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          چکیده

اغلب اعتماد هم به عنوان عامل موفقیت و هم پیامد مورد توجه 
تعریف  آنکه  بدون  می شود،  مطرح  مشارکت،  پژوهش های  در 
دقیقی از آن ارایه شود و یا توجه شود که آیا امکان مشارکت در 
شرایطی که اعتماد کاهش یافته است اصال وجود ندارد، فراهم 
است یا خیر؟ این مقاله درک نظری ما را از مفهوم اعتماد، توانایی 
تعارض،  حل  دریچه  از  آن  به  نگاه  با  اعتماد  غیاب  در  مشارکت 
روان شناسی و قانون، توسعه می دهد. رشته های مورد بررسی در 
این مقاله، بر رویکردهای متنوعی برای بررسی اعتماد در سطوح 
بین فردی، بین سازمانی و سطوح حکمرانی4  تاکید دارند. همه این 
رشته ها هم بر این موضوع که اعتماد یک دارایی است، اتفاق نظر 
دارند و هم استراتژی های عملی برای ایجاد مشارکت در شرایطی 
که اعتماد کاهش یافته یا اصال وجود ندارد، ارائه می دهند. با تکیه 
بر نظریه و ادبیات حل تعارض، روان شناسی و حقوق، تعریف زیر 
را  از اعتماد مشارکتی5  ارائه می کنیم: اعتماد مشارکتی، نوعی 
ادراک فردی است که محصول ارزیابی ها، تجربیات و گرایشات 
فرد است که به آن اعتقاد دارد و مایل به عمل کردن براساس 
سخنان، اعمال و تصمیمات دیگران است. این امر می تواند شامل 
تکیه بر اصول، قوانین، هنجارها و رویه های تصمیم گیری باشد 

که انتظارات جمعی را به روشنی بیان می کند.

        واژگان کلیدی: حکمرانی مشارکتی، اعتماد 

آن  در  که  روش هایی  در  پارادایمی  تغییری  معاصر،  حکمرانی 
نشان  می کنند،  کار  هم  با  ارزش  تولید  برای  سازمان ها  و  افراد 
سنتی  سازمانی  سیستم های  و  ساختارها  در  کار  دیگر  می دهد. 
برای حل چالش های فرامرزی پیچیده، «آزاردهنده ترین مشکالت 
حوزه عمومی6 » کافی نیست )آگرانوف7 ، 2003(. اتکا به سلسله 
اغلب   « «سیلویی8  مسئله  حل  و  نظارت  و  فرماندهی  مراتب، 
مناسب چالش های مرتبط با اولویت های اجتماعی که از مرزها 
مک  و  )آگرانوف  نیست  می کنند،  عبور  قانونی  چارچوب های  و 
گوایر9 ، 2001؛ بینگهام و اولری10 ، 2006؛ گلداسمیت و کتل11 
این   .)2009 بینگام13،  و  اولری  2003؛    ، کامارک12  2009؛   ،
ترتیبات حکمرانی معاصر، نیازمند رویکردهای جدیدی برای حل 
مسئله، یعنی رهبری و مشارکت فرامرزی است )لیندن14، 2010؛ 
ساالمون15، 2002(. ما مشارکت را این گونه تعریف می کنیم: «کار 
در فراسوی مرزها و در ترتیبات چند سازمانی برای حل مشکالتی 
که توسط سازمان ها یا چارچوب های قانونی منفرد، قابل حل یا به 
راحتی، قابل حل نیستند. مشارکت می تواند شامل حوزه عمومی 
)عموم مردم( باشد.» )اولری و بینگام ، 2006، به نقل از آگرانوف 

 همکاری در غیاب اعتماد؟ آنچه تئوری و عمل حاکمیت مشارکتی می تواند از
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و مک گوایر، 2004، ص. 1(.
گفته می شود که اثربخشی در این زمینه ها بر ساختارها و سیستم های 
اقتدار سنتی متکی نیست، بلکه بر پایه  روابط و اعتماد است )بارداچ1 
 .)2008  ، گازلی3  2006؛  استون2،  و  کراسبی،  بریسون،  1998؛   ،
مشارکتی  اثربخشی  اساسی  عنصر  یک  به عنوان  بارها  اعتماد 
همکاران  و  برایسون  2008؛   ، گش4  و  )آنسل  است  شده  مطرح 
5، 2006؛ بریسون، کراسبی، و استون6 ، 2015؛ پروان و کنیس7 
، 2008؛ تامسون و پری8 ، 2006(. با این حال، مفهوم اعتماد در 
توضیح  یا  مشخصات  با  و  نامشخص  مبهم،  می تواند  زمینه،  این 
پیرامون  شفافیت  فقدان  و  اعتماد  لزوم  فرض  باشد.  همراه  کمی 
این مفهوم، بحث در مورد بهترین روش ارزیابی، ایجاد و افزایش 
را  موفقیت آمیز  مشارکت  دیگر  سوی  از  و  شرکا  میان  در  اعتماد 

پیچیده می کند.
به عنوان  آن،  توسعه  اغلب  اعتماد،  مفهوم  از  مبهم  درک  وجود  با 
وظیفه مدیران دولتی مطرح می شود. مدیران ملزم به ایجاد روابط 
در  مشارکت  برای  بازدارنده ها(  )یا  مشوق ها  کردن  یکپارچه  و 
زمینه های مشارکتی در غیاب - یا به عنوان مکمل - سلسله مراتب و 
ساختارهای فرمان دهی و نظارت هستند )میلوارد و پروان9 ، 2006; 
رومزک، لروکس، جانستون، کمپف و پیاتاک10 ، 2014(. بنابراین 
جمعی  تعهد  و  اقدام  کلیدی  عنصر  به  اعتماد  که  می شود  گفته 
تبدیل می شود. گری و گارستن11 )2001( معتقد هستند تمرکز بر 
اعتماد نشان دهنده «بازکردن دوخت» شیوه های سازمانی سنتی و 

گذاردن خواسته های جدید بر عهده شرکای مشارکتی است.
دو مطالعه تجربی معاصر نشان می دهد که چگونه اعتمادسازی 
می شود.  تلقی  دولتی  مدیران  برای  ضروری  وظیفه  یک  معمواًل 
ابتدا، کوسکی12 )2013( مدل برنامه ریزی مشارکت وزارت امنیت 
داخلی )DHS 13( را ارزیابی کرد که مدیران این وزارتخانه را ملزم 
حفاظت  برای  کارگزاران14  و  نظارتی  نهادهای  با  روابط  ایجاد  به 
امنیت  وزارت  مدیران  می کند.  حیاتی  منابع  و  زیرساخت ها  از 

داخلی باید این هدف را علی رغم توانایی اندک وزارتخانه در الزام 
به عمل، دنبال کنند )ص327(. در نتیجه، کوسکی ایجاد اعتماد 
بین وزارت امنیت داخلی و شرکای آن را به عنوان یکی از اجزای 
برابر  در  کشور  منابع  ایمن سازی  برای  استفاده  مورد  مدل  اصلی 
خطرات طبیعی و انسانی معرفی می کند. دوم، ایسا، سیرا، و استیو15  
)2014( 119 شبکه احیای شهری را بررسی کردند و نشان دادند 

که نتایج موفقیت آمیز نه تنها تحت تأثیر ساختار شبکه بلکه تحت 
تأثیر استراتژی های مدیریت شبکه قرار می گیرد که به نوبه خود 
بر سطح اعتماد در شبکه تأثیر می گذارد. آنها به این نتیجه رسیدند 
که مدیران در این زمینه های پیچیده، نفوذ بیشتری نسبت به آنچه 
قبال تصور می شد اعمال می کنند، تا حدی به این دلیل که انتخاب 

استراتژی مدیریتی می تواند بر اعتماد تأثیر بگذارد. 
براساس ماهیت میان رشته ای حوزه مدیریت دولتی و مدیریت، 
این مقاله دیدگاه های نظری را برای کمک به ایجاد درک جمعی از 
اعتماد در محیط های مشارکتی با بررسی ادبیات سه جریان دیگر از 
تحقیقات ارائه می دهد: حل تعارض، روان شناسی و حقوق. اگرچه 
انواع دیگر متون علمی مانند مدیریت بازرگانی و رفتار سازمانی 
نیز ممکن است به موضوع اعتماد بپردازند، تحلیل ما به این سه 
رشته محدود می شود تا نه تنها مرزهای عملی در مورد این تحقیق 
به  واقع  در  رشته،  سه  این  که  دلیل  این  به  بلکه  شود،  مشخص 
سه دیدگاه متقاطع مهم برای مشارکت می پردازند: سطوح اعتماد 
فردی، گروهی و سیستمی )امرسون و ناباتچی16 ، 2015؛ شکل 1(. 
اگرچه این متون گاهی اوقات با هم همپوشانی دارند و یا از منابع 
مشابه استخراج می شوند، این مقاله تالش می کند تا بر تجارب 
منحصربه فردی تمرکز کند که می توان از هر کدام استخراج کرد. 
مهم تر از همه، این مقاله نشان می دهد که این ادبیات یک فرض 
اساسی از ادبیات مدیریت حوزه عمومی را به چالش می کشد که 

اعتماد برای موفقیت مشارکت ضروری است.
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شکل شماره 1: سه رویکرد به اعتماد در بستر مشارکتی

دولتی  مدیریت  ادبیات  در  قباًل  که  را  آنچه  مقاله  این  اول  بخش 
نشان  است،  مفروض  و  شده  شناخته  اعتماد  مورد  در  مدیریت  و 
شناخته  باید  اعتماد  مورد  در  که  را  آنچه  آن،  از  مهم تر  می دهد. 
شود، مشخص می کند. بخش دوم این شکاف ها و مفروضات را 
با شناسایی و به کارگیری بینش های نظری از ادبیات حل تعارض، 
بررسی  مورد  اعتماد  متقاطع  سطوح  در  حقوق  و  روان شناسی 
مشارکت  حوزه  محققان  که  را  آنچه  پایانی  بخش  می دهد.  قرار 
می توانند از رشته های حل تعارض، روان شناسی و حقوق بیاموزند، 

به خصوص در رابطه با مشارکت در غیاب اعتماد خالصه می کند.

