
63

1395 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شــــــــــــمــــــــــــاره 
بــیــســت ویــکــم

ی
لها

مح
عه

وس
بات

ی
ماع

جت
دا

ما
اعت

طه
راب

رابطهاعتماداجتماعیباتوسعهمحلهای
مطالعهموردی:محلهفهادانشهریزد1

گروهشهرسازیدانشکدههنرومعماریدانشگاهیزد. حمیدمحمدی-عضوهیاتعلمیومدیر
سیدعلیرضاافشانی-عضوهیاتعلمیورئیسدانشکدهعلوماجتماعیدانشگاهیزد.

کارشناسیارشدشهرسازیدانشکدههنرومعماریدانشگاهیزد. هادیترکشوند2-دانشجوی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کارشناسیارشدبرنامهریزیشهریاستخراجشدهاست. اینمقالهازپایاننامههادیترکشونددرمقطع 1
torkashvand_66@yahoo.com:نویسندهمسئولمقاله 2

تاریخدریافت:1395/02/28
تاریخپذیرش:1395/08/08

چکیده
کهنمیتوانشهرهاییتوسعهیافتهداشت، محلهرامیتوانیکیازمهمترینبازوهایرشدوتوسعهشهرهادانست؛چرا
درحالیکهمحالتتوسعهیافتهنباشند.ازاینروشناختعمیقترنظامتوسعهمحالتوپرکردنشکافموجود)عدمتوجه
بهسطوحپایینترنظامشهری(میتواندبهدرکدرستبرنامهریزاندراتخاذتصمیماتدرستمنتهیشود.ازسویی
کهارتباطیاساسیبانظامتوسعهمحلهایدارد.پژوهش اعتماداجتماعی،موضوعیحیاتیبرایجوامعانسانیاست
حاضرقصدداردتابهبررسیرابطهاعتماداجتماعیباتوسعهمحلهایدرمحلهفهادانشهریزدبپردازد.روششناسی
کاربردی_توسعهایوازنظرماهیتوروش،توصیفی_تحلیلیمیباشد.حجمنمونهدر اینپژوهشازنظرهدفازنوع
پژوهشحاضرازطریقنمونهگیریاحتمالیطبقهبندیشده365نمونهانتخابشدهاست.ابزارمورداستفادهدراین
کهیافتههایحاصلازپرسشنامهدرنرمافزارSPSSوAmosموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتهاست. پژوهش،پرسشنامهاست
کهارتباطمستقیمومعناداریبیناعتماداجتماعیوتوسعهمحلهایوجوددارد.ابعاد یافتههایپژوهشنشانمیدهد
مختلفاعتماداجتماعی،30درصدواریانستوسعهمحلهایراتبیینمیکند.همچنینبهترتیبضرایببتایاستاندارد
شدهدرمتغیرهایاعتمادنهادیباضریب)β=0/307(،اعتمادبینشخصیباضریب)β=0/185(،اعتمادتعمیمیافتهبا
ضریببتای)β=0/158(واعتمادبهمحیطباضریببتای)β=0/103(،بیشترینسهمرادرتبیینتوسعهمحلهایدارند.
کهباافزایشاعتماداجتماعی،مؤلفههایتوسعهمحلهاینیزافزایش نتایجمدلسازیمعادالتساختارینشانمیدهد

میباید.

گانکلیدی:اعتماداجتماعی،توسعهمحلهای،محلهفهادان،شهریزد. واژ
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1.بیانمسئلهوضرورتتحقیق
از بنیادبسیاری اندامهایسیستمشهر، از بهعنوانیکی محله
سیاستهاوروشهایشهریدرتوسعهچشماندازپایدارشهری
تفکرجهانیوعمل .)Mousavi,20012(اســـــت گرفته قــرار جهان
که کهیکیازاصولتوسعهپایداراست،حائزایننکتهاست محلی1
کن«.ازطرفیدستیابیبهتوسعه »جهانیبیندیشومحلیعمل
پایدارجزباتوجهکافیبهمشکالتمحلیوحلآنازطریقمشارکت
توسعه ــمــیشــود)Zahedi,2007:25(.جنبش ن ذینفعانحاصل
خردترین از را برنامهریزی زیباست« »کوچک شعار با محلهای
واحد)محالتشهری(آغازمیکند.توجهروزافزونبهمفهومفوق
کهچارچوبسنتیتوسعهشهریدرمقیاسجامعهای سببشد
گرایشفوق، نتایجعینی ازجمله گیرد. کالنموردسئوالقرار یا
توجهبهحوزهتغییرفرهنگاسکانشهری،براساسپذیرشزندگی
.)Mousavi,2006:5(کوچکترمحلیدرشهراســـت درواحدهای
درنتیجهبیشازهرزماندیگریبهسطوحپایینتروابعادملموس
محلهای توسعه .)Haji Pour,2006:38(شــد توجه شهری زندگی
بهصورت اجتماع سرمایه آن براساس که است فرایندی بیانگر
آن کمک با تا آنهاست از استفاده و جــمــعآوری به قــادر بالقوه
Khakpouretal,2009:(کیفیتزندگیمردممحلهرابهبودبخشند
62(.ازسوییباگسترشرشدکمیشهرهاوبرهمخوردنتعادالت
کهدارای وتناسباتاجتماعیدرمحالتشهریخصوصًامحالتی
بنیهتاریخیوهویتیبودند،شاهدبیگانگیافرادازیکدیگروعدم
بازتعریف گویااینمحالتدر آنانبودهوهستیمو اعتمادمیان
و آشکار تنازعات انــواع برایشکلگیری بهمکانی هویتیخویش
تنزل شاهد بایستی محالت این در گویا تبدیلشدهاند. پنهان
اعتماد گویا باشیم. انسانی و اخــالقــی استعدادهای از بخشی
کهسالهادربسترهمزیستیدراینمحالتشکلگرفته اجتماعی

کجرویهابدهد. بود،بایستیجایخودرابهانواع
اعتماداجتماعیبهعنوانشالودهزندگیاجتماعی،یکیازمباحثی
کهدرسالهایاخیربسیارموردتوجهبرنامهریزانقرارگرفته است
محالت توسعه برنامههای در مهم این انگاشتن نادیده اســت.
شهریغالبًامنجربهسردرگمی،بیتوجهیوخشونتشهروندان
وشکستهشدنهنجارهایاجتماعیخواهدشد.بنابراینتوجه
بهاینمهمدربرنامههایتوسعهمحلهایمیتواندسببافزایش
قانونگراییومشارکتشهروندانوتعاملدوسویهبرنامهریزانو
کهیکیازبازوهای گفت مردمشود)Sharafi,2008:36(.میتوان
رسیدنبهتوسعهمحلهایوجوداعتماداجتماعیاست.تقویت
برنامههای و طرحها در مؤثر مشارکت و محلی توسعهسطوح و
بین در اجتماعی اعتماد بستر که میافتد اتفاق زمانی شهری
خصوص در شده انجام تحقیقات باشد. فراهم شهری محالت
که کيازآناست روندتوسعهمحلهایشهرهايمعاصرایرانحا
عدمتوجهبهمسائلمحلهايوجوامعمحلي،معضالتعدیدهاي
رادرشهرهابهدنبالداشتهوباعثایجادمانعبرايتوسعهشهری
هسته عنوان به فهادان محله .)PirBabaei, 2004( است شده

ازدوواژه ترکیبی که ازواژهgloballyاستفادهمیشود اینمورد در 1
globallyوlocalyاست.

