بررسی جامعهشناختی تأثیرات دوگانه توسعه بر هویت قومی 291 ...

مطالعه عوامل مؤثر بر اعتماد اجتمااع داشجایونا( وماو د
مطالعه :داشجیونا( داشجگاه پیامشو غرب تهرا()
محمدجواد زاهدی

1

چكيده
اعتماد پایه و اساس انسجام اجتماعی و شالوده مشرووعت نارام ستاسری اسر و روام نارام
اقتصادم جامعه نتز نقش پتش ونده و تحوک آفوین دارد .از آنجرایی کره دانشرجویاا از اعتررار،
جایگراه را و تأثتوگراارم فونگگری ،اجتمراعی و تری ستاسری و وردارنرد ،مطالعره عوامر
شک دنگده ه اعتماد اجتماعی آناا از انمت

هسزایی و وردار اسر  .جامعره آمرارم ا رو،

دانشجویاا دانشگاه پتام نور موکز غوب تهواا اس که ه روش نمونهگتروم برقره گردم شرده
 372نفو انتخاب و ه روش تحقتق پتمایشی ا آناا مصا ره شده اس  .یافتهنام تحقتق نشاا
میدند که  97/1درصد دانشجویاا از اعتماد اجتماعی متوسط رو ه پایتگی و وردارنرد .مترزاا
و وردارم دانشجویاا از عوام سازنده اعتماد نمچوا دیگدارم ،روا ط اجتماعی و انواده سالم
ازگوم و عت نسرتاً و ی اس اما در مقا عوام تخویبگو اعتماد نمچوا اعتمراد نهرادم
پایتن و ا ساس ترعتض متزاا نسرتاً ا یی دارند .نمچگتن مدل تجو ی تحقتق نشاا مریدنرد
که متغتونام ارزیا ی دانشجویاا از پاسخگویی نهادنا ،متزاا رعای قواعد نگجارم ،دستوسری
ه نهادنا ،ا ساس عدال (متغتونام سا تارم و کالا همثا ره اصرول اساسری دموکواسری و
متزاا دیگدارم ،متزاا روا ط اجتماعی و و وردارم از انواده سالم (متغتونام فودم ه صورت
مستقتم و غتومستقتم و متغتو اعتماد اجتماعی دانشرجویاا ترأثتو مریگاارنرد و در مجمرو 51
 مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی «مطالعیه واامیم می بر بیر ی مگییر اوتایاا امتایاو ای مییا
اانشجایا (مایا مطالعه :اانشجایا اانشگاه پیامنیای واحیغ بیر » اسی هیه ای سیا  1395بیا حاایی
معاون پژوهش اانشگاه پیامنای انجام گرفته اس .
 .1اانشیای اانشگاه پیام نای تهرا (m.zahedi@pnu.ac.ir

292

فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی ♦ سال ششم ♦ شماره بیستوچهارم

درصد تغتتوات آا را ترتتن میکگگد .ا توجه ه یافتهنام تحقتق ،کارآمردتوین رانررود افرزایش
اعتماد ،ایجاد زمتگه نام زم وام گستوش مشارک فعال و سط دموکواسی و تقویر مسرتمو
آا اس  .گا واین ستاس گاارم در جه پاسخگویی و در دستوس ودا سازماانرا و نهادنرا،
ستوسازم وام رعای قواعد نگجارم ،رفع موانع تحقق عردال اجتمراعی در سرطال کرالا و
سا تارم از الزمات ایجاد اعتماد اجتماعی اس .
واژگان كلیدي :اعتماد اجتماعی ،انتاارات ارزشی ،سومایه جمعی ،ا ساس عردال و مشرارک
مدنی.
فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی  سال ششم  شماره بیستوچهارم  پاییز   96صص 291-325
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مقدمه
مامعه ما ای حا گذای از وضعی سنت مبتن بر نقش تقغیر و سرنا به سیا وضیعی
مبتن بر تأبیرگذای هنشگرا امتااو (هیایگاایا انایان اسی و ای چنیی یرایط ،
ماامع به منظای یویایوی با آینغه ،به صایت فعا و ساختانغ نیازمنغ اوتااا هایتنغ .میالً،،
سیاستاغایا برا قابم امرا هرا و پذیرش سیاس ها خاا به اوتااا نیاز ااینیغ؛ مربییا
ناگایرنغ هه به قابلیی یاگراا یا اوتایاا هننیغ؛ مخترویا بیرا پاییای و م ییغ بیاا
یافتهها تازه خاا ،به اوتااا نیاز ااینغ و مرام واا ناگایرنغ اوتااا یا ای «فعالیی هیا
نییاو » و واییام ییا «بییه خییاطر م ییالی زنییغگ یوزمییره» ای قلاییرو سیاس ی  ،اقت ییاا،
ت نالاژ و ولم بیههیای گیرنیغ ( . Dahrendrof, 1990از سیا ایگیر ،مهیا میا بیه طیای
یغ
وسیع اچای واباتگ متقابم غه اس  .ایو هر مامعها  ،تاایایافتگ  ،تخ
نقشها و هایهراها ،غمها ،وًیق خاص ،سلیقهها و ذائقهها گاناگا ابعاا وسیع پییغا
هیییراه و از اییی یو حاهاییی هابایییتگ ایگانییی هایییه میییا ضیییروی یییغه اسیی
(اویهیم . 1381،بر های مناا  ،فراینغ مهان غ  ،ماامع امروز یا ای چایچا تنگ
اابیامهییا و آمیختگی هییا سیاسی  ،نظیام  ،اقت ییاا  ،مییال و فرهنگی موییغوا هییراه و
ها ای و مااوغت ای موغواه ایو مامعها و بی مامعها یا به ی ضرویت بیغ
ساخته اس و پیغاس هه پیش رط ایی ایآمیختگی هیا ،اوتایاا اسی هیه بیر حای
ضرویت ،بایغ به ی غیگر اا ته با نغ .بهمیاان هیه وابایتگ میا بیه ها یای بیا ایگیرا
افاایش م یابغ ،اهای اوتااا ای پایغای ای ها ای ها نیا افاو تر م یاا« .فراینیغ ای
حا ت ای واباتگ متقابیم مهیان  ،تقاضیا بیرا اوتایاا یا بیهمالابیه یرط اساسی بیرا
ها ای افاایش اااه اس » (میاتا . 269 :1996 ،
مجااوه ای الاامات مام غه اس هه اوتااا بیه ی ی از منبیههیا مهیم یوابی
میا افراا ،گروه ها و نهااها امتااو بغ اا و بیغی سیب اسی هیه امیروزه ای بیی
صاح نظرا بیشتری تاافق بر یو ای اصم هه اوتااا م ل ها ضیروی ای هایه یوابی
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ماتار امتااو اسی ومیاا اایا ( . Seligman, 1997از یی سیا ،بیغو برخیایاای از
وناصر و معان مشترک ای حازه اوتااا ،برقرای یواب امتااو پایغای مقغوی نیای و
از سا ایگر ،اوتااا ی از وناصر مامعه مغن اس و م تاانغ بهمالابه ویامل ای مهی
تعامم بی افراا مامعه و ایها اولت (نهاا سیاس تلق اا .تعامم مبتنی بیر اوتایاا بیی
آحاا مرام زمینه یا برا ی غ فراهم هراه و از ای یو م تاانیغ نقیش می بر ای تاسیعه و
پیشرف هر هشای ای ا هنغ.
 .1اعتماد
اوتااا ،پایه و اساس نظم امتااو اس و ای باتر تعیامًت و یوابی امتایاو  ،بیه ونیاا
ی سازوهای ،با ایجاا احااسات مالب تنشهیا یا هیاهش اااه و ای ایجیاا و ح ی نظیم،
هاباتگ و اناجام امتااو نقش مها ای ا می هنیغ .اوتایاا امتایاو ای ویی حیا  ،از
وناصر مهم سازنغه هاغل امتااو مواا م اا و زمینهساز سازگای و هاناای بیی
اوضا امتااع اس  .ای چنی رایط  ،هنشگرا ای هنای ی غیگر احااس امنی هیراه و
ناب به یوابی مامیاا تعهیغ بیشیتر خااهنیغ اا ی و لیذا تنهیا بیه ف یر منیافع خیاا و
گروه ا نیاتنغ ،بل ه منافع ایگر هنشگرا نیا برا یا مهیم خااهیغ بیاا .ایی احایاس
اگرخااه ای سطی هً  ،به تعبیر پاتنام ( 1380مامی ترقی  ،تاسیعه و یفیاه امتایاو
خااهغ غ« .اگر اوتااا ای سطی تاام یواب امتااو ای مامعه منتشر یاا ییا بیه وبیایت
ایگر ،حا ظی نایب بیه هایه افیراا ای یوابی امتایاو و ای یوابی افیراا بیا نهااهیا
امتااو گاترش و تعایم یابغ ،ای آ صایت م تاا اهغ مگیر هایی مامعیها
(مل به یبم وماا سایر های ها ماع از قبیم مول  ،مولها  ،سازمان  ،این  ،قیام
و  ...باا» (نایب  . 2:1384،اوتااا باتر مناسب برا برها نشها امتااو وامگرایانیه ییا
ترمیی ضااب و مًکها وام و بیر خ فراهم م سازا و با توغیغ قلارو وااطی و
تقای احااس مائالی و تعهغ تعامًت امتااو یا به سا یوابی ویامگرایانیه متااییم
خااهغ ساخ  .آ یو س ه ای فراینغ ،ب اوتااا امتااو اس « .ب اوتااا امتااو
ناب به ایگران هه خایج از حلقه قابم اوتایاا خایشیاونغ و اوسیتا قیرای می گیرنیغ،
باوث م اا یواب امتااو هایشه به صیایت ت یااف و پراهنیغه و بیه طیای منطقی بیا
مًحظات و احتیاطها بایای زیاا صایت گیرا و ای نتیجه ام ا ماع یغ افیراا اوی
هم و پذیرش نقشها و مائالی ها معی مبتن بر منافع گروه هیاهش یابیغ» (هایا  . 5:از
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های یوس هه ابغبه تنا اوتااا امتااو و آسی ها نا ی از آ  ،مامعیه ناسیا یا
بر آ اا ته هه فرسایش اوتااا امتااو یا بهمالابه ی از ماائم امتااو ماامع امیروز
مطرح هننغ .آنا معتقغنغ هه هاهش اوتااا یا آسی ایغ آ تیااز امتایاو یا بیر هیم
زاه و مانع پیشرف و تاسعه م اا (ول پیای ،زاهیغ و ییان  . 1388 ،هاچنیی فقیغا
اوتااا امتااو مام پیغایش انااع ناباامان ها و ماائم امتااو خااهغ غ .ای یرای
ب اوتااا [نهاا ] ،افراا به ماامع بیگانه واباته غه و به یهبرا  ،سازما ها یا مو یاتت
ماامع ایگر اوتااا م هننغ؛ پغیغها هه م تاا آ یا برو ف ن اوتااا نام نهاا .ای ایی
رای  ،ای هری از حازهها زنیغگ هیه اوتایاا از بیی بیروا ،اوتایاا بیه میای ایگیر
مایگای آ خااهغ غ .ای مقایاه بیا بی اوتایاا مولی  ،هیغ هیا خیایم بالبیا ،بیه
صایت هایهایانه مایا اوتااا قرای گرفته و صایت آیمیان بیه خیاا می گیرنیغ و افیراا
بغو هیچگانه الیل برا مخال و ب اوتااا  ،حت ای انتخا یسیانههیا ماعی نییا
اچای ساگیر م انغ (زتام ا. 137:1384،
با تامه به ابرات مخر نا از یونغ یو به گاترش هاهش اوتایاا امتایاو  ،میا
با نگران اس هه استگاهها سیاس گذای ای اههها اخیر تامه والیات چنیغان بیه
ای مهم نشا نغااهانیغ .ایی ای حیال اسی هیه اوتایاا تنهیا سیازه امتایاو مت ی بیر
هنجایها امتااو نیا بل ه مج ااویه قااویغ مبتنی بیر نهااسیاز متناسی بیا الاامیات
تاسعها مامعه نیا ها  .لذا تزم اس با تامه به م ل ههیا سیازنغه اوتایاا هیه اهالیرا ،از
واامم ساختای مرتب با مغینیته و تاسعه پایغای هاتنغ ،بیر باترسیاز ایجیاا ایی واامیم
اهتاام اا .توقیقات متعغا صایت گرفته ای ایرا حاه از آ اس هه مامعه به غت
از ضع اوتااا امتااو ینج م برا .به سخ ایگر ،ای توقیقات نشا اهنغه میاا بیات
ب اوتااا مرام ناب به ی غیگر و بازناای سیطی پیایی اوتایاا نایب بیه اسیتگاههیا و
ایگا ها یسیا اسی (آزااایم ی و هایال 1383 ،؛ ایزشهیا و نگیرشهیا ایرانییا ،
 . 1395هاچنی مطالعات نشا م اهغ هه مییاا اوتایاا امتایاو اانشیجایا نییا هیه از
اقشای تابیرگذای مامعیهانیغ ،از وضیعی چنیغا مناسیب برخیایاای نیای (قیغیا 1386،؛
آیاسته و یزق 1388 ،؛ هاایمریبی و مروتی 1390 ،؛ وبیاق و حییغی  1390،و طیالب و
برزگر . 1391،
تامه یه ای ن ته باییای مهیم اسی هیه نهیاا اانشیگاه و هنشیگرا ایو آ اهایی
استراتژی ااینغ .بنا به تقاییمبنیغ هیا ورصیه سیاسی و امتایاو ای اماهراسی هیا
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نهااینه غه ،انغیشه سیاس ای مت مامعه مغن  ،امر سیاس یا تعری هراه و به ا مامعه
م می گییرا .ای ایی ماامیع،
تار م اهغ و ای نهای حا امر سیاس  ،وام سیاس
مایگاه خاص خاا یا ااینغ و هر یی
انغیشه سیاس  ،امر سیاس و وام سیاس (هر ی
حازه فعالی ی نهاا مغن هاتنغ .به ونیاا مالیا  ،اانشیگاه بیهمالابیه نهیاا میغن  ،انغیشیه
سیاس یا برساز م هنغ و نقش بایای مهم و استراتژی اایا .اما ای ایرا به الییم فقیغا
احاا و نهااها مغن  ،اانشگاه هم بازتالیغه انغیشه سیاس  ،هم تعیی هننیغه امیر سیاسی
اس و هم انجام وام سیاس یا بغوش م هشغ (بیاطن  ، 1395 ،لیذا نقیش اسیتراتژی و
یاهبییرا آ اوچنییغا می ییاا .بنییابرای مطالعییه اوتاییاا امتاییاو اانشییجایا (بییهمالابییه
هنشگرا تأبیرگذای نهاا اانشگاه اهای فراوان پیغا هراه اس .
هاهش اوتااا امتااو اانشجایا یا بایغ از او منبه بهمالابه مائلها امتایاو میایا
تامه قرای ااا :نخا آ هه هاهش اوتااا امتااو اانشجایا م تاانغ هم مامعه یا نییا
تو تأبیر قرای اهغ .اانشجایا به ول اایا باا ب هها وسییع ایتباطیات امتایاو از
اوتبای و ام انات بیشتر برا ابرگذای فرهنگ و سیاس برخایااینغ و با تامه بیه این یه
آینغهسازا مامعهانغ ،بر میاا اهای و تأبیرگذای ا افاواه می یاا؛ و ایگیر آ هیه
هاهش اوتااا امتااو مبتن بر واامم صرفا ،خ نیا بل ه نتیجه تواتت سیاختای
و فراینغهای اس هه ای مامعه یخ م اهغ و هایشه بایغ آ یا بهمالابیه نشیانه ومیاا یی
وضعی ناسالم هژمانی ای مامعه تلق هرا .بنابرای هاهش اوتااا امتااو اانشیجایا
وایضها ناخا اینغ و وضعیت آسی یناخت بیرا مامعیه موایا می یاا .چیرا هیه
ایتباطیات امتاییاو ییا یا مختییم هیراه و آنییا یا بییه انییاوا می هشییانغ و بییغی ترتیی از
تأبیرگذای ا م هاهغ .ب اوتااا امتااو اانشجایا یا می تیاا وضیعیت هیانان و
تأبیرگذای بر سایر ماائم امتااو هشای تلق هرا .هاچنی با تامه به گاتراگ مراها و
واحغها توث پا ش اانشگاه پیام نای ای سراسر هشای و ای واقعیی هیه ایی اانشیگاه
ی یی از بایگتییری و وسیییعتییری اانشییگاههییا هشییای اسیی و تعییغاا قابییمتییامه
از ااوطلبا ویوا به آمازش وال یا پا ش م اهغ (وی پغیا 1396،و تعیغاا زییاا از
خاناااه ها هر و یوسیتای ای سراسیر هشیای توی تیأبیر ف یر و نگر ی فرزنیغا
اانشجا ا هاتنغ ،سنجش میاا اوتااا امتااو ایی اانشیجایا یا می تیاا بازنایای
مناسب از وضعی اوتااا امتااو ای هم مامعه تلق هرا .ای مقاله حاضر ها یش یغه
اس هه ضا سنجش میاا اوتااا امتااو اانشجایا اانشیگاه پییام نیای بیه ناسیای و
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تبیی واامم م بر بر