         آنچه در مورد اعتماد در مناسبات  مشارکتی1 
می دانیم )و نمی دانیم( 

در زمینه مناسبات مشارکتی، اعتماد به عنوان یک مؤلفه ضروری در 
نظر گرفته شده است )آنسل و گش، 2008؛ بریسون و همکاران، 
2008؛  کنیس،  و  پروان  2015؛  همکاران،  و  بریسون  2006؛ 
اعتماد   )2006( همکاران  و  برایسون   .)2006 پری،  و  تامسون 
چسب"  و  "روان کننده  به عنوان  و  مشارکت"  "جوهر  به عنوان  را 
باعث   ... می کند و  را تسهیل  مشارکت  که "کار  می کند  توصیف 
مشخص  این،  بر  عالوه   .)48-47 )ص  می شود»  مشارکت  حفظ 

شده است که قابل اعتماد بودن بخش مهمی از ویژگی های فردی 
ارجح یک همکار است )اولری، چوی و جرارد2 ، 2012(. ادلنبوس 
و کلیس3 )2007( معتقد هستند که اعتماد "پاسخی برای مقابله با 
پیچیدگی در شبکه های تصمیم گیری است"، اما "باید در دنیایی 
توسعه یابد که حداقل برخی از منابع طبیعی اعتماد مانند سنت، قید 
و بندهای اجتماعی و خانواده وجود داشته باشد. به نظر می رسد که 
اهمیت خویشاوندان در حال کاهش است ... )ص 26(. آنها معتقدند 
نمی توان  را  قطعیت ها  عدم  همه  زیرا  است؛  ضروری  اعتماد  که 
قراردادهای  یا  مستقیم،  نظارت  مراتبی،  سلسله  طریق "قدرت  از 
دقیق" مدیریت کرد )ص 26(. در زمینه مشارکت، اعتماد یکی از 
ویژگی های متناقض اولیه آن مناسبات است، زیرا «مکانیسم های 
طراحی شده برای تقویت اعتماد مبتنی بر مفروضات بی اعتمادی 
است» )کانلی، ژانگ و فارمن4 ، 2008، ص 24(. با این وجود، در 

ادبیات همکاری، تعریف روشنی از اعتماد وجود ندارد.

        تعریف مفهوم

در تحقیقات مشارکتی، معنای اعتماد مشخص و شفاف نیست. این 
تا حدی به این دلیل است که محققان بر روی سنت دیرینه ای کار 
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می کنند که در آن محققان مدیریت دولتی بر روی تعریف واحد و 
مشخصی توافق ندارند. برای درک تحقیقات فعلی در مورد اعتماد 
و مشارکت، بررسی سریع فرایند تاریخی اعتماد مورد نیاز است. 
به طور خالصه، محققان یا اعتماد را به گونه ای توصیف کرده اند 
که نشان می دهد تعریف به سادگی قابل درک است )برای مثال به 
بال1 ، 1964 مراجعه کنید( یا نشان می دهد که اعتماد دارای یک 
نانوس2،  و  بنیس  مثال  )برای  است  مشخص  ویژگی های  سری 

1997 را ببینید(. 
و  گلمبیفسکی  از:  است  عبارت  اخیر  رویکرد  از  نمونه هایی 
مک کانکی3 )1975(، که ویژگی های اصلی اعتماد را به عنوان الف. 
تکیه بر یک رویداد، فرآیند یا فرد ب. انتظارات در مورد نتایج و ج. 
اشاره به این که چیزی برای کسب سود، در معرض خطر است، ذکر 
می کنند. در مقابل، بنیس و نانوس )1997( پیشنهاد می کنند که 
اعتماد مبتنی بر پیش بینی پذیری و ثبات است. توماس 4 )1998( 
یک  به عنوان  را  اعتماد  و  می دهد  ارائه  گسترده تری  نظریه  حتی 
مفهوم پیچیده و چندوجهی توصیف می کند که دارای "مولفه های 
شناختی، عاطفی و رفتاری است که در هر دو سطح بین فردی و 

نهادی عمل می کند" )ص. 167(.
اخیرا، ادلنبوس و کلین )2007( و کلین، ادلنبوس و استاین )2010( 
ادعا می کنند که اعتماد شامل سه ویژگی برجسته است: آسیب 
اعتماد  نیهان6  )2000(  تعریف  اما  انتظارات،  و  ریسک   ، پذیری5 
الموث7   و  الموث  می داند.  ریسک  اطمینان،  انصاف،  شامل  را 
)2012( سعی می کنند تا این ویژگی های بی شمار را با بیان اینکه 

اعتبار،  اطمینان،  قابلیت  مانند  ویژگی ها  از  «مجموعه ای  اعتماد 
وفاداری و به اشتراک گذاری اطالعات و همچنین انتظار همکاری 

بین شرکای مبادله ای است» خالصه کنند )ص. 868(. 
پاوتز و وامزلی8 )2012( معتقد هستند که بخشی از دشواری مربوط 
به تعریف اعتماد به انبوه نظرات مربوط می شود. آنها معتقد هستند: 
اگرچه توجه روزافزونی به این مفهوم معطوف شده است، اما به این 
دلیل که بسیاری از رشته های مختلف دانشگاهی اعتماد را بررسی 
اعتماد  از  جهانی  شده  پذیرفته  تعریف  یک  همچنان  کرده اند، 

وجود ندارد. )ص. 861(. اما، آیا اعتماد در بستر عمومی، به صورت 
 )2011( کانولی9  و  بنیستر  است؟  متفاوت  فردی،  به  منحصر 
می گویند، بله. اگرچه آنها اعتماد را به طور کلی به عنوان "تمایل 
یک طرف برای قرار دادن خود در معرض احتمال استثمار شدن 
توسط طرف دیگر" تعریف می کنند، آنها خاطر نشان می سازند که 
اعتماد شهروندان به دولت، به احتمال زیاد به ریسک شخصی و 
شایستگی دولت مربوط می شود. )ص 139(. وجود انبوه تعاریف 
اعتماد  که  می شود  نتیجه گیری  زیرا  است،  مشکل ساز  مختلف، 

برای مشارکت مؤثر، بسیار مهم است.

          اعتماد در سه سطح

بین  سطوح  در  اعتماد  که  می دهد  نشان  دولتی  مدیریت  ادبیات 
سطوح  این  اگرچه  است.  مهم  سیستمی  و  سازمانی  بین  فردی، 
از  بخشی  به عنوان  یا  نمی شوند  مشخص  صریح  به طور  همیشه 
روند10  اعتماد در نظر گرفته می شوند، امرسون و نباتچی11  )2015( 
استدالل می کنند که درک ما از مشارکت، از جمله ایجاد اعتماد، 
مستلزم تأکید بر "ساختار یا روابط بین افراد، گروه ها، و سازمان ها » 
است )ص 21(. اگرچه تعامالت در این سه سطح همیشه منحصر 
به فرد نیستند )مترجم: هر سه سطح با هم تداخل دارند و بر هم 
اثرگذارند(، اما بینش مهمی برای درک نقش و نیاز به اعتماد در 

مشارکت ها ارائه می دهند.
برای  زمینه ای  جامعه شناختی،  اولیه  مطالعات  مثال،  به عنوان 
مدیریت و مدیریت دولتی در درک اهمیت اعتماد بین افراد فراهم 
ساختارهای  همه  اساس  که  است  معتقد   )1964( بالو12  کرد. 
اجتماعی  مبادله  این  است.  افراد  بین  اجتماعی  مبادله  اجتماعی، 
که او از نظر کیفی، متفاوت از یک مبادله اقتصادی ساده معرفی 
می دهد، نیازمند اعتماد است. همچنین تصور می شود که اعتماد 
بین فردی بر سالمت سازمانی تأثیر می گذارد )بنیس و نانوس13، 
1997(. گولد-ویلیامز14 )2003( اظهار می دارند که اعتماد در محل 
کار "یک عامل حیاتی است که منجر به افزایش عملکرد سازمانی 
می شود" )ص. 29(. و آلبرشت و تراواگلیون15)2003( دریافتند که 

14.  Gould-Williams -
15.  Albrecht and Travaglione
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اعتماد بر تعهد، بدبینی نسبت به تغییر و جابجایی تأثیر می گذارد.
سازمانی  برون  یا  سازمانی  بین  روابط  زمینه  در  همچنین  اعتماد 
مهم است )چیشولم1 ، 1989؛ اوستروم2 ، 1990(. چیشولم )1989( 
هنجار همیاری3  را در تالش های بزرگ هماهنگی چند سازمانی 
که در آن برای تصمیم گیری، به وابستگی متقابل، نیاز است، مهم 
می داند. به عبارت دیگر، اعتماد، هماهنگی غیررسمی را بین افراد 
در سازمان های مختلف ارتقا می دهد )چیشولم، 1989(. در سطح 
دولت محلی، اعتماد بخشی از "تعامل پویای منافع" در نظر گرفته 
شده است که با هم "ویژگی های حیاتی همکاری" را ایجاد می کند: 
جهت گیری معتمدانه به حل مسئله مشارکتی و مبتنی بر تقسیم 
به  دستیابی  برای  متقابل  نیازهای  و  منافع  پیگیری  برای  قدرت 
مزایای متقابل در سطح منطقه» )ویسر4،  2002، ص. 57(. اعتماد 
همچنین به مسئولیت پذیری در میان شرکا کمک می کند )رومزک 
و همکاران5، 2014(. در هر دو محیط سازمانی سنتی و غیرسنتی، 

افزایش  اعتماد،  انتظار  مورد  پیامدهای  افقی،  شبکه های  جمله  از 
در  نهایت،  در   .)2000  ، )نیهان6  است  سازمانی  تعهد  و  بهره وری 
شناسایی  موفقیت  برای  ضرورتی  به عنوان  اعتماد  سیستم،  سطح 
شده است. اوستروم7  )1990( نشان داده است که اعتماد ایجاد شده 
از طریق توسعه هنجارهای اجتماعی و نظارت متقابل برای مدیریت 
سازمان هایی  چنین  است.  ضروری  مشترک،  منابع  مؤثر  جمعی 
می توانند بدون تحمیل سیاست های دولتی یا خصوصی سازی برای 
توزیع یا حفاظت از منابع، در تقسیم عادالنه منابع، موفق باشند. 
گفته می شود که در سازوکارهای دولتی، اعتماد، در نهایت «مرکز 
و  عمومی  خط مشی  شکل گیری  مشروع،  دموکراتیک  حکومت 
اجرای آن است» )روسیو8 ، 1996، ص 462(. مطالعات همچنین 
نشان می دهد که بین رضایت از دولت و اعتماد به دولت همبستگی 

مثبت وجود دارد )کامپن، ون دی وال،و بوکارت9 ، 2006(.