مرکزیشکلگیریشهریزد،شکلیازهمبستگیبرمبنایسکونت
کنونبهدلیلعدمتوجهبهتوسعهمحلهیادشدهدر کها بوده
کیفیت و ساخت در تغییر دستخوش مدرنیته به سنت از گــذار
افزایش اجتماعی، تعامالت کاهش است. اجتماعیشده روابــط
کاهشاعتماداجتماعیو…تنها بزهکاری،مهاجرتافرادبومی،
کوچکیازمسائلاینمحلهاست.باتوجهبهمطالبیاد بخش
شدهپرداختنبهابعاداعتماداجتماعیوسعیدرسنجشآنو
بررسیرابطهاعتماداجتماعیباتوسعهمحلهای،امریمهمتلقی
میشود.بنابراینهدفاصلیپژوهشحاضربررسیرابطهاعتماد

اجتماعیباتوسعهمحلهایاست.

2.پیشینهپژوهش
رشته به بسیاری پژوهشهای محلهای، توسعه باب در کنون تا
تحریردرآمدهاست.زیاریوهمکاران،درمقالهایباعنوان»برآورد
سرمایه مؤلفههای بــر کید تأ بــا محلهای توسعه سطحبندی و
به دلفی تکنیک از استفاده بــا کــه نــمــودهانــد تــالش اجتماعی«
منظورسطحبندی به ادامــه در و بپردازند شاخصها وزندهــی
کردهاند.روش محلههایشهریازتکنیکELECTREاستفاده
مورداستفادهدراینتحقیقتوصیفی_تحلیلیمیباشد.یافتههای
کهمحالتنظامیه،طاووسودروازه اینتحقیقنشانمیدهد
میداندررتبهنخستتاسومبراساسشاخصهایمطرحشده
گلکارانبهترتیبدر قراردارندوسایرمحالتجهانسان،نبادانو

.)Ziarietal,2014:59(رتبههایبعدیقراردارند
ــابـــیالــگــوهــاینوین ــاعــنــوان»ارزیـ مــدنــیدرپــایــاننــامــهخـــودب
برنامهریزیتوسعهمحلهای،نمونهموردی:محلهنارمکتهران«
بهارزیابیوشناختارزشهایموجوددرنظامتوسعهمحلهای
مطلوبیت ارتقای منظور به آتی سیاستگذاریهای بــرای ایــران
با و پیمایشی بــهصــورت پــژوهــش ایــن اســت. پرداخته محالت
استفادهازپرسشنامهبهارزیابیمتغیرهایاجتماعیوکالبدیمؤثر
درتوسعهمحلهنارمکپرداختهاست.متغیرهایمطرحشدهدر
اینپژوهشعبارتنداز:اطالعاتوارتباطات،آموزش،دموکراسی
پژوهش، ایــن از حاصله نتایج بــراســاس سالمت. و بهزیستی و
اجتماع توسعه بر را تــأثــیــر)0/891( ضریب بیشترین دموکراسی
تأثیرمربوطبهمتغیربهزیستیو کمترین محلینارمکداشتهو

.)Madani,2012:73(بودهاست)سالمت)0/165
ــنـــوان»یـــکبــررســی ــوئــیــدریــتــزوهــمــکــاراندرپــژوهــشــیبـــاعـ ل
پایدار« محلهشهری توسعه بــرای راهنما اصــول از سیستماتیک
کهتشویقوتوانمندسازیسبکهایپایدارزندگی عنوانمیکند
شهروندانراباپایداریتوسعهدرمحالتشهریمیتوانپرورش
کهبه کمیاست داد.اینمطالعهنشاندهندهنخستینبررسی
ادبیات براساس شهری محلههای پایدار توسعه اصــول بررسی
موجودپرداختهاست.آنهاپسازشناساییمعیارهایپایداری،
یکنقطهشروعبرایمطالعهخودفراهمنمودهاند.یافتههایآنها
بهصورتیکنقشهراهمشخص،بهتشویقتحقیقاتبیشتردر
کافیازاصولتوسعهپایدارمحلهشهری موردبسطیکمجموعه

.)Luederitzaatal,2013:40(نشاندادهشدهاست
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چوگویل،درمقالهایباعنوان"توسعهپایدارمحلهای"بهبررسیو
ارائهمعیارهایپایداریدرسطوحمحلهایدرشهرریاضمیپردازد
محالت توسعه بــه توجه عــدم را شهر در توسعهیافتگی عــدم و
میداندوبرخیازنظریاتپایداریمحلهایازجملهپریوهاوارد
کهاستفادهاز کردهاست.نتایجتحقیقنشانمیدهد رابررسی
اینایدههامنجربهایجادمحلههایجدیددرحاشیهشهرشده
واینمحلههایجدیددرمقایسهبابافتتاریخیدردستیابیبه

.)Choguill,2008:21(پایداریمحلهایموفقتربودهاند

3.چارچوبنظریپژوهش
پایدارشهری،بنیاد توسعهمحلهایبهعنوانتوسعهچشمانداز
قرارگرفته جهان در شهری روشهـــای و سیاستها از بسیاری
واقعی شالوده بهعنوان محلهای توسعه بهتر درک بــرای اســت.
کنونیالزماستبهآندستهازنظریات توسعهشهریدردوران
دیدگاههای ادغام با تا دارند کهتالش کرد رجوع جامعهشناسی
و علمی شیوههای به دستیابی ــرای ب را الزم بستر کــالن و خــرد
گسترششهرها از ازتجربهطوالنی کنند.پس عملیمؤثرفراهم
کاالوخدماتتوجهبهموضوع کمانسان، براساسمدلتمرکزوترا
احیایالگوهایپایدارازروابطاجتماعیدرشهربهموضوعیمهم
موضوع این میرسد نظر به شد. تبدیل شهری بررسیهای در
پیروان برخی و تونیس زیمل، که تلخی نتایج از است فراخوانی
گودرتحلیلازروندفروپاشینظاماجتماعیسنتی مکتبشیکا
محلی اجتماع ســوی از .)Mousavi, 2012: مــیرســنــد)70 بــدان
پایدارشهریاست، بهتوسعه برایدستیابی مناسبترینبستر
کهروابطبومشناسانهباتجاربجمعوتحتمیثاقاجتماع چرا
گذاشتهخواهدشدوشیوهمعیشتو وتعهداتاخالقیاعضاارج
بهبودسطحزندگی،هماهنگباظرفیتهایمحیطوبادلسوزی
Sarrafi,(نسبتبهیکدیگرونسلهایآیندهبرگزیدهخواهدشــد