مگیر اوتااا امتااو آنا پرااخته اا.

 .2پيشينه پژوهش و مالحظات تجربی
یافتهها توقیق بًمزااه و ایعپای ایخ اص «یابطه وضای ای انجا هیا ااوطلبانیه
با میاا اوتایاا امتایاو اانشیجایا اانشیگاه مازنیغیا » بیازگا آ اسی هیه اوضیا
انجا ها ااوطلبانه ناب به بیروضاها اایا میاا اوتااا امتااو باتتر نیایتنغ ولی
میاا بیشتر از متغیرها میغن (آگیاه از اخبیای مامعیه ،احایاس یضیای از زنیغگ ،
هنجای معامله متقابم و نگرش مالب به امرا قیانا و مییاا هاتیر از متغیرهیا مامعیه
بیرمغن (احااس ناامن  ،احااس فرص طلب و احایاس بیگیانگ یا اایا هایتنغ و ایی
متغیرها با اوتااا امتااو یابطه ااینغ .هاچنی نتایج توقیق نشا م اهیغ هیه انجای هیا
ااوطلبانه از نظر بیشتر اا ت متغیرها مامعه میغن  ،نظییر هنجیای معاملیه متقابیم و نگیرش
مالب به امرا قانا  ،هه بر اوتااا امتااو تیأبیر مالبی ااینیغ و هاتیر اا یت متغیرهیا
زنغگ امتااو ماقبم مغی (وناصر بیرمغن از قبیم احااس ناامن و احااس بیگانگ ،
هه بر اوتااا امتااو ابر من ااینغ ،وامغ اهای انغ (بًمزااه و ایعپای. 1389 ،
بر اساس نتایج توقیق وباسزااه« ،اوتااا به استگاهها امرای و واامم می بر بیر آ
(مطالعه مایا  :اانشجایا اانشگاه تبریا » ،میانگی اوتااا به استگاهها امرای ای بیی
اانشجایا ای حغ متاس یو به باتس  .نتایج تولیم مایر نشا م اهغ هه تاا متغیرها
ماتقم ای تبیی واییانس متغیر واباته  14ایصغ بااه و ای ای میا  ،متغیر هنتر امتایاو
بیشتری تأبیر و متغیر امنی غل هاتری تأبیر یا بر یو اوتااا بیه اسیتگاههیا امرایی
اا ته و متغیر امنی امتااو از مغ خایج غه اس (وباسزااه. 1390،
یافتهها توقیق هاایمریب و مروت « :واامم م بر بیر ی مگییر اوتایاا امتایاو
(مایا مطالعه اانشجایا اانشگاه وًمیه طباطبیائ و اانشیگاه تهیرا » نشیا می اهیغ بیی
متغیرها منای  ،میاا است ااه از اینترن و مشایه ای ب هها مجاز  ،مشایه ای
انجا ها ولا  ،ااب و فرهنگ و هاچنی پایگیاه امتایاو و اقت یاا و مییاا اوتایاا
امتااو اانشجایا یابطیه معنیااای ومیاا اایا .هاچنیی از چهیای متغییر بریسی یغه،
حییغوا  52ایصییغ از واییییانس متغیییر واباییته یا پیییشبینیی هییراهانییغ (هاایمریبیی و
مروت . 1390،
مگیر اوتااا و هنایهگییر
نتایج توقیق طالب و برزگر با وناا «بریس چگانگ
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امتااو ای میا اانشجایا » ،بازگا ایتباط معن اای و مع اس بیی اوتایاا امتایاو  ،پایگیاه
امتااو و اقت اا اانشجایا بیا انیاوا امتایاو اسی  .نتیایج حاصیم از تولییم یگرسییان
نشا م اهغ هه  14ایصغ از واییانس متغیر اناوا امتااو تاس سه متغیر اوتااا تعایمیافتیه،
ایآمغ والغی و اوتااا بی فرا تبیی م اا (طالب و برزگر . 1391 ،
یافتهها توقیق وباق و حیغی با وناا «بریس میاا اوتااا امتایاو اانشیجایا
اختر اانشگاه ها هر ایًم و واامم امتااو م بر بر آ » بیازگا آ اسی هیه اوتایاا
بی خ پاسخگایا هاتر از حغ متاس  ،اوتااا خاصگرایانه آنیا ای حیغ متاسی
یو به بات ،اوتااا وام گرایانیه ای حیغ هیم و اوتایاا نهیاا ای حیغ متاسی اسی  .ای بیی
متغیرها ماتقم ،متغیرها میاا احایاس امنیی امتایاو  ،0/158اگرخیااه  0/155و
تعامًت اظهای  0/143مجااوا 45/6 ،ایصغ از وایییانس متغییر وابایته یا تبییی می هنیغ
(وباق و حیغی . 1390 ،
یافتهها توقیق «بریس یابطه انااع اوتااا بیا اوتایاا امتایاو ای بیی اانشیجایا
اانشگاه مازنغیا » نشا م اهغ هیه مییاا اوتایاا بیه خیاناااه و اوتایاا بنییاای ییا امنیی
وماا پاسخگایا زیاا اس  .پس از آ و ای سطی متاس و هاتر از متاس  ،بیهترتیی
ناول  ،اوتااا به اوستا  ،اوتااا به اقاام و خایشا  ،اوتااا نهاا و اوتایاا امتایاو قیرای
ااینغ .بر اساس یافته ها ای توقیق ،انااع مختل اوتااا با اوتااا امتایاو یابطیه ااینیغ.
اوتااا نهاا یابطه قا و معن اای بیا اوتایاا امتایاو اایا امیا مییاا هیر او اوتایاا
نهاا و امتااو ای سطی پایین قرای اایا .موققا نتیجهگیر هراهانغ هه مییاا اوتایاا
امتاییاو احتاییات ،تییا حییغوا زیییاا بییه نقییش اوتاییاا نهییاا مربییاط اسی ( ییایعپییای و
ها ایا . 1390،
نتایج پژوهش هیاهجای و افراسیاب « ،مطالعه اوتااا امتااو و واامم مرتب بیا آ
ای میا اانشجایا » ،نشا م اهغ هه مییاا اوتایاا امتایاو ای مییا اانشیجایا از حیغ
متاس باتتر اس و از میا ابعاا سهگانیه اوتایاا امتایاو (خیاص ،ویام ،نهیاا  ،مییاا
اوتااا خاصگرایانه از ابعاا ایگر بیشتر اس  .بریس فرضیهها توقیق نشانگر ایتباط بیی
اوتااا امتااو و متغیرها احااس امنی  ،پیشرف تو یل  ،سیابقه تو ییل  ،مشیایه
امتااو و انورا اس  .بر اساس نتایج تولیم یگرسییان  ،متیغیرهیا احایاس امنیی و
پایبنغ این مهمتری متغیرها ای تبیی اوتااا امتااو اانشیجایا هایتنغ؛ بیه طیای هیه
ای او متغیر  38ایصغ از تغییرات اوتااا امتااو ای مییا اانشیجایا یا تبییی می هننیغ
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(هیاهجای و افراسیاب . 1391 ،
یافتهها توقیق «مطالعه واامم مرتب با احایاس آنیام اانشیجایا » نشیا می اهیغ
احااس آنام  18/5ایصیغ اانشیجایا توی مطالعیه پیایی  65/5 ،متاسی و  16ایصیغ
باتس هه نشانگر احااس آنام متاس یو به بات اانشجایا اس  .نتایج حیاه از آ
اس هه واامل چا اوتااا امتایاو  ،اوتایاا فیرا  ،نهیاا و تعاییمیافتیه ،بی قیغیت ،
سرمایة امتااو و یضای از زنغگ با احااس آنام مرتب هاتنغ ،به طای هه بی ایی
واامم و احااس آنام فرا هاباتگ وماا اایا .به ما متغییر احایاس بی قیغیت هیه
یابطة مالبت با احااس آنام فرا اایا ،بقیة متغیرها یابطة من با متغیر واباته ااینیغ .بیی
مشایه امتااو  ،منای  ،پایگاه امتااو ی اقت اا و احااس آنیام فیرا یابطیها
و ماا نغایا .بیر اسیاس میغ یگرسییان  ،متغیرهیا احایاس بی قیغیت و اوتایاا فیرا
بیشتری اهای یا ای تبییی احایاس آنیام فیرا اا یتهانیغ (اانیش و ولی پیای. 1392،
هاچنی یافتههیا توقییق ظهییر نییا بیاوناا «اوتایاا امتایاو و تیأبیر آ بیر مشیایه
امتاییاو اانشییجایا اانشییگاه هرماگییا » نشییا می اهییغ هییه میییاا مشییایه امتاییاو
اانشجایا ای حغ متاس بااه و یابطه آ بیا اوتایاا امتایاو  ،مالبی و مایتقیم اسی .
نتایج به اس آمغه از مغ یگرسیان چنغ متغیره ای ای توقیق ،نشا م اهیغ هیه 277
