداری دو ـل ت و لغـو برخـی از مصوبات مسئلهدار دولت قب لـ در امور گوناگـون اوضاع تا حـدودی رو بـه
سـهولت بـرود .چنانکه طبـق آمـار بانک جهانـی میانگیـن نمرهی این شـاخص حکمرانـی در دورهی احمدینژاد
- 1/ ۵۷و در دورهی روحانـی بـه  -1/ 3۰میرسـد.
حاکمیت قانون
-1اصـول
یباشد .1 :دو ـل ت سـازی .۲ ،حکومـت قانـون .3 ،مسـئول
نظـم سیاسـی مـدرن دربردارندهی سـه عنصـر کلیـدی م 
شـدن حکومـت .)Fukuyama, 2011: 42( .حاکمیـت قانـون از طریـق حفـظ حقـوق مالکیت ،حسـن اجـرای
قراردادهـا ،توسـعه بازارهـا و تشـویق کارآفرینی بر رونـد اقتصـادی تأثیـر عمدهای میگذارد( Heydari, 2014:

یدارد که قوانین مصوب مجلس ،پانزده روز پس از انتشـار در
 .)107مادهی  ۲قانـون مدنـی صراحتًاًا اعـالم م 
یباشد ،مگـر آنکه در خـود قانـون ،ترتی بـ
سراسـر کشـور الزماالجرا م 

خاصی بـرای موقع اجرا مقرر گردیده باشد.

چگونه تعل لـ و خللـی در اجرای قوانیـن نباید ایجاد نگردد .امـا در دورهی
بر اسـاس ایـن مادهی قانونـی ،هی 
ینژاد تعـداد زیـادی از قوانین پ سـ
احمد 

از تصویب در مجل سـ

یشود .مهمترین
سجمهوری اجرا نم 
و ابالغ بـه رئی 

ینژاد عـدم تمکیـن دو ـل ت مبنـی بـر تشـکیل وزارت ورزش و جوانـان ،عـدم
مـوارد قانونگریزی در دورهی احمد 
معرفـی وزیر جدیـد راه ترابری ،گزارش دیوان محاسـبات از تخلفـات دو ـل ت در عـدم واریز مـازاد درآمد نفتی به
حسـاب ذخیرهی ارزی ،تخلفـات مربوط بـه اجـرای قانـون بودجـه و یـا مربـوط بـه اجـرای قانـون هدفمند
کـردن یارانهها اشـاره کـرد .در دورهی روحانـی بیـن قـوا هماهنگـی وجـود دارد و اختالفـات کمتـر شـکل
یگیرد ،هرچنـد در این دوره هـم نقـاط افتراقهایی وجـود دارد که آن را در رونـد تصوی بـ
م

برنامهی ششـم

یتوان مشـاهده کـرد ،اما مشـکل سـاختاری در
توسـعه یا قانـون بودجه و یـا تعارض با قوهی قضاییـه م 
تها یکی از دالیل اصلی در نوسـانات ایـن شـاخص در ایـران میباشد .در شـاخص قانون
قانونگذاری فراتر از دول 
یبرد.
مداری هـم دولت روحانی بـا  -./ ۷۲در برابر دو ـل ت احمدینژاد بـا /- 9۲در وضعیـت بهتـری به سـر م 
-2پاسخگوییواظهار نظر
در دو ـل ت احمدینژاد جامعهی مدنی و احزاب سیاسـی رشـد و گسـترش پیـدا نکردند ،دولت بیشـتر سـعی داشت
رو در رو بدون واسـطه بـا مردم عادی در تماس باشـد .به دلی لـ نگاه محدود دو ـل ت ،نهادهـای مدنـی کـه به
یگردند .باوجود پذیرش ایـن نهادها در س خـ ن
شهای جدیـدی روبهرو م 
یگردند بـا چال 
تدریـج وارد فـاز تثبیت م 
یکند .باوجود شـعارهای عدالت محورانـه حرکـت
دولتمردان در عمل از رشـد و ادامهی حیات آنان جلوگیـری م 
به سـوی عدا ـل ت اجتماعی در جنبهی نهـادی احسـاس نمیشود .بنابراین ،نهادهـای مدنی در ایـن دوره از سـوی
یخاصیتی برای امور کشـور تلقی م 
دولت طرد و آنها بهعنوان ابزارهـای ب 
یگردد(.)Heydari, 2016: 155
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سجمهور بـا نهادهـای مختلـف نظـام ماننـد مجل سـ
رئی 

شـورای اسـالمی بهخصوص و قـوه قضاییـه و حتـی

یکند .در دورهی روحانـی هم فعالیت دو ـل ت در سیاسـت خارجـی
بخشـی از نیروهای مسـلح اختالف پیدا م 
سجمهور بـا شـعار اعتدالگرایی
ییابد هرچنـد رئی 
تمرکـز پیـدا میکند و جامعهی مدنـی چنـدان گسـترش نم 
سـعی میکند بیـن جریانهای مختلـف موازنه ،اجمـاع و وفـاق برقـرار کند ( )Rezaei, 2013: 150در این شـاخص
دولت روحانـی با میانگین نمرهی - 1/ ۴3در برابـر - 1/ ۵3وضعیـت بهتری نسـبت بـه دولت احمد 
ینژاد قرار دارد.
-3شاخص کارایی واثربخشی
ایـن شـاخص مربـوط بـه کیفیـت نظـام اداری و ارائهی خدمـات آن و رسـیدن دولت بـه اهداف بهعنوان ابـزار
یباشد .نظـام اداری عمومـا طریـق راهبـری و مدیریـت
توسـعه تلقـی میشود و به نوعـی دو ـل ت از ایـن خـود م 
ینژاد در ایـن ب ـخ ش اقداماتـی انجـام میشود کـه نظـام اداری از
یدهد .امـا در دورهی احمد 
توسـعه را انجـام م 
یباشد؛
مسـیر اصلـی خـود منحـرف کـرده اسـت .هرچنـد ناکارآمـدی نظـام اداری ایـران دارای ریشهی تاری ـخ ی م 
امـا از اولیـن اقدامات دو ـل ت احمدینژاد انحـالل سـازمان مدیریـت و برنامهریزی کشـور کـه از سـاختار ایـن
سـازمان دو معاونـت هماهنگـی و نظـارت راهبـردی و معاونـت توسعهی مدیریـت و سرمایهی انسـانی
سجمهور تشـکیل و تمـام امـور اداری و ما ـل ی در ایـن دو معاونـت گنجانـده شـد .از اقدامـات دیگـر کـه
رئی 
ازنظر رئی 
یباشد( Shorji, 2016:
سجمهور وقـت باهـدف تسـریع امور انجام گردید ،حذف بسـیاری از شـوراها م 
)170
در این دوره شـاهد مصوبات جنجالی در حوزهی نظام اداری هسـتیم کـه میتوان بـه مصوبـه مهر آفرین اشـاره
یشماری نیـروی انسـانی بـه دستگاههای اجرایـی اضافـه
شود .بـر پایهی همیـن مصوبـه در اواخر دو ـل ت تعداد ب 
تهای سـازمانی توسـعه پیدا کـرد .البتـه بهموازات
شـدند و از طرفـی دیگـر ،سـاختار دو ـل ت بـا افزایـش تعداد پس 
یباشد و
آن در ایـن دوره چندیـن وزارت خانـه باهـم ادغام گردید .نمرهی این شـاخص هم برای ایـران منفی م 
یدهد .در دورهی روحانـی در حوزهی نظـام اداری ،ضمـن احیـای
بهنوعی ناکارآمـدی ب ـخ ش اداری را نشـان م 
سـازمان مدیریـت و در ادامـه سـازمان اداری و اسـتخدامی و سـازمان برنامهوبودجه ،شـاهد اجـرای برنامهی
جامـع اصـالح نظـام اداری  1و  ۲و نیز مادهی  ۲8قانون برنامهی ششـم توسـعه کـه خـود منجـر به کاهش حجـم
یباشد .نمرهی ایـن شـاخص
لمالحظه م 
نظام اداری و کارآمدتر شـدن آن شـد کـه آن در آمارهای بانـک جهانـی قاب 
یباشد.
ینژاد 0/- ۵۶و در دورهی روحانـی 0 /- ۲۶م 
در دورهی احمد 
 -4شفافیت
یباشد که زمینـه را بـرای رقابت سـالم و ایجـاد انگیزه فراهـم میکند و
شـفافیت یکـی از ابعـاد مهـم در اقتصـاد م 
موج بـ

