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چکـیده
اعتماد اجتماعی از اجزای ضروری زندگی اجتماعی بوده و به منزله یکی از مفاهیم کانونی جامعه شناسی تلقی می شود.
عالیق جامعه شناسان در بررسی و تبیین اعتماد در طی دو دهه اخیر رشد سریع و فزاینده ای از خود نشان داده است.
بدون انسجام اجتماعی و اعتماد ،پایداری نظم اجتماعی امکان پذیر نیست .اعتماد اجتماعی تکیه گاه روابط اجتماعی و نیز
اولین جزء اساسی نظریه های نوین سرمایه اجتماعی است .اعتماد اجتماعی را میتوان به عنوان مجموعه ای از انتظارات،
تعهدات اکتسابی و به لحاظ اجتماعی تایید شده در نظر گرفت که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان ها و نهادهای
مربوط به زندگی اجتماعی خود دارند .اعتماد اجتماعی به مثابه پدیده اجتماعی تلقی شده و اصول پنج گانه جامعه شناختی
تحلیل دورکیمی آن عبارتند از « :ماهیت و چیستی»« ،الگوهای اجتماعی»« ،همبسته ها»« ،پیشایندها» و «پسایند های
پدیده های اجتماعی» .طی بیست سال گذشته ،با توجه به اهمیت اعتماد اجتماعی درایران ،تحقیقات متعددی در این
خصوص انجام شده است .با توجه به فراوانی و تنوع تحقیقات انجامشده ،نیازبه انجام تحقیقات ترکیبی مثل فرا ترکیب
دراین حوزه احساس میشود .هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه چارچوب و الگویی جامع و یکپارچه در خصوص اعتماد
اجتماعی در ایران خواهد بود .تحقیق از نوع فرا ترکیب خواهد بود .اطالعات تحقیق با استفاده از چهار منبع اینترنتی پایگاه
اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ( ،)sid.irپایگاه اطالع رسانی نشریات علمی ایران( ،)magiran.comپایگاه مجالت
تخصصی نور ( ،)Noormags.irپرتال جامع علوم انسانی ( )Ensani.irجمع آوری شده است .یافته های تحقیق حاضر
حاکی از آن داشته که طی سالهای  0019تا 0099تعداد  002مقاله در موضوع اعتماد اجتماعی درایران ثبت شده است.
نتایج استفاده از روش فراترکیب تحقیق را قادر به ارائه چارچوب و الگویی جامع و یکپارچه تبیین اعتماد اجتماعی در ایران
نموده است .بر اساس مدل پیشنهادی اعتماد اجتماعی قابل تفکیک و تبیین در چهار بخش به ترتیب فراوانی عبارتند از
پیشایندها ( 02درصد) ،پسایندها ( 01درصد) ،وضعیت ( 00درصد) و کلیات ( 5درصد) بوده است .بیشترین عوامل موثر بر
اعتماد اجتماعی درایران اختصاص به دینداری ( 01مقاله) ،احساس امنیت اجتماعی (02مقاله) ،طبقه اجتماعی ( 00مقاله)،
دگرخواهی (نوع دوستی) و رسانه های جمعی(هر کدام 00مقاله) ،تحصیالت و رضایت از زندگی (هر کدام  0مقاله) داشته
اند .بیشترین اثرات اعتماد اجتماعی اختصاص به به دو متغیر مشارکت اجتماعی ( 09مقاله) و احساس امنیت اجتماعی (00
مقاله) داشته است.
واژگـان کلـیدی :اعتماد اجتماعی ،فراترکیب ،مجالت علمی ،مدل جامع.

 -0دانشیار جامعه شناسی دانشگاه امام حسین(ع) Mazaki42@yahoo.com
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« بحث سرمایه اجتماعی بازنگری نظری در جامعه شناسی ایران شده و هم چنین در انجام پژوهش اجتماعی به متغیرهای
جدیدی چون اعتماد اجتماعی ،روابط اجتماعی ،کنش اجتماعی و نهادها و سازمانهای اجتماعی در فهم و درک مسیر حرکت جامعه
توجه شده است»( .آزاد ارمکی و اسدی دربندی)0010 ،
اعتماد یکی از جنبههای مهم روابط انسانی و اجتماعی در میان افراد ،گروهها و نهادهای اجتماعی است و در جریان تعامالت
اجتماعی وفرآیند روابط اجتماعی وکنشهای متقابل بین افراد ،گروههای اجتماعی و سازمان ها با یکدیگر تبلور می یابد .اعتماد
نتیجه تعامالت اجتماعی موجود و گروهها و انجمن ها و فعالیت های اجتماعی است .اعتماد نقش مهمی را در ایجاد نظم و
همبستگی اجتماعی و نیز حفظ آنها بر عهده دارد .در عین حال ،اعتماد اجتماعی ،ازعناصرمهم درپذیرش وهمدلی اجتماعی محسوب
می شود ودرعین حال ،بسترسازتعامالت اجتماعی وکانون مفهوم سرمایه اجتماعی است .اعتماد اجتماعی از شرایط و الزامات عمده و
کلیدی برای موجودیت هر جامعه محسوب می شود و برای حل مسائل و آسیب های اجتماعی ضروری به نظر می رسد بطوری که
باعث پیدایش آرامش و امنیت روانی می گردد و برای حرکت موفقیت آمیز اقتصاد و افزایش مشروعیت نظام و توسعه سیاسی و
اجتماعی ضرورت دارد .اعتماد به عنوان عنصری تاثیرگذار ،می تواند تمام جنبه های زندگی بشری راشکل داده و زندگی اجتماعی
را ممکن وآسان سازد .اعتماد اجتماعی یکی زا مهمترین مولفه های توسعه اجتماعی و گسترش مدرنیته است.
اعتماد اجتماعی ازاجزای ضروری زندگی اجتماعی است .اعتماد اجتماعی مهمترین وجه شاخص در مطالعات سرمایه اجتماعی
است .اعتماد اجتماعی ،به عنوان مهم ترین سازه سرمایه اجتماعی و از مهم ترین مفاهیم مطرح در حوزه علوم اجتماعی
معاصراست .چرخش ساختار اجتماعی و تغییرات همه جانبه در عرصه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعه مدرن و
مخاطرات ناشی از این تغییرات توجه به این مفهوم را جدی ساخته است .با اهمیت یافتن اعتماد اجتماعی در جامعه معاصر ،به
تدریج این مفهوم در نزد سیاستگذاران ،برنامه ریزان و دولتمردان ازجایگاه خاصی برخوردار شد تا جایی که سنجش سرمایه
اجتماعی و به تبع آن اعتماد اجتماعی در قانون برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی کشور ،نیز مورد توجه قرار گرفت.
مفهوم اعتماد اجتماعی از مفاهیم کلیدی و کانونی جامعه شناسی بوده و از آغاز طرح مباحث جامعه شناسی ،اندیشه بسیاری از
صاحب نظران کالسیک را به خود معطوف کرده است .در نزد جامعه شناسی کالسیک ،بدون انسجام اجتماعی و اعتماد ،پایداری
نظم اجتماعی امکان پذیر نیست .اعتماد متقابل اجتماعی مردم یکی از عناصراصلی نظم اجتماعی است .اعتماد اجتماعی عنصری
حیاتی و مایه قوام جامعه است و ارتباط ناب منوط به اعتماد متقابل است .اعتماد در یک جامعه مانند شیرازه ای است که افراد یک
جامعه را به هم پیوند می دهد و از انفصال و پراکندگی آنها جلوگیری می کند .اعتماد به لحاظ روانشناختی باعث پیدایش آرامش،
امنیت و سالمت روان خواهد شد .به لحاظ اجتماعی ،اعتماد پیش شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه ای محسوب می
شود که به مشخصه های روابط اجتماعی تکیه می کند .چرخش شاخص های توسعه از مؤلفه های اقتصادی به سوی عوامل
اجتماعی و فرهنگی ،منجر به ورود مقوالت جدیدی همچون اعتماد به عرصة توسعه شده است .طرح مقولة اعتماد ،در واقع رشد
نوعی جهت گیری فرهنگ محوردر جامعه می باشد و به تعبیر زتومکا مصداق گردش از مفاهیم سخت اقتصادی به سوی مفاهیم
نرم فرهنگی است.