ایصغ از تغییرات متغیر واباته با متغیر ماتقم پژوهش (اوتااا امتااو تبییی و پییشبینی
م اا .نتیجه نهای پژوهش ای اس هه ای تبیی مشایه امتااو اانشجایا  ،سیهم
اوتااا به مائات اانشگاه بیش از ایگر متغیرها بااه و اوتایاا بیه اسیاتیغ هاتیری تیأبیر یا
اا ته اس (ظهیر نیا1395 ،
 .3مبانی نظری
تیا ( 2000اوتااا یا باوی قا به اوتبای ،صغاق و تاا افراا ،انتظای مطائ و ات یا بیه
ااوا یا اظهاینظر ایگرا بغو آزما آ م اانغ .از ایغ میاتا  ،اوتااا ،اطاینا به ایگرا
بییهیبییم احتاییا و ام ییا فرصی طلبی  ،وییغم قطعیی و مخییاطرهآمیییا بییاا آنییا اسی
(میاتییا  . 18:1988،بییه نظییر پاهاییتا  ،اوتاییاا امتاییاو اتلی بییر انتظییایات و تعهییغات
اهتایاب و تأهیغ یغه بیه لوییام امتایاو اایا هیه افیراا ناییب بیه ی یغیگر و نایب بییه
سازما ها و نهااها امتااو ااینغ (پاهاتا  . 105 :1999،نیات  ،اوتایاا یا بیهمالابیه ایی
باوی ای فرا تعری م هنغ ،هه ایگرا  ،ای بغتری رای  ،آگاهانه و وامغانه آسیب بیه او
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نا یساننغ و ای بهتری رای  ،به ن ع او وام م هننغ .با اوتااا ،یواب امتااو مو یم و
صلیآمیا ح م اا ،هه به نابه خاا ،پایه و اسیاس یفتایهیا ماعی و ها یای هیا
سازنغه اس  .گرچه اوتایاا بیا مخیاطره هایراه اسی  ،امیا مهیا یا بیه میای خا یاینغتر،
هایآمغتر و صلیآمیاتر بیرا زنیغگ تبیغیم می هنیغ .زنیغگ امتایاو بیغو اوتایاا،
بیرقابم توام و حت ایغ نیاما اسی (نییات  . 202:2001،زیایم ،اوتایاا یا ی ی از
مهمتری واامم بقا مامعه م اانیغ .بیه اوتقیاا او ،بیغو اوتایاا وایام ف افیراا نایب بیه
ی غیگر ،مامعه تجایه م اا .بنابرای اوتااا ی ی از مهیمتیری نیروهیا ترهیبی ایو
مامعه اس (زیام. 326:1950،
اینگلهایت نیا ضا پیانغ اوتااا به اماهراس  ،معتقغ اسی هیه ت امیم اماهراسی
تااها با ببات و استقرای فراگراها اماهراتی سیاس به پیغایش هنجایها و نگرشها
تضای هننغه اماهراس ای میا واام مرام نیاز اایا .ی ی از مهیمتیری ایی نگیرشهیا،
حس اوتااا به ی غیگر اس  .و به تبعی از آلاانغ و ویبا ،اوتایاا بیه ی یغیگر یا یرط
تش یم یواب بانا م اانغ هه به نابه خاا برا مشایه سیاس و امتااو م بر ای هیر
اماهراس وسیع ضروی اس  .حس اوتایاا هاچنیی بیرا امیرا قیاانی اماهراتیی
تزم اس  .نتیجهگیر ها توقیقات اینگلهایت نشا م اهغ هه هااننیغ یابطیه اوتایاا بیه
ی غیگر و یضای از زنغگ با سطی تاسیعه اقت یاا  ،یابطیه اوتایاا و خا یبخت نییا بیا
سطاح نابتا ،بات تاسعه اقت اا متناس اس (اینگلهایت. 23-25 :1373،
پاتنام اوتااا یا ی از م ل هها حیات و اساس سرمایه امتااو م اانغ .او سیرمایه
امتااو یا بهمالابه ب ههای از انجا ها ایاا و خااماش معرف م هنغ هه بهوسییله
اوتااا گاترش یافتهانغ .اوتااا و مشایه به طای متقابم به ی یغیگر وابایتهانیغ :اوتایاا از
زنغگ گروه پغیغ م آیغ و ای هاا حا  ،ام انات خااماش یا بیرا ی مگییر و
تش یم انجا ها فراهم م سازا .نظریه سرمایه امتااو فرض م هنغ هه هیر چیه بیشیتر بیا
افراا ایگر بیشتر ایتباط اا ته با یم ،بیشتر به آنها اوتااا م هنیم و به و س (پاتنام:1995 ،
 . 665به اوتقاا پاتنام ،اوتااا ها ای یا تاهیم م هنغ و هرچه سطی اوتایاا ای مامعیها
باتتر با غ ،احتاا ها یای هیم بیشیتر خااهیغ بیاا و خیاا ها یای نییا ایجیاا اوتایاا
م هنغ .اوتااا ،ماتلام پیشبین یفتای ی بازیگر ماتقم اسی  .ای ماامیع هاچی ایی
پیشبین بر اساس چیا انجام م اا هه برنایا ویلیامیا آ یا «اوتااا صایاانه» می نامیغ؛
یعن اوتااا هیه بیه آ ینای ناایی بیا یی فیرا بایتگ ااا .امیا ای ماامیع بایگتیر و
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پیچیییغهتییر ،ی ی اوتاییاا بیر خ ی تییر یییا ی م بیرماییتقیا از اوتاییاا ضییرویت اایا
(پاتنام . 292،1380:اما چگانه اوتااا خ به اوتایاا امتایاو تبیغیم می یاا پاتنیام
افاایش مشایه ها مغن و گاترش ب هها امتااو یا از سازوهایها تبغیم اوتااا
خ یا خاص به اوتااا امتااو وام یا تعایمیافته معرف م هنغ و معتقیغ اسی اوتایاا
امتااو ای م اامع میغی و پیچییغه از او منبیع میرتب یعنی هنجایهیا معاملیه متقابیم و
ب هها مشایه مغن نا م اا (هاا . 293 :
افه و فاش ،اوتااا یا ی از م ل هها اساسی سیرمایه امتایاو می ااننیغ .آنیا ای
مقاله خاا تو وناا «آیا سرمایه امتااو هاهش یافته اس » ( ، 2002نظریات خیاا یا
ای با اوتااا امتااو بهمالابه م ل ه اساس سرمایه امتااو بیا اا تهانغ و م هام سیرمایه
امتااو یا با سه ون ر اصل و اخص معرف م هننغ :ای قال گیرایشهیا بیه آگیاه و
تامه؛ ای بعغ تاایًت یفتای به اوتااا و ای بعغ الگاها ساختای به انجا پذیر ا ایه
م هننغ .ای سه ون ر اخص وبایتنغ از .1 :آگاه و تامه ،هه یامم مجااویه اف یای و
وقایغ و حااسی ناب به زنغگ امتااو و سیاس و تامه بیه هیر چییا اسی هیه ای
وسیعتری معنا مرباط به «امای واام » اس  .ماائم مرباط به زنغگ یهرونغ ماضیاع
اصل آگاه و تامه اسی  .2 .اوتایاا ای او گانیه قیا و ضیعی مطیرح اسی  .اوتایاا
ناب به یفتای احتاال ایگرا اس  .نبیاا اوتایاا ضیعی
امم نباا ترس و
ضعی
ای افراا نا از او وامم :او  ،ب اوتااا به خاا برا تطابق با ایگرا و برقیرای تعامیم
پایغای با آنا و اوم ،ایغگاه فراگرایانه غیغ م بنی بیر این یه اوتایاا بیه ایگیرا باویث از
اس ااا فرص ها با ایزش م اا .ای مقابم ،ناع قا اوتااا ،زمیان مامیاا اسی
هه خص نه تنها ناب به میرام خیاشبیی و آنیا یا اایا طینی خیا و خیرخااهانیه
م اانغ بل ه ره ای ی فعالی یا ای اهالر اوقات بغو تامه به هاینه فرص از اس
یفته و احااس ضری و زیا  ،ی حره خرامنغانه می پنیغایا و انتظیای های متقابیم و
یسیغ به منافع نا از تعاو بیا ایگیرا یا اایا .بنیابرای اوتایاا ضیعی  ،یرط تزم ای
پیاست فرا به ب هها بیریسا و انجا ها یسا اس و اوتایاا قیا  ،یرط هیاف
اسی  .3 .انجای پییذیر هییه بییر مشییایه فعییا خ ی ای ییب ههییا بیریسییا و یییا
انجا ها یسا ماننغ با گاهها ویز  ،ب هها موی زیات  ،انجا هیا میذهب ،
سازما ها بیرانت او یا منبشها امتااو اتل اایا (افه و فیاش،189-243 :2002 ،
به نقم از فیروزآباا  . 190-191 :1384 ،افه و فاش ،یوابی اوگانیها یا بیی سیه ون یر
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قائم هاتنغ .ای وناصر تیأبیر خااتقایی هننیغها بیر