1. Chisholm
2. Ostrom
3. Norm of reciprocity
4. Visser
5. Romzek et al.

جدول شماره 1: درس های آموخته شده درباره اعتماد در سطوح فردی، گروهی و سیستمی

آنچه می دانیمسطح

فردی/ بین فردی

- ایجاد اعتماد مستلزم زمان و سرمایه گذاری است )آگرانوف و مک گوایر، 2001، 2004؛ فورر، کی، 
تازه وارد، و بویر، 2010؛ مک گرگور، 1960؛ رومزک، لوروکس، جانستون، کمپف، و پیاتاک، 2014؛ ون 

اسالیک، 2009(.
- قابل اعتماد بودن باید اثبات شود )بنیس و نانوس، 1997؛ دنهارت و کمپبل10، 2006(

- فرآیند ایجاد اعتماد بین فردی، تکراری است و نیازمند تعامالت مکرر است که اعتماد را تقویت یا 
تضعیف می کند )بنیس و نانوس، 1997؛ گلمبیوسکی و مک کونکی، 1975؛ اوستروم،1990(

- اقداماتی مانند حمایت های متقابل11 )بال، 1964( مصادیق مکرر صداقت)دنهارت و کمبل، 2006(؛ 
مشارکت و بازخورد )نیهان، 2000( و عدالت رویه ای )آلبرشت و تراواگلیون،2003( ایجاد اعتماد می کند

 گروهی/ درون و برون
سازمانی

- فرآیندهای ارتباطی ضروری هستند )آلبرشت و تراواگلیون؛ پیتس،2005(
- جنبه های نهادی بر اعتماد تأثیر می گذارد )کریستنسن و الگرید، 2005(

- ممکن است شرکا همیشه به طور کامل به یکدیگر اعتماد نداشته باشند )کراسبی و برایسون، 2010(

سیستم/ سازوکار

- معنا و تأثیر اعتماد )یا فقدان آن( به ارزش های جامعه بستگی دارد )روسیو، 1996(
- اعتماد در سطح سیستم را  وان در اعتماد )یا بی اعتمادی( شهروندان به دولت نشان داد 

)برمن،1997؛کوپر، ناتس، و برنان، 2008؛ داگوستینو و کلوبی، 2011; دیلی و واسو، 1998؛ گرونلوند و 
ستاال، 2012؛ هاینتزمن و مارسون، 2005؛ کیم، 2005، 2010؛ ون دو وال و بوکارت، 2003؛ ون دو وال، 

ون روزبروک، و بوکارت، 2008؛ ویگودا-گادوت، 2007؛ ولچ، هینات و مون، 2005( یا اعتماد مدیران 
دولتی به شهروندان )یانگ، 2005، 2006(

- نظارت بر رعایت هنجارهای اعتماد مورد نیاز است )مک گرگور، 1960؛ اوستروم، 1990(

6. Nyhan
7. Ostrom
8. Ruscio
9. Kampen, Van de Walle, and Bouckaert

10. Denhardt and Campbell
11. Reciprocal favors
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مدیریت  ادبیات  از  می توان  را  اعتماد  درباره  دیگری  درس های 
عمومی در مورد اعتماد در این سه سطح به دست آورد. این بینش ها 
در جدول شماره 1 خالصه شده است. با این حال،و باوجود اذعان 
صریح به اهمیت اعتماد در این سه سطح، به طور کلی دستورالعمل 

پژوهشی متناسبی1 در ادبیات مدیریت دولتی وجود ندارد. 
عالوه بر این، در یکی از مقاالت حوزه مدیریت دولتی در سال 2011 
و 2012 که بیشترین میزان دانلود را داشته است، امرسون، نباتچی، 
تحقیق  و  ادبیات  از  ترکیبی  بر  تکیه  با  حدی  تا   )2012( بالوگ  و 
حل تعارض استدالل می کند که اعتماد شرط الزم مشارکت است. 
به طور خاص، نویسندگان به این نتیجه رسیدند که اعتماد یکی از 
بسیاری از عناصری است که ممکن است بر موفقیت مشارکت ها 
ون  دی  ون  و  رینگ   ،)1998( برداخ  از  نقل  به  آنها  بگذارد.  تأثیر 
)1994( و تامسون و پری )2006( می نویسند: "اعتماد باعث ایجاد 

درک متقابل می شود که به نوبه خود مشروعیت و در نهایت تعهد 
ایجاد می کند. " «اعتماد مردم را قادر می سازد برای درک عالیق، 
چارچوب های  از  دیگر،  افراد  محدودیت های  و  ارزش ها  نیازها، 
مرجع و دیدگاه های شخصی، نهادی و قضایی خود، فراتر روند» 

)ص 14(.

        دیدگاه هایی در مورد اعتماد از منظر حل تعارض، 
روان شناسی و قانون

همان طور که مطالعات مشارکت از کاربرد دیدگاه های چندرشته ای 
از  نیز  ما   ،)12 همکاران،2012،ص  و  )امرسون  می جویند  سود 
منظری بین رشته ای به دنبال مطالبه اعتماد و اینکه آیا پیش شرط 
الزم برای مشارکت است یا خیر، هستیم. پویایی مشارکت بر نتایج 
تأثیر می گذارد. به طور خاص، این پویایی ها شامل اقدامات فردی 
و گروهی است که به انگیزه مشترک، تعامل قاعده مند و ظرفیت 
نیروهای  به  توجه  بنابراین،  می کند.  کمک  عمل،  برای  مشترک 
سطح فردی و گروهی، به ویژه از طریق ادبیات مدیریت تعارض و 

روان شناسی، سودمند است.
عالوه بر این، مشارکت در چارچوب یک سیستم بیرونی رخ می دهد 
که ادبیات حقوقی به ما در درک آن کمک می کند. مهم تر از آن، 
این سه ادبیات به ما کمک می کنند تا پویایی های مشارکت را درک 

کنیم؛ زیرا به وجود یا فقدان اعتماد مربوط می شوند.

         درس هایی از رویکرد حل تعارض

خود،  کالسیک  اثر  در  سیاسی،  علوم  دانشمند   ، اکسلرود2  رابرت 
با  وقتی  که  کرد  ارائه  را  نظریه ای   ،)1984( همکاری  تکامل 
انتخاب بین همکاری یا خیانت مواجه می شویم، همکاری، همیشه 
استراتژی بلندمدت بهتری است و در واقع از سوی نظریه تکامل نیز 
مورد تایید است. اکسلرود براساس بازی معروف "دوراهی زندانی3" 
تا حدی نشان داد که همکاری می تواند و باید حتی در غیاب اعتماد 
کرده اند.  اثبات  را  نظریه  این  کامپیوتری  برنامه  صدها  دهد.  رخ 
کارهای اکسلرود در زمینه حل تعارض و به ویژه تحقیق در زمینه 

همکاری، الهام بخش بوده است.
تعریف اعتماد در ادبیات حل تعارض. همانند حوزه مدیریت دولتی، 
حوزه حل تعارض نیز تعاریف، تئوری ها و ایده ها را از سایر حوزه ها 
اقتباس می کند. تعاریف بسیاری از اعتماد در ادبیات حل تعارض 
اجتماعی  علوم  در  تعاریف  فراوانی  منعکس کننده  که  دارد  وجود 
سازمانی و وابسته به آن است )به عنوان مثال به بیگلی و پیرس4، 
1998 مراجعه نمایید(. با این حال، یکی از عناصر تعریف اعتماد 
به  فرد  وابستگی  به  می شود،  استفاده  ادبیات  این  در  معمواًل  که 
بازنمایی5های دیگران مربوط می شود و آن توانایی فرد برای تکیه 
کردن یا اعتماد کردن به درستی یا صحت اظهارات یا رفتار دیگران 
عبارت  اعتماد  دیگر،  عبارت  به   .)277 ص   ،2014 )مور6،  است 
است از «اعتقاد و تمایل فرد به عمل بر اساس سخنان، اعمال و 
تصمیمات دیگران» )مک آلیستر7 ، 1995، ص 25؛ لوئیکی، مک 
آلیستر، و بیس8، 1998، ص. 440(. لویکی9 )2014( بیان می کند 
که سه مؤلفه پشتیبان در این تعریف وجود دارد: تمایل مستمر10 فرد 

نسبت به اعتماد، پارامترهای موقعیتی و تاریخچه رابطه.

          بینش نظری در مورد اعتماد در ادبیات حل 
تعارض

محققین  است.  رشته ای  بین  رویکردی  نیازمند  اعتماد  درک 
در  تعارض  حل  تحقیقات  بونکر11)1996(  و  لوئیکی  تعارض  حل 
دسته ای  می کنند:  طبقه بندی  فرعی  دسته  سه  به  را  اعتماد  مورد 
که  آنهایی  می گیرند،  سرچشمه  شخصیت  نظریه پردازان  از  که 
از  که  ای  دسته  و  می گیرند  سرچشمه  اجتماعی  روان شناسان  از 

1. Accompanying research agenda
2. Robert Axelrod
3. Prisoner’s Dilemma
4. Bigley & Pearce
5. representation
6. Moore
7. McAllister
8. Lewicki, McAllister, & Bies
9. Lewicki
10. chronic

11. Lewicki and Bunker
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رشته هایی  می گیرند.  سرچشمه  اقتصاددانان  و  جامعه شناسان 
کدام  هر  می گیرند،  الهام  آن  از  تعارض  حل  حوزه  تحقیقات  که 
مفروضات نظری متفاوتی را در مورد اعتماد منعکس می کنند. از 
حوزه روان شناسی، می توان به نظریه پردازان شخصیت اشاره کرد 
که در مورد تفاوت های شخصیت فردی و اینکه چگونه تجربیات 
اولیه کودکی تمایل فرد به اعتماد را شکل می دهد، تحقیق می کنند. 
فرض نظری این است که میزان اعتماد یک فرد تا حد زیادی از 

رشد روانی اجتماعی اولیه فرد، نشات می گیرد )ورچل1، 1979(.
در حوزه روان شناسی اجتماعی نظریه هایی هستند که بر تعامالت 
بین دو نفر یا بیشتر در سطح بین فردی تمرکز دارند که هم اعتماد 
را ایجاد می کنند و هم از بین می برند. اعتماد در این سنت نظری، 
به عنوان «انتظارات طرف مقابل در یک تعامل، خطرات مرتبط با 
فرض و عمل به چنین انتظاراتی، و عوامل زمینه ای که ایجاد و حفظ 
رابطه را تقویت می کنند یا مانع می شوند» در نظر گرفته می شود 
به  اقتصاد،  و  جامعه شناسی  حوزه های  از   .)104  :2014 )لوئیکی، 
نظریه های حل تعارض می توان اشاره نمود که بر اعتماد به عنوان 
به عنوان  نهادی  اعتماد  می کنند.  تمرکز  نهادینه شده  پدیده  یک 
هنجارهای  و  قوانین  براساس  آینده  تعامالت  اینکه  به  «اعتقاد 
صریح یا ضمنی ادامه خواهد یافت» مفهوم سازی می شود )لوئیکی، 
2014: 104، به نقل از روسو، سیتکین، برت و کامرر، 1998(. یک 
فرض نظری رایج این است که سطوح باالتر اعتماد در درون و بین 
نهادها، مزایای مثبتی را به همراه خواهد داشت )مانند کاهش تضاد 
و به میزان محسوسی، تسهیل عملکرد مدیریت( )ظهیر، مک اویلی 

و پرون2، 1998(.