تهای اقتصـادی م 
نظـم و کارایـی در سیاس 
یگردد (  .)Payne, 2012: 84عـدم شـفافیت و بهنوبه آن

یباشد کـه
ینژاد رواج پیـدا کـرد کـه ناشـی از شیوهی مدیریـت دولت م 
فسـادهای گسـترده در دورهی احمد 
چندان در پـی اجـرا و قید مقـررات و نظارت عمدتًاًا نبـود .تغییـرات سـاختاری ازجمله انحـالل سـازمان مدیریـت
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چگاه نتوانسـت سـاختار و
و برخی شـوراها کـه در این میان نقـش سـازمان مدیریـت بـه حاشـیه رفـت و دیگـر هی 
یباشد ( .)Matlabi, 2018: 3فضـای امنیتی
شـکل اولیهی خـود را بـه دسـت آورد ،در ایـن موضـوع تأثیرگذار م 
حاصل از اختالفات سیاسـی موجب شـد شـفافیت رسانهای از میـان برود و خالفکاران با خیال راحـت جـوالن
دهنـد .عام لـ مهـم دیگـر تحریمهای آمریـکا را میتوان نام برد کـه عدهای از افراد باهدف دور زدن تحریمها وارد
معرکـه شـدند و هرچـه توانسـتند فسـاد کردنـد و درنهایت هـم به حجم رو بـه افـزون دولت اشـاره کـرد .عـدم
حهای اقتصـادی کارشناسی نشـده در ایـن دو ـل ت اشـاره کـرد .در دو ـل ت اول روحانـی،
تها و طر 
ثبات سیاس 
اقداماتـی در جهـت افزایش شـفافیت انجام شـد ،نظـم و ثبـات اقتصـادی به خصـوص در دو ـل ت اول پایـه ی
اصلـی سیاسـت گذاری ها شـد .همچنیـن در زمینـه ی توسـعه ی دو ـل ت الکترونیـک و گسـترش سـامانه ها
اقداماتـی انجـام شـد .از طرفـی تـا حـدودی آزادی عم لـ رسـانه ها هـم در شـفافیت اجتماعـی و سیاسـی
ینژاد بـا  ۲۴در
تأثیرگـذار بـود .نمـره ی شـفافیت در دو ـل ت اول روحانـی بـا میانگیـن  ۲8از دو ـل ت احمد 
وضعیـت بهتـری قـرار دارد.
یدولت
توباالبودنهزینهها 
وابستگیبهران 
دو ـل ت رانتـی کـه بـه اسـتقالل دو ـل ت از جامعـه منجـر میگردد و نیـز به دلی لـ نظـام مدیریتـی نامناس بـ
کس بـ

و بـرای

مشـروعیت بـه توزیـع پـول در جامعـه اقـدام می کننـد .در این گونـه دولت هـا بـا توجـه به فضای

نهـادی و حمایت نکـردن از کارآفرینی شـاخصه های اقتصادی رشـدی نمی کنند ( )Qanwani, 2017: 205دو ـل ت
ایـران از دهـه ی  13۵۰و بـا تکیـه بـر درآمدهـای نفتـی بـه اداره ی امـور عمومـی می پرداخـت و ایـن رونـد
پ سـ

از پیـروزی انقالب شـدت گرفت و یکـی از دوره هایـی کـه درآمـد نفتـی افزایـش یافـت و بـه میـزان آن

نیـز رانتـی بـودن دو ـل ت و هزینه هـای آن بـه دلی لـ سیاسـت های توزیعـی دو ـل ت افزایـش پیـدا کـرد ،دورهی
یباشد ،هرچند با شـروع
ینژاد بـود کـه بیـش از 0 / ۴3از بودجـه دو ـل ت بـر درآمـد نفتـی و رانـت متکی م 
احمد 
تحریم هـای نفتـی ایـن رقم کاهـش پیداکرد ،چنان کـه در دورهی روحانی بـه 0/ ۲۵و البتـه بعد از برجـام و لغـو
برخـی تحریم از جملـه نفتی به 0/ 3۵می رسـد ،البته بـه موازات آن هـم هزینه ها در دو ـل ت رانتـی به دلی لـ
ینژاد  % 27تولید ناخا ـل ص داخلـی اسـت و
درآمدهـای بـدون قاعده باالست .میـزان هزینه هـا در دو ـل ت احمد 
این عـدد در دورهی روحانی بـه 0/ ۲۴می رسـد.
تالکترونیک
دول 
یباشد؛ از آن جملـه
دو ـل ت الکترونیـک به عنـوان مقو ـل ه ای کـه هـم در فرآینـد و ماهیـت دو ـل ت تأثیرگذار م 
کاهـش هزینـه و صرفه جویـی در بودجـه ی دو ـل ت به واسـطه ی تغییر سـاختار و اصالح فرآیندهـای اداری و
نیـز فراهـم نمـودن مکانیسـم کنترلی مناس بـ

م
یباشد (.)Ciborra, 2005: 261

ارا ـئ هی مالیـات الکترونیکـی به عنـوان یکـی از محصـوالت دو ـل ت الکترونیکـی می توانـد در کنـار افزایـش
درآمدهـای مالیاتـی ،موج بـ

افزایش شـفافیت و کاهش فسـاد و درنهایـت منجـر بـه اعتمـاد عمومـی بیش تر

مولفههای جغرافیای سیاسی تاثیرگذار741 ...