آگاه و ناخ  ،اوتااا ،مشایه
ی غیگر ااینغ.
از نظر گیغنا ،اوتااا ،انتظایات بیرآویاه یغ چشاغا ی هیا ای میایا یوییغااها
احتاال اس  .او اوتااا یا صایت از «ایایا  »1ای نظیر می گییرا هیه ای آ «اطاینیا  »2بیه
پیامییغها احتاییا پایبنییغ بییه چیییا مت ییاوت از صییر فهییم ییناخت یا بیییا م ی هنییغ
(گیغنا . 33:1377،به نظر گیغنا ،بقا ای زنیغگ نییاز بیه انغیشیه تعایای از اوتایاا اایا
(پیرسا  188:1380،و معتقغ اس ای فقغا اوتااا ،واهنش افراا به م پایها آاا و
واات ها تقغیرگرایانه و یها هرا هاه چیا به حا خاا و گذیا وار بر اساس «هر چیه
باااباا» اس (گیغنا . 187:1377،اما ای سطو ایگر ،او معتقغ اس هه فقیغا اوتایاا ییا
احااس نگران ناب به ماائم مختل  ،سب یفتایها خاص «هنایهگیر » نییا می یاا
(گیغنا . 97:1378،گیغنا از سهگانه اوتااا :بنییاا  ،3انتااوی و متقابیم بیی خ ی  4نیام
م برا .1 :اوتااا بنیاا  :گیغنا ماائم یوانشناخت یا نیا ای ماضاع اوتااا م بر می اانیغ و
با بوث از «اوتایاا بنییاای » هیه م هیام از ایی ایا اسی  ،ییشیه اوتایاا یا ای وبیا و
اطاینا به ا خاص صالی و معتبر مرتب م اایا هه معاات ،از نخاتی تجربیات هیااک
حاصم غه اس  .ای واقع ،اوتااا بنیاای حاصم ناو امتااو غ ناخااآگیاه ،اوتایاا
به انیا وین و ملااس و هاچنی اوتااا به هایشگ باا ایگرا اسی هیه از تجربییات
نخاتی مراحم هااه سرچشیاه می گییرا .بیه نظیر گییغنا ،اوتایاا بنییاای اضیطرا یا
هاهش اااه و ناو احااس تغاوم و نظم ای یویغااها ،حت آ های هه به طای ماتقیم ای
حازه اایاک خص قرای نغاینیغ ییا بیهتعبییر  ،امنیی ومیاا ای فیرا ایجیاا می هنیغ؛
 .2اوتااا انتااو هه واباته به اوتااا بنیاا اس  .به سخ ایگر ،اوتااا به ایگیرا هایراه
با م گییر نیاو احایاس ایونی قابلیی اوتایاا ی یغ می یابیغ و ایی احایاس پاییه
خاا ناس ای اویا بعغ زنغگ اسی  .بیه نظیر گییغنا ،اوتایاا بنییاای یرط اساسی ،
تغایک های خ ی  ،هایی ایگیر ا یخاص و ا ییا .اسی ( .گییغنا 64-70 :1378 ،؛
 .3اوتااا متقابم بی خ  :به نظر گیغنا ،ای اویه مغی  ،اوتااا بیه ا یخاص ،مت ی بیر
1. Faith
2. Confidence
3. Basic trust
4. Interpersonal Trust
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پیانغها خ ای چایچا امتااع مول و یب ههیا خیاناااگ نیای  .اوتایاا ای
ی سطی خ  ،تبغیم به طرح م اا هه طر ها یابطه بایغ یو آ «های هننیغ»
و ماتلام باز باا فرا به یو ایگرا اس  .ای اینجاس هه اوتااا یا ایگیر نای تیاا بیا
اصا باب هنجایبخش ای اختیای اا  ،لذا بایغ آ یا مل هرا و وسیله ای هیای ،نشیا
ااا موب و سعه صغی اس  .وًقه خیاص میا بیه اا یت «یوابی » ،بیه هایا معنیای هیه
امروزه مایا نظر اس  ،بیانگر هایی پغییغه اسی  .ایی یوابی هایا پیانیغها مبتنی بیر
اوتااانغ؛ مای هه اوتااا امر از پیش تعیی غه نیا بل ه بایغ یو آ های هرا و ایی
های بهمعنا فراگرا متقابم خاا واگشای اس (گیغنا. 144-145 :1377،
بنا به تعری زتام ا ،اوتااا وبیایت اسی از نیاو یرطبنیغ بیر یو هینشهیا
احتاال آت ایگرا  .او با ایائه یهیافت تل یق (واملیی و سیاختای بیه بریسی اوتایاا ای
سطاح مختل پرااختیه اسی  .از ایی منظیر ،اوتایاا وبیایت اسی مطایئ بیاا ایبیای
هنش ها احتاال ایگرا ای آینغه .او ضا بوث از او بنیا اوتااا ،یعن قابلی اوتایاا
و انگیاه اوتااا هرا  ،از فرهنگ اوتااا به وناا پایه سام و اساس ای یابطه نیام می بیرا.
به اوتقاا زتام ا ،فرهنگها خغاااا نیاتنغ ،بل ه تهنشا ها تجربه ماع انغوخته یغه
ای ی مامعه ،امتااع یا گروه امتااو معی ای طا تاییخانغ .زتام ا ،پیغایش فرهنیگ
اوتااا یا ط فراینغ امتااو  1غ مطرح م هنغ .مغ غ امتااو مبتن بیر او فیرض
اس  :نخا واملی اناان و ایگر زمینهها ساختای (زتام ا. 140:1384،
زتام ا ،ای مایا زمینهها فرهنگ ایجااهننغه اوتااا و ب اوتایاا و حاهایی آ
ای مامعه ،به پنج وامم به وناا زمینهها ساختای ا ایه م هنغ .اولیی ولی سیاختای ،
اناجام هنجای و متضاا آ حال آنامی یا ناباامان اس  .هنجایها (قاانی  ،اخًقییات
و یسام الااه ماتو م حیات امتااو یا فراهم ساخته و حییات امتایاو یا ایای تیر و
منظمتر و قابم پیشبین تر م سازنغ .اومی رط ساختای  ،پایغای نظیم امتایاو اسی .
اگر ب ه گروهها ،نهااها و سازما ها پایغای و ماتار با نغ ،می تااننیغ مرمیع مو ای یا
برا زنغگ امتااو  ،احااس امنی  ،حاای و آسایش فراهم هننغ و احتایا پییشبینی
یفتایها یوزمره مرام یا ام یا پیذیر سیازنغ .ای چنیی یرایط  ،اوتایاا بیه سیهال یخ
م اهغ ،زییرا مییاا گایترش اوتایاا متقابیم باتسی  .سیامی وامیم سیاختای  ،ی افی
1. Social Becoming
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سازما امتااو اس  .استرس به اطًوات هه ناظر بر هایهرا ،هایآی  ،سطاح پیشرف
و نیا ناهام ها و آسی ناس گروههیا ،انجای هیا و نهااهاسی  ،نیاو احایاس امنیی و
پیشبین پذیر به وماا می آویا و افیراا یاضی بیه ایتبیاط معتاغانیه بیا آنهیا می یانغ.
چهایمی وامم ساختای  ،احااس انس و آ نای با ماضاع اوتااا اس  .ای نیاع احایاس
به احااس امنی  ،اطاینا و پیشبین پذیر و یاحت و آیامش منجر م یاا و نتیجیه آ ،
تالیغ اوتااا اس  .ای یرای بیگیانگ بیا مویی  ،ویغم اطاینیا افیاایش می یابیغ ،میرام
احااس تهغیغ هیراه و بیا بی اوتایاا  ،از خیاا واهینش نشیا می اهنیغ .پنجایی وامیم
ساختای  ،پاسخگای به مرام و نهااهاس  .زتام ا معتقغ اس هه ای پنج وامم م تااننغ
رایط یا برا هنشگرا ای مه رطبنغ ای خ اص اوتایاا ییا بی اوتایاا فیراهم
سازنغ (زتام ا142-146 :1384،
زتام ا هاچنی ای قال واملی اناان او نیاع ویژگی بیرا افیراا قائیم اسی هیه
م تاانغ برا وام تاأم با اوتااا آنها اهای اا ته با غ :ال خلقیات امتایاو  ،بیه ایی
معن هه بعض از افراا اایا ویژگ ها خ یت خاص هاتنغ هه با خاشبین ایتبیاط
اایا .بهوًوه احتاات ،چنی ویژگ ها خ یت بیهطیای بیرمایتقیم بیا تااییم بیه اوتایاا
بهمالابه ناو وامگرای هاگان (ای مقابم ان عا گرای و خاشبین (ای مقابیم بیغبین ،
مه گیر آتی (ای مقابیم و یرگرای ا یتیا زییاا (ایمقابیم تااییم هیم  ،تااییم بیه
مافقی (ای مقابم مه گیر انطباق و وًقیه بیه ابیغاع و نیاآوی (ای مقابیم آمیااگ
برا هاناای ایتباط اایا؛ و سرمایه فرا و ماع هیه افیراا یا مایتعغ و مشیتا بیه
است ااه از فرص ها ایجاا غه تاس موی سیاختای ای مهی اوتایاا می سیازا .ایی
سرمایه به آنچه هه مرام ااینغ (ویژگ ها خ یت افراا مرباط نا اا ،بل ه به آنچیه
ا ا ایه اایا .افراا به طای معن اای از نظر منابع یا سرمایههیا
هاتنغ (سرمایه خ
مشتره هه ای اختیای ااینغ با ی غیگر مت اوتنغ؛ پا  ،ظاهر زیبا ،قغیت ،بیروت ،منالی و
اوستا از زمره ن ات هاتنغ هه ای آباز به ذه م آیغ .برخ انغیشانغا معتقغنغ هه ای
اختیای اا ت چنی منابع  ،آمااگ برا گاترش اوتااا یا بیات می بیرا .از طیر ایگیر،
برا پیغایش فرهنگ اوتااا ،تاانای ابت ای فرا مهم نیا  ،بل یه سیطی معایا تاانیای
هه هاه افراا ی مامعه ای آ سیهیمانیغ ،اهایی زییاا اایا .بیه سیخ ایگیر ،سیرمایه
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فرا  1ای یا آ وضا مامعه نیا هه مهم اسی  ،بل یه سیرمایه ماعی  2اهایی اایا هیه
خاا حاصم ماع منابع و ام انات فرا اس  ،هه معاات ،ای اختیای هاه افراا مامعیه قیرای
اایا .مجااوه وسیع از منابع و ام انات وماا ااینغ هه م تااننغ ماو سرمایه ماع قرای
گیرنغ ،اما به نظر م یسغ هه برا پیغایش فرهنگ اوتااا ،تنها بعض از ام انات ضیرویت
اایا .به اوتقاا زتام ا ،اخصها سرمایه ماع هه با قا تری پشتاانه حاایت از افیراا،
آنها یا برا اوتااا آمااه م سازا ،وبایتنغ از .1 :وامم بروت هه نشا م اهغ هایان هیه
ای پایی تری ایمه مرات اقت اا و امتااو قرای ااینغ ،ابل نا تااننغ امییغوای با ینغ