زیر  این  در  رایج  نظری  فرض  یک  اعتمادی.  بی  و  اعتماد  تمایز 
مجموعه از ادبیات حل تعارض این است که اعتماد و بی اعتمادی 
را  اعتماد  اگرچه   .)2014 )لوئیکی،  است  متفاوت  اساساً  افراد  بین 
رفتار دیگری"  انتظارات مثبت قاطع3 در مورد  می توان در قالب " 

تعریف کرد، بی اعتمادی را می توان به عنوان " انتظارات منفی قاطع 
در مورد رفتار دیگری" تعریف کرد )لوئیکی و همکاران، 1998(. 
بیشتر روابط - کاری و شخصی – صد در صد، همراه با اعتماد یا 
بی اعتمادی نیستند، بلکه حاوی عناصری از هر دو هستند )لوئیکی، 
2014(. در دنیای کار، این موضوع تاحدی به این دلیل است که 
طیفی از روابط کاری از "کامال شغلی" تا روابط کاری که ترکیبی 
از روابط تجاری و شخصی است )مثاًل شام با یک همکار( وجود 
دارد. احتمااًل معتبرترین پژوهش در مورد اعتماد در حوزه ادبیات 
حل تعارض، پژوهش لوئیکی )2014( است که ماتریسی را ارائه 
می دهد که 16 ترکیب مختلف از اعتماد و بی اعتمادی را بر اساس 

چهار مفهوم کلیدی نشان می دهد )جدول 2(:
مورد  در  قاطع،  مثبت  انتظار  یک  محاسبات4،  بر  مبتنی  اعتماد   -
رفتار دیگران است. مبتنی بر معامالت غیرشخصی است و فرض 
می شود که منافع پیش بینی شده کلی که از رابطه حاصل می شود، 

بیشتر از هزینه های پیش بینی شده آن است.
- بی اعتمادی مبتنی بر محاسبات5، به عنوان انتظارات منفی قاطع، 
همچنین  اعتماد،  نوع  این  می شود.  تعریف  دیگران  رفتار  مورد  در 
براساس تعامالت غیرشخصی است و فرض می شود که هزینه های 
منافع  از  بیشتر  می شود،  حاصل  رابطه  از  که  کلی  پیش بینی شده 

پیش بینی شده است.
- اعتماد مبتنی بر هم سان پنداری6، به عنوان انتظارات مثبت قاطع 
در مورد رفتار دیگران تعریف می شود. این نوع از اعتماد، مبتنی بر 
وفاق درک شده در ارزش ها، اهداف مشترک و دلبستگی عاطفی 

مثبت به دیگری است.
- بی اعتمادی مبتنی بر هم سان پنداری7 به عنوان انتظارات منفی 
قاطع، در مورد رفتار دیگری تعریف می شود که ناشی از عدم وفاق 
درک شده در ارزش ها، اهداف متفاوت و وابستگی عاطفی منفی به 

دیگری است )ص 104(.

1. Worchel
2. Zaheer, McEvily, & Perrone
3. confident
4. Calculus-based trust (CBT)
5. Calculus-based distrust (CBD)
6. Identification-based trust (IBT)
7.  Identification-based distrust (IBD)
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1. Arm’s-length relationship
2. Instant good chemistry
3. Instant bad chemistry
4. Complex professional relationship
5. A necessary service provider

جدول شماره 2: اعتماد و بی اعتمادی: ترکیبات اصلی )طیف روابط کاری و شخصی - به تنهایی و ترکیبی(

شرح مختصری از رابطهCBTCBDIBTIBDنوع

رابطه اشخاص دور و غریبه1کمکمکمکم1

CBT باال، روابط کاری خوبکمکمکمزیاد2

CBD باال، روابط کاری که مشخصه آن محتاط بودن و احتیاط کاری است.کمکمزیادکم3

کمزیادکمکم4
»حس خوب لحظه ای2 « با دیگران براساس وفاق درک شده قوی در ارزش ها اما 

تجربه محدود )گروه های کم و ظرفیت محدود(

زیادکمکمکم5
»حس بد لحظه ای3 با دیگران بر اساس عدم وفاق درک شده قوی در ارزش ها اما 

تجربه محدود )گروه های کم و ظرفیت محدود(

رابطه کالسیک "اعتماد باال" براساس عناصر قوی CBT و IBTکمزیادکمزیاد6

رابطه کالسیک "بی اعتمادی باال" براساس عناصر قوی CBD و IBDزیادکمزیادکم7

کمکمزیادزیاد8
»روابط پیچیده حرفه ای4«؛ تعداد زیادی از عناصر CBT و CBD، تجربه محدود 

در عناصر مبتنی بر شناخت

زیادزیادکمکم9
"رابطه عشق و نفرت"؛ اشتیاق و تردید باال که با جاذبه قوی مثبت و منفی 

قوی نسبت به یکدیگر مشخص می شود. تجربه محدود در مورد عناصر مبتنی بر 
محاسبات

زیادکمکمزیاد10
"یک ارائه دهنده خدمات ضروری5 "؛ CBT قوی اما همچنین IBD قوی. برای 
بهره مندی از جنبه های CBT، یک رابطه با فاصله مشخص را حفظ کنید، اما 

عناصر IBD را به حداقل برسانید

کمزیادزیادکم11
"من تو را دوست دارم، اما نمی توان روی تو حساب کرد"؛ CBD قوی )که ما را 
محتاط می کند( اما همچنین IBT قوی )که ما را به سمت دیگری جذب می کند(

رابطه عشق و نفرت غالب، با عناصر اضافی CBD و عناصر کمی از CBTزیادزیادزیادکم12

زیادزیادکمزیاد13
CBD و عناصر کمی از CBT رابطه عشق و نفرت غالب، با عناصر اضافی
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سطوح اعتماد و بی اعتمادی می تواند با تجربیات جدید تغییر کند. 
براساس ادبیات حل تعارض، اگر همکاری با کاهش اعتماد به طور 
کلی یا جزئی شروع شود، راه هایی وجود دارد که می توان اعتماد را 
به تدریج در طول زمان ایجاد کرد. این پیشنهادات عینی و کاربردی 

برای افراد، شامل موارد زیر است:
• در اظهاراتی که بیان می کنید ثابت قدم باشید )مور، 2014(؛

• امتیازات جزئی بدهید که نشان دهنده تالش های از روی حسن 
نیت برای برآوردن نیازهای سایر همکاران است )فیشر و اوری1، 
1978(. به عنوان مثال می توان به تعیین جلسه در زمان یا مکانی 

که برای سایر همکاران، مناسب است، اشاره کرد؛
• خود را به صورت جزئی یا موقت در موقعیت تابعیت یا فرمانبرداری2  

قرار دهید تا به دیگران نشان دهید که حاضر هستد خیر و صالح 
و منفعت خود را به دست سایر همکاران بسپارید )پروت3 ، 1981(؛

•  از سایر همکاران کمک بخواهید )فیشر و یوری، 1978(؛ 
برای  همکاران  سایر  به  کمک  برای  واقعی  عالقه  دادن  نشان   •
و  اهداف  به  رسیدن  با  هم زمان  آنها،  مقاصد  و  اهداف  به  رسیدن 

مقاصد خود )زرتمن و برمن4 ، 1982(؛
بدهید  دارند،  انتظار  قباًل  آنچه  از  زودتر  را  مزایایی  همکاران  به   •

)زرتمن و برمن، 1982(؛
• در قراردادهای همکاری، بندهایی را در نظر بگیرید که در صورت 

عمل نکردن به وعده های خود، مجازات یا هزینه هایی را به همراه 
خواهد داشت )زرتمن و برمن، 1982(؛

برمن،  و  )زرتمن  ندهید  باور  غیرقابل  و  غیرواقعی  وعده های   •

1982(؛
• به صورت تدریجی توافق کنید تا بتوان موفقیت را در طول مسیر 

اندازه گیری کرد )فیشر و یوری، 1978؛ زرتمن و برمن، 1982(؛
• نشان دهید که نگرانی های دیگر همکاران را درک می کنید، حتی 

اگر با آن نگرانی ها موافق نباشید )مور، 2014(.
سواالت تحقیق در مورد اعتماد در ادبیات حل تعارض. سواالت 
مربوط به اعتماد در بسیاری از ادبیات تحقیق حل تعارض تسری 
است.  کاربردی  هم  و  نظری  نوع  از  هم  تحقیق  این  می یابد. 
سواالت مربوط به بحث اخیر شامل موارد زیر است: تأثیر اعتماد یا 
عدم اعتماد بر فرآیند مشارکتی چیست؟ آیا گام هایی وجود دارد که 
می توان برای ایجاد اعتماد در این فرآیند برداشت، حتی اگر افراد در 
ابتدا به یکدیگر اعتماد ندارند؟ تأثیر اعتماد یا عدم اعتماد بر توافقات 
«ماندگاری5»  احتمال  باشد،  داشته  وجود  اعتماد  اگر  آیا  چیست؟ 

توافق بیشتر است؟ یا اگر فقدان نسبی اعتماد وجود داشته باشد، آیا 
این امر طرفین را وادار می کند تا به متن قراردادها )مانند مشوق ها 
و جریمه ها( توجه بیشتری داشته باشند و در نتیجه اسناد بهتری را 
ایجاد کنند که ماندگاری داشته باشند؟ در این راستا، مهم است که 
به جریان تحقیقات کاربردی اشاره کنیم که نشان می دهد «اعتماد 
می تواند یک دام باشد» )فیشر، 1991، ص 124(: رفتار به گونه ای 
که خود را الیق اعتماد کند بسیار مفید است و احتمااًل پاداش خوبی 
نیز به همراه خواهد داشت؛ اما هر چه شخص بیشتر به طرف مقابل 
اعتماد کند، انگیزه بیشتری برای رفتاری فراهم می کند که ثابت 
کند چنین اعتمادی نابجا بوده است. در صورت مساوی بودن سایر 
موارد، هر چه توافق کمتر به اعتماد بستگی داشته باشد، احتمال 

اجرای آن بیشتر خواهد بود.
این تا حدی به این معنی است که باید یک منبع خارجی برای اجرا، 
وجود داشته باشد، یا اینکه توافق باید به گونه ای نوشته شود که 
هر طرف، قبل از اینکه به آنچه می خواهد، دست یابد، باید کاری 