« عالیق جامعه شناسان در بررسی و تبیین اعتماد در طی دو دهه اخیر رشد سریع و فزاینده ای ازخود نشان داده است .سواالت
اصلی مطرح شده در باره اعتماد اجتماعی مدنظرمی باشد که مجموعه ای قوی از ادبیات در حال ساخت و جستجوی این سواالت
است که عبارتند از :ماهیت آن چیست؟ چه زمانی تضمین می شود؟ چه شرایطی آن را تحریک ،پایدار و تقویت می کند؟ و چه
چیزی آن را فرسایش داده و نابود می کند؟ آنچه از نظر تجربی کمتر مورد مداقه قرار گرفته عبارتند از :الف) چگونگی سنجش و
اندازه گیری اعتماد اجتماعی (و شیوع آن در جوامع مختلف) ،ب) چگونگی (و چرایی) ارتباط آن با برخی از سیستم های سیاسی و
ج) هم چنین مطالعات تطبیقی چگونگی تفاوت های اعتماد اجتماعی بین ملت ها» (وردووچی و اشروئر)0909 ،
«ما با اعتماد به عنوان جنبه ای از رابطه بین دو یا چند بازیگر رفتار می کنیم و بنابراین از آن به عنوان اعتماد رابطه ای یاد
می کنیم .اعتماد زمانی وجود دارد که یکی از طرفین رابطه معتقد باشد که طرف مقابل انگیزه ای دارد که به نفع او عمل کند یا
منافع خود را جدی بگیرد .دو بعد اصلی اعتماد عبارتند از )0( :شایستگی یا قابلیت اطمینان (آیا می توان به شما اطمینان داشت که
کار یا عملی را که انجام داده اید ،به شیوه ای مناسب انجام دهید؟) و ( )0امانت (درستی) ،صداقت و تعهد به "حداقل ضرر"
نرساندن با احترام به من در یک موقعیت خاص (کوک و گرباسی« .)0990 ،از حدود سال  ،0019موج جدیدی از نگرانی نظری با
اعتماد ظهور کرد (زتومکا .)0990 ،البته این نگرانی نتیجه دو مطلب بود )0 :درک این نکته که اعتماداجتماعی و سیاسی رو به زوال
است و  )0این استدالل که اعتماد برای یک جامعه خوب و برخوردار از رشد اقتصادی و هماهنگ ضروری و الزم است(لوی،
(»)0990به نقل از مارش« .)0900 ،اعتماد اجتماعی در سطوح خرد و کالن میتواند زمینة ایجاد احساسات مثبت و منفی را در فرد
نمایان کند .اعتماد اجتماعی با توجه به دو رهیافت روانشناختی و جامعهشناختی ،قابل بررسی است .رهیافت روانشناختی ،اعتماد را
به عنوان ویژگی فردی مطرح میکند و بر نقش احساسات و عواطف فردی ،تأکید میورزد .رهیافت جامعهشناختی ،اعتماد را به
عنوان ویژگی روابط اجتماعی یا نظام اجتماعی در نظر میگیرد .برآیند این دو دیدگاه ،دیدگاه ترکیبی است .این دیدگاه سعی دارد به
جای تأکید صرف بر عوامل روانی یا عوامل اجتماعی ،مچموعة این عوامل را در نظر بگیرد» (گروس.)0990 ،
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«اعتماد برای درک پویایی روابط اجتماعی کلیدی است ،تاآنجا که غالباً به عنوان چسبی که جامعه را به هم چسبیده نگاه می
کند .در تحلیل اعتماد اجتماعی ،بیشتر به بررسی اثرات اعتماد توجه می شود تا شرایط و عوامل موثر در آن .چنین رویکرد بدیعی
تضمین می کند که جامعه شناسی اعتماد همچنان بینش مهمی در مورد عملکرد جامعه مدرن در سال های آینده فراهم می کند.
دانشمندان علوم اجتماعی مدتهاست اصرار دارند که بدون اعتماد ،جامعه همانطور که می دانیم امکان پذیر نیست؛ بنابراین جای
تعجب نیست که اعتماد در مرکز تحقیق جامعه شناسی است .تا به امروز ،مطالعه اعتماد در راس جامعه شناسی باقی مانده است که
اغلب ناشی از این استدالل است که اعتماد زمینه ساز انواع نتایج کلیدی برای جامعه است ،مانند عمل مقابله به مثل (عمل
متقابل)(هایاشی و همکاران ،)0000 ،کنش جمعی(اوستروم ،)0001 ،همبستگی (ملم ،)0992 ،برابری (اسمیت ،)0909 ،نظم
اجتماعی (کوک )0905 ،و دموکراسی (چوی و دیوید .)0900 ،تحقیقات اعتماد عالوه بر آنکه شامل بستری از نظریه پردازی ها و
سواالت جامعه شناسی بوده ،در سایر رشته های مهم علوم اجتماعی و فراتر از آن نیز در حال رشد است .برای نمونه روانشناسی
(مسیک و همکاران ،)0010 ،اقتصاد (فهر ،)0990 ،بیوشیمی (کاسفلد و همکاران ،)0995 ،علوم اعصاب (کرویگر و همکاران)0992 ،
و ژنتیک (کسارینی و همکاران .)0991 ،هم چنین اعتماد در بسیاری از رشته های حرفه ای برای نمونه بازاریابی (مورگان و هانت،
 ،)0000مدیریت وسازمان (مایر و همکاران )0005 ،و سیستم های مدیریت اطالعات (پاولوف و گیفین )0990 ،به کانون تحقیقات
تبدیل شده است .اعتماد در تئوری های جامعه شناسی کالسیک نقش اساسی داشته و هم اکنون به صورت تجربی در چارچوب
مجموعه گسترده ای از روابط اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است مانند کسانی که در محل کار هستند (بارت و کنز ،)0005 ،بین
فروشندگان و خریداران (کولوک ،)0000 ،سهامداران و بانک ها (ینکی ،)0901 ،حوزه سازمانها (پاول ،)0002 ،حوزه جرایم (اسمیت
و پاپاچریستوس ،)0902 ،شهروندان و حکمرانان (چوی و دیوید ،)0900 ،دانشمندان (زوکر و همکاران ،)0002 ،حوزه آتش نشانی
(پرات و همکاران ،)0900 ،پزشکان و بیماران (اشنیتکر ،)0990 ،اعضا خانواده (لی و تان ،)0900 ،حوزه افراد مطلقه (بورک و
استتس .)0000 ،با توجه به گستردگی کاربردها در زمینه های مختلف ،اعتماد برای تعدادی از زیرشاخه های جامعه شناسی از جمله
جامعه شناسی اقتصادی (گرآن آوتر ،)0015 ،روانشناسی اجتماعی(سیمسون و وایلر ،)0905 ،جمعیت شناسی(الرزلری و هاستون،
 ،)0019روابط نژادی ،جنسیتی و طبقاتی (اسمیت ،)0909 ،اخالق (هیتلین و وای سی ،)0909 ،تعلیم و تربیت (بریک و اشنایدر،
 ،)0990جامعه شناسی پزشکی(استپانیکف و همکاران ،)0992 ،مهاجرت (پورتس )0005 ،وغیره مهم تلقی می شود»(شیلکه و
همکاران)0900 ،
جامعه جدیدبه دلیل برخورداری از ویژگی های منحصر به فردی چون گستردگی و تنوع جوامع ،پیچیدگی نهادها ،افزایش ابهام
و غریبه بودن نسبت به محیط اجتماعی توجه به اعتماد داشته و نقش آن در حیات اجتماعی را واقعیتی جدی تلقی نموده است.
کاهش اعتماد اجتماعی از جمله مسایل جامعه ایران به شمارمی آید .طبق یافته های تحقیقات پیشین (آزاد ارمکی و کمالی،0010 ،
شارع پور ،0019 ،طرح ملی پیمایش سرمایه اجتماعی ،0000 ،امیر کافی ،0025 ،اوجاقلو و زاهدی )0010 ،سطح اعتماد اجتماعی به
دالیلی کاهش یافته که این امر به باور بسیاری از اندیشمندان ،در سطح خُرد بر روابط و مناسبات اجتماعی شهروندان ،در سطح
میانی بر نهادهای اجتماعی ای همچون خانواده و در سطح کالن بر سیستم اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار بوده است (کرمی و
همکاران .)0000 ،این کاهش می تواند نشانه های آسیب شناختی روابط اجتماعی تلقی شود .حیات اجتماعی در شرایط بی اعتمادی
با انواع اختالالت همراه است .کاهش اعتماد به تهدیدهایی برای انسجام اجتماعی تبدیل می شود .نادیده گرفتن آن به منزله فاصله
گرفتن از جامعه سالم است .فقدان اعتماد اجتماعی موجب بروز رفتار ضد اجتماعی ،خشونت و سایر مشکالت اجتماعی می گردد.