گردد .دو ـل ت پرهزینـه و رانتـی در فرآیندهـای سـاختاری و سـازمانی در سـطح خـرد و کالن مدیریت توسـعه
یباشد کـه
یباشد .یکـی از مشـکالتی اساسـی در نظـام اداری ایـران عـدم وجـودسـامانه هایی م 
دارای چا ـل ش م 
در شـفافیت و نیـز تسـریع فرآیندهـا اثرگذار باشد .هرچنـد در طـول برنامـه ی پنجـم توسـعه بـه ایـن مقو ـل ه
مبسـوط پرداختـه شـد و در دورهی روحانـی اقداماتـی انجـام شـد و نقشـه ی راه دو ـل ت الکترونیـک تدویـن
گردید و یکـی از عناصـر اصلـی در برنامـه ی جامـع اصـالح نظـام اداری در ایـن دو ـل ت موضـوع دو ـل ت
یباشد و رئیس جمهـور بارهـا در س خـ نرانی های خـود بـرای دو ـل ت الکترونیـک اهمیـت فراوانـی
الکترونیـک م 
قای لـ م 
یباشد( .)Shahid Rajaei Festival, 06/17/2018امـا مشـکل عمـده وجـود ارتبـاط و یا تجمیـع این گونه
یباشد کـه بتواند آمـار و اطالعـات دقیق و جامعـی را ارائه دهـد ،در دولت روحانـی رتبه ی دولت
سـامانه ها م 
یکند.
الکترونیـک ایـران از  ۰8 1بـه  ۰۵ 1صعـود م 
درآمد مالیاتینسبتبهGDP

یباشد.
از متغیرهـای دیگـر اقتصـادی کـه از الگـوی حکمرانـی خـوب تأثیـر می پذیـرد ،نظـام مالیاتی کارآمـد م 
تقویـت ویژگـی پاسـخ گویی و اثربخشـی و قانون گرایـی دو ـل ت تمایل افـراد را به پرداخـت مالیـات افزایـش
یدهد ( .)Ahmad and Ajaz, 2010: 413بـا این کـه در اجـرای مـاده ی  9۵قانـون برنامـه ی سـوم توسـعه به
م
منظـور افزایـش کارآیـی نظـام مالیاتـی و رفـع موانـع سـازمانی موجـود و همچنیـن تمرکـز کلیه ی امور مربـوط
به اخذ مالیـات در یک سـازمان واحد ،سـازمان امـور مالیاتـی در سـال  1381به صـورت یـک مؤسسـه ی دولتـی
زیـر نظـر وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی ایجاد شـد و با این کار ،سـاختار مجـزا و قانون مندی در بخش مالیاتی
شـکل گرفـت وهـم اکنـون بـا  ۴معاونـت و  ۲8واحـد سـازمانی و تقریبـا  33هـزار نیـروی انسـانی ،از جهـت
یباشد (سـامانه ی ملـی مدیریت سـاختار دسـتگاه های
اداری و مدیریتـی از دسـتگاه های اجرایی توانمند کشـور م 
اجرایـی کشـور) اما با توجه بـه ماهیت دو ـل ت رانتی ،ضعف در سـامانه ها و فرآیندهـا و مشـکالت سـاختاری
یباشد ،اگرچـه میـزان درآمـد مالیاتی در
میـزان درآمـد مالیاتـی در طـول دولت هـای مختلـف چنـدان مطلـوب نم 
دو ـل ت روحانـی از /.۶تولید ناخا ـل ص داخلی بـه /.8می رسـد (.)Economywatch, 2016: 12
آمار توصیفی متغیرها
جدول  :5امار توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین
ان ح راف م عیار
واریانس

شفافیت

کارآم دی

پاسخگویی

اث رب خ شی

حق اظهار نظر

ثبات سیاسی

2 9.840 1

23.6568

3 1 .62 2 2

8.3550 2

13.9586

6.8225 1

7.6864 1

21.6267

4.17952

35 9 4.69

5.02124

6.32385

3.55627

4.85546

3.99283

4.66338

22.084

3 1 25.2

40.052

12.647

23.575

15.943

7.468 1

کیفیت مقررات

حاکمیت قانو ن

.747 1 2

حداقل

10.00

9.00

9.00

16.00

7.00

5.00

5.00

9.00

ح داکثر

5.00 2

30.00

30.00

40.00

0.00 2

5.00 2

5.00 2

30.00

Source: Research Findings, 2020

برای سنجش متغیر شفافیت از  5سوال استفاده شد که حداقل نمره  5و حداکثر نمره  25میباشد و میانگین خام51 ،
یباشد
یباشد که باالتر از حد میانگین م 
یباشد و طبق نتایج 9.84 1 ،م 
م
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یباشد و میانگین خام 81 ،است و
و متغیر کارآمدی از  6سوال استفاده شد که حداقل نمره  6و حداکثر نمره  30م 
یباشد
یباشد که باالتر از حد میانگین م 
طبق نتایج 23.65 ،م 
متغیر پاسخگویی از  6سوال استفاده شد که حداقل نمره  6و حداکثر نمره  30است و میانگین خام 81 ،میباشد و
یباشد.
یباشد که باالتر از حد میانگین م 
طبق نتایج 22.62 ،م 
یباشد و میانگین خام 24 ،میباشد و
متغیر اثربخشی از  8سوال استفاده شد که حداقل نمره  8و حداکثر نمره  40م 
یباشد.
طبق نتایج 28.35 ،است که باالتر از حد میانگین م 
متغیر کیفیت مقررات از  4سوال استفاده شد که حداقل نمره  4و حداکثر نمره  02است و میانگین خام 21 ،است و
یباشد.
یباشد که باالتر از حد میانگین م 
طبق نتایج 59.31 ،م 
متغیر حق اظهار نظر از  5سوال استفاده شد که حداقل نمره  5و حداکثر نمره  25است و میانگین خام 51 ،میباشد
یباشد.
و طبق نتایج 2 6.8 1 ،است که باالتر از حد میانگین م 
یباشد و میانگین خام 51 ،میباشد
متغیر ثبات سیاسی از  5سوال استفاده شد که حداقل نمره  5و حداکثر نمره  25م 
یباشد
یباشد که باالتر از حد میانگین م 
و طبق نتایج 7.68 1 ،م 
یباشد و میانگین خام 81 ،است
متغیر حاکمیت قانون از  6سوال استفاده شد که حداقل نمره  6و حداکثر نمره  30م 
یباشد.
و طبق نتایج 21.62 ،است که باالتر از حد میانگین م 
جدول  :6آمار توصیفی متغیرها
مبارزه با فساد
میانگین

.9704 2 2

اعتماد
28.6686

مشارکت

ارتباط بادیگران

ت ع ه د و م س ئ و ل یت

همکاری

ه ویت جم عی

ا ع تماد عم و می

6.8935

29.8994

24.5503

30.7751

31.2012

54.5799

ان ح راف م عیار

9 6.2890

08 3 9 5.