.)2009:137

بازسازیاجتماعیدرشهربراساسمدلتوسعهمحلهایدرچند
دههاخیردربرخیازکشورهایجهاندرقالبطراحیشهریمورد
توجهقرارگرفت.درفرانسهدردهه70نیازشدیدبهساختمانهای
انبوه،مسئلهبازسازیمناسب،رعایتجنبههایهنری،معماری،
فعالیتهای شــد. محلهسازی طــرح زمینهساز … و اجتماعی
حیات و »سکونت محور بر دوره این در معماری ــوآوری ن جدید
اجتماعی »توسعه بــر مبتنی جــدیــد سیاست بـــود. اجتماعی«
و طــراحــی 1982 ســال در ــدوت دابـ کمیسیون توسط محلهها«
گرفتهشــد)Rabbani,2002:155(.ازاینروصاحبنظران کار به
کنونی کنکاشابعادمختلفمحلهدرساختار ونظریهپردازانبه
کاستلزمعتقداست"حرکتهایمردمدرتضاد شهرهاپرداختند.
کنونیآغازشدهومیلبهایجاداجتماعیشهروندان باجریانهای
شهر شوراهای ایجاد کاستلز پیشنهاد میشود. احساس 

ً
شدیدا

کهتوسطخودشهروندانبه ازمنزلاست کزفراغتخارج ومرا
خصوصجوانانسازماندهیشوندواینشوراهاتوسطشهروندان
درامورمحلیتصمیمگیریکنندتاحضوراجتماعیمردمدرمحیط
مــردهشهریدوبــاره کهفضاهای بهطــوری بیشترشــود، شهری
زندهشود")Mousavi,2012:70(.ازاینروتوسعهمحلهایبیانگر
بالقوه بهصــورت اجتماع سرمایه آن براساس که است فرایندی
کیفیت کمکآن قادربهجمعآوریواستفادهازآنهاست،تابا
.)Khakpouretal,2009:62(زندگیمردممحلهرابهبودبخشند
کهاینفراینددربرنامهریزیمحلهایبهاندازهخود گفتنیاست
کلیازتوسعه برنامهاهمیتدارد)Townsend,2005:12(.مقصود
کنانیک محلهایعبارتاستازپاسخگوییبهنیازهایروزمرهسا
کثراتکابهمنابع،توان،ارزشهاومشارکتدرونیآن محلهباحدا
محله)Sarrafi,2009:23(.توسعهمحلهایمیتواندمتنوعباشد.
بزرگ اعمال و ابتکارات تا گروه کوچکدرداخلیک ابتکارات از
کارآمد کهتماماجتماعراشاملمیشود.توسعهمحلهایمؤثرو

میتوانددارایویژگیهایزیر)نمودارشماره1(باشد.

ي كارآمد
ي توسعه محله ا

ويژگ
مستمر باشد.

به خوبي برنامه ريزي شده باشد

عادالنه باشد

كل نگر و يكپارچه باشد

بوسيله اجتماع حمايت شود

به نفع اجتماع باشد

واجد تجاربي باشد كه به سمت 
بهتر شدن عمل رهنمون باشد

 ,Mousaviمطالعات نگارندگان با اقتباس از : منبع
2006: 54 

کارآمد گیهایتوسعهمحلهای نمودار1:ویژ
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ــکــم ــت وی ــس ــی ب

زندگی کیفیت بهبود محلهای توسعه اساسی و اصلی خروجی
کهباتأمین اســت)Mousavi,2006:55(.ازاینروبهنظرمیرسد
کیفیتزندگیمیتوان ویژگیهاییادشدهودرنتیجهآن،بهبود
اعتماد سویی، از اســت. افتاده اتفاق محلهای توسعه که گفت
و همکاری زمینهساز و انسانی روابـــط مهم جنبههای از یکی
مفهومی اجتماعی، اعتماد اســت. جامعه اعضای میان تعامل
افــزون اســت. پیشرفت و توسعه ســوی بــه پیشروی در راهگشا
که میشود تلقی جامعه در مهم شاخصهای از اعتماد براین
کاهشآنمیتواندزمینهسازنابسامانی،بینظمیورشدجرائمو
که کند.درادامــهتالششدهاست رافراهم انحرافاتدرجامعه
اینمهمازدیدنظریهپردازانیچونسلیگمن1،الهمن2،اوسالنر3
قرار بررسی کستون8مورد پا و پاتنام7 و کلمن6 گیدنز4،فوکویاما5، ،

گیرد.
بهاعتقادسلیگمناعتمادیکمؤلفهوشاخصهضروریدرروابط
کهاعتمادیک مستمراجتماعیاستوحتیمیتوانبیانداشت
آبی یا تنفسمیکنیم که وهمانندهوایی اجتماعیاست عمل
کرد.وقتیاعتماداجتماعیدرخطر کهمینوشیمبایدآنراحفظ
پایههایجامعهسست لطمهدیده، کلیجامعه انسجام باشد،

.)DivSalar,2012(شدهوفروخواهدریخت
کهاعتمادبهنحوویژهایباریسکدرارتباط الهمنمعتقداست
بهصورت اســت،شقوقمختلفی اعتمادمطرح که آنجا و است
کردن گاهانهدرذهنفردبرایتصمیمگیریدرخصوصاعمال آ
رادرنظر کهشقوقمختلف فــردی یکروشمعینوجــوددارد.
که کسی که حــالآن دارد. قــرار اطمینان وضعیت در نمیگیرد،
شقوقمختلفراشناخته،سعیدرمقابلهباخطراتداشتهوبا

.)HezarJaribiandNajafi,2010(مسئلهاعتمادسروکاردارد
دردرونگروههایاجتماعی ازدیداوسالنراعتماداجتماعیمعمواًل
تقویت بــا نیز اجتماعی ــروههــای گ تعامالت و مــیآیــد وجـــود بــه
رفتارهایمشارکتیرابطهتنگاتنگیدارد.اوازنظریهلیناستفاده
که میکند)Masoudniaetal,2015:77(.بهاعتقادلینجامعهای
ایجاد باعث دارد، وجود قوی نسبتًا اجتماعی پیوندهای آن در
و انزواطلبی مانع اعتمادی وچنین تعمیمیافتهمیشود اعتماد

.)Lane,2001:211(فروپاشیهمکاریهایاجتماعیمیشود
گیدنز،اعتمادبهصورتیبالواسطه،بامفهومساختارو بهاعتقاد
نهادازیکسووخصلتجامعهمدرنازسوییدیگرمرتبطاست.
ساختارازنظراوبراساسقواعدومنابعتکرارپذیرتوصیفمیشود.
در بــرآوردهشدنچشمداشتها انتظار اعتماد، گیدنز دیدگاه در
مفهوم با اعتماد او اعتقاد به اســت. احتمالی رویــدادهــای مــورد
کهزیمل کهتوسطزیملمطرحشده،درارتباطاست؛چرا ایمان

1 Seligman.
2 Lahman.
3 Uslaner
4 Giddens.
5 Francis Fukoyama.
6 James Colman.
7 Putnam, R.D.
8 Paxton.

گیدنزنیزاعتمادرا اعتمادرانوعیایمانبهجامعهتعریفمیکند.
.)Giddens,1998(صورتیازایمانمیداند