 -1-1سوال اصلی پژوهش
اعتماد اجتماعی درایران از منظر جامعه شناسی به مثابه پدیده اجتماعی تلقی می شود .با توجه به کثرت تولیدات علمی
پژوهشی طی دو دهه گذشته ،چگونه می توان چارچوب و الگویی جامع ویکپارچه برای تبیین این پدیده اجتماعی (اعتماد اجتماعی)
ارائه نمود؟ نقش و کارکرد روش جدید فراترکیب در این راستا چگونه خواهدبود؟

 -2-1اهداف فرعی پژوهش
الف) چگونگی «روند پژوهشی» تحقیقات اعتماد اجتماعی در ایران طی سالهای  0019تا .0099
ب) چگونگی «گرایشهای پژوهشی» تحقیقات اعتماد اجتماعی در ایران طی سالهای  0019تا .0099
ج) انواع گوناگون متغیرهای اصلی و فرعی در هر کدام از بخش های مربوط به «گرایشهای پژوهشی» تحقیقات اعتماد
اجتماعی در ایران طی سالهای  0019تا .0099
د) اولویت بندی (رتبه بندی) «گرایشهای پژوهشی» تحقیقات اعتماد اجتماعی در ایران طی سالهای  0019تا .0099
ه) چگونگی امکان" ارائه چارچوب و الگویی جامع و یکپارچه در خصوص تبیین اعتماد اجتماعی در ایران " با استفاده از روش
فراترکیب.
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 -2اعتماد اجتماعی :چیستی فضای مفهومی ،بسترتاریخی و گونه شناسی (سنخ شناسی) سطوح آن
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« در کل جامعه شناسان معاصر و کالسیک تعاریف متعدد و مختلفی از اعتماد اجتماعی ارائه نموده اند که این تعاریف بیانگر
سطح تحلیل ،رویکرد ،مبنای نظری ،نوع اعتماد مورد نظر و سطح مطالعه آنها درباب اعتماد اجتماعی میباشد»(آزادارمکی.)0010 ،
پورتز ( )0000پیشنهاد می کند که سه وجه در توصیف سرمایه اجتماعی غالباً با هم جمع می شوند :فرایندهای اجتماعی منجر به
سرمایه اجتماعی (مانند جمع گرایی و اعتماد) ،خود سرمایه اجتماعی و نتایج سرمایه اجتماعی.
«عمدتا تحقیقات موجود دو منبع اصلی اعتماد اجتماعی را شناسایی و تحلیل می کنند .یکی از این مدل ها منابع اعتماد
اجتماعی را در سطح فردی ،با پویایی اجتماعی-روانشناختی بررسی می کند(گالنویل و پاکستون .)0992 ،این مدل مدعی است که
اعتماد اجتماعی عمدتا در اویل زندگی فرد آموخته می شود و با سایر ویژگی های روانشناختی فرد مرتبط است(اوانز و ریول.)0991 ،
مدل دیگر مدعی است که اعتماد اجتماعی محصول ساختارهای سیاسی و اجتماعی بزرگتر است .جوامع دارای شبکه های متراکم از
روابط اجتماعی و نهادهای سیاسی بی طرف ،افراد را به سمت رشد سطح باالتری از اعتماد اجتماعی سوق می دهند که به نوبه خود
بر جوامع تأثیر مثبت می گذارد (پاتنام ،0000 ،روتشتاین و استوول(»)0991 ،دلموت و تالبرگ.)0909 ،
« اعتماد یعنی اطمینان خاطر نسبت به رفتار دیگری ،به شکلی که این اطمینان به ایجاد روابط دوستانه و همیاری نیز منجر
شود .اعتماد اجتماعی را میتوان داشتن حسنظن به دیگران در روابط اجتماعی دانست ،تسهیلکننده روابط اجتماعی است و امکان
سود یا زیان را در خود نهفته دارد»(امیرکافی.)0019 ،
«اعتماد به عنوان ویژگی فردی مطرح میشود و بر احساسات ،عواطف و ارزشهای فردی تأکید دارد و در بررسی اعتماد
نظریههای شخصیت و متغیرهای فردی مورد توجه قرار میگیرد .بر اساس این دیدگاه ،اعتماد با مفاهیمی چون همکاری ،صداقت،
وفاداری ،صمیمیّت ،امید و دگرخواهی ارتباط نزدیک دارد» (اجاقلو و زاهدی.)0010 ،
«منظور از اعتماد ،پذیرش خطر مواجهه و ارتباط با دیگران است ،با این تصور که آنها چنان که انتظار میرود ،رفتار خواهند
کرد یا این که عمداً در پی آزار و اذیت ما نخواهند بود .اعتماد ،تمایل افراد را به تعامل و همکاری با گروهها افزایش داده و شبکهای
از روابط داوطلبانه میان گروهها را در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تشکیل میدهد .اعتماد به میزان اطمینان افراد در مورد اینکه
دی گران چقدر به حرف های خود عمل می کنند و یا انتظار می رود که عمل کنند و باالخره حرف های انان به چه میران موثق
است ،اطالق می شود .سطح اعتماد شخص به فرد دیگر بستگی به برداشت شخص از قابل اعتناد بودن ان دیگری دارد ،اگرچه
افراد می توانند در اعتماد به دیگران خطر(ریسک) کنند .درحالی که اعتماد می تواند به فرد و یا هم چنین به گروه ها و نهادهای
درون یک جامعه از جمله حکومت ها مربوط باشد .هم چنین می توان از سطح کلی «اعتماد» در درون یک جامعه معین نیز سخن
به میان آورد» (پیران)0000 ،
فرهنگ معین اعتماد را تکیه کردن بر ،واگذاشتن کار به کسی و سپردن چیزی به کسی معنا کرده است و اعتماد کردن را به
معنای وثوق به کسی یا اطمینان کردن به کار برده است ،فرهنگ عمید نیز همین معنا را به کار برده است ،اعتماد یعنی تکیه کردن،
متکی شدن به کسی ،کاری را بی گمان به او سپردن و واگذاشتن کار به کسی .در فرهنگ انگلیسی آکسفورد ،اعتماد به عنوان اتکاء
یا اطمینان به نوعی کیفیت ،صفت یک چیز ،یا اطمینان به حقیقت یک گفته ،تعریف شده است.