2.10736

6.09903

6.14692

5.42012

6.51608

.70879 8 1

واریانس

39.553

35.175

1 4.44

37.198

5 8 37.7

29.378

42.459

9 50.10 3

حداقل

7.00

15.00

ح داکثر

35.00

40.00

.00 2
10.00

15.00

10.00

17.00

.00 2 1

17.00

40.00

35.00

39.00

40.00

84.00

Source: Research Findings, 2020

متغیر مبارزه با فساد از  7سوال استفاده شد که حداقل نمره  7و حداکثر نمره  35است و میانگین خام 12 ،استو طبق
یباشد.
نتایج 22.97 ،است که باالتر از حد میانگین م 
متغیر اعتماد از  8سوال استفاده شد که حداقل نمره  8و حداکثر نمره  40است و میانگین خام 24 ،است و طبق
یباشد.
نتایج 28.66 ،است که باالتر از حد میانگین م 
متغیر مشارکت از  2سوال استفاده شد که حداقل نمره  2و حداکثر نمره  10است و میانگین خام 6 ،است و طبق
یباشد.
نتایج 9 6.8 ،است و میانگین باالتر از حد میانگین م 
متغیر ارتباط با دیگران از  8سوال استفاده شد که حداقل نمره  8و حداکثر نمره  40است و میانگین خام 24 ،است و
یباشد.
طبق نتایج 29.89 ،است وباالتر از حد میانگین م 
متغیر تعهد و مسئولیت از  7سوال استفاده شد که حداقل نمره  7و حداکثر نمره  35است و میانگین خام 12 ،است و
یباشد.
طبق نتایج 24.55 ،است و باالتر ار میانگین م 
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متغیر همکاری از  8سوال استفاده شد که حداقل نمره  8و حداکثر نمره  40است و میانگین خام 24 ،است و طبق
یباشد.
نتایج 30.77 ،است و باالتر از میانگین م 
متغیر هویت جمعی از  8سوال استفاده شد که حداقل نمره  8و حداکثر نمره  40است و میانگین خام 24 ،میباشد و
یباشد.
طبق نتایج 02.13 ،است و باالتر از میانگین م 
متغیر اعتماد عمومی از  17سوال استفاده شد که حداقل نمره  17و حداکثر نمره  85است و میانگین خام 15 ،است و
یباشد.
طبق نتایج 54.57 ،است و میانگین متغیرها باالتر از حد میانگین م 
تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها
یگردد.
از آنجایی که حجم نمونه  169نفر است لذا برای بررسی فرضیههای تحقیق از نرم افزار PLSاستفاده م 
تحلیل عامل تاییدی
مدل اندازهگیری تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد و در حالت معناداری ضرایب استاندارد در شکل های
 4-1و  6-4 ،5-4 ،4-4 ،4-3 ، 4-2نشان داده شده است .در شکل مربوط به تخمین ضرایب استاندارد بارهای
عاملی سؤاالت و در شکل مربوط به معناداری ضرایب استاندارد ،معناداری بارهای عاملی نشان داده شده است .البته
قابل ذکر است که در جدول  4-6نیز اعداد مربوطه گزارش شده است .همانطور که در شکلها و جداول 4-6
مشخص است بارهای عاملی بیشتر سؤاالت بیشتر از  0/5بوده و از آنجایی در شکل  4-2مشخص است ضرایب
معناداری سواالت خارج از محدوده  1/69تا  -1/69قرار دارد ،لذا مدل قابل قبول است.
مولفه های شفافیت ،کارآمدی ،کیفیت مقررات ،اثربخشی دولت ،حاکمیت قانون ،ثبات سیاسی و عدم خشونت،
پاسخگویی ،مبارزه با فساد و حق اظهار نظر بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسالمی ایران(:مطالعه
موردی دولت روحانی) تاثیر دارد.
به بیان آماری:
فرض صفر :مولفه های شفافیت ،کارآمدی ،کیفیت مقررات ،اثربخشی دولت ،حاکمیت قانون ،ثبات سیاسی و عدم
خشونت ،پاسخگویی ،مبارزه با فساد و حق اظهار نظر بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسالمی
ایران(:مطالعه موردی دولت روحانی) تاثیر ندارد.
فرض یک :مولفه های شفافیت ،کارآمدی ،کیفیت مقررات ،اثربخشی دولت ،حاکمیت قانون ،ثبات سیاسی و عدم
خشونت ،پاسخگویی ،مبارزه با فساد و حق اظهار نظر بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسالمی
ایران(:مطالعه موردی دولت روحانی) تاثیر دارد.
یداری وجود ندارد
 H0: R=0رابطه معن 
یداری وجود دارد
H1 :R≠0رابطه معن 
فرضیه تحقیق مبنی بر تاثیر نحوه حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران در دولت روحانی با موئلفه هایی از قبیل
پاسخگویی ،کارآمدی ،شفافیت بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با توجه به مقدار  T-VALUEدر رابطه با
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پاسخگویی و سرمایه اجتماعی (  ،)9 6.51کارآمدی و سرمایه اجتماعی (  ،) 6.335شفافیت و سرمایه اجتماعی
(  ، ) 5.293کیفیت مقررات و سرمایه اجتماعی (  ،) 5.958اثربخشی دولت و سرمایه اجتماعی (  ،) 5.184حاکمیت
قانون و سرمایه اجتماعی (  ،) 6.337ثبات سیاسی و عدم خشونت و سرمایه اجتماعی (  ،) 5.214مبارزه با فساد و
سرمایه اجتماعی (  ) 6.360و حق اظهار نظر و سرمایه اجتماعی (  ) 6.330می توان گفت که مقدار معناداری خارج از
محدود  1.96تا  - 1.96است و می توان بیان داشت که نحوه حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران در دولت روحانی
با مولفه هایی از قبیل پاسخگویی ،کارآمدی ،شفافیت بر سرمایه اجتماعی تاثیر گذار بوده است و در رابطه با تاثیر
مولفه های پاسخگویی ،کارآمدی و شفافیت بر اعتماد عمومی،با توجه به مقدار  T-VALUEدر رابطه با پاسخگویی و
اعتماد عمومی (  ،) 5.204کارآمدی و اعتماد عمومی (  ،) 4.855شفافیت و اعتماد عمومی (  ، ) 6.141کیفیت مقررات و
اعتماد عمومی (  ،) 5.339اثربخشی دولت و اعتماد عمومی (  ،) 6.518حاکمیت قانون و اعتماد عمومی (  ،) 5.684ثبات
سیاسی و عدم خشونت و اعتماد عمومی (  ،) 6.421مبارزه با فساد و اعتماد عمومی (  ) 6.412و حق اظهار نظر و
اعتماد عمومی (  ) 5.874می توان گفت که مقدار معناداری خارج از محدود  1.96تا  - 1.96است و می توان بیان
داشت که نحوه حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران در دولت روحانی با موئلفه هایی از قبیل پاسخگویی ،کارآمدی،
شفافیت بر اعتماد عمومی تاثیر گذار بوده است و ضریب مسیر پاسخگویی و سرمایه اجتماعی (  ،) 0.364کارآمدی و
سرمایه اجتماعی (  ،) 0.288شفافیت و سرمایه اجتماعی (  ،) 0.207کیفیت مقررات و سرمایه اجتماعی ( ،) 0.244
اثربخشی دولت و سرمایه اجتماعی (  ،)2 0.20حاکمیت قانون و سرمایه اجتماعی (  ،) 0.288ثبات سیاسی و عدم
خشونت و سرمایه اجتماعی (  ،) 0.205مبارزه با فساد و سرمایه اجتماعی (  )2 0.30و حق اظهار نظر و سرمایه
یباشد .و ضریب مسیر پاسخگویی و اعتماد عمومی (  ،) 0.204کارآمدی و اعتماد عمومی
اجتماعی (  ) 0.285م 
(  ،) 0.190شفافیت و اعتماد عمومی (  ، ) 0.223کیفیت مقررات و اعتماد عمومی (  ،) 0.215اثربخشی دولت و اعتماد
عمومی (  ،) 0.294حاکمیت قانون و اعتماد عمومی (  ،) 0.229ثبات سیاسی و عدم خشونت و اعتماد عمومی
یباشد.
(  ،) 0.314مبارزه با فساد و اعتماد عمومی (  ) 0.297و حق اظهار نظر و اعتماد عمومی (  ) 0.211م 
طبق ضرایب مسیر ،سرمایه اجتماعی دارای ابعاد اعتماد ،مشارکت در نهاد مدنی ،ارتباط با دیگران ،احساس هویت
یباشد که ارتباط با دیگران بیشترین سهم را در سرمایه
جمعی و همکاری و روحیه گروهی و تعهد و مسئولیت م 
اجتماعی با ضریب مسیر  0.980دارد و همکاری و روحیه گروهی با ضریب مسیر  ، 0.965اعتماد با ضریب مسیر
 ، 0.959تعهد و مسئولیت با ضریب مسیر  0.953و احساس هویت جمعی با ضریب مسیر  0.939و مشارکت در
نهادهای مدنی با ضریب مسیر  0.910به ترتیب اولویت در سرمایه اجتماعی نقش دارند.
فرضیه فرعی  :حکمرانی خوب بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسالمی ایران (با تأکید بر دولت
روحانی) تاثیر مثبت دارد.
توجه به مقدار  T-VALUEدر شکل  ، 10 -4در رابطه با حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی ( )51 59.7 1و حکمرانی
خوب و اعتماد عمومی ( ) .378 89است که می توان گفت که مقدار معناداری خارج از محدود  1.96تا  - 1.96است
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و فرضیه پژوهش تایید می شود و ضریب مسیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی (  ) 0.945و حکمرانی خوب و
اعتماد عمومی (  ) 0.871است و تاثیر مثبت دارد.