انجام دهد.
حل  ادبیات  از  که  کاربردی  تحقیق  مرتبط  سؤاالت  از  دیگر  یکی 
تعارض الهام گرفته شده است، این است که اگر طرفین به یکدیگر 
)مانند  شود  انجام  همکاری  حال  هر  به  اما  باشند،  نداشته  اعتماد 
همکاری اجباری( چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مؤسسه حل منازعات 
زیست محیطی ایاالت متحده اقداماتی را توصیه می کند که فرد 
می تواند برای محافظت از خود در یک فرآیند مشارکتی که در آن 
بی اعتمادی بیشتر از اعتماد است، انجام دهد و توصیه می کند که 
شرکاء و همکاران بر تعهد آگاهانه و با حسن نیت همه طرف های 
میز مذاکره پافشاری کنند؛ نمایندگی متوازن، شامل منافع متاثر/
را  روند  شرکت کنندگان  که  به طوری  گروهی  استقالل  درگیر؛ 
توسعه داده و اداره کنند؛ شفافیت و دسترسی فراگیر به اطالعات 
کامل  مستقیم،  مشارکت  برای  ذینفعان  مسئولیت پذیری  مرتبط؛ 
امسلر  )اولری،  توافقات  اجرای  و  بودن؛  موقع  به  نیت؛  حسن  با  و 
و کپل6، 2005(. سایر توصیه های هنجاری برای همکاران که از 
ادبیات حل تعارض جمع آوری شده اند شامل توافق صریح در مورد 
انتظارات، ضرب االجل ها و مجازات های عدم رعایت است؛ توافق 
بر روی روش های نظارت )به عنوان مثال، نظارت مشترک( و تأیید 
اقدامات طرف مقابل؛ ایجاد راه های دیگری برای برآورده ساختن 
مذاکره  توافق  یک  برای  را  خود  جایگزین  بهترین  خود؛  نیازهای 
که  بداند  مقابل  طرف  دهید  اجازه  کنید؛  ایجاد   )BATNA7( شده 
عملکرد او چگونه توسط دیگران درک می شود؛ اعتماد را بر تجزیه 

1. Fisher & Ury
2. subservient position
3. Pruitt
4. Zartman & Berman
5. stick

6. O’Leary, Amsler, And Kopell
7. Best alternative to a negotiated agreement
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1. Gefen
2.known others
3. Simpson
4. Colquitt, Scott, & LePine
5. Gillespie & Mann
6. Kramer

و تحلیل ریسک استوار کنید، نه قضاوت اخالقی )در مورد اینکه آیا 
کسی یک فرد خوب یا بد است؛ فیشر و براون، 1988(.

توصیه هایی برای دستور العمل تحقیقاتی همکاری از ادبیات حل 
تعارض. مدیریت عمومی می تواند از ادبیات حل تعارض در مورد 
بیاموزد.  اعتماد  مورد  در  زیادی  چیزهای  فردی  سطح  در  اعتماد 
که  است  مهمی  بعد  افراد  بین  متقابل  وابستگی  و  وابستگی  اول، 
بین  رابطه  درک  دوم،  شود.  گرفته  نظر  در  باید  اعتماد  تعریف  در 
اعتماد و بی اعتمادی مهم است. ماتریس لوئیکی )2014( که 16 
ترکیب مختلف اعتماد و بی اعتمادی را ترسیم می کند، یک ابزار 
مفهومی مهم است. بسیاری از ادبیات مدیریت دولتی در مورد عدم 
وجود یا وجود اعتماد به گونه ای صحبت می کنند که گویی اعتماد یا 
بی اعتمادی، مطلق است، بدون اذعان به اینکه اعتماد و بی اعتمادی 
اساساً متفاوت و دارای درجات مختلف هستند. تحقیقات لوئیکی ما 
را ترغیب می کند که در تحلیل های خود موشکاف تر باشیم. عالوه 
فقدان  نیست.  بی اعتمادی  وجود  معنای  به  اعتماد  عدم  این،  بر 
اعتماد ممکن است به این معنی باشد که یک صفحه خالی وجود 

دارد و ممکن است فرصت هایی برای ایجاد اعتماد ایجاد کند.
سوم، همان طور که اکسلرود )1984( اظهار داشت، در غیاب اعتماد 
قطعاً می توان مذاکره و همکاری کرد، اما اعتماد معمواًل یک دارایی 
است. هنگامی که اعتماد ضعیف است یا اصال وجود ندارد، ادبیات 
حل تعارض به ما گام های مشخصی را برای ایجاد اعتماد در هنگام 
همکاری ارائه می دهد. تحقیقات حل تعارض به ما هشدار می دهد 
که درجات بی اعتمادی و اعتماد را تجزیه و تحلیل کنیم و مراحل 
خاصی را توصیه می کند که برای محافظت از خود در این شرایط 

باید دنبال شود.

        درس هایی از روان شناسی

که  می دهد  ارائه  کار  از  غنی  مجموعه ای  روان شناسی  ادبیات 
به طور  می گیرد.  نظر  در  متعدد  منظرهای  از  را  اعتماد  مفهوم 
خاص، خارج از ادبیات روان شناختی که تحت عنوان حل تعارض 
روان شناسی  مطالعه  با  آسانی  به  اعتماد  شد،  اشاره  آن  به  باال  در 
اجتماعی یا بررسی رفتار گروهی و روابط اجتماعی مرتبط است. 
روان شناسی اجتماعی بر روش هایی تمرکز دارد که افراد از طریق 
آن دیگران را درک می کنند و با آنها تعامل دارند. همان طور که 
اعتماد  بر  روان شناسی  دانش  شد،  اشاره  گفن1)2013(  توسط 
به عنوان "بخش اصلی تصمیم گیری انسانی" تأکید می کند؛ زیرا 
به ارزیابی روابط با دیگران شناخته شده2 ، اعضای گروه و همچنین 

جمعی  مشارکت های  که  حالی  در  می شود.  مربوط  کل  در  جامعه 
در مورد این موضوع هم ارزشمند و هم متنوع هستند، آنها با هم 
اهمیت درک «معنای اعتماد، کاربرد آن و نحوه ایجاد آن» را نشان 
در  بینش هایی  مشارکت ها  این  این،  بر  عالوه  می دهند )ص. 8(. 
مورد روش هایی ارائه می دهند که در صورت عدم اعتماد، ممکن 

است همکاری ادامه یابد.
متعددی  تعاریف  اگرچه  روان شناسی.  ادبیات  در  اعتماد  تعریف 
از اعتماد در ادبیات روان شناسی وجود دارد و اعتماد به عنوان یک 
"عملیاتی  که  است  شده  شناخته  بعدی"  چند  و  پیچیده  "ساخت 

کردن، اندازه گیری و تفسیر دشوار است")سیمپسون3، 2007 ب، 
به طور  دارد.   وجود  تعاریف  بین  در  مفهومی  توافق   ،)264 ص. 
خاص، تمرکز رایج بر اعتماد به عنوان یک وضعیت روانی است که 
شامل شاخص آسیب پذیری یا خطر است. به عنوان مثال، تعاریف 

مشابه زیر را از اعتماد در نظر بگیرید:
مثبت  انتظارات  اساس  بر  آسیب پذیری  پذیرش  به  تمایل   •

)کلکوئیت، اسکات و لپین4 ، 2007(.

اساس  بر  آسیب پذیری  پذیرش  قصد  شامل  روانی  حالت  یک   •

انتظارات مثبت از نیات یا رفتار دیگری )گیلسپی و مان5 ،2004(.
• یک حالت روان شناختی که "مستلزم یک حالت آسیب پذیری یا 
خطر درک شده است که از عدم اطمینان افراد در مورد انگیزه ها، 
مقاصد و اقدامات آینده دیگرانی که به آنها وابسته هستند ناشی 

می شود" )کرامر6 ، 1999، ص 571(.
این تعاریف با هم تأکید می کنند که اعتماد یک ذهنیت است که 
با تمایل فرد برای پذیرش عدم اطمینان و حفظ انتظارات مثبت از 

دیگران مشخص می شود.

          بینش نظری در مورد اعتماد از ادبیات 
روان شناسی

می گذارد.  تأثیر  روابط  در  اعتماد  بر  فردی  اعمال  و  ویژگی ها 
همان طور که در باال بحث شد، روان شناسی پایه مهمی برای درک 
حل تعارض است. بنابراین، جای تعجب نیست که در بررسی ادبیات 
روان شناسی با هدف شناسایی اصول اصلی اعتماد بین فردی، چهار 
)سیمپسون،  فردی  تعامالت  و  ویژگی ها  براساس  کلیدی  اصل 
2007 الف(، مشابه آنچه در ادبیات حل تعارض تاکید شده است، 
شناسایی شد. این اصول عبارت است از: اواًل، افراد در موقعیت های 
تشخیصی شرکت می کنند تا تعیین کنند که آیا سطح اعتماد آنها به 
یک شریک موجه است یا خیر. دوم، این موقعیت های تشخیصی 
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به طور طبیعی و ناخواسته در طول زندگی روزمره رخ می دهد. سوم، 
تفاوت های فردی، از جمله سطوح عزت نفس، بر رشد یا کاهش 
اعتماد در طول زمان تأثیر می گذارد. چهارم، اعتماد در روابط باید 

با در نظر گرفتن تمایالت و اعمال هر دو طرف رابطه درک شود.
روان شناسی  ادبیات  در  رابطه ای  اعتماد  مورد  در  کار  مجموعه 
او  که  است  باور  این  و  خاص  فرد  یک  به  ایمان  عنصر  بر  مبتنی 
با انصاف و صداقت عمل می کند )رمپل، هولمز، و زانا1 ، 1985(. 
مقیاس اعتماد دیادیک2  )الرزلره و هیوستون3 ، 1980( و مقیاس 
اعتماد عاطفی )جانسون- جورج و سواپ4 ، 1982( برای ارزیابی 
این نوع اعتماد ایجاد شدند. اگرچه مطالعه اعتماد رابطه ای می تواند 
به توضیح تصمیم برای اعتماد به یک شریک شناخته شده کمک 
کند، مفروضات آن به طور دقیق با زمینه هایی که در آن شرکا با 
یکدیگر ناآشنا هستند، سازگار نیست، همان طور که ممکن است 