آینغه نابتا ،خاب اا ته با نغ .مایگاه طبقات آنها احتاات ،یرایط یا بیهومیاا آویاه هیه
ای آ  ،بغبین و وغم اوتااا امر واقعبینانه اس  .نتیجیه مع یاس ایی وضیعی  ،بیه سیب
پایگاه اقت اا و امتااو بات بهوماا م آیغ؛  .2امنیی یغل  ،وامیم مهیم ایگیر هیه
اهایت مشابه اایا و وبایتا از اا ت غل مطائ  .های ،بخش مها از زنیغگ فیرا یا
تش یم م اهغ و پایگاه غل باب و قابیم اوتایاا هاچیا منبعی تلقی می یاا هیه بیه
خص گرایش خاشبینانهتر ناب به مهیا می اهیغ؛  .3تعیغا نقیش ،وبیایت اسی از
تعغا نقشها امتااو هه افراا ای مامعه ای ا م هننغ یا مجااوه سا ها غل افیراا.
هرچه نقشهای هه ی فرا ای ا م هنغ بیشتر با غ ،واباتگ او به هیر یی از نقیشهیا
خاص هاتر م یاا؛  .4قیغیت هیه وامیم مهیم ایگیر اسی  .زییرا قیغیت ی ی از قابیم
مها سرمایه اس و م تاانغ با ملام هرا افراا به وام بیه تعهیغات یا ،
تبغیمتری
برا وااا ت ایگرا به بروز یفتای قابم اوتااا بههای گرفته اا؛  .5تو یًت .ایی وامیم
نقش چنغگانها ای ایجاا اوتااا و نیا از بی برا آ ای ا م هنغ .تو یًت برا ایزیاب
مناس و اقیق از قابلی اوتااا امر حیات مواا م اا .بنیابرای تو ییًت ی ی از
مطائ تری یاههای اس هه از گرفتای غ به اام اوتایاا سیااهلاحانیه ،هایهایانیه و ییا
ب اوتااا وسااسگانه ملاگیر م هنغ .بیا ایی پشیتاانه حایایت (تو ییًت  ،ایجیاا
اوتااا و گاترش آ  ،یاح تر میار می یاا؛  .6یب ه یوابی ییا ایتباطیات امتایاو از
ایگر واامیم اوتایاا اسی  .نتیایج بریسی هیا زتام یا نشیا می اهیغ هیه یب ه یوابی
امتااو  ،هاباتگ زیاا با مها ایگر سرمایه اناان اایا .توقیقات نشا می اهیغ
هه آ نای ها به او یوش به گاترش اوتااا ها م هنغ :نخا  ،هنش متقابیم ای ایو
1. Personal Capital
2. Collective Capital
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ب ه های هه اوتااا بر آنها حاهم اس و اوم ،ای سابقه آ نای هیا بیه احایاس ییشیهاای
باا یواب  ،امنی  ،ی پایچگ و حاای ای انیااع م یای و مشی ًت زنیغگ های
م هنغ .البته تزم به یااآوی اس هه برخ از مشی ًت خیاا از نبیاا اوتایاا سرچشیاه
م گیرا .بنابرای وماا ای آ ینای هیا ،افیراا یا بیه گایترش یاحی تیر اوتایاا نایب بیه
ماایا خایج از ب ه یواب امتااو ا تربی م هنغ؛  .7خاناااه سیالم و قیا  ،منبیع
امتااو ایگر اس هه با اوتااا یابطه اایا .البته زنغگ خاناااگ به طیر مختلی بیا
اوتااا ایتباط اایا .ی از ای یاهها ای اس هیه خیاناااه هیانان بیرا پییغایش انگییاه
اوتااا ای افراا یا حا نی اولیه 1به اای م یوا .واضی اسی هیه خیاناااه بایتر بیرا
سنجش صایای و اوتااا وایق ای افراا فراهم م سازا .به نظر م یسغ بچهها متعلیق بیه
خاناااهها گااته یا ت والغ ناب به هاان هیه پیانیغها یا یا هیامً ،بیا خیاناااه
ح هراهانغ ،سطی باتتر از ب اوتااا یا ای خاا ااینغ و ای ماضاع اقیقیا ،بیه ولی
فقغا حاای اساس یا پشتاانهها حاایت از طر خاناااه اس ؛  .8اوتقیاا اینی  .نتیایج
بریس ها ای بر نشا م اهغ هه وبایت «هاه افراا م تااننغ قابم اوتایاا با ینغ» تاسی
 38ایصغ از هاتالی ها و تنها  27/6ایصغ از الوااگرایا میایا تأیییغ قرایگرفتیه اسی .
احااس پشتیبان و امنی م تاانغ بهمالابیه منیابع متیافیای ای اوتقیاا میذهب تلقی یاا؛
اوتقاا به این ه خغاونغ حاای خاص خاا یا امم بنغگا بیاایایانش می هنیغ .لیذا افیراا
مذهب به اتیم مامعیه یناخت احایاس اوتایاا و امنیی بیشیتر می هننیغ .آنهیا هااننیغ
هاان انغ هه واباته به ب ه یوابی امتایاو و خیاناااههایشیا هایتنغ .بیه سیخ ایگیر،
ی پایچگ ای ایو امتااوات مذهب ی هلیااها ،فرقهها این و نظایر آ ماننغ وضای
ای ب هها قا یواب امتااو و خاناااهها قا و سالم ی ای افراا احایاس ییشیهاای
باا  ،وحغت ،اناجام و حاای متقابم ایجاا م هنغ (زتام ا. 154 -147 :1384 ،
ای نظریه واام هنش نیا بوث اوتااا مطرح بااه و بهمالابیه ون یر اساسی تایایًت
نیاز مایا تامه اس  .اوتااا ای رایط حاصم م اا هه یابطها بی نظیام خ یی
هنشگر و وضعی مبتن بر تأمی ای ناع نیازها اساس با غ .وًوه بر ای  ،میا اااههیا و
ستانغهها نظام خ ی نیا یابطه متااز برقرای با غ .ایغه تازیع فرصی هیا هیه از سیا
چلب ( 103: 1385صایتبنغ غه اس  ،اوتااا یا تابع از تازییع برابیر چهیای فرصی
1. Basic Trustfulness
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ماا  ،یابطها  ،سیاس و فرهنگ م اانغ:
فرص ماا  ،ناظر بر بروت و اباایها ماا زنغگ اس ؛ فرص یابطها نیاظر بیر
واباتگ واط (احااس وضای به ماع و یوابی ویاط ای مایع اسی  .ای صیایت
هه یواب گرم ای مامعه به سرا گرایغ و احااس تعلق هنشگرا به مامعیه سای یاا،
به هاا ناب اوتااا امتااو و تعهغات ماع تضعی م اا .اساسا ،اخیتً ای یوابی
امتااو مام اختً یابطها م اا .ای اختً ای سیه نیاع فرصی یابطیها  ،یعنی
یواب اولیه (ماننغ خاناااگ و اوست  ،یواب انجان (مشایه ای انجا ها ااوطلبانیه
ماننغ انجا هیا ولای و صین و یوابی یسیا (ماننیغ یوابی یغل و سیازمان یخ
م اهغ .اختً ای یواب اولیه ،الباتگ واط و تعهغ فرا ناب به گروه اولیه یا هاهش
م اهغ .اختً ای یواب یسا (وغم صیغاق  ،خشیان ای یوابی  ،ویغم پاسیخگای و
ب احترام وغم تعلق و تعهغ غل و سازمان یا بیه هایراه اا یته و نابایامان امتایاو و
فااا ااای به وماا م آویا .یابطه انجان  ،از وناصر اصل سازنغه مامعه مغن ییا حیازه
واام اس  .مامعه مغن  ،ب ه یواب امتااو ا اسی هیه گیروههیا مویای آ یا
انجا هیا ااوطلبانیه تشی یم می اهیغ .ای ابیر اخیتً ای یابطیه انجانی  ،فرصی بیرا
هرونغا مه وصم به مامعه هم وماا نخااهغ اا  ،یواب گ تایان مییا مامعیه و
اول هم م اا و از خاابیگانگ امتااو افیاایش می یابیغ هیه ی ی از پیامیغها آ
ا فااینغه بی اول و مل اسی  .ایی ی ا خیاا یا بیه صیایت انیااع یفتایهیا
تخریب نشا م اهغ (چلب  . 103:1385،فرص فرهنگ نیا نیاظر بیر آمیازش (یسیا و
بیریسا ف ر هرا و تجربه هرا اس (چلب . 117:1385 ،
از منظر نظریه وغال  ،اوتااا امتااو تابع از وغال تیازیع  ،قیانان  ،مشیایهت و
فرصت اس  .ای ای نظریه ،وغال ای او سیطی سیطی هیً و سیطی خیرا مطیرح یغه
اس  .ای سطی هً  ،وغال تازیع و وغال قانان و ای سیطی خیرا ،احایاس ویغال
امتااو مطرح اس (ساو . 36-37 :1390 ،
 .4چارچوب نظری
ای پژوهش حاضر ،از طرییق بازسیاز م هیام نظرییههیا معاصیر مطیرح یغه ،اسیتگاه
معرفت تل یق متناس با ماضاع پژوهش ساخته غه اس هه بنیا و چایچا نظیر آ
یا ی م م ی اهییغ .ای اینجییا بییا مییروی م ییاهیم اساس ی نظریییههییا معاصییر پیییشگ تییه بییه
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صایتبنغ مغ نظر توقیق پرااخته م اا.
ای مغ نظر توقیق ،متغیرها انتظایات ایز و سیرمایه ماعی از نظرییه زتام یا
گرفتییه ییغه اس ی  .م هییام انتظ یایات ایز ی ملهییم از م ل ییههییای چییا ایزیییاب میییاا
پاسخگای نهااها ،میاا یوای قااوغ هنجای و میاا استرس به نهااهاس و می تیاا
گ هه ای وامم بر طبق نظریه زتام ا ای سطی سیاختای مطیرح اسی  .م هیام سیرمایه
ماع  ،بازتا اهنغه واامم فرا چا مییاا اینیغای  ،برخیایاای از خیاناااه سیالم و
میاا یواب امتااو اس  .متغیر تعیی هننغه ایگر ای مغ نظر توقیق ،مشایه میغن
اس هه بازناای نظریهها پاتنام و افه و فاش اس هه یابطه اوتااا و مشیایه یا میایا
تأهیغ قرای اااهانغ و باتخره ای چایچا ایغه تازیع فرص ها و ویغال چلبی  ،اوتایاا
امتااو تابع از احااس وغال ای نظر گرفتیه یغه اسی  .بیا الهیام از ایی اییغگاههیا و
بوث ها نظر  ،مغ تئایی و ساختای منطق استگاه نظر توقیق صیایتبنیغ یغه
اس  .ای ای مغ  ،اوتااا تابع از ترهی رطها ول سرمایه ماع  ،انتظایات ایز ،
احااس وغال و مشایه مغن اس .
انتاارات ارزشی