نمودار  :1مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب استاندارد Source: Research Findings, 2020

نمودار  :2مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری ضرایب استاندارد Source: Research Findings, 2020

نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی
مولفه های شفافیت ،کارآمدی ،کیفیت مقررات ،اثربخشی دولت ،حاکمیت قانون ،ثبات سیاسی و عدم خشونت،
پاسخگویی ،مبارزه با فساد و حق اظهار نظر بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسالمی ایران(:مطالعه
موردی دولت روحانی) تاثیر دارد.
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فرضیه تحقیق مبنی بر تاثیر نحوه حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران در دولت روحانی با موئلفه هایی از قبیل
شفافیت ،کارآمدی ،کیفیت مقررات ،اثربخشی دولت ،حاکمیت قانون ،ثبات سیاسی و عدم خشونت ،پاسخگویی،
مبارزه با فساد و حق اظهار نظر بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با توجه به مقدار  T-VALUEدر رابطه با
پاسخگویی و سرمایه اجتماعی (  ،)9 6.51کارآمدی و سرمایه اجتماعی (  ،) 6.335شفافیت و سرمایه اجتماعی
(  ، ) 5.293کیفیت مقررات و سرمایه اجتماعی (  ،) 5.958اثربخشی دولت و سرمایه اجتماعی (  ،) 5.184حاکمیت
قانون و سرمایه اجتماعی (  ،) 6.337ثبات سیاسی و عدم خشونت و سرمایه اجتماعی (  ،) 5.214مبارزه با فساد و
سرمایه اجتماعی (  ) 6.360و حق اظهار نظر و سرمایه اجتماعی (  ) 6.330می توان گفت که مقدار معناداری خارج از
یباشد و می توان بیان کرد که نحوه حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران در دولت روحانی
محدود  1.96تا  - 1.96م 
با مولفه هایی از قبیل پاسخگویی ،کارآمدی ،شفافیت بر سرمایه اجتماعی تاثیر گذار بوده است و در رابطه با تاثیر
مولفه های پاسخگویی ،کارآمدی و شفافیت بر اعتماد عمومی،با توجه به مقدار  T-VALUEدر رابطه با پاسخگویی و
اعتماد عمومی (  ،) 5.204کارآمدی و اعتماد عمومی (  ،) 4.855شفافیت و اعتماد عمومی (  ، ) 6.141کیفیت مقررات و
اعتماد عمومی (  ،) 5.339اثربخشی دولت و اعتماد عمومی (  ،) 6.518حاکمیت قانون و اعتماد عمومی (  ،) 5.684ثبات
سیاسی و عدم خشونت و اعتماد عمومی (  ،) 6.421مبارزه با فساد و اعتماد عمومی (  ) 6.412و حق اظهار نظر و
اعتماد عمومی (  ) 5.874می توان گفت که مقدار معناداری خارج از محدود  1.96تا  - 1.96م 
یباشد و می توان بیان
کرد که نحوه حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران در دولت روحانی با موئلفه هایی از قبیل پاسخگویی ،کارآمدی،
شفافیت بر اعتماد عمومی اثرگذار بوده است.
یباشد در باره
یباشد  ،حکمرانی موضوعی م 
در تبیین فرضیه پژوهش می توان بیان کرد که حکمرانی مشابه دولت نم 
نحوه تعامل دولتها و سایر سازمانهای اجتماعی با یکدیگر  ،نحوه ارتباط اینها با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات
در جهانی پیچیده م 
یباشد ؛ بدین معنی که
یباشد که فرآیند متکی برآن م 
یباشد .سیستم حکمرانی چارچوبی م 
مجموعه ای از توافقات  ،رویه ها ،قراردادها و سیاست ها مشخص می کنند که قدرت در دست چه کسی باشد.
تصمیمات چگونه اتخاذ گردند و وظایف چگونه انجام و ادا می شود .حکمرانی خوب به عنوان الگوی جدید توسعه
است که در آن دولت باید بتواند به عنوان یکی از ارکان سه گانه با مشارکت بخش خصوصی ومدنی به فعالیت در
جهت دستیابی به توسعه پایدار بپردازد .بنابراین حکمرانی خوب با ویژگیهایی که دارد در تنظیم روابط دولت ،بخش
خصوصی ونهادهای مدنی ،به گونه ای عمل می کند که هریک از بخش ها با اثربخشی باال به اهداف تعیین شده
دست یافته ،بازدهی فعالیت را حداکثر نموده و با همکاری تعاملی حداکثر استفاده از توان و ظرفیت های موجود را
بنمایند .هرقدر که دولتها پاسخگوتر وکارآمدتر باشند ثبات سیاسی بیشتر ،حاکمیت قانون گسترده تر وفساد
محدودتر شود حکمرانی خوب برقرار میشود که پاسخگویی ،شفافیت و کارامدی ،کیفیت مقررات  ،اثربخشی دولت
 ،حاکمیت قانون،ثبات سیاسی و عدم خشونت ،مبارزه با فساد و حق اظهار نظر به عنوان عواملی از حکمرانی خوب
یباشد که توانسته است اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را تحت تاثیر بگذارد .هنگامی که پاسخگویی مدیران در
م

مولفههای جغرافیای سیاسی تاثیرگذار351 ...