در سازوکارهای مشارکتی چنین باشد.
اعتماد جهانی از تجربیات فردی ایجاد می شود. اعتماد جهانی یا 
تعمیم یافته منعکس کننده انتظاراتی است که افراد از مردم به طور 
متکی  دیگران  بودن  خوب  فرض  بر  و   )1967 )راتر،  دارند  کلی 
است )راتر، 1971(. این شکل از اعتماد که در محیط های گروهی 
مقیاس  مانند  ابزارهایی  از  استفاده  با  است،  مهم  مشارکتی  یا 
فلسفه های طبیعت انسان )رایتزمن، 1964( و نظرسنجی عمومی 
اجتماعی )و همچنین برنامه بررسی اجتماعی بین المللی مرتبط( با 
استفاده از سوال زیر سنجیده شده است: به طور کلی، آیا می گویید 
که می توان به اکثر مردم اعتماد کرد یا نمی توان در برخورد با مردم 
خیلی مراقب بود؟ مانند اعتماد رابطه ای، سطح اعتماد جهانی فرد، 
یا به طور کلی اعتماد به افراد، محصول تجربیات و تمایالت فردی 
فرض می شود. به عنوان مثال، تحقیقات روان شناسی نشان می دهد 
که زنان مانند افراد در روابط طوالنی مدت اعتماد عمومی بیشتری 
از خود نشان می دهند. )کوچ و جونز5 ، 1997(. اگنوستیک ها6  و 
آتئیست ها7  کمتر به دیگران اعتماد می کنند و وضعیت اجتماعی-
)راتر، 1971(.  است  مرتبط  اعتماد  کاهش  با  نیز  پایین  اقتصادی 
اگرچه این یافته ها را نباید از نظر قدرت توضیحی، جهانی در نظر 
گرفت، اما از اهمیت درک روش هایی که تجربیات و دیدگاه های 
فردی ممکن است بر تعامالت و انتظارات دیگران تأثیر بگذارد، 
نشان دهنده  نظرسنجی  روندهای  کلی،  به طور  می کنند.  صحبت 
کاهش سطح اعتماد جهانی در طول زمان است. برای مثال، مرور 
مورگان )2014( از داده های نظرسنجی عمومی اجتماعی نشان 

می دهد که درصد پاسخ دهندگان آمریکایی که موافق بودند «به 
اکثر مردم می توان اعتماد کرد» از 46 درصد در شروع نظرسنجی 
در سال 1972 به تقریباً 32 درصد در چهار دهه بعد کاهش یافت. 
حمایت  اعتماد  ایجاد  و  درک  به  معاصر  عالقه  از  یافته ها  این 
می کنند، به ویژه زمانی که ممکن است اعتماد از ابتدا فرض نشود.

رهبری و اعتماد بر عملکرد گروه تأثیر می گذارد. محققان روان شناسی 
این سوال را مطرح کرده اند: چگونه سبک رهبری بر اعتماد تیم 
بر  اعتماد  چگونه  و   )2004  ، مان8  و  )گیلسپی  گذارد  می  تأثیر 
عملکرد گروه تأثیر می گذارد )دیرکز9 ، 1999(؟ این تحقیق نتایج 
جالبی را برای محققان و متخصصان همکاری ارایه می دهد. برای 
شروع، در حالی که اعتماد به رهبران می تواند تأثیر قابل توجهی 
لزومًا  تیم  اعضای  سایر  به  اعتماد  باشد،  داشته  تیم  عملکرد  بر 
پیش بینی کننده عملکرد نیست )دیرکز، 2000(. این یافته نشان 
همکاری  یکدیگر  با  مؤثر  به طور  می توانند  همکاران  که  می دهد 
بر  عالوه  باشند.  نداشته  کامل  اعتماد  یکدیگر  به  اگر  حتی  کنند؛ 
این، گروه هایی با سطوح اعتماد باالتر لزوماً عملکرد بهتری نسبت 
به گروه هایی با سطح اعتماد پایین تر نداشتند )دیرکز، 1999(. این 

نشان می دهد که عدم اعتماد مانعی مطلق برای عملکرد نیست.
سواالت تحقیق در مورد اعتماد از ادبیات روان شناسی. محققان 
اعتماد  به  مربوط  پرسش های  در  کاوش  بر  عالوه  روان شناسی 
تالش  کلی  سوال  یک  به  رسیدگی  برای  جهانی،  و  رابطه ای 
کرده اند: چگونه می توان اعتماد را اندازه گیری کرد؟ همان طور که 
در باال ذکر شد، نظرسنجی یکی از راه های کلیدی برای ارزیابی 
اعتماد توسط روان شناسان است. عالوه بر ابزارهای ذکر شده در 
را  فردی  بین  اعتماد  دیگری  نظرسنجی  مختلف  ابزارهای  باال، 
بررسی می کنند، از جمله مقیاس اعتماد بین فردی )راتر، 1967(، 
آزمون اعتماد )تدشی، هیستر، و گاهاگان10، 1969( و پرسشنامه 
این  حال،  این  با  است.   )1996 جونز11،  و  آدامز،  )کوچ،  اعتماد 
می پرسند،  محققان  از  و  است  سؤال  زیر  اندازه گیری،  رویکرد 
کرد؟  اعتماد  اعتماد،  به  مربوط  نظرسنجی های  به  می توان  آیا 
درباره  را  مشکل ساز  موضوع  چندین  میتامورا12)2003(  و  میلر 
جمله  از  کرده اند،  شناسایی  اعتماد  به  مربوط  نظرسنجی های 
تفسیر  امکان  و  مبهم  عبارت های  منفرد،  مورد  یک  اندازه گیری 
نادرست بین فرهنگی. این مسائل برای محققان اهمیت دارد، زیرا 
مطالعات مهم و تأثیرگذار از نتایج نظرسنجی های اعتماد استفاده 

می کنند و بر پژوهش های آینده نیز تأثیر می گذارند.

1. Rempel, Holmes, & Zanna
2. Dyadic
3. Larzelere and Huston
4. Johnson-George and Swap
5. Couch and Jones
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8. Gillespie and Mann
9.  Dirks
10. Tedeschi, Hiester, & Gahagan
11. Couch, Adams, & Jones
12. Miller and Mitamura
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1.  Trust Games
2. Berg, Dickhaut, & McCabe
3. Deutsch
4.  Antecedents
5. Colquitt et al.
6.  Presumptive
7. Gambetta
8. Blair and Stout
9. Ribstein

10. Krasner
11. Emerson et al.

به منظور رفع این نگرانی ها، روان شناسان راه های دیگری را برای 
اعتماد1»  «بازی های  خاص،  به طور  کردند.  ایجاد  اعتماد  ارزیابی 
می کنند )برگ،  بررسی  آزمایشی  شرایط  در  را  پژوهشی  سؤاالت 
دیکهات و مک کیب2 ، 1995؛ دویچ3، 1958(. اهداف این تالش ها 
شناسایی پیش نیازها4 و نتایج اعتماد است. به عنوان مثال، تحقیقات 
نشان می دهد که اعتماد با نتایج مثبت از جمله افزایش عملکرد 
مرتبط  غیرمولد  رفتار  کاهش  و  شهروندی  رفتار  بهبود  کاری، 
است )کولکوئیت و همکاران5، 2007(. چنین تحقیقاتی می تواند 
بینش هایی را در مورد چگونگی ارتباط افراد در محیط های گروهی 

مختلف با یکدیگر ارائه دهد.
مشابه ادبیات حل تعارض، تحقیقات روان شناسی نیز به سواالت 
فعالیت  رشته  این  در  که  فردی  می پردازد.  اعتماد  عدم  به  مربوط 
چیست؟  بی اعتمادی  فردی  ریشه های  می پرسد،  می کند، 
نشان  تحقیق  این  چیست؟  اعتمادی  بی  فردی  بین  پیامدهای 
می دهد که بی اعتمادی ممکن است از طبقه بندی فردی و تمایز 
ادراک شده ناشی شود، که می تواند «جو بی اعتمادی فرضی6 ایجاد 
کند» )کرامر،1999، ص. 588(. بی اعتمادی می تواند در درازمدت 
جلوگیری  یکدیگر  با  افراد  تعامل  از  می تواند  زیرا  باشد،  آسیب زا 
کند و همچنین می تواند منجر به رفتارهایی شود که باعث تداوم 

بی اعتمادی در بین شرکا می شود )گامبتا7، 1990، ص 234(.
ادبیات  از  مشترک  تحقیقاتی  دستور العمل  برای  توصیه هایی 
می گیرند  نظر  در  را  راه هایی  روان شناسی  محققان  روان شناسی. 
که اعتماد در سطح فردی بر رفتار در محیط های تیمی یا گروهی 
تأثیر می گذارد. این مجموعه از کارها از چندین جهت کاربردهای 
ارزشمندی برای زمینه های مشارکتی دارد. اول، درک این واقعیت 
که آسیب پذیری بخشی از پویایی اعتماد بین گروه ها است، بینشی را 
در مورد اینکه چرا ایجاد اعتماد در محیط های مشارکتی دشوار است، 
ارائه می دهد. دوم، این ادبیات، تجربیات فردی و توسعه اعتماد جهانی 
را با رهبری و عملکرد گروهی مرتبط می کند که می تواند به بررسی 
ارتباط بین اعتماد فردی و بین سازمانی توسط محققان مدیریت 
دولتی کمک کند. سوم، این مجموعه از تحقیقات، مسائل مربوط به 
اندازه گیری را با استفاده از روش های نظرسنجی و بازی های تجربی 
بررسی می کند که تحقیقات مشارکتی می تواند از هر دوی آن ها وام 

گرفته و از آنها بیاموزد. هر یک از این درس ها و روش ها برای درک 
اعتماد در محیط های مشارکتی مرتبط هستند.