و میپردازد اعتماد مسئله به اقتصادی رویکرد نوعی با فوکویاما
کانونتمرکزاوبرحفظسرمایهاجتماعیبهعنوان مبانینظریو
ارزشهــایغیررسمیمیباشد.به ازهنجارهاو مجموعهمعینی
اعتقاداورفاهیکملتوتواناییآنبرایرقابتباجوامعدیگرنیز
گستردهیعنیاعتمادموجوددریکجامعه بهیکویژگیفرهنگی

.)HezarJaribiandNajafi,2010:89(بستگیدارد
کهاعتماد»قدرتعملکردراتسهیلمیکند«. کلمنمعتقداست
کنشهایانسانی کهاعتماددرمتن عالوهبراینویاعتقاددارد
کهجهتگیریمعطوف کنشها نمودمییابد.بهویژهآندستهاز
بهآیندهدارند.نکتهشایانتوجهکلمنایناستکهاعتمادبهطور
Shiri(ضمنیپیششرطاصلیمشارکتدررابطهشمردهمیشود
نیزمعتقد پاتنام9 .)MohammadAbadiandAfshani,2015:36
است"حضوراعتماداجتماعیبهعنوانمهمترینمؤلفهسرمایه
نتایجمثبتمتعددیخصوصًادرسرمایهاجتماعی با اجتماعی

.)Putnam,2007:151("مرتبطاست
باعث میتواند اجتماعی اعتماد که میکند استدالل کستون پا
کارایی بدینترتیب و گروهیشود فعالیتهای تقویت و افزایش
کهاعتماد دموکراسیدرجامعهبهبودمییابد.اواستداللمیکند
اجتماعیفرهنگتساهلوهمکاریرادرجامعهگسترشمیدهد،
مشارکتسیاسیراتحریکمیکندوباعثمیشودرهبرانیپرورش
عبارتیدیگر به کهدرجهتمردمساالریحرکتمیکنند. یابند
مشارکت و پیوندها تعامالت، اجتماعی اعتماد طریق از مــردم
کیفیتمردمساالریتأثیر گسترشمیدهندوبرافزایش سیاسیرا

.)Masoudniaetal,2015(میگذارند
درجمعبندیمباحثمطرحشدهدرخصوصاعتماداجتماعی
قوامجامعه مایه و اعتمادعنصريحیاتي بیانداشت، میتوان
قالب در و خــاصــی بستر در اجتماعی اعتماد ســویــی از اســـت.
اعتماد و اعتمادبینشخصی بهمحیط، اعتماد نهادی، اعتماد
تعمیمیافتهقابلتجربهاست.اینتجربیاتدرقالبهنجارهایی
فضای گسترش بـــدانسبب عمل و مــیشــود ترسیم فــرد بـــرای
مشارکتیوهمچنینانتقالاطالعاتمیشود.بدینترتیببهنظر
کهاعتمادمیتواندمنبعباارزشیبرایمشارکتاجتماعی میرسد
مدیران و برنامهریزان رو ایــن از باشد. شهری محالت کنان سا
شهریدرتوسعهمحالتشهریبایستیتوجهویژهایبهاعتماد
از جز محلی اجتماعات توسعه که چرا باشند؛ داشته اجتماعی
اینمهم و طریقمردمومشارکتهایمردمیحاصلنمیشود

ریشهدرسطحاعتماداجتماعیدارد.

4.فرضیاتپژوهش
•بینمیزاناعتماداجتماعیوتوسعهمحلهایرابطهوجوددارد.

•بینمیزاناعتمادنهادیوتوسعهمحلهایرابطهوجوددارد.
•بینمیزاناعتمادبینشخصیوتوسعهمحلهایرابطهوجود

دارد.

9 Putnam, R.D
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بــیــســت ویــکــم

•بینمیزاناعتمادبهمحیطوتوسعهمحلهایرابطهوجوددارد.
•بینمیزاناعتمادتعمیمیافتهوتوسعهمحلهایرابطه.

5.روشپژوهش
اینپژوهشبراساسهدفیکهدنبالمیکند،ازنوعکاربردیوبنابر
ماهیتشازنوعتوصیفیاست.روشتحقیقاینپژوهشپیمایشی
کنانباالی20سالمحله کلیهسا است.جامعهآماریپژوهشرا
کهبنابرآخرینسرشمارینفوسومسکندرسال1390، فهادن
ششهزارو567نفربوده،تشکیلمیدهند.روشانتخابنمونه
کهدرآن ازنوعروشنمونهگیریاحتمالیطبقهبندیشدهاست
کوکران1)معادله1-1(تعداد363نمونه ازفرمول بااستفاده ابتدا
گروههایسنی بهعنوانحجمنمونهمحاسبهوسهمهریکاز

باتوجهبهجمعیتآنهاوبااستفادهازروشنمونهگیریاحتمالی
گردید.سپسباپیمایشدربافتتاریخی، طبقهبندیشدهبرآورد
پرسشنامههاباروشاحتمالیطبقهبندیدربینافراد20سالبه

باالتوزیعوتکمیلشد.
)معادلهشماره1(

کثرسازی بهمنظورحدا  و  (مقادیر درمعادله)شماره1
کهبهبهترینوجهمعرف مقدارواریانسوتعیینحجمنمونهای
گرفتهشدهاست.سایرمفروضات جامعهباشد،برابربا0.5درنظر

اینمعادلهدرزیرآمدهاست.

ابزار پایایی کننده بیان که آمــده بهدست کرونباخ آلفای میزان
مورداستفادهاست،برایمتغیراعتماداجتماعی0/841ومیزان
آلفایبهدستآمدهبرایمتغیرتوسعهمحلهایمعادل0/843
بودهاست.همچنینرواییپرسشنامهیادشدهنیزتوسطپنجتن
ازاساتیدعلوماجتماعیوشهرسازیبهتأییدرسیدهاست.برای

نرمافزار از پرسشنامه، از بهدستآمده دادههــای تجزیهوتحلیل
از دادههـــا استنباطی تحلیل و اســتــفــادهشــده Amos و SPSS
طریقآزمونهمبستگیپیرسون،تحلیلرگرسیونومدلمعادله
گرفتهاست.درزیر)جدولشماره1(تعریفنظری ساختاریصورت

گویههایمورداستفادهدرپژوهشآمدهاست. ابعادمتغیرهاو

احتمالوجـودصفتاحتمالعدموجودصفتاحتمالخطـادرجهاطمینـانتعدادجامعه

آموزش

مدل نظري پژوهش

اعتماد 
اجتماعي

توسعه 
محله اي

فرصت و برابري

دموكراسي

همزيستي

اطالعات و ارتباطات

بهزيستي

اعتماد بين شخصي

اعتماد به محيط

اعتماد نهادي

اعتماد تعميم يافته

نمودار2:مدلنظریپژوهش،رابطهاعتماداجتماعیباتوسعهمحلهای

5.1.مدلنظریپژوهش

6.معرفیمحدودهموردمطالعه
محدودهموردمطالعهدراینپژوهش،محلهتاریخیفهادانشهر
کهدرحدودوموقعیتآندرنقشهشماره1نشانداده یزداست