یگردد که کارکنان اعتماد عمومی بیشتری داشته باشند و سرمایه اجتماعی افزایش یابد و
سطح باالیی باشد و سبب م 
شفافیت برنامه ها ،نیز سبب اعتماد کارکنان میشود وسرمایه اجتماعی افزیش می یابد و کارامدی برنامه ها نیز در
همین راستا است .اهمیت سرمایه اجتماعی در حکمرانی خوب و شکنندگی و اسیب پذیری ان در برابر رفتار و
یباشد .بی گمان سرمایه اجتماعی سنگ بنای جامعه مرفه و توسعه یافته و عنصر اساسی استمرار ان
اقدامات دولت م 
یباشدکه جامعه می تواند از دستاوردهای
یباشدو تنها در سایه انبات ،حفظ و تقویت این منبع ارزشمند م 
نیز م 
توسعه ای و حکمرانی بهتر بهره مند گردد .از این رو دولت نه فقط باید حساب شده و هوشمندانه رفتار کند و قبل
از هر اقدامی پیامدها و بروندادهای مثبت و منفی ان را بر سرمایه اجتماعی ارزیابی کند و الزم است زمینه اعتماد
اوری را فراهم شد .در این رابطه سبدی از مولفه های شفافیت ،کارآمدی ،کیفیت مقررات ،اثربخشی دولت ،حاکمیت
قانون ،ثبات سیاسی و عدم خشونت ،پاسخگویی ،مبارزه با فساد و حق اظهار نظر می تواند این زمینه را فراهم کند.
امروزه در روند اجتماعي نيازمند به دولت با ويژگيهاي خاص و جامعه اي كه بين اعضاي آن همراهي و همكاري
باشد .الگوي حكمراني خوب و شاخص هاي آن عرصه جديدي در نوع سياستگذاري ،ماهيت دولت و همچنين
كنش نيروهاي اجتماعي خواهد گشود كه در آن توسعه بر پايه سازماندهي و مديريت يك في و كارآمد دولت و
یباشد .بر اين اساس امور اجتماعي با جهت مشخص و برمبناي مصالح
شراكت تمام نيروهاي اجتماعي استوار ام 
یگردد .یکی از عوامل مهم در پیشبرد اهداف یک جامعه که عاملیت ساختار سیاسـی
خصوصي و عمومي نهادينه م 
یباشد .اعتماد عمومی هم حاصل و هم پیامد کارآمدي نهادهاي
را افزایش میدهد ،اعتماد شهروندان به حکومت م 
یباشد .عملکـرد یـک حکومت با ویژگیهاي حکمرانی خوب ،انعکاس ملموسی در نگرش شهروندان
حکومتی م 
نسـبت بـه آن حکومـت و نهادهاي آن خواهد داشت .از طرفی به لحاظ نظري ،اعتماد عمومی تحت تـأثیر اعتماد
یباشد که به ویژه در
اجتماعی به سایر شهروندان قرار دارد .اعتماد عمومی ،از عوامل تاثیر پذیر حکمرانی خوب م 
یباشد .دولت با نظام اداری و سازماندهی منطقی و متناسب زمینه را برای هدایت و
دهههاي اخیر توسعه یافته م 
مدیریت کشور در مسیر تعیینشده فراهم میکنددر عرصهی سیاسی با تعدد و تنوع سازمانهای غیردولتی و همچنین
با نقش فعال و اثرگذار نیروهای اجتماعی ،مشارکت سیاسی در قالبی عینی و ذهنی به منصهی ظهور میرسد.
پاسخگویی سازمانی و سیاسی در شکل واقعی خود با مکانیسم تفکیک قوا وحاکمیت قانون عملیاتی میشود .در
بخش اقتصادی با شفافیت و عرصهی آزاد اطالع رسانی ،شرایط برای رقابت سالم اقتصادی و از بینبردن فساد و
رانت فراهم میشود و در نتیجه شاخصهای رشد اقتصادی ترقی میکنند .در حوزه ی اجتماعی با مشارکت همسان
نیروهای گوناگون اجتماعی ،رویهها برای عدالت اجتماعی و رفع تبعیضهای گوناگون هموار میشود و همچنین با
یباشد.
همبستگی اجتماعی و اشتراک مساعی زمینه برای توسعهی اعتماد و سرمایه اجتماعی فراهم م 
در واقع می توان گفت دولتی که اداره امور را در دست دارد از پشتوانه انتخاب و اعتماد مردمی برخوردار باشد و به
عبارت دیگر قدرت خود را بر اساس نوعی قرارداد اجتماعی کسب کرده باشد ،دولت حق نظارت عمومی را به
رسمیت بشناسد ،فرآیند قانونگذاری و نیز عملکرد دولت از شفافیت قابل قبولی برخوردار باشد ،اصل شایسته
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ساالری در انتخاب کارگزاران رعایت شود .خدمات عمومی مورد نیاز جامعه به صورت مطلوب توسط دولت تامین
شود،نظام اداری که اداره دولت از طریق آن اعمال میشود کارآمد و قابل اعتماد باشد؛ دستگاه قضایی از کارآمدی
مطلوبی برخوردار بوده و بتواند زمینههای برقراری انصاف وعدالت را در جامعه فراهم و نهادینه سازد ،رژیم سیاسی
حاکم از ثبات کافی برخوردار باشد ،دخالتهای دولت در عرصه کسب و کار به حد بهینه محدود شود ،مردم و دولت