.
اعتماد اجتماعی
ا ساس عدال نسری
مشارک مدنی

سومایه جمعی

مدل شماره  .1مدل نظري تحقیق

 .5فرضيههای تحقيق
فرضیهها توقیق بر اساس چایچا نظر وبایتنغ از:
 .1انتظایات ایز اانشجایا بر میاا اوتااا امتااو آنا تأبیر م گذایا.
 .1-1ایزیاب اانشجایا از میاا پاسخگای نهااها بیر مییاا اوتایاا امتایاو آنیا
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تأبیر م گذایا.
 .2-1ایزیاب اانشجایا از میاا یوای قااوغ هنجیای ای مامعیه بیر مییاا اوتایاا
امتااو آنا تأبیر م گذایا.
 .3-1ایزیاب اانشجایا از میاا استرس به نهااها بیر مییاا اوتایاا امتایاو آنیا
تأبیر م گذایا.
 .2میاا سرمایه ماع اانشجایا بر میاا اوتااا امتااو آنا تأبیر م گذایا.
 .1-2میاا اینغای اانشجایا بر میاا اوتااا امتااو آنا تأبیر م گذایا.
 .2-2پایگاه امتایاو ی اقت یاا اانشیجایا بیر مییاا اوتایاا امتایاو آنیا تیأبیر
م گذایا.
 .3-2میاا یواب امتااو اانشجایا بر میاا اوتااا امتااو آنا تأبیر م گذایا.
 .3میاا مشایه مغن اانشجایا بر میاا اوتااا امتااو آنا تأبیر م گذایا.
 .4میاا احااس وغال اانشجایا بر میاا اوتااا امتااو آنا تأبیر م گذایا.
 .5انتظایات ایز اانشجایا بهواسطه سرمایه ماع بر میاا اوتااا امتایاو آنیا
تأبیر م گذایا.
 .6سرمایه ماع اانشجایا بهواسطه احااس وغال بر میاا اوتایاا امتایاو آنیا
تأبیر م گذایا.
 .7انتظایات ایز بهواسطه احااس وغال بر میاا اوتااا امتااو اانشجایا تأبیر
م گذایا.
 .8احااس وغال بهواسطه مشایه مغن بر میاا اوتااا امتااو اانشجایا تیأبیر
م گذایا.
 .6روششناسی
ای ای توقیق ،بیه منظیای فیراهمسیاز فضیا م هیام از یوش مطالعیه اسیناا و از بعیغ
تجرب برا بریس متغیرها ،تولیم یافتهها و آزما فرضیهها از یوش پیاایش است ااه غه
اس  .اباای گراآوی اطًوات ،پرسشنامه اس  .با است ااه از آزما آل ا هرونباخ پایای
پرسشهای هه ای قال طی لی رت مایا سنجش قرای گرفتهانغ مواسبه یغه اسی هیه
ای مجااع پاییای مواسیبه یغه بیرا هیر هیغام از پرسیشهیا بیشیتر از  0/70بیااه اسی
(مقیاس ها اوتااا امتااو  ،انتظایات ایز  ،مشایه مغن  ،احااس ویغال نایب بیه
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ترتی ی ضییری یواییی  0/79 ،0/70 ،0/77و  0/73اا ییتنغ  .ماعی ی آمییای نیییا هلیییه
اانشجایا ابم به تو یم ای اانشیگاه پییام نیای واحیغ تهیرا بیر اسی هیه ای سیا
تو یل  12000 ،1395-96ن ر باانغ .با است ااه از فرما هاهرا حجم ناانه معاا 372
ن ر برآویا غ .ای تعغاا ناانهها ،بیه یوش ناانیهگییر طبقیهبنیغ یغه بیرا م یاحبه
انتخا غنغ .پراازش و تجایه و تولیم آمای اطًوات نیا با است ااه از آمیای تاصیی و
استنباط (مشتام بر آزما ها هاباتگ و تولیم مایر انجام غه اس .
 .7تعریف و نحوه سنجش مفاهيم
اعتماد اجتماعی :از ایغگاه نظر  ،سه م از اوتااا مشتام بر اوتایاا بیی خ ی ،
اوتااا تعایمیافته و اوتااا نهاا قابم تشخیص اس  .ای ای پژوهش نییا اوتایاا امتایاو
ای قال سه سنجه اوتااا بی فرا  ،تعایمیافته و نهاا مایا سنجش قرای م گیرا .بیر ایی
اساس ،ناره اوتااا امتااو از ماع نارات اوتااا بی فرا  ،اوتایاا تعاییمیافتیه و اوتایاا
نهاا به وناا اماا اوتااا امتااو مواسبه غه اس .
ال اوتااا بی خ ای ایتباط با تعامم و یواب مییا اوضیا خیاناااه ،اوسیتا ،
ها ایا و ایگر ماایا مشابه تجل پیغا م هنغ (ب یای  . 13:1383،ای تعریی والییات ،
اوتااا بی خ به معنا اوتااا به افیراا خیاناااه ،خایشیا  ،اوسیتا و ها یایا تلقی
غه اس هه ابل با چنغ گایه ای قال طی لی رت و بر حا یواب بی خ ی فیرا
پاسخگا مایا سنجش قرای م گیرا.
اوتااا تعایمیافته یا م تاا اا ت حا ظ ناب به افراا مامعه میغا از تعلیق
آنها به گروهها قام و قبیلها تعری هرا .تعری والیات اوتایاا تعاییمیافتیه وبیایت
اس از اوتااا به بیگانگا یا افراا هاتر آ نا امتااع هه از طریق گایهها زیر ای قالی
طی لی رت انغازهگیر م اا .1 :اهالر مرام ای معامله بیا ایگیرا ایسیت ای و بی ییله
پیلهانغ؛ .2خیل از مرام فق به ف ر خایشانغ و به ما خاا به هیچ هیس ایگیر اهایی
نا اهنغ؛  .3خیل ها فق از آ یو با تا اوس انغ هه ای مااقع نییاز بتااننیغ از تیا های
بگیرنغ؛  .4ما افراا خاناااه به هس ایگر نا تاا اوتااا هرا؛  5اا تا چیه انیغازه بیه
بریبهها اوتااا م هنیغ.
ج اوتااا نهاا اتل اایا بر میاا مقبالی و اوتااا هه میرام بیه نهااهیا ااینیغ.
تعری والیات اوتااا نهاا  ،اوتااا و اطاینا افراا ناب به وال را نهااها و گیروههیا
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امتااو اس  .برا سینجش ایی معیر  ،مییاا اوتایاا افیراا بیرا یاای از نهااهیا و
گروه ها امتااو از طریق طی لی رت سنجیغه و سپس با است ااه از ماع نارات افیراا،
اخص اوتااا نهاا هر ی از پاسخگایا مواسبه غه اس .
انتظارات ارزشی :خااستهها و مطالبات افراا مامعه ،انتظایات ایز نامییغه می یاا
هه ای سطی هً به مطالبات آنا از مامعه باز می گیراا و یی مقالیه سیاختای اسی .
انتظایات از قبیم پاسخگای نهااها ،یوای قااوغ هنجای و استرس به نهااها از مالیه
ای ماایا اس .
ال میاا پاسخگای نهااها :پاسخگای وبایت اس از تعهغ و احایاس مایئالی
ی فرا یا گروه یا نهاا نایب بیه انجیام وظیای هیه بیه او مویا یغه اسی  .بیه اوتقیاا
انغیسا ( ، 1971تامیه هرا  ،گاایش ااا و تشریی هرا منبههیا مهیم پاسیخگای
هاتنغ .تعری والیات آ  ،میاا احایاس مایئالی نهااهیا و مایئات ای قبیا مامعیه و
نواه بر خایا آنها ای ماامهه با مرام اس  .برا سنجش نظر پاسخگایا ای ای خ اص
با طرح گایه هیا ذییم ای قالی طیی لی یرت ،پرسیش یغه اسی  .1 :می معتقیغم هیه
مائات و هایگاایا از احااس مائالی تزم برخایاای هایتنغ؛  .2ای مامعیه میا نهااهیا
پاسخگا نیازها مرام نیاتنغ؛  .3مائات هااایه ای هایها خاا یضیای میرام یا ای
نظر ااینغ.
یوای قااوغ هنجای  :هنجایها ،یاهها یفتای متقیابل هایتنغ هیه ای گیروه ییا
مامعه متغاو اس و فرا ای مریا زنغگ خاا ،آنها یا م آمازا و به های م بنیغا و انتظیای
اایا هه ایگر افراا گروه یا مامعه نیا آ یا انجیام اهنیغ (وبیاق و نیی خلیق. 183: 1376 ،
تعری والیات یوای قااوغ هنجای وبایت اس از یوای قاانی ای مامعه ،برابیر افیراا
ای برابر قانا  ،مایگاه قااویغ و مقیریات ای بیی میرام و احایاس آیامیش و امنیی نا ی از
یوای هنجایها ای سطی مامعه (گًب  . 1389 ،ای ای توقیق ،برا سینجش متغییر ایزییاب
اانشجایا از یوای قااوغ هنجای از ای گایهها ای قال طی لی رت است ااه غ :به نظیر
م قاانی ای هشای ما بهخاب امرا م اا و هاه افراا مامعه ای برابر قانا برابرنیغ؛ بیه نظیر
م یوای قاانی ای هشای امنی و آیامش یا حاهم هراه اس .
ج استرس به نهااها :استرس به نهااها نقاط هاتنغ هه افراا بتااننغ بغو مش م بیا
نهااها و هایگاایا آ ایتباط برقرای هننیغ .وایم بیه وظیای و نقیشهیا موالیه تاسی
نهااها و هایگاایا آ و به امرا ایآمغ قااویغ و مقیریات ای قالی ایی نهااهیا ،قابلیی
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استرس یا فراهم م آویا (موان تبریا  . 57:1389،تعری والیات استرس به نهااهیا
وبایت اس از ایزیاب پاسخگایا از نواه وال را نهااها مامعه به طای هلی  .سینجش
معر ایزیاب پاسخگایا از میاا استرس به نهااها مختل بیا ایی گاییههیا ای قالی
طی لی رت ،صایت گرف  .1 :سازما ها اولت ای مامعه ما بهگانها وایم می هننیغ
هه افراا به یاحت برا احقا حقا خاا م تااننغ به آ سیازما هیا مرامعیه هننیغ؛  .2ای
مامعه ما اهالر سازما ها به وظای خیاا آ ینا هایتنغ و مطیابق بیا قااویغ و مقیریات وایم
م هننغ؛  .3ای مامعه ما اهالر سازما ها وال را خا و اف نغاینغ.
مشارکت مدنی :مشایه مغن به آ استه از فعالیی هیا ایاا اتلی اایا هیه از
طریق آنها اوضا ی مامعه ای امای موم زنغگ خیاا یره می هننیغ و بیه صیایت
ماتقیم یا نامایتقیم ای ی م ااا بیه حییات امتایاو خیاا سیهیمانیغ (مواین تبرییا ،
 . 108:1369م غا والیات چنی مشایهت  ،یره ای انیااع انجای هیا و سیازما هیا
بیراولتی اس ی  .منظییای از مشییایه ای سییازما هییا بیراولت ی  ،وضییای  ،انجییام ااا
فعالی ها و یا صاح مائالی باا ای ی سازما بیراولت اس  .ای ای توقیق ،بیرا
سیینجش میییاا مشییایه از مقیییاس چییاپی اسییت ااه ییغه اس ی هییه حییاو مقالییههییا :
 .1وضای  .2 ،انجام فعالی  .3 ،ها مال  .4 ،وضای ای هایتهها و  .5صیاح مقیام و
مائالی باا اس (میلر . 1380،به هر ی از ای مقالهها نارهها  1تا  5تخ ییص اااه
غه اس و با ماع هرا نارهها از مجایاع سیازما هیای هیه فیرا بیا آنهیا ایتبیاط اایا،
ناره مشایه امتااو او تعیی غه اس .
سرمایه جمعی :بنا به تعری زتام ا ،سیرمایه ماعی حاصیم مایع منیابع و ام انیات
فرا اس هه معاات ،ای اختیای هاه افراا مامعیه قیرای اایا (زتام یا . 149:1384،ای ایی
پژوهش از فهرس ایائه غه از سرمایه ماع تاسی زتام یا ( 148-154 :1384اسیت ااه
غه و بر مبنا آ منابع و ام انات هه م تاانغ ماو سرمایه ماعی اانشیجایا موایا
اا ،مغنظر قرای گرفته اس .
ال یواب امتااو  :اصطًح یابطه امتااو برا ترسیم یرایط بیه هیای می یوا
هه او یا چنغ ن ر ای یفتای مشایه ااینغ و ای چایچا ایی یفتیای مشیترک هیر یی
یفتای ایگر یا به طرز معنااای به حاا می آویا .ای نتیجیه یفتایهیا میذهای بیرهای
اساس مه گیر م انغ (وبر 31:1374،به سخ ایگر ،یواب امتااو بیه تعیامًت و
ایتباطات بی افراا اطً م اا .برا سنجش متغیر یواب امتااو  ،میاا یوابی و نیاع
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لی ییرت بییه