واژه در متون جامعهشناسی به صورت های گوناگونی تعریف شده است« :اعتماد باوری قوی به اعتبار ،صداقت و توان یک فرد،
انتظاری مطمئن و اتکا به یک ادعا یا اظهار نظر ،بدون آزمون کردن آن است» (لیون« .)0999 ،اعتماد عبارت است از اطمینان به
دیگران به رغم احتمال و امکان فرصتطلبی ،عدم قطعیت و مخاطره آمیز بودن آنان است (میزتال)0001 ،؛ به عبارت دیگر ،اعتماد
نوعی شرطبندی در مورد کنشهایی است که دیگران در آینده انجام خواهند داد (زتومکا« .)0012 ،اعتماد عبارت است از واگذاری
منابع به دیگران با این انتظار که آنها به گونه ای عمل خواهند کرد که نتایج منفی به حداقل ممکن کاهش یابد و دست یابی به
اهداف میسر گردد»(الیسون و فایرستون به نقل از امیرکافی.)0019 ،
اع تماد اجتماعی به معنای پذیرش خظر مواجهه و ارتباط با دیگران است با این تصور که آنها چنان که انتظار می رود ،رفتار
خواهند کرد یا اینکه عمدا در پی آزار و اذیت ما نخواهند بود« .اعتماد مستلزم تمایل به ریسک پذیری در یک زمینه اجتماعی مبتنی
بر احساس اطمینان است که دیگران همانطور که انتظار می رود واکنش نشان می دهند و از راه های حمایت متقابل عمل می
کنند ،یا حداقل دیگران قصد آسیب ندارند به گونه ای که کنش گر به دیگران و نحوه ی پاسخ آنها اطمینان می کند»(اونیکس و
بالن« )0999 ،اعتماد اجتماعی عبارت است از درجه ای از شناخت و اطمینان نسبت به غیر (از نظر شخصیت ،جایگاه ،نقش
اجتماعی و )...که زمینه ساز رابطه متقابل اجتماعی آسانتر ،سریع تر ،بی پیرایه تر و هدفمند تر استاین غیر می تواند یک فرد ،نهاد،
ساختار یا حتی یک امر انتزاعی باشد» (تاجبخش« )0010 ،اعتماد پذیرفتن دیگران در ارتباط با مصالح فرد است ؛ انتظار رفتار مفید
داشتن از دیگران یا دست کم مضر نبودن کنش آنها برای مصالح و منافع اعتماد کنند .اعتماد در معنای کلی بازگوی این باور است
که دیگران با کنش خود به آسایش یا رفاه اعتماد کنندگان کمک کرده و از آسیب زدن به آنها یا منافع شان خوداری کنند .اعتماد
اجتماعی داللت دارد بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تأئید شده به لحاظ اجتماعی که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمانها
و نهادهای اجتماعی دارند»(علیپور و همکاران.)0011 ،
باربر اعتماد را چنین تعریف می کند« :از نظر اجتماعی آموخته شده و از نظر اجتماعی تأیید شده است ،انتظاراتی که مردم از
یکدیگر دارند ،از سازمانها و موسساتی که در آنها زندگی می کنند و نظم های اجتماعی طبیعی و اخالقی که تفاهمات اساسی

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)11 :پاییز 1411

زندگی آنها را ایجاد می کند .اعتماد اجتماعی ،انتظارات و تعهدات اکتسابی و تأیید شده به لحاظ اجتماعی که افراد نسبت به یکدیگر و،
نسبت به سازمان ها ونهادهای اجتماعی دارند تعریف شده است .اعتماد اجتماعی داللت بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تاییدشده به
لحاظ اجتماعی که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان ها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعی اشان دارند ،تعریف شده
است(».باربر)0010 ،
«اعتماد اجتماعی شاخصی از سرمایه و نظم اجتماعی است که تبادل اجتماعی را در شرایط عدم اطمینان و ریسک تسهیل می
کند»(کوک« .)0990 ،اعتماد به جنبه قابلیت پیشبینی رفتار توجه دارد .اعتماد یا عدم اعتماد به تشکیل انتظارات در شرایط
اطالعاتی ناقص کمک میکند و اعتماد این انتظارات را در بر میگیرد که رفتار دیگری به طرز قابل پیشبینی دوستانه خواهد بود و
در جهت مخالفت رفتار موذیانه یا غیرقابل اعتماد افراد ،عدم اعتماد تلقی میشود» (اینگلهارت .)0020 ،نیکالس لومان مفهوم
اعتماد را از دیدگاه ویژه ای بررسی می کند که کمتر مورد توجه نظریه پردازان دیگر بوده است .او کارکرد اعتماد اجتماعی را درون
نظام اجتماعی بررسی کرده و بر این نظر است که کارکرد اعتماد اجتماعی ،یک سازوکار اجتماعی است که در آن انتظارات ،اعمال و
رفتارها ،تنظیم و هدایت می شود (لومان« .)0020 ،نیکالس لومان ،اعتماد را به معنی مطمئن بودن درباره کنش های احتمالی
دیگران در آینده تعریف می کند و عنوان می کند که اعتماد با مفهوم مخاطره و ریسک در ارتباط است .به اعتقاد لومان کارکرد
اعتماد در نظام اجتماعی این است که عدم تعین اجتماعی را کاهش می دهد"(به نقل از امیر کافی)0019 ،
جیمز کلمن اعتماد را وارد کردن عنصر خطر در کنش با دیگران دانسته و اعتماد را با مخاطره در ارتباط می داند .فرانسیس
فوکویاما اعتماد را به عنوان انتظاری که در یک جامعه از رفتار مقرراتی ،مسئوالنه و همیارانهی بخشی از اعضای دیگر جامعه که بر
هنجارهای مشترک عام مبتنی است ،تعریف میکند .فوکویاما از اعتماد به مثابه شاخصی برای بیان سرمایه اجتماعی در معنای
ارزشهای جمعی شبکههای اجتماعی و اخالق فرهنگی که بنیاد رشد و ثبات اقتصادی را تشکیل میدهند ،استفاده میکند.
اریک اریکسون روانشناس مشهور در بعد روان شناختی ،اعتماد بنیادی را مورد توجه قرار داده و به اعتقاد وی "اعتماد بنیادی،
نگرشی است نسبت به خود و دنیای پیرامون که حاصل تجربیات شخصی در اوایل زندگی است" .دیوید جانسون معتقد است
" اعتماد یک ویژگی شخصی ثابت و بالتغییر نیست ،بلکه جنبه ای از روابط است که پیوسته در حال تغییر بوده و برای ایجاد ارتباط،
فرد باید بتواند فضایی آکنده از اعتماد را ایجاد کند که ترس از طرد شدن را کاهش و امید به پذیرش و حمایت و تأیید را افزایش
دهد"
«کالوس افه مطرح میکند که یکی از جاذبه های ذهنی اندیشیدن درباره پدیده اعتماد اجتماعی ،توانایی بالقوه این پدیده برای
پرکردن شکاف میان سطوح کالن و خرد در نظریه اجتماعی است .اعتماد به معنای باور به عملی است که از دیگران انتظار میرود.
اعتماد  ،فرضی شناختی است که کنشگران فردی یا جمعی در تعامل با دیگران بکار می بندند .این فرض شناختی با ترجیحات و
تمایال ت رفتاری دیگران از لحاظ آمادگی آنها برای همکاری و پرهیز از اقدامات خودخواهانه ،فرصت طلبانه و خصمانه ارتباط دارد.
اعتماد به معنای این باور است که دیگران با اقدام یا برخورداری از اقدام خود به رفاه من یا ما کمک میکند و از آسیب زدن به من
یا ما خودداری میکنند»(تاجبخش)0010 ،
«بحث درادبیات جامعه شناختی تمایل به آن داشته که اعتماد اجتماعی اهمیتی اساسی در روابط اجتماعی ایفاء می کند وبراین
فرض استوار است که اعتماد اجتماعی به منزله محور ومرکزشکل گیری روابط و نهاد های اجتماعی است وبه طور عمده برخواسته
از ایده دورکیم(اعتماد به عنوان کیفیت همبستگی ارگانیک )وهم چنین تاکیدزیمل(بدون اعتماد عمومی که مردم به یکدیگر دارند،
جامعه متالشی می شود)بوده است.
جستجوی  Google Scholarبرای یافتن مقاالت درباره "اعتماد" ازدهه  0099نشان داد که تا سال  0059ادبیات علمی
عمدتا به عدم اعتماد به روابط بین شخصی اشاره دارد .نتایج پژوهش بیانگر رشد چشمگیر نشریات مربوط به اعتماد از دهه آغاز
سال  0029و جهش کوانتومی سال  0009می باشد .داده ها نشان از روند افزایش اهمیت موضوع اعتماد ازسال  0099تاکنون
داشته است»(باربالت0900 ،الف).
«ازدهه  0099تا سال  0059ادبیات علمی عمدتا به عدم اعتماد به روابط بین شخصی اشاره دارد .از دهه  0059تا  0029درک
متفاوتی مشاهده شده و این الگو شروع به تغییر می کند .اعتماد در ادبیات علمی از طریق انتشارات روانشناسان اجتماعی عالقه مند
به موضوع«اعتماد بین فردی»(روتر  )0022و پیگیری موضوعاتی مانند اعتماد و سو ظن (دویچ  ،)0051اعتماد و نظارت (استریکلند
 ،)0051اعتماد و مقیاس ( Fدویچ  )0029و غیره که البته منعکس کننده نگرانی ها و تمایالت دوره پس از جنگ جهانی دوم و
محافظت از دوره جنگ سرد است .این تا حدی نتیجه افزایش تعداد رشته هایی است که به درمان مشکل اعتماد همانطور که تصور
می کنند تبدیل شده است .تا دهه  0059اقتصاددانان و محققان حقوقی عمالً در عالقه خود به اعتماد شرکتها تنها بودند و در طی
دهه  0059و  0029روانشناسان توجه خود را به اعتماد بین فردی معطوف کردند ،همانطور که در باال ذکر شد ،طی دو دهه
0029و 0019محققان مدیریت با وام گرفتن معنای روانشناختی این اصطالح ،توجه خود را به اعتماد معطوف کردند .متن برجسته
این ادبیات کتاب زند ( )0020است که تمرکز وی بر روی "حل مشکالت اعتماد و مدیریت" مشکالتی را ایجاد کرد که ادبیات
مدیریت را همچنان به خود مشغول می کند.