به قوانین موجود در جامعه احترام گذارند ،دولت به تعهدات خود پایبند باشد .بیطرفی ،کارآمدی و شفافیت در
دستگاه قضایی و فرآیندهای داوری حکمفرما باشد .فساد به معنی استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت
منافع شخصی در جامعه کنترل شده باشد ؛ اینها مواردی هستند که به نظر میرسددر صورت اقدام وعمل به هریک از
این م لؤ فه ها در توسعه وکارآمدی دولتها نقش اساسی وسرنوشت سازی ایفا کند.
طبق ضرایب مسیر ،سرمایه اجتماعی دارای ابعاد اعتماد ،مشارکت در نهاد مدنی ،ارتباط با دیگران ،احساس هویت
جمعی و همکاری و روحیه گروهی و تعهد و مسئولیت است که ارتباط با دیگران بیشترین سهم را در سرمایه
اجتماعی با ضریب مسیر  0.980دارد و همکاری و روحیه گروهی با ضریب مسیر  ، 0.965اعتماد با ضریب مسیر
 ، 0.959تعهد و مسئولیت با ضریب مسیر  0.953و احساس هویت جمعی با ضریب مسیر  0.939و مشارکت در
نهادهای مدنی با ضریب مسیر  0.910به ترتیب اولویت در سرمایه اجتماعی نقش دارند .در تبیین فرضیه پژوهش می
توان بیان داشت ،امروزه ،با توجه به تغییرات گسترده در عملیات سازمانی شکل های سنتی سرمایه ایی دگرگون شده
و سرمایه جدیدی مطرح شده است .این سرمایه های غیرملموس نقش فراوانی در توسعه و رشد سازمان دارد .از
جمله این سرمایه ها ،سرمایه اجتماعی است که مفهومی بسیار فراتر از دارایی هایی است که یک فرد در اختیار دارد.
یباشد که همکاری میان افراد و نهادهای یک
سرمایه اجتماعی یک ظرفیت ،جوهر اجتماعی یا هنجاری غیر رسمی م 
جامعه را ارتقا می بخشد .هر شبکه اجتماعی  ،برای دستیابی به اهداف خود  ،عالوه بر افراد آگاه و با تجربه و
امکانات و ابزار مادی ،به عوامل مانند  :اعتماد ،مشارکت در نهاد مدنی ،ارتباط با دیگران ،احساس هویت جمعی و
همکاری و روحیه گروهی و تعهد و مسئولیت نیاز دارد که این عوامل  ،همان سرمایه های اجتماعی هستند .ارتباط
بین سرمایه اجتماعی و به ویژه م لؤ فه های آن اعتماد ،مشارکت در نهادهاي مدنی و مؤسسات خیریه ،ارتباطات
مناسب با دیگران ،تعهد و مسئولیت ،همکاري و روحیه کار گروهی و احساس هویت جمعی و تأثیر و تأثر آن بر
یباشد.
جامعه مدنی و سیاستگذاری به گونه ای مستقیم و متقابل م 
سرمایه اجتماعی تمام الزاماتی را که برای توسعه جامعه ضرورت دارند را در خود جای می دهد .پرداختن به مسایل
نظری و اجرایی سرمایه اجتماعی و نیز تبیین الزامات نهفته در آن برای توسعه اقتصادی و اجتماعی جا بل

و اساسی

یباشد و جای آن دارد که از سوی متخصصان مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا روشن شود که در کشورهای
م
موفق در راه توسعه ،مدیریت بر آن چگونه تحقق پذیرفته است .پژوهش درباره سرمایه اجتماعی اگرچه هنوز در
یباشد .ولی سیاست گذاران نمی توانند منتظر بمانند که پژوهشگران قب ًالًال از همه چیزهایی که باید
مراحل آغازین م 
در این عرصه دانست سر درآورند و بعد از آن دست به عمل بزنند بلکه باید توامًاًا بیاموزند و عمل کنند که این
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یباشد .و ضمنًاًا
مستلزم ارزیابی جدی تر پروژه ها و برآورد دقیق تر تأثیر این با آن سیاست بر سرمایه اجتماعی م 
تالش مدیران و رهبران جامعه برای ارتقای سرمایه اجتماعی از طریق اعتماد سازی ،برقراری نظام های مشارکتی،
تقویت نهادهای مدنی ،تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور دوطلبانه در نهادهای اجتماعی نیز حائز اهمیت
است.
در اين راستا تقويت ،تشويق وكمك به تش ليك

نهادهاي مـدني ،تقو ـي ت و غن يـ سـازي آموزشهاي عمومي،

كاربرديتر كردن آموزشها بر حسب نياز ،تأمين و گسترش امنيت به عنوان پيش نياز توسعه و تش ليك سرمايه
اجتماعي ،پره ـي ز از تصدي گريهاي دولت يـ و جلب مشاركت مردم ،اعتمادسازي و شفافيت ،تقويت نگرشهـا و
پنداشـتهـاي مثبـت و ارزشهاي عام جامعه و پرهيز از خاص گرا يي ها يئ كه مانع عامگرا يي ميشود ،ارتقاء ابعـاد
نوين اجتماعي نظير اخالق شهروندي و ...توصيه ميشود .البته به تعبير جان فيلـد نبا ـي ستي از نيمه تار كي