         درس هایی از حقوق

همان طور که در جریان های نظری دیگر یافت می شود، محققان 
در  هم  و  حقوقی  زمینه  در  هم  اعتماد،  که  می کنند  اذعان  حقوق 
زمینه رابطه ای، یک ویژگی و دارایی مطلوب است )بلیر و استوت8، 
2001؛ ریبشتاین9، 2001(. با این وجود، قانون، وجود «اعتماد» را 
برای انجام تجارت یا تعامل دو یا چند طرف الزامی نمی کند. در 
عوض، زمانی که قانون را به عنوان یک سیستم یا رژیم در نظر 
می گیریم - که در اینجا به عنوان مجموعه ای از «اصول، قوانین، 
حول  بازیگران  انتظارات  که  تصمیم گیری  رویه های  و  هنجارها، 
آن هم گرا می شود» تعریف می شود )کراسنر10، 1983، ص 2( یا 
«به شیوه ویژه یا سیستمی برای تصمیم گیری عمومی که در آن 
همکاری فرامرزی نشان دهنده الگوی غالب رفتار و فعالیت است» 
)امرسون و همکاران11، 2012، ص 6) - به نظر می رسد اعتماد به 

خود حاکمیت قانون، مهم ترین پیش نیاز برای همکاری است.  
تعریف اعتماد در ادبیات حقوقی. علمای حقوق، اعتماد را در ابعاد 
مختلفی تعریف می کنند. اگرچه تشریح هر نوع استفاده از اعتماد 
در حوزه دانش حقوقی غیرعملی است، در اینجا ما فقط بر روی 
چند زیرشاخه قانون تمرکز خواهیم کرد. معمواًل محققان اعتماد 
را برحسب روابط انسانی توصیف می کنند که در آن سطوح فردی 
قدرت در خطر است. برای مثال، بلر و استاوت )2001(، اعتماد را 
دارای سه ویژگی متمایز تعریف می کنند. اول، آنها ادعا می کنند 
که اعتماد حداقل به دو بازیگر نیاز دارد - "بازیگری که اعتماد دارد 
و بازیگری که مورد اعتماد است" )ص 1745(. دوم، برای اینکه 
«اعتماد» وجود داشته باشد، بازیگر اعتمادکننده باید با قرار دادن 
بازیگر مورد اعتماد در موقعیتی که بتواند «از آسیب پذیری بازیگر 
اعتمادکننده استفاده کند» و دست برتر را به بازیگر مورد اعتماد 
بدهد )ص 1746(. در نهایت، بازیگر اعتمادکننده باید یک "باور یا 
انتظار" واقعی داشته باشد که بازیگر مورد اعتماد مطابق با سطح 
به طور  چانگ )2008(  کند )ص 1746(.  عمل  شده،  ارائه  اعتماد 
مشابه "اعتماد" را به عنوان "وضعیت ذهنی که صاحب آن را قادر 
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می سازد تا خود را در برابر دیگری آسیب پذیر کند علی رغم خطر 
فرد  به  می تواند  که  می کند  به گونه ای عمل  که دیگری  مثبتی 

اعتمادکننده آسیب برساند" توصیف می کند )ص. 44(.
انواع  به  اعتماد  فردی،  سطح  در  اعتماد  گرفتن  نظر  در  هنگام 
دوگانه تقسیم می شود: اعتماد عاطفی در مقابل اعتماد شناختی یا 
به عنوان اعتماد عمومی در مقابل اعتماد خاص )کلمبو1 ، 2010(. 
یک  و  دارد  ریشه  احساسات  در  اول  درجه  "در  عاطفی  اعتماد 
گرایش کلی و خوش بینانه را تشکیل می دهد که فرد مورد اعتماد، 
2010،پ.  )کلمبو،  داشت»  خواهد  مناسب  و  محترمانه  رفتاری 
داوطلبانه  گرفتن  قرار  و  شناختی «اتکا  اعتماد  مقابل،  در   .)835
هزینه  تحلیل  و  تجزیه  و  از …  ناشی  آسیب پذیری  معرض  در 
نقل  836؛  ص   ،2010 است)کلمبو،  کسی»  به  اعتماد  فایده  و 
قول های داخلی حذف شده است(. برعکس، اعتماد تعمیم یافته 
«به اعتماد دارای ماهیت اخالقی اشاره دارد: اعتماد به شخصیت، 
اصول اخالقی و صداقت سوژه مورد نظر» )ص 838(، در حالی 
که اعتماد خاص «به اعتماد دارای ماهیت فنی اشاره دارد: اعتماد 
وعده،  یک  رضایت بخش  ارائه  برای  نظر  مورد  سوژه  توانایی  به 

کاال یا خدمت خاص» )ص 839(.
باوجود این ویژگی، کراس )2005( استدالل می کند که در حالی 
«به راحتی می توان به اعتماد به عنوان یک موضوع فردی فکر 
کرد که این دیدگاه می تواند گمراه کننده باشد» )ص 1504(. در 
عوض، اعتماد اغلب در سطحی اجتماعی یا نهادی اتفاق می افتد 
که در آن افراد «اغلب مایل هستند فقط تاحدی اعتماد کنند که 
اعتماد توسط نهادها تقویت می شود» )جارونپا و تیلر2 ،2001، ص. 
673(. به طور متفاوت برای اعتماد افراد، ویژگی های نهادی باید 

برای اطمینان از رفتار قابل اعتماد وجود داشته باشد.

        بینش نظری در مورد اعتماد از ادبیات حقوقی

حقوقی  دانش  مکمل.  یا  جایگزین  به عنوان  قانون  و  اعتماد 
مرسوم براساس این فرض عمل می کند که بازار و رژیم حقوقی، 
مشوق های کافی برای همکاری افراد و نهادها، حتی در غیاب 
اعتماد، فراهم می کند )رجوع کنید به بلر و استاوت، 2001(. بر این 
اساس، قانون یک سیستم نظارتی )و گاه تنبیهی( ارائه می کند 
که در آن افراد باید از قوانین خاص، توافق های قراردادی و سایر 
معامالت تجاری تبعیت کنند )رجوع کنید به بلر و استوت، 2001؛ 
کراس، 2005؛ هیل و اوهارا، 2006؛ ریبشتاین، 2001(. اگرچه از 

تحقیقات حقوقی مشخص است که اعتماد یک دارایی است، اما 
نه یک امر ضروری، بحث های مداومی در بین محققان معاصر 
در مورد رابطه بین قانون و اعتماد وجود دارد و اینکه آیا قانون 
به عنوان مکمل اعتماد عمل یا اعتماد را تضعیف می کند )بلر و 

استوت،  2001؛ کراس، 2005؛ ریبشتاین، 2001(. 
از یک سو، برخی از محققان استدالل می کنند که وجود قانون - 
به ویژه تنبیه ها و مجازات های قانونی - می تواند، هر چند به طور 
موجه، «اعتماد [به ویژه، اعتماد عاطفی و تعمیم یافته] را تضعیف 
کند، و بنابراین به جای مکمل، جایگزین اعتماد شود )ریبشتاین، 
2001، ص. 576(. در واقع، در جایی که روابط اعتماد غیررسمی 
وجود دارد، قانون می تواند آن روابط را «به چیزی رسمی، کاماًل 
قرارداد تفصیلی(  قانون )مانند یک  بر اساس  محدود، و صریحاً 
است  این  احتمال  یک   .)850 ص   ،2010 )کلمبو،  کند»  تبدیل 
که قانون، اعتماد را از بین ببرد و احتمااًل بی اعتمادی را «نهادینه 
که  جایی  مثال،  به عنوان   .)850 ص   ،2010 )کلمبو،  کند» 
مقررات زیادی توسط قانون اعمال می شود، مانند قوانین مالیاتی 
می شود  مهار  اعتماد  توانایی  کیفری،  تحریم های  و  تحمیلی 
از  را  طرفین  شرایط،  این  دیگر،  به عبارت  )ریبشتاین،2001(. 
«رفتار [طبیعی] براساس هنجارهای اعتماد و اعتماد [طبیعی]» 
باز می دارد )ص.582(. به عبارت دیگر، در جایی که اعتماد، تنها 
پایه یک رابطه است، نقطه ضعف اصلی، خطر "ناامیدی" است. 
در مقابل، جایی که قانون به عنوان جایگزین اعتماد عمل می کند، 
خطرات بیشتر و پرهزینه تر است )به عنوان مثال، دعوی قضایی و/

یا مجازات های کیفری؛ ریبشتاین، 2001، ص 577(.
به طور مشابه، بلر و استوت )2001( اهمیت اعتماد را به عنوان یک 
دارایی حتی در چارچوب توافق نامه های تسلیحاتی مطرح کردند؛ 
چگونه  اینکه  تبیین  با  «اعتماد  که  می کنند  استدالل  آنها  زیرا 
محدودیت های  می آیند،  به وجود  مشارکتی  رفتاری  الگوهای 
خارجی،  مشوق های  که  زمانی  حتی  می کند.  برجسته  را  قانون 
مانند تحریم های قانونی خارج از دسترس یا بی اثر هستند» )ص 

.)1736
اعتماد "متضاد  و  قانون  که  است  موافق   )2005( کراس  اگرچه 
نیستند، بلکه تمایل به همراهی دارند"، او بیان می کند که "قانون 
می تواند به ایجاد رفتار قابل اعتماد کمک کند، که به نوبه خود 
می تواند اعتماد اجتماعی شناختی و عاطفی را افزایش دهد" )ص 
1457(. در مقایسه، بلیا3 )2002( در زمینه توافق های قراردادی 
بیان می کند که "در مواردی که اعتماد کم است، طرفین می توانند 
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با مشخص کردن حقوق و تعهدات خود با جزئیات، اعتماد را افزایش 
گوردون1،  و  فرانکل  به  کنید  رجوع  همچنین  35؛  )ص.  دهند" 
2001(. عالوه بر این، پاریس2 )1995( بیان می کند که « قواعد 
قانونی به عنوان پشتوانه ای برای پایه های3 اعتماد عمل می کند» 
)ص 43(. او استدالل می کند که نظارت بر روابط اعتماد می تواند 

پرهزینه و ناکارآمد باشد؛ بنابراین، قواعد حقوقی با ارائه تدابیری که 
اعتماد نمی تواند ارایه کند، هزینه های مبادله را کاهش دهد.

همچنین  حقوق  علمای  است.  مهم  قانونی  سیستم  به  اعتماد 
استدالل می کنند که اعتماد به حاکمیت قانون نیز مهم است. در 
واقع، تایلر4  )1998( اظهار می دارد که اعتماد جزء کلیدی حکمرانی 
شخصیت های  سایر  و  پلیس  قضات،  حقوقی،  زمینه  در  است. 
مرجع برای اطاعت از قوانین و مقررات بر «پایبندی داوطلبانه5» 
شهروندان تکیه می کنند. تایلر )1991، 1998( استدالل می کند که 
مردم از قانون پیروی می کنند، نه به این دلیل که با قانون موافق 
هستند، بلکه به این دلیل که به مشروعیت و عادالنه بودن سیستم 
به طور  دارند.  اعتماد  می کنند،  صادر  را  دستورات  که  مقاماتی  و 
کوینتون6 )2010(  و  هیل  مای  برادفورد،  جکسون،  هاف،  مشابه، 
قابل  را  پلیس  دپارتمان های  شهروندان،  که  جایی  در  دریافتند 
اعتماد می دانند، احتمال بیشتری دارد که این بخش ها را مشروع 
بدانند. مهم تر از همه، تحقیقات همچنین نشان می دهد که اعتماد 