از دهه  0019توسط حضور علمی و پژوهشی جامعه شناسان در نشریات مربوط به اعتماد اجتماعی درخشان می نمایاند .اعتماد
به منزله تمی(ایده ای )اساسی در ادبیات جامعه شناسی در دهه  0019با تحقیقات لومان و باربر استقرار پیداکرد ،به گونه ای که در
تحقیقات لوئیس و وایگرت( ،)0015سیلور ( )0015و گامبتا ( )0011این تاثیر مورد بررسی قرار گرفته شده است .درمجموع
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دواثرعلمی قوی نیکوالس لومان تحت عنوان اعتماد و قدرت ( ) 0020و هم چنین برنارد باربر تحت عنوان منطق و محدوده اعتماد
( )0010موجب شده که مفهوم اعتماد اجتماعی به منزله مفهومی اساسی ،محوری و کلیدی برای نظریه پردازی جامعه شناختی
جامعه معاصر نقش ایفاء کنند .ایده ای که با جذب آسان مفهوم اعتماد به نظریه های سرمایه اجتماعی پشتیبانی می شود (فوکویاما
 0005؛ استروم و آن  .)0990جنبه اعتماد که در اینجا نشان داده شده است ،با شرایط اجتماعی ظهور یافته ای که در تعدادی از
تحوالت اخیر منعکس شده است ،متناسب است .به طور گسترده ،تمرکز در حال رشد بر اعتماد همزمان با ظهور و ظهور نظریه
انتخاب عقالنی است که در آن اولویت فردی به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفته می شود(کلمن 0009 ،و گلدتورپ.)0999 ،
تأثیر تحقیقات روانشناختی اجتماعی در درک اولیه جامعه شناختی از اعتماد بین فردی در این واقعیت مشهود است که تقریباً نیمی
از منابع در لوئیس و وایگرت ( )0015به انتشارات روانشناختی است .از این زمان تعدادی کامال دقیق جامعه شناختی تک نگاری
های مربوط به اعتماد آغاز می شود ،از جمله مهمترین آنها می توان به فوکویاما ( ،)0005میتزل ( ،)0002سلیگمن ( ،)0002زتومکا
( )0000و مولرینگ ( )0992اشاره کرد.
عالوه بر تازگی نسبتاً عالقه جامعه شناختی به اعتماد ،شدت فزاینده آن عالقه توسط یکی از نویسندگان به عنوان "انفجار کار
علمی اجتماعی در مورد اعتماد" توصیف شده است (شاپیرو )0900 ،که نه تنها جامعه شناسی (لوئیس و وایگرت )0900 ،بلکه
مطالعات مدیریت (آرنوت )0992 ،و علوم سیاسی (سیترین و استوکر 0901 ،؛ لوی و استوکر )0999 ،را هم تحت تأثیر قرار داده
است .گسترش تعداد نتایج تحقیق در مورد اعتماد بین فردی یا اجتماعی به سادگی منعکس کننده تغییر ذائقه علمی نیست .توجه
روزافزون به اعتماد در طول سالهای اخیر به عنوان شاهد جدیدی از نقش اعتماد در تحکیم و اثربخشی روابط اجتماعی مورد توجه
قرار گرفته است .در واقع ،در برخی بحث های ضمنی است که اعتماد تنها تحت شرایط خاص مورد توجه استراتژیک فکری قرار
می گیرد ،مانند زمانی که لومان ( )0902معتقد است عملکرد اعتماد کاهش پیچیدگی اجتماعی است ،این مورد اخیر از لحاظ
تاریخی یک ویژگی سیستم های اجتماعی است .توجه فزاینده ای که به اعتماد در طی سالهای اخیر داده شده گواه تغییر در بنیان
اجتماعی دانش است که عالقه به اعتماد را به عنوان پدیده ای که نیاز به تحقیق دارد ،ارتقا می بخشد .در واقع ،توجه به مبانی
اجتماعی درک اعتماد توسط دانشمندان علوم اجتماعی امروزی می تواند به درک مفهوم اعتماد خود کمک کند .به اعتقاد
میتزل( )0002اگرچه نظریه پردازان مختلف از واژگان متمایز استفاده می کنند ،اما بدون شک همگرایی ایده هایی وجود دارد که
نشان می دهد که در اواخر مدرنیته ،اعتماد اجتماعی (باتکیه بر چگونگی روابط اجتماعی) برای حفظ نظم اجتماعی مهمتر می شود؛
بنابراین ،اعتماد به عنوان ابزاری که افراد از طریق آن با دیگران ارتباط برقرار می کنند ،از نظر روش شناختی ،معرفت شناختی و
ایدئولوژیکی با گرایش های دیگر زندگی اجتماعی مدرن متأخر همگراست(».باربالت0900 ،ب)
«در سال های اخیر ،جامعه شناسان برای نمونه گارفینگل( ،)0020هنسلین( ،)0020کونوایزر( ،)0020هولزنر( ،)0020اسراب و
پرایست( ،)0022هاس ودسران( )0010و وایگرت ( 0010و )0010شروع به تبیین مفهوم«اعتماد»به عنوان یک موضوع جامعه
شناختی کرده اند»(لوئیس و وایگرت)0015 ،
لوئیس و وایگرت()0015درچارچوب مفهوم سازی اعتماد با تکیه بر نظریات لومان ،باربر ،پارسونز و زیمل برای اعتماد سه بعد
در نظر میگیرد که عبارتند از :احساسی ،شناختی ،رفتاری .به زعم آنها بنیاد احساسی اعتماد بعد شناختی آن است و عنصر عاطفی
اعتماد ،میان همة کسانی که در یک رابطه شرکت میکنند پیوند احساسی را فراهم میسازد و در چنین موقعیتی ،سرمایه گذاری های
شدید عاطفی خلق میشود .به اعتقاد او بعد رفتاری اعتماد در کنش اجتماعی ظاهر میشود که طی آن کنشگر بر اساس این انتظار
که دیگر کنشگران به شکلی شایسته با وظیفه شناسی عمل خواهند کرد ،به کنش میپردازد.
«از دیدگاه جامعه شناختی ،اعتماد باید به عنوان ویژگی واحدهای جمعی (سلسله های دائمی ،گروه ها و جمع آوری ها) تصور
شود ،نه افراد منزوی .اعتماد به عنوان یک ویژگی جمعی در میان مردم قابل اجرا است
تا اینکه یک وضعیت روانی مردم به صورت جداگانه باشد؛ بنابراین ،ممکن است بگوییم که اعتماد در یک سیستم اجتماعی تا
آنجا وجود دارد که اعضای آن سیستم مطابق با عملکرد یکدیگر و یا نمایش های نمادین آنها ،انتظار می رودتا در آینده مطابق آن
عمل کنند و از امنیت برخوردار باشند .این پیچیدگی در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی در زمانهای گوناگون به راحتی دیده می
شود .این شکل از اعتماد درقالب گرایشهاف باورها(یا شناخت ها) و احساسات(یاتاثرات و عواطف) خودرانشان می دهد»((لوئیس و
وایگرت)0015 ،
«زیمل همانند بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی به عنوان مثال ،تونیس ،دورکیم ،پارسونز ادعا کرد که اعتماد یکی از
مهمترین نیروهای یکپارچه در جامعه است .نوسازی و انزوای اجتماعی مداوم آن ،در مواجهه با تغییرات گسترده جهانی ،بر لزوم
بررسی اعتماد اجتماعی به مثابه موضوعی چند متغیره و چند رشته ای آن تأکید می کند»(ساساکی و مارش)0900 ،
لویس و وایگرت ()0900به بررسی تحقیقات نظری و تجربی درخصوص پویایی های اجتماعی اعتماد طی سالهای  0015تا
 0900نموده اند و درگزارش آنها آمده است:
«پدیدارشناسی زندگی روزمره اعتماد را به عنوان یک بنیاد اجتماعی غیرقابل کاهش در تعامل در دنیای زندگی آشکار می
کند .به این ترتیب ،اعتماد یک واقعیت اجتماعی عینی است که به عوامل روانشناختی فردگرا تقلیل نمی یابد .از آنجا که
جامعه پست مدرن فرصت های جدید و چالش های جدیدی برای اعتماد در سطوح بین فردی ،سازمانی و فرهنگی ایجاد
کرده است ،تحقیقات بین رشته ای در همه این زمینه ها شدت یافته است .جانسون و گرایسون( )0995دو مولفه اعتماد
شناختی و اعتماد عاطفی راموردتاکیدقرارداده اند .درمقابل جهت گیری زیملی درباره مولفه عقالنی اعتماد ،مفهوم منطقی تر
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اعتماد به طور منظم مربوط به دو جنبه عاطفی(احساسی) وهم چنین رفتاری اعتماد می گردد .وبر و کارتر( )0990متاثر از