سرمايه

اجتماعي غافل بود چرا ـك ه دسـترس يـ بـه سـرمايه اجتمـاعي بـه موقعيت افراد و گروههاي خاص نيز بستگي دارد
و همه بـه طـور ـكي سان از امت ـي ازات آن بهرهمند نخواهند شد.
یباشد که اجتماع ،افراد و گروههاي اجتماعي و درنهايت کل جامعه از
میتوان گفت سرمايه اجتماعي منبعي کلي م 
آن استفاده میکنند تا هدفهاي خود را تحقق بخشند؛ يعني ابزارها يي که فرد ،گروه ،نهاد يا جامعهاي براي رسیدن
به هدف هايش از آن استفاده میکند ،نتايج به دست آمده از رابطه سرمايه اجتماعي (اعتماد ،مشارکت در نهاد مدنی،
ارتباط با دیگران ،احساس هویت جمعی و همکاری و روحیه گروهی و تعهد و مسئولیت) از مولفه های مهم سرمایه
اجتماعی است.
توجه به مقدار  T-VALUEدر شکل  ، 10 -4در رابطه با حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی ( )51 59.7 1و حکمرانی
یباشد که می توان گفت که مقدار معناداری خارج از محدود  1.96تا - 1.96
خوب و اعتماد عمومی ( ) .378 89م 
یباشد و فرضیه پژوهش تایید می شود و ضریب مسیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی (  ) 0.945و حکمرانی
م
یباشد .در تبیین فرضیه پژوهش می توان بیان کرد ،هرجامعه ای با این سطح
خوب و اعتماد عمومی (  ) 0.871م 
ازتوسعه یافتگی وزندگی رفاهی دست نخواهد یافت مگر اینکه حکمرانی خوب ویا حکومت داری بهترراتجربه
نمایند .حکمرانی که درآن حق اظهارنظر ،پاسخگویی ،ثبات سیاسی ،اثربخشی دولت  ،قوانین ومقررات مطلوب
وکارآمد  ،حاکمیت قانون ومبارزه بافساد وجود داشته باشد .بر این اساس ،شکل گیری ارادە سیاسی به طرفداری

ازاصالحات حکمرانی است که تعهد عمومی وارادە سیاسی درجهت افزایش رقابت ،پاسخگوکردن حکومت و

افزایش شفافیت ایجادمی کندو سپس با ظرفیت سازی که توسط کمیته های متشکل ازباالترین سطح رهبری انجام
یباشد که ازطریق مشارکت واعتالء درتمام سطوح جامعه خصوصًاًا
می گیرد و درنهایت اجماع وتوافق جمعی م 
سطوح پایین آن انجام می گیرد .مفاهیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با حکمرانی خوب هر چند از منظر کامال
متفاوت به مشارکت و تعامل ملت و دولت توجه دارند ولی به نظر می رسد " سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی "
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بدون وجود دیدگاه حکمرانی خوب دوام نمی آورد و "حکمرانی خوب "بدون وجود سرمایه اجتماعی و اعتماد
.عمومی کامل نیست
،جلب اعتماد عمومي نيازمند تحقق مولفههاي حكمراني خوب جهت تحقق كارآمدي در همه اركان حاكميت است
يشود مولفهها يي چون شايستگي و كارآمدي؛ قانونمندي و توجه
 آنچه از متون و ادبيات حكمراني خوب برداشت م
ششرط چنين تحو يل نيازمند كي
  پي.یباشد
 به كرامت انسانها؛ مشروعيت و پاسخگو يي جزو الينفك تحقق آن م
 سياستها و، ثبات چشمانداز،یباشد كه از الزامات آن قابل پيش بيني بودن قوانين و مقررات
 دولت توانمند و كارآمد م
 جلوگيري از رفتار غير رقابتي، جلوگيري از فساد و ارتشاي سيستمي و غير سيستمي، تضمين امنيت ما يكل ت،اهداف
.یباشد
 شهاي عمومي غير دولتي و وجود دستگاه قضا يي قابل اعتماد م
 بخ
 قدرت همراهی دهی، مشارکت و،ها هنجارها و اصول مساوات و عدم تبعیض، حکمرانی مطلوب برمبناي ارزش
 شراکت و اتحاد قرارداردکه همه براي دستیابی به،اعتماد کاهش فساداز طریق شفافیت، ، شفافیت،وآزادي بیان
 بدون حکمرانی مطلوب. حقوق بشر معیار ماهوي حکمرانی مطلوب هستند.یباشند
 اهداف حق بر توسعه ضروري م
 بنابراین رابطه حق.هیچ کشوري نمیتواند انتظار داشته باشد که در زمینهٔٔٔ توسعه انسانی و رفع فقر پیشرفت نماید

 حکمرانی مطلوب با به حداکثر.توسعه و بر حکمرانی مطلوب رابطه مثبت بوده و از هم غیرقابل تفکیک هستند
 فرایند، ثبات آن را تضمین کرده و با ایجاد جامعه مدنی قوي و جلب مشارکت عمومی،رساندن مشروعیت نظام
یباشد تسریع و تسهیل مینماید و موجب
 م، اجرایی شدن حق توسعه را که بهره مندي شهروندان از حقوق بشر
.یگردد
 افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی م
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Abstract
Maintaining and promoting trust and social capital are the main components of the stability and
efficiency of any political system.Components of political geography such as ethnicity, population
density or dispersion, level of economic development, geographical features of residence,
demarcation, religion, etc. have a great impact on the level of social capital and public trust in the
relationship between citizens and the political system.The aim of this study is to explain the
components of political geography that affect social capital and public trust in the Islamic Republic of
Iran, especially in the government of Hassan Rouhani.The main question of the article is thatHow
have the components of political geography affected the level of social capital and public trust in the
Islamic Republic of Iran, especially the government of Hassan Rouhani?The method of this article is
descriptive-survey.Questionnaire and interview tools are used to collect data and field information.
Library studies, information on the Internet and other Persian and Latin sources will also be used to
develop theoretical foundations and research literature.The statistical population of the study is the
staff of the governorate of Tehran and the sample size is 300 people. SPSS and PLS software were
used to analyze the data.The results of the article showThatThe components of transparency,
efficiency, quality of regulation, government effectiveness, rule of law, political stability and nonviolence, accountability, fight against corruption and the right to comment depending on the
geopolitical characteristics of Iran's geographical regions affect social capital and public trust in the
Islamic Republic of Iran. The geography of the presidential election and Hassan Rouhani's votes show
this connection.
Keywords: Political Geography, Social Capital, Public Trust.
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