شدهواطالعاتمربوطبهآندرادامهآوردهشدهاست.
کهدرمجاورت فهادانیکیازقدیمیترینمحالتشهریزداست
کوشکنوقراردارد.اینمحله محلههایبازارنو،شاهابوالقاسمو
به و بوده سرشناسان و بزرگان اعیان، سکونت محل درگذشته

محصور فهادان محله است. یافته شهرت نیز داران یوز محله
امامخمینی،قیام،سیدگل نامهای به بینچهارخیاباناصلی
به ازجنوب )ازجانبشمالبهخیابانفهادان، سرخوفهادان
خیابانقیام،ازسمتشرقبهخیابانامامخمینیوازغرببه
ArmanShahrConsulting(محدودمیباشد)خیابانسیدگلسرخ

.)Engineer,2009:7

1 Cochran
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گویههایهرمؤلفه جدول1:تعاریفنظریابعادمتغیرهاو
تعاریفنظریاعتماداجتماعیابعادمتغیر

ی
اع

تم
اج

اد
تم

اع

اعتمادبین
شخصی

تعریف
نظری

که،ایننوعاعتماد،درشبکههاوروابط کردهودراینبارهمیگوید ویداستون1،ازایننوعاعتمادبهعنواناعتمادخانوادگییاد
.)Stone,2001:25-26(اجتماعیشکلمیگیردومتوجههمسر،والدین،دوستانوهمسایگاناست

گویهها
کــرد.3- اعتماد نیز نزدیکانخود به نمیتوان امــروزه بههمسایگانخودقرضمیدهم.2- نگرانی بــدونهیچ را 1-وسایلم
گربرایمانمشکلیپیشبیاید،همسایههاواقوامازماحمایتمیکنند.5-در همسایههاباماروراستوخودمانیهستند.4-ا

صورتمسافرت،میتوانممنزلخودرابههمسایههابسپارم.

اعتمادبه
محیط

تعریف
نظری

کهدررویکردروانشناختیبهاعتمادازسویاریکسونمطرحشدهاست.منظوراریکسونازاعتمادبنیادی نوعیاعتماداست
کهاعمالورفتارمارامتأثرمیسازد کهفردنسبتبهخودودنیایپیرامونخوددارد.نگرشی )اعتمادبهمحیط(،نگرشیاست
NourianNajaf(استمرارهستند و ثبات دارای و بوده قابلاعتماد دنیا امور و افــراد که میشود احساس این تقویت موجب و

.)Abadi,2010:99

گویهها
کند. کهآدمنمیتواندبههرکسیاعتماد کنم.2-وضعیتجامعهطوریشدهاست کهنمیشناسمسالم کسی 1-تمایلندارمبه
کارراازاشخاصقابلاعتمادتشخیصداد.4-نمیتوانرویقولهیچکسی کهنمیتوانانسانهایریا 3-امروزهطوریشده

کرد. حساب

اعتمادنهادی

تعریف
نظری

عمده طور به انتزاعی، نظامهای از گیدنز منظور میکند. یاد انتزاعی نظامهای به اعتماد عنوان با اعتماد نوع این از گیدنز،
گیدنزایننوعاعتمادرامختصجوامعمدرن کهبهعنوانیکیازسازوکارهایارجاعکنندهمیداند. نهادهایتخصصیاست

.)Giddens,1999(میداند

گویهها
کهجایگاهبهتریدارند،بیشتررسیدگیمیکنند.2-مسئوالنتجربهوپختگیالزمبرایانجام 1-مسئوالنبهپولدارهاوافرادی
کثرمسئوالنبرایمردمقابلاعتمادهستند.4-مسئوالنبهوعدههایخودعمل کهبهآنهامحولمیشودرادارند.3-ا وظایفی

میکنند.5-مسئوالنبرایحلمشکالتمردمدوراندیشیوتدبیرالزمرادارند.

اعتماد
تعمیمیافته

تعریف
نظری

کهازتحولجامعهسنتیبهجامعهمدرنناشیمیشود.درجریاناینتحول، اعتمادتعمیمیافتهمحصولضرورتهاییاست
سطوحروابطافرادازچهرهبهچهرهفراترمیرود،افرادبیگانهدرپیرامونآنهابیشتروروابطخویشیوقومیسستترمیشودو
گستردهتر گروههاونژادهایمختلفدرسطحی جامعهحالتیکشکلیوواحدبودنخودراازدستمیدهد؛بهطوریکهافراداز

.)Giddens,1999(ازروابطخویشیبایکدیگربرخوردمیکنند

گروهایاقواموگویهها کهمیزاناعتمادآنهابهاصنافو گویهخواستهشدهاست درسنجشاعتمادتعمیمیافته،ازپاسخگودرقالب10
کنند. کارگرها،رفتگرهاوبنگاهدارانرابیان کاسبان، فامیل،نمایندگانمحلی،رانندهها،انجمنهایخیریه،پزشکان،معلمها،

تعریفنظریتوسعهمحلهای

ی
ها

حل
هم

سع
تو

آموزش

تعریف
نظری

آموزشبایستیاخالقاجتماعیرادرافرادنهادینهکرده،بهآنهاچگونگیمباحثهبادیگرانرابیاموزدودرقبولکردنومعتبر
کهرویاروییباتضادهاودیدگاههایمختلف،مهارتیفردیواجتماعی دانستندیدگاههایمختلفبهافرادیاریرساند؛چرا

.)Schuler,1996(است

گویهها
کزآموزشیفوقبرنامهدرمحلهوجوددارند2.-امکانرفعنیازهایآموزشیدرمحلهوجودنداشتهوناچاربهمراجعهبهسایر 1-مرا
نقاطهستیم.3-محلهبهلحاظدارابودنمدارسمختلفبامشکلمواجهاست.4-دراینمحلهبرنامههایآموزشیدررابطهبا

مسائلشهریتوسطنهادهایمرتبطبرگزارمیشود.

فرصتو
برابری

تعریف
نظری

گذشتهبرایآیندگانفراهم کهفرصتهایمشابهبا عدالتدربهرهمندیازفرصتهاو»قرارداداجتماعیبیننسلها2«است
.)JomehPour,2012:62-64(آورد

کنونیاست.2-دسترسیآسانبهامکاناتمحلهبرایمعلوالنامکانپذیراست.3-گویهها 1-خدماتموجودمحلهپاسخگوینیاز
امکانتأمینمایحتاجضروریدرمحلهوجوددارد.

دموکراسی

تعریف
نظری

HaririAkbari,(کند کاملترینوجهمیتوانددموکراسیرامعرفی ازدیدآبراهیملینکلن»حکومتمردم،برمردموبرایمردم«به
.)2001

گویهها
کنند. کناندرپیشبردامورمحلهوجوددارد2.-همهافراددرتصمیمگیریهایمحلهمیتوانندشرکت 1-امکانمشارکتکلیهسا
کنانوجوددارد.4مسئوالنمحلیبهنظراتمردم 3-امکانارائهنظریاتوحضوردرفرایندبرنامهریزیتوسعهمحلهبرایسا

احتراممیگذارند.