یواب ی (اقت ییاا  ،امتاییاو  ،سیاس ی  ،فرهنگ ی و وییاط ای قال ی طی ی
پاسخگایا ایائه غه اس (ول پای ،زاهغ و یان . 121:1388 ،
میاا اینغای  :اینغای وبایت اس از التاام فرا بیه ایی میایا قبیا خیایش.
ایی التیاام ای مجااوه ا از اوتقیااات ،احااسیات ،اوایا فیرا و ماعی هیه پیرامییا
خغاونیغ (امیر قغس و یابطهها ایاان بیا او متارهیا اسی  ،سیاما می پیذیرا .بیه طیای
خًصیه ،اینیغای یعنی میاا وًقه ،احترام ،سیلاک و پایبنیغ ( التیاام افیراا بیه ایی
(طالبا . 1380،
تعری والیات میاا اینغای وبایت اس از :میاا ره فرا ای مراسم مذهب و
گرایش به یفتایها این و یوای ماازی این ای اواا زنغگ یوزانیه ،هیه میاایا ییاا
غه با گایهها ذیم ای قال طی لی رت سنجیغه یغهانیغ .1 :انجیام مراسیم و مناسی
این برایم خیل مهم اس ؛  .2م اوتقاا به یوزهاای نغایم؛  .3م به خاانغ ناازهیا
یوزانه مقیغ هاتم.
ج خاناااه سالم :برا سینجش خیاناااه سیالم ،نگیرش اانشیجایا بیا ایی گاییههیا
سنجیغه غه اس  :م ای هنای خاناااه خاا احااس آیامش م هنم؛ ای خاناااه ما احترام
متقابم بی اوضیا خیاناااه حیاهم اسی ؛ ای خیاناااه میا هایه افیراا ای ت یایمگییر هیا
مشایه ااینغ .ناره بات پاسخگایا ای ای سه گایه نشا از اا ت خاناااه سالم اس .
احساس عدالت نسبی :بیه لویام تولیلی می تیاا چهیای نیاع احایاس ویغال یا از
ی یغیگر ت یی هیرا :احایاس وییغال تیازیع  ،قیانان  ،مشیایهت و فرصیت  .ای ایی
پژوهش ،وغال تازیع و قانان مطالعه غه اس  .ال احااس وغال تازیع  :ناظر بیر
تازیع برابر اباایها ماا زنغگ اس ؛ احااس وغال قانان  :بغی معان اس هیه
افراا مامعه معتقغ با نغ قانا ای مایا هایه امیرا می یاا و هایه ای برابیر قیانا ی ایا
فرض م انغ .احااس ویغال نایب بیا او گاییه ذییم سینجش یغه اسی  :ام انیات و
خغمات یفاه ای مامعه ما به صایت وااتنه تازیع م یاا؛ قیانا ای مامعیه میا ای
مایا هاه افراا به طای ی اا به امرا ای م آیغ.
 .8یافتههای پژوهش
با تامه به اااهها به اس آمغه 31/5 ،ایصغ پاسخگایا مرا و  68/5ایصیغ ز هایتنغ
هه نشا م اهغ تعیغاا اانشیجایا ز اانشیگاه پییام نیای بیشیتر از میراا اسی  .هاچنیی
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بیشتری فراوان به گروه سن  21تا  30سا تعلق اایا .متغیر ایگر ،طبقه اقت اا افراا هیه
به یوش ذهن مطالعه یغه اسی  56/7 .1ایصیغ پاسیخگایا خیاا یا میا .طبقیات پیایی
ااناتهانغ 37 ،ایصغ طبقه متاس و  20ایصغ طبقه خاا یا بات ایزیاب هراهانغ.
مغو اایه ی  ،فراوان پاسخگایا بر حا میاا متغیرها مایتقم و وابایته یا
نشا م اهغ .هاا گانه هه اااهها مغو نشا م اهغ  50/3ایصغ پاسیخگایا مییاا
برآویاه غ انتظایات ایز خاا یا ای سیطی پیایی  45/2 ،ایصیغ متاسی و فقی 4/5
ایصغ ای سطی باتی ایزیاب هراهانغ .وضعی ایزیاب اانشجایا ای م ل هها یاخص
برآویاه غ انتظایات ایز بغا مناا اس هه به نظر  48/6ایصغ پاسخگایا  ،مییاا
پاسخگای نهااها ای سطی پایی  39/7 ،ایصغ ای سطی متاس و  11/7ایصغ اانشیجایا
میاا پاسخگای نهااها یا ای حغ باتی ایزییاب هیراهانیغ .ایزییاب اانشیجایا از مییاا
یوای قااوغ هنجای ای مامعه بهمالابه ی ایگیر از م ل یههیا یاخص بیرآویاه یغ
انتظییایات ایز ی وضییعی مطلییاب یا نشییا نا ی اهییغ؛ بییه طییای هییه  45/2ایصییغ از
اانشجایا هه ناای به نیا از پاسخگایا انغ ،میاا یوای قااوغ هنجای ای مامعه یا
ای حغ پایی ایزیاب هراهانیغ 39/7 .ایصیغ ای حیغ متاسی و  13/3ایصیغ ای حیغ بیات.
هاچنی اااهها مغو بازگا آ اس هه فقی  7/7ایصیغ اانشیجایا توی مطالعیه
معتقغنغ هه میاا استرس به نهااها ای سطی باتی اس  44/4 .ایصغ معتقغنغ هیه مییاا
استرس به نهااها ای حغ پایی اسی و  47/9ایصیغ نییا مییاا استرسی بیه نهااهیا یا ای
سطی متاسط ایزییاب هیراه انیغ .مییاا سیرمایه ماعی اانشیجایا از وضیعی مطلیاب
برخایاای اس  .به طای هه میاا سرمایه ماع  51/2ایصغ اانشجایا ای حیغ متاسی
و  47/8ایصغ سیرمایه ماعی ای سیطی بیاتی اسی و فقی یی ایصیغ اانشیجایا از
سرمایه ماع پایین برخایااینغ .وضعی اینغای اانشجایا بهمالابه ی ی از م ل یههیا
سرمایه ماع بغی صایت اس هیه  56/7ایصیغ اانشیجایا از مییاا اینیغای بیاتی
برخایااینغ 39/3 .ایصغ از میاا اینغای متاسی و  4ایصیغ از مییاا اینیغای پیایین
برخایااینغ .میاا یواب امتااو  70/6ایصغ اانشجایا تو مطالعه ای حغ متاسی و
 22/7ایصغ ای حغ بات اس و  6/7ایصغ آنها یواب امتااو سطی پیایین ااینیغ79/4 .
 .1یوش ذهن ی از یوش ها مطالعه قشربنغ امتااو اس  .ای ایی یوش ،فیرا طبقیه خیاا یا تعییی
م هنغ؛ بغی نوا هه از افراا م خااهنغ خاا یا ای آ طبقه امتااو هه به گاا آنها متعلق به آ هاتنغ،
قرای اهنغ (هائ . 239:1375،
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ایصغ پاسخگایا ای سیطی بیاتی از خیاناااه سیالم برخایااینیغ .وضیعی برخیایاای
اانشجایا از احااس وغال بهمالابه ی ی ایگیر از واامیم ی ماهنیغه اوتایاا امتایاو
اانشجایا بغی صایت اس هه  70/4ایصغ اانشجایا احایاس ویغال پیایین ااینیغ.
 27/1ایصغ ای حغ متاس و  2/5ایصغ از سطی باتی از احایاس ویغال برخایااینیغ.
مشایه مغن بهمالابه ی از واامم میغی ی ماهنیغه بیه اوتایاا امتایاو از وضیعی
مااوغ برخایاای نیا ؛ به طای هه  99/4ایصغ اانشجایا از مشایه میغن پیایین
برخایااینغ و  0/6ایصغ مشایه متاسیط ااینیغ و هییج یی از اانشیجایا مشیایه
مغن باتی نغا تهانغ.
جدول  .2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان متغیرهاي مستقل و مؤلفههاي آن

متغتو
وآورده شدا انتاارات ارزشی
ارزیا ی دانشجویاا از متزاا پاسخگویی نهادنا
ارزیا ی دانشجویاا از متزاا رعای قواعد نگجارم
ارزیا ی دانشجویاا از متزاا دستوسی ه نهادنا
سومایه جمعی
متزاا دیگدارم
متزاا روا ط اجتماعی
و وردارم از انواده سالم
ا ساس عدال
مشارک مدنی

پایتن
50/3
48/6
45/2
44/4
1
4
6/7
2/8
70/4
99/4

متوسط
45/2
39/7
41/5
47/9
51/2
39/3
70/6
17/8
27/1
0/6

ا
4/5
11/7
13/3
7/7
47/8
56/7
22/7
79/4
2/5
0

مغو اایه  2تازیع فراوان پاسخگایا بر حا میاا اوتااا امتااو یا نشا م اهغ.
هاا گانه هه اااهها مغو نشا م اهغ 0/8 ،ایصغ پاسخگایا از اوتایاا بیی فیرا
پایین برخایااینغ .اوتااا بی فرا  41/7ایصغ پاسخگایا ای حغ متاسی اسی و 57/5
ایصغ اانشجایا اوتااا بی فرا باتی ااینغ .وضعی برخایاای اانشجایا ای اوتااا
تعایمیافته بهمالابه ی ایگر از م ل هها اوتایاا امتایاو بیغی صیایت اسی هیه 40/8
ایصغ اوتااا تعایمیافته ا ای حغ پایی  38/4 ،ایصغ ای سطی متاسی و  0/8ایصیغ ای
سیییطی بیییاتی اسی ی  .هاچنیییی هلییییه (  100ایصیییغ اانشیییجایا از اوتایییاا نهیییاا
پایین برخایااینغ .ای مجااع  46/2ایصغ اانشجایا اوتااا امتااو پایی  50/9 ،ایصیغ
ای حغ متاس و فق  2/9ایصغ اانشجایا از اوتااا امتااو بات برخایااینغ.

316

فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی ♦ سال ششم ♦ شماره بیستوچهارم
جدول  .2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان متغیر وابسته

متغتو
اعتماد تنفودم
اعتماد تعمتمیافته
اعتماد نهادم
اعتماد اجتماعی

پایتن
0/8
40/8
100
46/2

متوسط
41/7
38/4
0
50/9

ا
57/5
0/8
0
2/9

مغو اایه  3بیازگا مقیا ایر ضیری هابایتگ پیرسیا بیی متغیرهیا مایتقم و اوتایاا
امتااو اس  .نتایج به اس آمغه نشا م اهغ هیه یابطیه معنیااای بیی انتظیایات ایز ی و
م ل ه ها آ (ایزیاب اانشیجایا از مییاا پاسیخگای نهااهیا ،ایزییاب اانشیجایا از مییاا
یوای قااوغ هنجای و ایزیاب اانشیجایا از مییاا استرسی بیه نهااهیا  ،سیرمایه ماعی و
م ل ه ها آ (میاا اینغای  ،برخایاای از خاناااه سالم ،میاا یواب امتایاو و هاچنیی
میاا احااس وغال با اوتااا امتااو  ،ومیاا اایا .ن تیه قابیم تأمیم آ اسی هیه برحای
اطًوات به اس آمغه ،بی مشایه مغن و اوتااا امتااو یابطه معنااای وماا نغایا.
جدول  .3ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي مستقل فاصلهاي و اعتماد اجتماعی

اعتماد اجتماعی

نمرستگی
انتاارات ارزشی
ارزیا ی دانشجویاا از متزاا پاسخگویی نهادنا
ارزیا ی دانشجویاا از متزاا رعای قواعد نگجارم
ارزیا ی دانشجویاا از متزاا دستوسی ه نهادنا
سومایه جمعی
متزاا دیگدارم
و واردارم از انواده سالم
متزاا ا ساس عدال
متزاا روا ط اجتماعی
مشارک مدنی

متانگتن
21/23
7/00
7/19
6/99
39/80
11/03
12/43
3/84
16/27
1/73

انحواف معتار ویب نمرستگی معگادارم
0/000
0/644
6/681
0/000
0/559
2/566
0/000
0/578
2/708
0/000
0/518
2/352
0/000
0/378
6/082
0/000
0/445
2/852
0/000
0/353
2/45
0/000
0/497
1/673
0/000
0/214
3/111
0/548
0/034
3/054

مغو اایه  ،4آزما ت ی برا فرضییههیا اایا متغییر واسی یا نشیا می اهیغ.
هاا گانه هه ای میغو می تیاا اییغ ،هیر چهیای فرضییه میایا بویث میایا تأئییغ قیرای
گرفتهانغ؛ بهگانها هه انتظایات ایز بیا اوتایاا امتایاو بیهواسیطه متغیرهیا سیرمایه
ماع و احااس وغال یابطه معن اای ااینغ .به های ترتی سیرمایه ماعی بیهواسیطه
متغیر احااس وغال با اوتااا امتااو یابطیه مالبتی اایا و هاچنیی احایاس ویغال بیر
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اوتااا امتااو به واسطه مشایه

مغن تأبیر اایا.

جدول  .4نتایج تحلیل فرضیههاي واسطهاي

فو تهنا
نمرستگی انتاارات ارزشی و اعتماد اجتماعی هواسطه سومایه جمعی
نمرستگی سومایه جمعی و اعتماد اجتماعی هواسطه ا ساس عدال
نمرستگی انتاارات ارزشی و اعتماد اجتماعی هواسطه ا ساس عدال
نمرستگی ا ساس عدال و اعتماد اجتماعی هواسطه مشارک مدنی

نمرستگی تفکتکی سطال معگادارم
0/000
0/567
0/000
0/410
0/000
0/477
0/000
0/493

با است ااه از نرمافاای آماس ،یواب بی متغیرها مغ بر اساس میغ نظیر ایائیه یغه بیه
قرای ذیم مشخص غه اس :

نمودار شماره  .2دیاگرام مسیر استانداردشده روابط بین متغیرهاي مدل

هاا گانه هه ای مغ هاباتگ م تاا ایغ ،به ما متغیر مشایه مغن بقییه متغیرهیا بیه
صایت ماتقیم و بیرماتقیم بر متغیر واباته اصل تأبیر م گذاینغ و ای مجااع  51ایصیغ
تغییرات یا تبیی م هننغ هه قابم تامه اس .