ایده جورج هربرت مید معتقدند که اعتماد به منزله جهت گیری بنیادین بین فرد ودیگران تلقی می شود .این جهت گیری
مبتنی بر سه شیوه تجربه انسانی شامل احساسات(عواطف) ،شناختی و رفتاری بوده که نتیجه واکنش های متقابل بین
عناصرسه کانه مذکور منتهی به شکل گیری اعتماد اجتماعی می گردد .بینش نظری درخشان که توسط گئورگ زیمل و
نیکالس لومان آغاز شد و عالقه اوایل دهه  ،0019لوئیس و وایگرت را به اعتماد تحریک کرد ،در سالهای اخیر توسط
مولرینگ ( 0990و  )0992با قوت بیشتری پیش رفته است .مولرینگ ( )0992همچنین ارزیابی انتقادی دیگری از مفاهیم
معاصر اعتماد ارائه می دهد که همانطور که وبر و کارتر ( )0990متذکر شده اند ،تعاریف متعددی را ارائه می دهند که بر
اساس یک ایده کامال منطقی از انتظار برای اعتماد است .باربالت()0990مبتنی بررویکرد «بازتابندگی» به روابط متقابل بین
دو نوع اعتماد شناختی و اعتماد عاطفی پرداخته است»
در یک تقسیمبندی کلی ،اعتماد را میتوان در چهار سطح مورد بررسی قرار داد )0 :اعتماد بنیادین که در سطح فردی و
روانشناسی بررسی میشود؛  )0اعتماد بینشخصی؛  )0اعتماد تعمیمیافته یا عام و  )0اعتماد به نظام یا سیستم که در سطح جامعه
شناسی بحث می شود:
)0اعتماد بنیادین :اعتماد بنیادی نگرشی است که فرد نسبت به خود و دنیای پیرامون خود دارد و موجب تقویت این احساس
می شود که افراد و امور دنیا قابل اعتماد و دارای ثبات و استمرار هستند (گیدنز .)0022 ،اریک اریکسون معتقد است این اعتماد،
محصول فرایندهای دوره نوزادی است .اگر دیگران نیازهای اصلی و مادی و عاطفی نوزاد را تأمین کنند ،حس اعتماد در کودک به
وجود میآید ،اما عدم تأمین این نیازها ،سبب میشود نوعی بیاعتمادی نسبت به جهان ،به ویژه در روابط شخصی به وجود آید
(جواهری و باالخانی.)0015 ،
)0اعتماد بین شخصی :اعتماد بینشخصی شکلی از اعتماد است که در روابط چهره به چهره خود را نشان میدهد .این شکل از
اعتماد موانع ارتباطی را مرتفع میسازد و با کاستن از حالت دفاعی ،بسیاری از تعامالت روزانه را موجب میشود .اعتماد بینشخصی،
حوزه ای از تعامالت میان عشاق ،دوستان و همکاران و همچنین اعتماد میان رئیس و کارمند ،سرپرست و کارگر ،معلم و شاگرد،
فروشنده و مشتری ،پزشک و بیمار و  ...را دربر میگیرد .مشکل اصلی اعتمادی که از تجربه تعامل شخصی ایجاد میشود ،محدود
بودن قلمرو آن است و در جامعهای که تحرک و نیازها به همکاری با غریبهها و اتکا به آنها یکی از ویژگیهای برجسته آن است،
چندان راهگشا نیست (امیرکافی.)0019 ،
«اعتماد بین شخصی» بر اساس روابط مستقیم و چهره به چهره شناخته میشود؛ و مبتنی بر روابط بین فردی است .همزیستی
مستقیم بین شرکت کنندگان یکی از ویژگیهایی است که اعتماد بین شخصی را از دیگر شکلهای اعتماد متمایز میکند .اعتماد
بین شخصی در ارتباط با تعامل و روابط میان اعضای خانواده ،دوستان ،همکاران و دیگر موارد مشابه تجلی پیدا میکند(غفاری،
.)0010
زتومکا در توضیح این نوع از اعتماد اظهار می دارد «باریک ترین شعاع اعتماد در بین اعضای خانواده خودمان اسم است که
فضایی مملو از صمیمیت و نزدیکی بر آن حاکم استبه این ترتیب اعتماد به افرادی است که مشخصا آن ها را به اسم می شناسیم،
رابطه چهره به چهره با آنان داریم مانند  :دوستانمان ،همسایه ها ،شرکای تجاری و همکاراناین نوع از اعتماد صمیمیت و نزدیکی
قابل توجهی را می طلبد (زتومکا)0000 ،
)0اعتماد تعمیمیافته یا عام؛ اعتماد تعمیمیافته را میتوان داشتن حسنظن نسبت به اکثریت افراد جامعه جدای از تعلق آنها به
گروههای قومی و قبیلهای تعریف نمود (امیرکافی.)0019 ،
اعتماد اجتماعی یا اعتماد تعمیم یافته در زمینه ای فراتر از روابط چهره به چهره قرار می گیرد و در شبکه های موجود در سطح
فرافردی جریان می یابدبد ین طریق اعتماد به اشخاص جای خود را به مقوله های اجتماعی انتزاعی تر و کسترده تر می دهد که در
سطحی وسیع تر از مرزهای خانوادگی ،همسایگی و طایفه ایی قرار می گیرندحوزه تعامل و ارتباط در اعتماد تعمیم یافته یا عام از
سطح روابط و تعامل درون گروهی به تعامل بین گروهی ارتقا می یابد (غفاری)0010 ،به طور خالصه اعتماد تعمیم یافته اعتماد به
غریبه ها و کسانی است که آن ها را شخصا نمی شناسیماین نوع از اعتماد درسطح وسیع تر از اعتماد بین شخصی ،از شبکه های
موجود در امور اجتماعی ،مدنی و هنجارهای روابط متقابل ناشی می شود .اعتماد تعمیم یافته یا اخالقی مبتنی بر تجارب شخصی ما
نیست بلکه بیشتر مبتنی بر نگاه ما به جهان است که از والدین خود یاد میگیریم و کامالً باثبات و محکم است و در طول زمان
توسط نمونههای اتفاقی خیانت یا قربانی (بیاعتمادی) از بین نمیرود .موضوع این اعتماد به عنوان مهمترین عنصر نگرشی سرمایه
اجتماعی قلمداد شده و از آن ،جهت متمایزکردن جوامعی که دارای سرمایه اجتماعی سطح باال هستند نسبت به جوامعی که دارای
سطح پایین سرمایه اجتماعی هستند استفاده میشود .این نوع اعتماد درسطحی گستردهتر ازخانواده ،دوستان و آشنایان قرار
میگیرد .زتومکا ( )0012معتقد است هدف یا جهتگیری اعتماد ممکن است معطوف به جنسیت (من به زنها اعتماد دارم ،اما به
مردها اعتماد ندارم) ،سن (من به افراد میانسال اعتماد دارم و  ،) ...نژاد ،قومیت ،مذهب و  ...باشد« .اعتماد تعمیمیافته» را میتوان
داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه جدای از تعلق آنها به گروههای قومی و قبیلهای تعریف کرد .این تعریف بیانگر چند نکتة
اساسی است:
 اعتماد تعمیم یافته تنها به افرادی که با هم برهم کنش دارند و میانشان روابط چهره به چهره برقرار است ،محدودنمیشود؛
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 اعتماد تعمیمیافته حوزهای از کسانی را که با ما برهمکنش دارند یا بالقوه میتوانند برهمکنش داشته باشند در برمیگیرد؛ )0اعتماد تعمیمیافته مرزهای خانوادگی ،همسایگی ،قومی و محلی را در مینوردد و در سطح ملی گسترش مییابد؛ اعتماد تعمیمیافته پدیدة نسبتاً جدیدی است که همراه با شکلگیری دولتهای مدرن یا «دولت ـ ملت» مطرح میشود و باالخره اعتماد تعمیمیافته الزمة همکاری و مشارکت میلیونها شهروندی است که جوامع پیچیده و مدرن امروزی راتشکیل میدهند (امیرکافی.)0019 ،
 )0اعتماد به نظام یا سیستم :در جامعه مدرن ،الزاماً دو سوی فرایند ارتباط را ارتباطگران انسانی تشکیل نمیدهند ،بلکه
انسانها گاهی با کنشگران غیر فردی ارتباط برقرار میکنند .به این ترتیب شکل دیگری از اعتماد مطرح میشود که متوجه
ساختارهای غیر شخصی است .در این مورد به دو نوع اعتماد نهادی و اعتماد مدنی یا انتزاعی اشاره شده است:
الف) اعتماد نهادی :اعتماد نهادی داللت دارد بر میزان مقبولیت و کارایی و اعتمادی که مردم به نهادها (رسمی دولتی) دارند.