همزیستی3

تعریف
نظری

کناریکدیگرقدرتومعنا همزیستیتجسماینایدهاستکهمردمبخشیازاجتماعیبزرگترهستند،بدینمعناکهافرادبازندگیدر
.)Madani,2012:59(مییابند

گویهها
کنان،همکاریخوبیبرایحل 1-ازهمسایگانخودراضیهستم2.-بهرعایتنظمومقرراتدرمحلهپایبندم.3درمیانسا
کندر کنانبهاینمحلهزیاداست.5-حاضربههمکاریبااقلیتهایقومیومذهبیسا مشکالتوجوددارد.4-تعلقخاطرسا

محلهبهمنظوربهبوداوضاعمحلههستم.

اطالعاتو
ارتباطات

تعریف
نظری

کهاساسبرنامهریزیمؤثروموفق،مبتنیبرشیوههایارتباطیاست.برنامهریزانعالوهبرفنونمتداول هابرماسبراینباوربود
گیرند.درشرایطیکهجنبههایارتباطیعملزیاداست،برنامهریزاننیازمنددستیابی برنامهریزیبایدروشهایارتباطیرانیزفرا
بهتکنیکهایالزمدرزمینهارتباطاتوروابطاجتماعیهستند.اینگونهدانشهاتنهاباتجربهحاصلنمیشودبلکهنیازمند

داشتنآموزشهایمتناسباست.

گویهها
1-آموزشهایالزمدرزمینهچگونگیمشارکتتوسطنهادهایمربوطهارائهمیگردد.2-تصمیماتنهادهایمسئولدرزمینه
پروژههایمحلیبهاطالععمومرساندهمیشود.3-مدیرانومسئوالنمرتبطبامحلهرامیشناسم.4-ازطرحهاوبرنامههای

آیندهمحلهاطالعدارم.

بهزیستی

ــف ــ ــ ــری ــ ــ ــع ــ ــ ت
نظری

کهدرآنافرادیکاجتماعمحلی کهتوسطپریلتنسکی4»بهزیستیاجتماعمحلیبهشرایطمساعدیاطالقمیشود درتعریفی
کردننیازهاوخواستههایشانباشندودراینمسیرازارزشهاییچونمراقبتوحفاظتازسالمتی،ارادهفردی، قادربهبرآورده
تنوعوساختارهایاجتماعیپشتیبانوعدالتاجتماعی به احترام وتوسعهفردی،همکاریومشارکتدموکراتیک، آموزش

.)Ricketts,2008:33(.»بهرهمندباشند

گویهها
1-جمعآوریزبالههاهرشببهموقعانجاممیگیرد2.-مکانهایموقتدفعزبالهدرمحلهوجوددارد.3-سروصدایآزاردهنده
درمحلهبسیارشنیدهمیشود.4-فضایمناسبدرمحلهبرایپیادهرویوجوددارد.5-درمحلهدسترسیبهامکاناتورزشی

کیزگیدرمحلهدرمجموعرضایتبخشاست. وجوددارد.6-نظافتوپا

1 Stone
2 Intergenerational Social Contact

3 Conviviality
4 Prilleltensky
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نقشه1:موقعیتمحلهفهاداندرشهریزد

7.یافتههایپژوهش
کنانمحلهفهادانصورت کهبرروی365نفرازسا درپیمایشی
پاسخگویان از و42درصــد مرد پاسخگویان از گرفت،58درصــد
پاسخگویان از درصــد بودند.همچنین64 داده تشکیل زنــان را
از درصــد سه . بودند مجرد پاسخگویان از درصــد 33 و متأهل
پاسخگویاننیزمطلقهوهمسرفوتشده،بودند.بنابراطالعاتبه
دستآمدهازپرسشنامه9/9درصدازپاسخگویانبیسواد،25/5
تحصیالت دارای درصد 20/5 ابتدایی، تحصیالت دارای درصد
راهنمایی،22/2درصددارایتحصیالتمتوسطهو21/1درصد
دارایتحصیالتدانشگاهیهستندو0/8ازدادههایپرسشنامه

گمشدهتشکیلدادهاست. رادادههای
با برآنچهدرنمودار)شماره3(آوردهشده،اعتمادبهمحیط بنا
اعتماد و قراردارد کهدرطیفضعیف کمترینمیانگین1)1/96(
است. داده اختصاص بهخود را میانگین باالترین بینشخصی
سایرمؤلفههایاعتماداجتماعیزیرحدمتوسطهستند.بنابراین
کهوضعیتاعتماداجتماعیدرمحله بهروشنیمیتواندریافت
کلیزیــرحدمتوسطاســت.ادامـــهایــنروند فــهــادانبهصــورت

میتواندسببانزوایاجتماعیافرادمحلهشود.
کهازبینمؤلفههای نمودار2)شماره4(بهخوبینشانمیدهد
پاسخگویان، دید از پرسشنامه، در وابسته( شده)متغیر مطرح

میانگینمحاسبهشدهاز5-1است.ونزدیکبودنمقدارمیانگین 1
هرمؤلفهبهعدد5بهمنزلهمطلوببودنآنمؤلفهاست.

میانگینمحاسبهشدهاز5-1بودهوسطحمتوسطبرابر3است. 2
رامیتوان کند،وضعیتبهترمؤلفه هرچهاینمقداربهسمت5میل

گزارشنمود.

ارتباطات و اطالعات و باالترین بــا2/87 برابری  و فرصت مؤلفه
دادهانــد. اختصاص بهخود را میانگین مقدار پایینترین با1/8
کهوضعیتتوسعهمحلهای ایننموداربهخوبینشانمیدهد
بهحد نزدیک یا و متوسط زیــرحد پاسخگویان دیــد از فــهــادان

متوسطاست.
7.1.نتایجآزمونهایآماری

ابعاد و اجتماعی اعتماد مــیــزان حــاضــر، پــژوهــش مستقل متغیر
چهارگانهآناست.برایبررسیرابطهاینمتغیروابعادآنباتوسعه
محلهایبهعنوانمتغیروابستهازآزمونهمبستگیپیرسوناستفاده

کهنتایجاینآزموندرقالبجدول2آوردهشدهاست. شدهاست
ماتریسهمبستگی، ازجــدول آمــده بهدســت نتایج به توجه با
از0/01 کوچکتر میتوانگفتبااطمینان0/99وسطحخطای
بیناعتماداجتماعیوتوسعهمحلهایرابطهوجوددارد.ازطرفی
رفتن باال با که بهصورتی ــا0/472است، ب برابر رابطه این مقدار
مقداراعتماداجتماعی،توسعهمحلهاینیزافزایشپیدامیکند
کاهشپیدامیکند.در کاهشآنمقدارتوسعهمحلهاینیز وبا
اعتماد اجتماعی، اعتماد در مطرحشده ابعاد بین از میان این
نهادیبا)r=0/476(،قویترینواعتمادتعمیمیافته)0/220=
با دارد. محلهای توسعه با را همبستگی میزان ضعیفترین )r
کهفرضیهاصلیپژوهش،بررسیرابطهبیناعتماد توجهبهاین
اجتماعی)متغیرمستقل(باتوسعهمحلهای)متغیروابسته(است
وباتوجهبهسطوحسنجشهردوسازه،برایبررسیرابطهبین
استفاده رگرسیون تحلیل از اجتماعی اعتماد با محلهای توسعه