جدول شماره  .5آمارههاي برازش رابطه بین متغیرها
CFI

IFI

RFI

NFI

Chi-square
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0/995

0/995

0/947

0/989

34/66

آمایهها برازش مغ نشا م اهنغ هه مغ تجربی فیا بیرازش مناسیب از اااههاسی .
بغی معن هه ت اوت معن اای میا اااهها ناانها و اااهها تالیغ یغه تاسی میغ
تولیل وماا نغایا .ای ااوا با تامه به مقاایر بیات یاخصهیا  NFIو  CFIهیه تقریبیا،
ناای به ی هاتنغ و هاچنی مقغای اخص  RMSEAهه هاچ تر از  0/1اسی  ،میغ
قابم پذیرش اس  .بنابرای م غ نظر طراح غه با حذ مایر مشایه مغن به سا
اوتااا امتااو تاس اااهها ناانه اخذ غه پشتیبان م اا.
 .9جمعبندی و نتيجهگيری
اوتااا امتایاو بیهمالابیه ی ی از م ل یههیا اساسی سیرمایه امتایاو  ،1از طرییق تایهیم
اقغامات هااهنگ ،هایای مامعه یا بهباا بخشییغه (پاتنیام 167:1993،و مامی افیاایش
«ذخیره امتااو خیرخااه  »2م اا .اوتااا امتااو بیه ایی م هیام «صیرفا ،یی ایزش
ف ن اه نیا  ،بل ه بر ی ام ا گاتراه برا یفتای مبتن بیر ها یای نییا اتلی اایا»
(هاییس و تییان یس 1387 ،هییه طیی گاییتراها از منییافع یا ای بییر می گیییرا .مطالعییات
گاناگا منافع متناع اوتااا امتااو یا اببیات هیراهانیغ .منیافع از قبییم بهبیاا وال یرا
اقت اا (پاتنیام1993 ،؛ فاهایامیا ، 2000 ،تاسیعه انایان (هلای  ، 1988 ،هیاهش میرم
(چلبیی و مبییایه  ، 1384 ،ح ارانیی خییا (بلینییغ ، 2006 ،ایتقییا مشییایه مییغن
(پاتنام ، 2000،سًم امتایاو (فاینیا ، 2011 ،تقایی یوح امتایاع (اتاییان  1993 ،و
افاایش یفیاه خیاناای (نایاییا و پریچی 1999 ،؛ میالاچا و ها یایا  . 2000 ،هایه منیافع
حاصم غه از اوتااا امتااو اهای یایا و بی هاتیا آ یا ای سیعاات امتایاع نشیا
م اهنغ .از ای یوس هه تزم اس سیاس گذایا امتایاو ای فیراهم هیرا بایترها
ایجاا آ ب ا نغ .البته برخایاای بیشتر برخ از اوضا مامعه (از مالیه اانشیجایا بیه
ول تأبیرگذای ا ای مه اه اف ای و ابربخش بیشتر ا ای یونغ حره مامعیه بیه
سا تاسعه بایای با اهای تر اس  .ای های یاستا ،ای ایی مقالیه مییاا اوتایاا امتایاو
اانشجایا اانشگاه پیامنای سنجش و واامم م بر بر اوتااا امتااو آنا ناسای غ.
 .1البته برخ از انغیشانغا معتقغنغ هه اوتااا تش یماهنغه سرمایه امتااو نیا  ،بل ه بیشیتر بازتیاب از
وماا آ اس (به وناا مالا  ،لیانا و مهتا. 1997 ،

2. Social Stock of Goodwill
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هاا گانه هه ای بوث نظر ا ایه غ ،اوتااا م هام چنغبعیغ اسی و از واامیم
مختل تأبیر م پذیرا .از نظر زتام ا ( ، 1384اوتااا ای وی این ه از واامیم فیرا متیأبر
اس  ،م تاانغ از رای ساختای نیا تأبیر پذیرا .یافتهها توقیق حاضر نشا م اهغ هیه
میاا برخایاای اانشجایا از اوتااا امتااو و متغیرها تعیی هننغه آ  ،هیم ای سیطی
فرا و هم ای سطی امتااو  ،از وضعی مااوغ برخایاای نیای  .آمایهیا بیه اسی
آمغه نشا م اهغ هه  90/5ایصغ پاسخگایا برآویاه غ انتظایات ایز خیاا یا ای
سطی متاس یو به پایی ایزیاب هراهانغ .ای قغی ناب بایای هشیغایاهنغه اسی و بیرا
ساختای امتااو آسیب مغ تلق می یاا؛ چیرا هیه سیاختای حیاهم بیر مامعیه نتاانایته
انتظایات ایز اانشجایا یا بهمالابه ی گروه امتااو می بر ای تویا بیرآویاه سیازا.
فق  11/7ایصغ پاسخگایا میاا پاسخگای نهااها یا ای حغ بات ایزیاب هراهانغ و ای
بغا معناس هه  89/3ایصغ پاسخگایا معتقغنیغ هیه مییاا پاسیخگای نهااهیا ای حیغ
متاس یو به پایی اس  .هاچنی ایزیاب اانشجایا از مییاا یوایی قااویغ هنجیای ای
مامعه وضعی مطلاب یا نشا نا اهیغ؛ بیه طیای هیه  45/2ایصیغ از اانشیجایا  ،هیه
ناای به نیا از پاسخگایا اس  ،مییاا یوایی قااویغ هنجیای ای مامعیه یا ای حیغ
پایی ایزیاب هراهانغ .از طر ایگر ،فق  7/7ایصغ اانشیجایا توی مطالعیه معتقغنیغ
هه میاا استرس به نهااها ای سطی باتی اسی  .ای مجایاع ایزییاب اانشیجایا توی
مطالعه از برآویاه غ خااستهها و مطالبات ا ای سیطی هیً  ،هیه مقالیها سیاختای
مواا م اا ،ایزیاب مالبت نیا و معتقغنغ هیه نهااهیا ای پاسیخگای و ای اسیترس
باا وضعی مطلاب نغاینغ و قااوغ هنجای ای مامعه به طای مناس یوایی نای یاا.
ای مقابم ،سرمایه ماع اانشجایا از وضعی نابتا ،خاب برخایاای اس ؛ بیه نویا هیه
 99ایصغ از پاسخگایا از سرمایه ماع متاس یو به باتی برخایااینغ.
هاچنی یافتهها توقیق بازگا وضعی نگرا هننغه ای م ل هها احایاس ویغال
و مشییایه مییغن اس ی ؛ بییه طییای هییه ناای ی بییه  100ایصییغ اانشییجایا مشییایه
سازما یافته مغن پایین ااینغ و  70/4ایصغ احااس تبعیض م هننغ و قطعا ،م تیاا ایی
میاا ها یا به سطی پایی اوتااا نهاا اانشجایا ناب ااا .مییاا اوتایاا امتایاو 97/1
ایصغ اانشجایا متاس یو به پایی اس  .بعغ مائلهساز سطی پیایی اوتایاا امتایاو ای
مقاله اوتااا نهاا اس هه  100ایصیغ پاسیخگایا اوتایاا نهیاا پیایین ااینیغ و ایی
وضعی م تاانغ ای ایازمغت مشرووی نظام سیاس یا با چالش ماامه سازا.
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تولیم آمای یافتهها توقیق ،نظریات زتام ا و چلب یا تأییغ می هنیغ؛ بیه طیای هیه
اخصها انتظایات ایز (با تاام م ل ههایش و سرمایه ماعی (بیا تایام م ل یههیایش و
میاا احااس وغال با اوتااا امتااو یابطه مالب ااینغ .هاا گانه هه مغ تجرب بهاسی
آمغه از نرمافاای آماس نشا م اهیغ ،متغیرهیا انتظیایات اانشیجایا از مییاا پاسیخگای
نهااها ،میاا یوای قااوغ هنجای  ،میاا استرس به نهااها ،میاا اینغای  ،برخایاای از
خاناااه سالم و میاا یواب امتااو و احااس ویغال بیه صیایت مایتقیم و بیرمایتقیم بیر
متغیر واباته تأبیر م گذاینغ و ای مجااع  51ایصغ تغییرات آ یا تبیی م هننغ.
با اانش نای  ،مطالعیه
ب ترایغ اانشجایا پیشگاما مغینیته هاتنغ .آ نای تخ
ایوس هه واغتا ،ناخ ولا نای و ایگرگانها از مها و پغیغهها هات به اس
م اهنغ ،توا بنیاای نگرش به خاا از زما ویوا به اانشگاه و به تبع آ  ،تغییر ساختای
م و موتاا یواب امتایاو افیراا ،برحای بیاوی انغیشیهپیراازا نظرییه انجیامگیر
امتاییاو ( 1هییافا  1959و بییاتلر  1993و نقیش اساسی اانشییجایا ای ایجییاا تاییایاات
ساختای  2هه بر حای اییغگاه صیاح نظیرا ناسیاز از یرای پاییها تاسیعه اسی
(اسالار  ، 1967هاگ مبی نقش پیشگامانه و توا آفری اانشجایا ای ماامیع ای حیا
گذایانغ .ی از پیامغها آمازش اانشیگاه برطبیق تجربیه مهیان ناسیاز و مغینیتیه،
اوتااا به نظامها انتااو اس  .افراا ،ای پ تو یم اوتاااهرا بیه نظیامهیا و نهیااهیا یا
فرام گیرنغ ،م آمازنغ هه چگانه به افراا بریبه اوتااا هننیغ ،آنهیا یا ا یا خیاا تلقی
ن ننغ ،ایگرا یا هاانگانه هه هاتنغ بپذیرنغ و نهااهیا امتایاو یا از خیاا بغاننیغ و بیه
آنها اوتااا هننغ .افراا تو یمهراه ،با واسطه وامم آگاه  ،ای قیاس با ایگرا  ،معیایها
و ر میغی نظییر ویامگرایی و تخ یصگرایی و اوتایاا بیه نهااهیا انتااوی یا بیههیای
م گیرنغ و از قابلی اوتاااپیذیر بیاتتر برخایااینیغ .می تیاا امییغوای بیاا هیه ایی
اوتاااپییذیر  ،بییهمالابییه نییاو آگییاه امتاییاو نییای  ،تاسی والییغی اانییشآماختییه ای
اانشگاه ،ای فضا خاناااه هه اصل تری هانا امتااو غ اولیه اس  ،به فرزنیغا نییا
منتقم اا و اوتااا فرزنغا به نظام امتااو یا نیا بیات بیرا .ای مقابیم ،افیراا هیه سیطی
تو یًت باتی نغاینغ ،ناب به بیگانگا موتاطترنغ و نایب بیه نظیامهیا انتااوی نییا
نا تااننغ نظر مالبت اا ته با نغ .چنی هاان الگاهیا ف یر سینت تیر ااینیغ ،یوحییه
1. Theories of performativity
2. Structural differentiation
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انتقاا هاتر ای میا ا وماا اایا و ای ایزیاب اطرافیا بیشتر به ظااهر و ویژگ ها
انتااب نظیر منای  ،نژاا ،خاستگاه امتااو و خاناااگ آنها تامیه می هننیغ .ایی گانیه
افراا نیا به نابه خاا طرز ف ر ا یا به خاناااه و فرزنغا منتقم م هننغ و به نهاای سیاز
ب اوتایاا و فاصیله گییر هیر چیه بیشیتر از الاامیات مهیا نیای و بیه سیخ ایگیر ،بیه
تاسعهستیا و تاسعهگریا خغم م هننغ.
با تامه به یابطه تعریی یغه و تقایی هننیغه ا هیه مییا اانشیگاه  ،مغینیتیه و اوتایاا
نهاا وماا اایا و نیا با تامه به یابطه سهمانبه میا اوتااا ،سرمایه امتااو و تاسیعه ،نیاز
باا سطی اوتااا ،به ویژه اوتااا امتااو و نهاا ای بی اانشجایا یا باییغ خطیر وامیم
برا مامعه و هشغای مهم و معن اای برا سیاس گذایا و ت ایمسازا تلق هرا.
اوتااا امتااو ی اایای ایز انغ اس بایغ از طریق نظام امتااو ضیاان یاا
(پاتنام . 2000 ،ضاان اوتااا تأهیغ بر ایجاا واامم امتااو سیازنغها هاچیا سیرمایه
ماع و ب ه ها یواب یسا و بیریسا اسی و البتیه ای هنیای ایی تأهییغ ،تامیه و
تأهیغ بر حذ واامم تخری گر و فرساینغه اوتااا امتااو نیا ضیروی اسی ؛ ویاامل
هاچا احااس تبعیض و اوتااا نهاا پایی  ،زیرا تا زمان هه واامم تخریی گیر اوتایاا
امتااو پابرما با نغ ،واامم سازنغه آ تاا هاف برا تضای بقیا اوتایاا امتایاو و
نهاا نخااهنغ اا  .نظم اماهراتی  ،قغیت وظیا ای خلق واامم سازنغه اوتااا و از
بی برا واامم تخری گر آ اایا ،لیذا تزم اسی اصیا اساسی اماهراسی هاچیا :
وام گرای  ،وغال  ،ایتباط باز ،استرس بیه نهااهیا و پاسیخگا بیاا آنهیا ،تازییع مناسی
قییغیت ،حاهاییی قییانا  ،قییانا گراییی و برابییر حقییاق هاگییان ای برابییر قییانا و
ام ا ساز برا ایجاا و تضای فعالی سازما ها بیراولت ای مامعیه میای و سیای
اا .اگر بنا به قاوغه سهمنبها اوتااا (اوتاااهننغه ،اوتااا انغه و ماضاع اوتااا  ،یاه
ح ام اای و ح اران یا به مالابه ماضاع اوتااا ای نظر بگییریم ،هایآمیغتری یاهبیرا
برا نهااینهساز اوتااا و پیشگیر از فرسیایش بیشیتر آ ای مامعیه و خ اصیا ،ای مییا
نخبگا  ،ایجاا اماهراس و تقای مایتار آ  ،بای مشیایه فعیا هاگیان و تضیای
حقا هرونغ ای مامعه اس .
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