به تعبیر دوگان ( )0020انعکاس فقدان اعتماد به نهادها در اغلب موارد ،نتیجه بیاعتمادی به افرادی است که عهدهدار امور آن
نهادها هستند(علی پور و همکاران.)0011 ،
«بنابراین میزان اعتماد نهادی برحسب نوع ارزیابی مردم از کارکنان این نهادها در قالب ادارات ،ارگانها و نهادهای مختلفی
که در زندگی روزمره با آنها ارتباط دارند سنجیده میشود .اعتماد نهادی حالت انتزاعی اعتماد به نهادها و سازمان ها استنهادها و
سازمانهای نظیر مدرسه ،ارتش ،دانشگاه ،دادگاه ،نیروی انتظامی ،بنگاه های اقتصادی و...میزان اعتمادی که مردم به نهادهای
گوناگون دارند ،در بین جوامع متفاوت است و در طی زمان دستخوش تغییر می گردد .هم چنین نوعی از اعتماد به نهادها وجود دارد
که اعتماد رویه ای نامیده می شوداعتمادی که در اعمال یا رویه های نهادی شده بر مبنای این اعتقاد وجود دارد که اگر از این رویه
ها و اعمال پیروی شود ،بهترین نتایج حاصل خواهد شد ؛ مانند اعتماد به شیوه های مردم ساالرانه (انتخابات ،نمایندگی ،اکثریت
آرا )...به عنوان بهترین شیوه برای تأمین منافع بزرگ ترین بخش از جمعیت و کسب مستدل ترین توافق ها در میان منافع
متعارض ،یا اعتماد به درستی فرآیندهای قانونی به عنوان بهترین ابزار نیل به داوری موجه و عادالنه(زتومکا.) 0012 ،
ب) اعتماد انتزاعی (مدنی) :گیدنز ،نظامهای انتزاعی را نظامهای انجام کار فنی یا مهارت تخصّصی میداند که حوزههای
وسیعی از محیط مادی و اجتماعی زندگی کنونی ما را تشکیل میدهد .مثل نظام پزشکی ،نظام معماری و غیره .به نظر وی ،ما از
اعتماد به نهادهای مدرن و نظامهای انتزاعی در موقعیتی که بسیاری از جنبههای مدرنیت جهانی شده است ،ناگزیریم .یکی از
معانی قضیه باال این است که ،هیچکس نیست که بتواند از نظامهای تخصّصی در نهادهای مدرن کامالً دوری گزیند .زندگی در
دوره مدرن ،توسط نظامهای انتزاعی تخصّصی تکهتکه میشود و یک نفر نمیتواند مانند گذشته ،همه یا بیشتر کارهای خود را
مستقالً انجام دهد (گیدنز .)0022 ،البته به نظر زتومکا ،اعتماد میتواند به مقوالت انتزاعی دیگری مانند اعتماد به نظم ،دموکراسی،
علم و غیره نیز تعلق پیدا کند (زتومکا.)0012 ،
بر اساس دیدگاه گیدنز ،اعتماد دارای چهار بعد است که عبارتند از:
 اعتماد بنیادی :اعتماد بنیادی نگرشی است که فرد نسبت به خود و دنیای پیرامون خود دارد و موجب تقویت ایناحساس میشود که افراد و امور دنیا قابل اعتماد و دارای ثبات و استمرار هستند (گیدنز.)0021 ،
 اعتماد بین فردی  :این اعتماد حاصل روابط مستقیم و چهره به چهره میان اعضای جامعه است. اعتماد تعمیم یافته یا عام :این نوع اعتماد در سطحی گستردهتر از خانواده ،دوستان و آشنایان قرار میگیرد .فراتر ازروابط چهره به چهره قرار میگیرد و حامل شبکه موجود در سطوح فرافردی است؛ به گونهای که اعتماد به مقولههای
اجتماعی انتزاعیتر و گستردهتری قرار میگیرد.
 اعتماد به نظام یا سیستم :در جامعه مدرن الزاماً دو سوی فرایند ارتباط را ارتباطگران انسانی تشکیل نمیدهند ،بلکهانسانها گاهی با کنشگران غیرفردی ارتباط برقرار میکنند .به این ترتیب ،شکل دیگری از اعتماد مطرح میشود که
متوجه ساختارهای غیرشخصی است .در این مورد ،به دو نوع اعتماد مدنی و اعتماد نهادی اشاره شده است .اعتماد
نهادی به نهادهای رسمی دولتی و اعتماد مدنی به نظامهای تخصصی مربوط است (استون.)0990 ،
تقسیمبندی دیگر از اعتماد مربوط به سطح کالن است که توسط پاتنام انجام شده است و میتوان گفت در مقایسه با
تقسیمبندی گیدنز جامع تر است .پاتنام به عنوان یک نظریهپرداز کالن نگر اعتماد را به عنوان ویژگی روابط اجتماعی و یا ویژگی
نظام اجتماعی و به طور کلی به عنوان یک ویژگی جمعی مفهومسازی میکنند .او اعتماد را بعدی از سرمایه اجتماعی میداند که
به پنج بعد تقسیم مینماید:
 اعتماد غیررسمی :همان اعتماد بین فردی است که در نظریه اعتماد گیدنز وجود دارد. اعتماد رسمی :همان اعتماد به نظام و سیستم است که در نظریه اعتماد گیدنز وجود دارد. اعتماد تعمیم یافته :این نوع اعتماد در نظریه اعتماد گیدنز وجود دارد. اعتماد به محیط :این نوع اعتماد در مواجهه با اتفاقات غیرمنتظرهای است که در محیط اطراف با آن مواجهمیشویم.
 احساس امنیت :در این نوع اعتماد فرد با توجه به وجود امنیت در شرایط و محیطی که در آن قرار دارد ،میتواند بااعتمادی که برایش ایجاد شده ،به راحتی آنچه را میخواهد ،انجام دهد (پاتنام.)0999 ،

 -5اعتماد اجتماعی به مثابه پدیده اجتماعی و اصول پنج گانه جامعه شناختی تحلیل دورکیمی آن
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اصل اول :چیستی و ماهیت پدیده های اجتماعی:پدیده های اجتماعی دارای ماهیتی پیچیده ،چند وجهی و چند بعدی هستند
که می توان آنها را با استفاده از ابزارهای علمی (پرسشنامه ) اندازه گیری نمود .نقش محقق آن است که ابعاد و مولفه های
گوناگون موضوع تحقیق را تعیین و شناسائی کند ،برای نمونه بیگانگی اجتماعی شامل پنج مولفه بیگانگی از خود ،بیگانگی از کار،
بیگانگی از خانواده ،بیگانگی از روابط اجتماعی و بیگانگی از نهادهای اجتماعی گزارش شده است .سالمت اجتماعی دربردارنده پنج
مولفه شکوفایی اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی بوده است.
اصل دوم :الگوهای اجتماعی پدیده های اجتماعی :متغیرهای شائع مورد استفاده در تحقیقات اجتماعی ،به مثابه الگوهای
اجتماعی موضوع مورد بررسی تلقی می شوند .برای نمونه موضوع موفقیت تحصیلی بر حسب متغیرهای اجتماعی (شامل جنس،
سن ،تحصیالت ،شغل ،وضع تاهل ،حوزه های اجتماعی محل سکونت ،نژاد و قومیت ،طبقه اجتماعی ،دین ) چگونه است؟ در این
اصل به مقایسه موضوع تحقیق بر حسب الگوهای اجتماعی توجه می شود برای نمونه وضعیت اعتماد اجتماعی به تفکیک مردان و
زنان ،وضعیت اعتماد اجتماعی به تفکیک محل سکونت نقاط شهری وروستائی و غیره.