را می توان با درک اعمال عادالنه رویه ها و تنبیه ها تقویت کرد.
سواالت تحقیق در مورد اعتماد از ادبیات حقوقی. اکثر محققانی 
که رابطه بین اعتماد و قانون را تجزیه و تحلیل می کنند به دنبال 
تعیین نقش اعتماد در حوزه های قرارداد، حقوق شرکت ها یا حقوق 
در   .)2001 ریبشتاین8،  2001؛  استوت7،  و  )بلر  هستند  مالکیت 
همکاری  برای  "خارجی"  انگیزه های  توضیح  به  قانون  که  حالی 
کمک می کند، اعتماد و قابل اعتماد بودن به توضیح انگیزه هایی 
استاوت،  و  می کند )بلر  کمک  باشند  است "درونی" تر  ممکن  که 
2001(. در واقع، از تحقیقات مشخص می شود که قانون به عنوان 
یک "مجری9" عمل می کند و تضمین می کند که افراد و نهادها به 
توافقات پایبند هستند و با هم کار می کنند )فرانکل و گوردون10، 
2001، ص. 324(. برعکس، اعتماد همچنین در جایی که وظایف 
امانت دارانه وفاداری و مراقبت وجود دارد نقش مفیدی ایفا می کند، 
جای  به  دادن  دست  یک  براساس  معامالت  می دهد  زیرا «اجازه 
یک قرارداد رسمی پیچیده پیش بروند» )بلر و استاوت،2001، ص. 
1757(. در نتیجه، مرتبط ترین سؤاالت در دانش حقوقی در مورد 

قانون و اعتماد این است که چگونه این دو مفهوم با یکدیگر تعامل 
دارند )بلر و ستوت،2001؛کلمبو، 2010؛ کراس، 2005؛ ریبشتاین، 
2001(. آیا قانون و اعتماد با هم کار می کنند تا به تبیین برخی از 
پدیده های رابطه ای کمک کنند؟ آیا وجود قانون به ایجاد اعتماد 
یا  می کند؟  کمک  ندارد  وجود  اعتماد  که  مواردی  در  طرفین  بین 
را  اعتماد  گروه ها  و  افراد  بین  بی اعتمادی  ایجاد  با  قانون  اینکه 

تضعیف می کند؟
از تحقیقات  برای دستورالعمل تحقیقاتی همکاری  توصیه هایی 
حقوقی. سه نکته اصلی در ادبیات حقوقی وجود دارد که می تواند 
با  ارتباط  در  نظام ها  یا  سیستم ها  سطح  در  را  همکاری  تحقیقات 
برابر  در  آسیب پذیری  و  قدرت  نقش  اول،  کند.  تقویت  اعتماد، 
قدرت دیگری در تعریف اعتماد یا فقدان آن، یک مالحظه مهم 
است. عالوه بر این، نقش نهادهایی که در ایجاد توازن قدرت بین 
افراد نقش دارند، نباید نادیده گرفته شود. دوم، ادبیات حقوقی به 
پر  برای  است  ممکن  قانون مانند،  مکانیسم های  که  می آموزد  ما 
کردن شکافی که در آن اعتماد وجود ندارد، استفاده شود. در مورد 
همکاری ها، اصول، قواعد و هنجارهای سطح سیستم و همچنین 
دستورات و تحریم ها، می توانند در جایی که اعتماد ضعیف است 
به عنوان محافظ عمل کنند. در اینجا، همکاری ها می توانند اجباری 
در  را  انتظارات  و  وعده ها  می توانند  فردی  همکاران  و/یا  شوند 
توافق های مشابه قرارداد مشخص کنند. با این حال، در شرایطی 
که اشکال قوی اعتماد در حال حاضر وجود دارد، باید توجه ویژه 
صورت گیرد. چنین مکانیسم های قانونی ممکن است در آن موارد، 

مورد نیاز نباشد و حتی ممکن است اعتماد موجود را تضعیف کند.
درس سوم بیان می کند که قوانین و اصول حاکم در یک همکاری 
می توانند توانایی و احتمال همکاری طرفین را در جایی که قوانین 
کند  تقویت  می شوند،  تلقی  منطقی  و  منصفانه  تحریم ها(  )و 

)پاریس، 1995(. در اینجا، حتی اگر تک تک همکاران به یکدیگر 
اعتماد ندارند، باید نظام حاکمیت مشارکتی را قابل اعتماد و مشروع 

بدانند )تایلر، 1991(.
جمع بندی: بله، شما ممکن است در غیاب اعتماد هم همکاری 

کنید.
در سال 2006، بینگهام و اولری در مورد مشکل "بازی موازی11" 
رشته های  در  محققان  آن  در  که  نوشتند  مشارکتی  تحقیقات  در 
مختلف پدیده همکاری را بررسی می کنند، اما از وجود یکدیگر آگاه 
نیستند، آثار یکدیگر را نمی خوانند یا به نظریه های یکدیگر توجه 
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نمی کنند. این مشکل امروزه ادامه دارد و هیچ جا به اندازه پرداختن 
به مفهوم «اعتماد» در ادبیات همکاری آشکار نیست. همان طور 
که این مقاله نشان داده است، اجتماع تحقیقات مشارکت می تواند 
از رشته های حل تعارض، روان شناسی و حقوق مطالبی بیاموزد، 
بین فردی،  سطوح  در  اعتماد  مورد  در  را  نظریه ای  که  به ویژه 
بین سازمانی و سیستمی ارائه می کند. علی رغم این واقعیت که هر 
یک از این رشته ها به طور کلی موافق هستند که اعتماد یک دارایی 
است و اعتمادسازی مطلوب است، هر رشته، روش های متفاوتی 
برای نگرش به اعتماد دارد، از جمله استفاده از تعاریف مختلف، 

مفروضات نظری و انواع سواالت تحقیق متفاوت. 
هنوز  اعتماد،  اهمیت  بر  تاکید  علی رغم  دولتی  مدیریت  محققان 
برای ارایه تعریف مفیدی از آن در تالش هستند. با تکیه بر نظریه 
از  را  زیر  تعریف  ما  حقوق،  و  روان شناسی  تعارض،  حل  ادبیات  و 
اعتماد مشارکتی ارائه می دهیم: اعتماد مشارکتی یک ادراک فردی 
است که محصول ارزیابی ها، تجربیات و تمایالت فرد است که 
به آن باور دارد و می خواهد براساس سخنان، اعمال و تصمیمات 
قوانین،  اصول،  بر  تکیه  شامل  می تواند  و  کند  عمل  دیگران، 
را  جمعی  انتظارات  که  باشد  تصمیم گیری  رویه های  و  هنجارها 
یک  که  است  الزام  این  منعکس کننده  تعریف  این  می کند.  بیان 
فرد به دیگری وابسته است و در ادبیات حل تعارض تاکید شده 
است که افراد و گروه ها در برابر یکدیگر آسیب پذیر باشند )چانگ1، 
توانایی  اما  است؛  شده  برجسته  روان شناسی  ادبیات  در  و   )2008
کاهش هزینه های مبادله را در صورتی که تجربیات نشان دهنده 
عدم اعتماد باشد )ریبشتاین، 2001( و در ادبیات حقوقی ذکر شده 

است، را نشان می دهد.
با گرد هم آوردن این جریان های نظری، می بینیم که مفروضات 
برای تحقیقات  متمایزی در مورد اعتماد وجود دارد که مستقیماً 
مشارکتی قابل کاربست است. محققان در سراسر این سه رشته 
موافق هستند که اعتماد یک دارایی، یک پیش شرط مرجح و یک 
عنصر مطلوب است. در عین حال، این ادبیات نظری اشاره می کند 
که همکاری واقعاً می تواند در شرایط کاهش اعتماد، حتی در غیاب 
اعتماد، موفقیت آمیز باشد. ادبیات حل تعارض تاکید می کند که 
اعتماد بین افراد می تواند عمداً از طریق استراتژی های تکرارشونده 
ایجاد شود. عالوه بر این، اعتماد یک مفهوم واحد نیست و درجاتی 

از اعتماد وجود دارد. به این منظور، ترکیبی از اعتماد و بی اعتمادی 
زمینه  این  در  بیشتر  تحقیقات  به  است  ممکن   )2014( لویکی2 
کمک کند. این ایده که فقدان اعتماد با بی اعتمادی یکسان نیست 
هم مهم و هم با این موضوع گره خورده است. براساس این ادبیات، 
طرفین یک همکاری می توانند به یکدیگر بی اعتماد باشند، اما به 
این رو،  از  باشند.  داشته  اعتماد  هستند  درگیر  آن  در  که  فرآیندی 
امکان همکاری در صورت عدم اعتماد وجود دارد. این که آیا چنین 
همکاری ای پرهزینه تر است و آیا نتایج آن به همان اندازه برای 
همه طرف ها رضایت بخش است یا خیر، موضوعی برای تحقیقات 

بیشتر است.
محیط های  در  افراد  نقش  درک  ارزش  روان شناسی  ادبیات 
گروهی را به ما یادآوری می کند. براساس کار این رشته، اعتماد 
محصول ارزیابی ها، تجربیات و تمایالت فردی است. درک اعتماد 
سطوح  که  روش هایی  درک  همچنین  و  یافته  تعمیم  و  رابطه ای 
فردی اعتماد بر رفتار و نتایج در سطح گروه، تأثیر می گذارد، مهم 
است. در حالی که این ادبیات به تأثیرات منفی بالقوه بی اعتمادی 
می پردازد، تحقیقات نشان می دهد که اعتماد به سایر اعضای یک 
پیش بینی کننده عملکرد نیست. ادبیات حقوقی بر این  تیم لزوماً 
ایده تأکید می کند که در غیاب اعتماد امکان همکاری وجود دارد 
و در مواردی که روابط اعتماد ضعیف یا غیرممکن است، اعتماد و 
قانون می توانند به عنوان مکمل های معنادار یکدیگر عمل کنند. در 
اینجا، محدودیت هایی برای قانون حمایت وجود دارد که می تواند 
عوارضی مانند هزینه های باالی نظارت را به همراه داشته باشد. 
که  است  معتقد  نیز  حقوق  رشته  تعارض،  حل  علمی  رشته  مانند 
مجازات ها  و  رویه ها  عادالنه  اعمال  درک  با  می توان  را  اعتماد 

)عدالت رویه ای( تقویت کرد.

اعتماد  که  می دهند  نشان  را  راه هایی  بینش ها  این  کلی،  به طور 
در بین رشته های علمی تعریف و بررسی شده است. درس های 
بین رشته ای نظری حاصل، نه تنها اهمیت درک اعتماد را نشان 
می دهد؛ بلکه برخی از مفروضات اساسی موجود در مورد اعتماد 
در ادبیات همکاری را زیر سؤال می برد. بدیهی است که ممکن 
است در غیاب اعتماد، همکاری انجام شود و زمان آن فرا رسیده 
است که تئوری مدیریت دولتی این ایده را بپذیرد تا تئوری و عمل 

قوی تری در مورد حکمرانی مشارکتی ایجاد کند.

1. Chung
2. Lewicki
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