کهنتایجآندرجدول3آمدهاست. شده
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بــاالضریبهمبستگی ازجــدول بنابراطــالعــاتبهدســتآمــده
نشان کــه ــت تبین0/307اســ ضریب و بــا0/554 بــرابــر چندگانه
میدهدکه30/7درصدواریانستوسعهمحلهایراتبیینمیکند.
اعتماد متغیرهای در شــده اســتــانــدارد بتای ضــرایــب همچنین
ضریب0/185، با شخصی بین اعتماد ،0/307 ضریب با نهادی
اعتمادتعمیمیافتهباضریب0/158واعتمادبهمحیطباضریب
بتای0/103بهترتیببیشترینسهمرادرتبیینتوسعهمحلهای

دارند.
7.2.مدلسازیمعادالتساختاری

باواقعیت، بهمنظورسنجشمیزانمطابقتمدلتدوینشده
ازمدلمعادلهساختاریاستفادهشدهاست.اینمدلبهخوبی
واقعیت با ــدازه ان تاچه آمــده بهدســت نتایج که نشانمیدهد
انطباقدارد.درادامهبااستفادهازمدلسازیازطریقمعادالت
ساختاریبهمیزانتأثیرهریکازمؤلفههایپژوهشپرداختهشده

است.

ارائــهشدهدرنمودار5بهروشنیمیتوانبیان باتوجهبهمدل
پنهان)مکنون(، متغیر مؤلفه مهمترین نهادی اعتماد که کــرد
پنهان)مکنون(، متغیر عنوان به دموکراسی و اجتماعی اعتماد
توسعهمحلهایاست.همچنیندراینمدلبهخوبیمیتوان
کهبینتوسعهمحلهایواعتماداجتماعیرابطهمستقیم دریافت
کهباافزایشاعتماداجتماعی، ومعناداریوجوددارد،بهطوری
توسعهمحلهاینیزافزایشپیدامیکندوروندتوسعهبهترمیشود

وبهعبارتیافزایشمییابد.
بهمنظوربررسیبرازشمدلپیشنهادی،ازچندشاخصاستفاده
NNFI،CFI،GFIشدهاست.براساسقراردادهریکازمقدارهای
شود. پذیرفته مدل تا باشد از0/90 بزرگتر یا برابر بایستی IFI و
کهمیزانبهدستآمدهازهریک اطالعاتجدول4نشانمیدهد
بیان میتوان بنابراین است. 0/90 از بیشتر یا برابر ازشاخصها
کهمدلیادشدهدارایبرازشمطلوباستوقابلانطباقبا کرد

یافتههاینظریوواقعیتاست.

جدول2:ماتریسهمبستگیاعتماداجتماعیباتوسعهمحلهای

اعتمادتوسعهمحلهایمتغیرها
بینشخصی

اعتماد
بهمحیط

اعتماد
اعتماداجتماعیاعتمادنهادیتعمیمیافته

1توسعهمحلهای
1**0/390اعتمادبینشخصی

1**0/423**0/356اعتمادبهمحیط
1**0/304**0/220**0/321اعتمادتعمیمیافته

1**0/297**0/443**0/414**0/476اعتمادنهادی
1**0/739**0/602**0/721**0/686**0/472اعتماداجتماعی

2/51

2/65

2/82
2/42

2/87

1/8

آموزش

بهزيستي 

همزيستي

دموكراسي

فرصت و برابري

اطالعات و ارتباطات

ميانگين مولفه هاي توسعه محله اي

نمودار4:میانگینمؤلفههایتوسعهمحلهای،محلهفهاداناز
دیدپاسخگویان

نمودار3:میانگینمؤلفههایاعتماداجتماعیمحلهفهادانازدید
پاسخگویان

جدول3:تبیینتوسعهمحلهایبراساسابعاداعتماداجتماعی

BBetatSig.RR2FSig.Fمتغیر
9/904.000-49/844مقدارثابت

0/5540/30739/874.000
0/7320/1853/670.000اعتمادبینشخصی
0/3980/1031/972.004اعتمادبهمحیط

0/6170/1583/363.000اعتمادتعمیمیافته
1/2660/3075/932.000اعتمادنهادی
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اعتماد توسعه محله اي
اجتماعي

دموكراسي

فرصت و برابري

آموزش

همزستي

بهزيستي

اطالعات و ارتباطات

.51

.64

.65

.61

.44

.49

e1

e2

e3

e4

e5

e6

e7

.84

اعتماد بين شخصي

اعتماد به محيط

اعتماد نهادي

اعتماد تعميم يافته

.63

.71

.44
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8.نتیجهگیریوارائهپیشنهادها
باتغییردرساختارسنتیطرحهاوبرنامههایشهریدرجهانو
سوقنمودنسیستمبرنامهریزیشهریبهسمتوسوینقش
بهنقشجوامع توجه و کالن مردموکمرنگشدننقشجوامع
محلی،درایراننیزباتأثیرازاینتحوالتشاهدظهورتغییراتیدر
اینزمینههستیم.بهعنوانمثالشوراهایشهرنمونهبارزیاز
اینتغییراتندکهنشاندهندهتوجهبهسطوحپایینشهریاست.
کمترتوجهشدهو هرچنددراینتغییراتبهنقشمحالتشهری
گرفتهاند.امااینمهم محالتدراینتحوالتموردبیمهریقرار
کردناجتماع گامیمثبتدرجهتتوسعهباشد.درگیر میتواند
محلهایدرارتباطبامسائلمحلهایواعتمادمسئوالنبهمردماز
کنانانتخاب کهازطریقسا طریقوجودشخصیبااختیاراتتام
در رهیافتی میتواند محلی، اجتماع رهبری و مشارکت و شــده
جهتیکبرنامهریزیسیستماتیکوبرنامهریزیشدهبرایحل
کمبودهاومسائلمحلهرابه کهازطریقآن مسائلمحلهباشد
کارآمدمحلهایبهحداقلبرساند.ازسوییقوامو منظورتوسعه
یکپارچگیمحالتشهریووجودهمبستگیواتحاددربینافراد
محلهرابایستیازطریقاعتمادمتقابلمردمومسئوالنومردمبه
یکدیگرجستوجووتأمیننمود.ازاینروتأمیناعتماداجتماعی
کنان، مشارکتسا افزایش عالوهبر میتواند آن ابعادمختلف در

کند. مسیردستیابیبهتوسعهمحالتراهموارتر
بنابراهمیتبسیارباالیاعتماداجتماعیدرسرمایهمحلهایواز
که بربحثهایاجتماعی کیدطرحهایتوسعهشهری تأ طرفی
یکیازمهمترینمؤلفههایسرمایهاجتماعیاست،لزومبررسی

باتوسعهمحلهایمورد ارتباطآن و اعتماداجتماعی رابطهبین
کرد گرفت.باتوجهبهیافتههایپژوهشمیتوانبیان توجهقرار
باپیشینهنظریوتجربیپژوهشدریک کهیافتههایپژوهش
با اجتماعی اعتماد بین معناداری ارتباط بــوده،همچنین راستا
کهدرزیربهتفکیکآوردهشدهاست. توسعهمحلهایوجوددارد،
اعتماد نخست)بین فرضیه آزمــون از حاصل نتایج به توجه با
از حاصل نتایج با دارد( وجــود ارتباط محلهای توسعه و نهادی
این زیــاریوهمکارانهمخوانیدارد. و مــدنــی)1391( تحقیقات
بینمؤلفههای رادر تأثیر بیشترین )β = مــقــدار)0/307 با مؤلفه

مطرحشدهدراعتماداجتماعیدارد.
محلهای توسعه و شخصی بین اعتماد میزان دوم)بین فرضیه
ارتباطوجوددارد(بانتایجتحقیقاتمدنیدریکراستااستو

موردتأییدقرارمیگیرد.
فرضیهسوم)بینمیزاناعتمادبهمحیطوتوسعهمحلهایارتباط
کهمقداربتابهدستآمده وجوددارد(نیزموردتأییدقرارمیگیرد
اعتماد مؤلفههای بین در تأثیر کمترین است. )β = 0/102( برابر

اجتماعیداشتهاست.
فرضیهچهارم)بینمیزاناعتمادتعمیمیافتهباتوسعهمحلهای
چوگول، پژوهش راستای در نیز فرضیه این دارد( وجــود ارتباط
مدنیوزیاریوهمکاران،همراستاقرارداردومقداربتابهدست

آمدهبرابر)β=0/158(استوموردتأییدقرارمیگیرد.
و اجتماعی اعتماد میزان پژوهش)بین اصلی فرضیه همچنین

توسعهمحلهایارتباطوجوددارد(نیزموردتأییدقرارمیگیرد.
اعتماد میزان بین بــاالی همبستگی بیانگر نیز نظری یافتههای
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اجتماعیباتوسعهمحلهایاستکهنشانمیدهدکهبرنامهریزان
ومتخصصانامورشهریدرتدوینبرنامههایشهریبهطورعامو
درمحالتشهریبهطورخاصبایستیبهبحثاعتماداجتماعی
اقداماتی راستامهمترین باشند.درهمین ویــژهایداشته توجه
کهمیتوانبهبهبودوضعیتمحلهمطابقبایافتههایپژوهش

پیشنهادداددرزیرآوردهشدهاست؛
 از	 آمــوزشــی برنامههای بــرگــزاری نخست: پیشنهاد

طریقنهادهایمرتبطدرسطحمحلهفهادانبهمنظورافزایش
گاهیشهروندان. آ

کنانمحلهفهادانبیسواد ازآنجاییکهدرحدود9/9درصدسا
بنابراین هستند. ابتدایی تحصیالت دارای نیز درصــد 25/5 و
کندرمحله کهازطریقآنجمعیتسا برگزاریدورههایآموزشی
گاهیبرسند،امریمهمتلقیمیشود.این بهسطحیازسوادوآ
مهممیتوانددرقالببرگزاریدورههایآموزشیفنیوحرفهایبه
کاریوهمچنین کناندربازارهای منظورافزایشقدرتجذبسا

گیرد. تشویقافرادبیسوادبهکسبآموزشصورت
 گروهیبا	 پیشنهاددوم:تقویتروابطدرونوبرون

گروههایمردمنهاد. محوریتNGOهاو
ازطرفی و تقویت»ما«محلیشده اینپیشنهادمیتواندسبب
مطالبات و اهــداف تأمین سبب فــهــادان محله توسعه ــد رون در
قدرت از خــود مطالبات تأمین در نحوی به که شــود گروههایی
و مـــردم بین پلی مــیتــوانــد پیشنهاد ایــن ــد. ــرخــوردارن ب کمتری
مشارکت تقویت به کمک کنار در که شود شهری تصمیمگیران

کند. مردمیبهتقویتاحساسهمبستگیمردمکمک
 ومسئوالن	 برگزاریجلساتمردم پیشنهادسوم:

درسطحمحلهبهمنظورافزایشاعتمادمردمبهمسئوالن.
نهادهای به مردم اعتماد تقویت موجب میتواند پیشنهاد این
کهباتوجهبهیافتههایتحقیقاعتماد ازآنجایی مسئولشود.
اعتماداجتماعی ابعاد بهسایر بهمسئوالننسبت نهادیمردم
درمحلهفهاداندروضعیتبهتریقراردارد،بسترمناسببرای

تأمیناینمهممیتواندازطریقاینجلساتتقویتشود.
 از	 مـــردم عمومی اطــالعرســانــی چــهــارم: پیشنهاد

درمحله مــوجــود فــضــاهــای در بــرنــامــههــایمحله و طــرحهــا
فهادان.

گاهیمردمازطرحهاو اینپیشنهادنیزمیتواندسببافزایشآ
کهاینمحلهواجدارزشهای برنامههایمحلهشودوازآنجایی
تاریخیبسیاریاست،اطالعودرجریانقراردادنمردمازطرحها
افزایش وهمچنین مردم گاهی آ به میتواند برنامههایمحله و

اعتمادمردمبهنهادهایمسئولمنتهیشود.
 پیشنهادپنجم:ایجادخانهمشارکتدرمرکزمحله	

در گفتمانی فضای ایجاد و تعامل افزایش بهمنظور فهادان
محله.

اینپیشنهادمیتواندحلقهاتصالمردموشوراهایشهرباشد.
کناندرامورمحلهرا ازطرفیمیتواندسببافزایشمشارکتسا
منجرشود.همچنیناینپیشنهادمیتواندبهایجادیکفضای
گفتمانیدرمحلهکمککند.اینپیشنهادمیتواندگامیدرجهت

کنانمحلهفهادانازطریق کهسا اعتمادبینشخصیباشد؛چرا
گفتماندرامورمرتبطبامحلهبهتقویتاعتمادبینشخصیکمک

میکنند.
 پیشنهادششم:استفادهازپتانسیلهایمساجدو	

حسینههابرایگردهماییهایعمومیموجوددرمحله.
کهاینمحلههستهاصلیمراسماتمذهبی)پوشکشی ازآنجایی
ارزشیبسیاری کن اما مسجدجامع،نخلبرداریو…(ودارای
کنانآندارایبنمایههایاعتقادیهستند، استوهمچنینسا
مساجدوحسینیههامیتوانندبسترمناسبیبرایتقویتاعتماد
کنانمحلهباشندوبهایجادیکفضایتعاملیبه اجتماعیسا

کنند. منظورحلمشکالتمحلهکمک
 پیشنهادهفتم:تجهیزامکاناتفرهنگیوآموزشی	

درسطحمحلهفهادان.
 دفع	 وضعیت بهبود بــه تــوجــه هشتم: پیشنهاد

کهدربرخیمعابرمحله آبهایسطحیوپسابهایخانگی
موجبآلودگیمحیطیشدهاست.
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