بررسی تمایزات ( تفکیک های ) اجتماعی نتیجه مقایسه پدیده های اجتماعی خواهد بودکه دو وضعیت شناسائی می
شود:الف)زمانی که تفاوت معناداری در خصوص پدیده اجتماعی بین گروههای تحقیق وجود دارد که این وضعیت نشان از وجود
ناهمگونی (عدم تجانس ) اجتماعی در خصوص پدیده اجتماعی دارد .ب) زمانی که تفاوت معناداری در خصوص پدیده اجتماعی بین
گروههای تحقیق وجود ندارد که این وضعیت معرف همگونی (تجانس ) اجتماعی در خصوص پدیده اجتماعی دارد.
اصل سوم :همبسته های پدیده های اجتماعی :روابط درهم تنیده ای بین موضوعات اجتماعی با یکدیگر مشاهده می شود.
نقش محقق ،بررسی چگونگی وجود یا عدم رابطه (همبستگی ) بین دو پدیده اجتماعی می باشد .در این وضعیت تاکید بر روابط
همبستگی است نه روابط علی.
اصل چهارم :پیشایندهای0پدیده های اجتماعی (پدیده به مثابه متغیر وابسته) :چه عواملی موجب شکل گیری پدیده اجتماعی
می شوند؟ پدیده اجتماعی چگونه به وجود می آیند؟ پدیده های اجتماعی موضوعاتی چند علی هستند و عوامل گوناگون در پیدائی
آنها نقش دارند .وظیفه جامعه شناس آن است که عوامل مختلف در شکل گیری پدیده اجتماعی را شناسائی نموده ،تاثیر هر کدام از
آنها را مشخص کند.
اصل پنجم :پسایندهای0پدیده های اجتماعی (پدیده به مثابه متغیر مستقل) :کارکردهای پدیده های اجتماعی چیست؟ تعریف
کارکرد از نظر جامعه شناسی همان اثر ،نقش ،وظیفه ،پیامد ،عاقبت ،نتیجه ،هدف و ماموریت است .هر پدیده اجتماعی دربردارنده
چندین کارکرد است و در یک کارکرد واحد منحصر نمی شود .کار جامعه شناس شناسائی و تحلیل کارکردها (اثرات ،پیامدها و نتایج
) ی مختلف پدیده اجتماعی است.

نمودار )1اصول پنج گانه تبیین جامعه شناختی پدیده های اجتماعی به طورعام و اعتماد اجتماعی به طورخاص

اعتماد اجتماعی به منزله واقعیت اجتماعی محسوب می شود(لویس و وایگرت .)0015 ،اصول پنج گانه موردبررسی رامی توان
برحسب انواع وسطوح سه گانه تحلیل جامعه شناختی پدیده های اجتماعی به طورعام و اعتماد اجتماعی به طورخاص مشخص
دسته بندی وطبقه بندی نمود:
 )0در سطح مقدماتی و تحلیل یک متغیره:
الف) بررسی وضعیت اعتماد اجتماعی صرف نظر از متغیرها و موضوعات دیگر اجتماعی :چیستی اعتماد اجتماعی :مبانی نظری
و پژوهشی در تبیین اعتماد اجتماعی چیست؟ میزان ،مقدار و وضعیت کنونی اعتماد اجتماعی چقدر و چگونه می باشد؟
 )0در سطح میانی و تحلیل دو متغیره:
ب) وضعیت اعتماد اجتماعی برحسب سیزده الگوی اجتماعی :بررسی اعتماد اجتماعی و مقایسه آن بر حسب جنس ،سن ،نژاد
(قومیت) ،تحصیالت ،وضع تاهل ،اشتغال ،تعلقات دینی ،وضعیت طبقاتی ،حوزه های اجتماعی شهری و روستائی کدامند؟
ج) همبسته های اجتماعی اعتماد اجتماعی:آیا اعتماد اجتماعی با سائر متغیرهای فردی اجتماعی و فرهنگی ارتباط و همبستگی
دارد؟ در صورت وجود ارتباط ،میزان ،مقدار و جهت آن چقدراست؟
1- Antecedence
2- Concequence
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 )0در سطح پیچیده و تحلیل چند متغیره:
د) اعتماد اجتماعی به مثابه متغیر وابسته:پیشایندهای اعتماد اجتماعی کدامند؟چه موضوعاتی در اعتماد اجتماعی تاثیردارند؟چه
عواملی موجب شکل گیری اعتماد اجتماعی می شوند؟ تاثیر عوامل گوناگون در شکل گیری اعتماد اجتماعی چه مقداراست؟
ه) اعتماد اجتماعی به مثابه متغیرمستقل:پسایندهای اعتماد اجتماعی کدامند؟ اعتماد اجتماعی در چه موضوعاتی تاثیر دارد؟
پیامدها ،اثرات و کارکردهای مختلف فردی ،اجتماعی ،خانوادگی ،فرهنگی ،شغلی ،آموزشی اعتماد اجتماعی در سطوح متعدد زندگی
اجتماعی چیست؟

 -6مبانی نظری تحقیق (نظریههای اعتماد اجتماعی)
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اندیشه اعتماد اندیشه جدیدی نیست و ریشه در گذشتههای دور دارد و در مسیر تطور خود پیچیده و گسترده شده است .اندیشه
اعتماد یک جریان فکری چندینقرنی است .مهمترین مساله برای بنیانگذاران جامعهشناسی ،اعتماد و همبستگی اجتماعی است،
یعنی بدون انسجام و نوعی اعتماد ،پایداری نظم اجتماعی غیر ممکن است(چلبی.)0025 ،
امیل دورکیم ،اعتماد را آرامشی می داندکه حاصل زندگی مسالمت آمیز بشر درکنار همنوعانش در حالت صلح و به دور از
هرگونه دشمنی و خصومت است .گئورگ زیمل ،اعتماد را معادل کلمه ایمان به کار میبرد و به اعتقاد وی نوعی ایمان و اعتقاد به
افراد جامعه است .تونیس از جمله اندیشمندانی است که معتقد است روابط مبتنیبر اعتماد تنها در گمینشافت وجود دارد و این نوع
روابط در گزل شافت با آن شدت وجود ندارد .جورج زیمل با طرح مبادله و بیان منافع پشتسر آن ،اعتماد را یکی از مهمترین
ضرورتهای مبادله قلمداد کرده است .به اعتقاد او بدون اعتماد عمومی افراد به یکدیگر جامعه تجزیه میشود .ماکس وبر ضمن
تاکید ویژه بر کنش اجتماعی و نیت مندی معانی ،معتقد بود منافع موتور کنش هستند و اعتماد همچون ارزشی که در الیههای
پسین کنشهاست ،میتواند به کمک منافع عملگرایانه ایجاد و مستحکم شود.
تالک وت پارسونز به مسئله هنجارها و ارزش ها و نقش آنها در ایجاد انتظارات مشخص از کنشگران دیگر یا همان اعتماد
متقابل اشاره دارد .پارسونز با مبنای نظری نظم اجتماعی ،اعتماد را مدل درونی شده ارزشها ،هنجارها و تعهدات از طریق عامگرائی
می داند .پارسونز اعتماد اجتماعی را منبع اصلی نظم اجتماعی دانسته و هم چنین عاملایجاد اتحاد و انسجام اجتماعی و ثبات و
نظم را اعتماد میداند .وی مبنای اعتماد را توافق در ارزشهای جمعی در نظر میگیرد .به عقیده وی اعتماد ،این باور را در افراد
ایجاد میکند که دیگران به منظور دستیابی به یک موقعیت گروهی ازمنافع شخصی دست میکشند .وی نظام منسجم را نظامی
میداند که بتوان به عامالن آن در انجام وظایفشان اعتماد کرد که این امر خود به پایداری و نظم سیستم اجتماعی کمک میکند.
در میان اندیشمندان معاصر نیز جایگاه و اهمیت اعتماد در نظریههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است که در دهه هشتاد با
تالشهای فکری گسترده نیکالس لومان ( )0020و برنارد باربر ( )0010از حاشیه به جایگاهی مهم در اندیشه اجتماعی نائل شده
است .با مروری بر نظریه پردازی های صورت گرفته ،اعتماد و نظریه های مربوط به آن را می توان در سه سطح خرد ،میانی و
کالن مورد توجه قرار دهیم .در هر یک از این سطوح ،می توان تئوری های متفاوتی را قرار داد که هر یک از منظر و دیدگاه
خاصی به اعتماد می نگرند (ریتزر:)0012 ،
الف) در سطح خرد اعتماد به عنوان ویژگی فردی مطرح می شود و بر احساسات ،عواطف و ارزش های فردی تأکید می گردد
و در بررسی اعتماد تئوری های شخصیت و متغیرهای فردی مورد توجه قرار می گیرد .بر اساس این دیدگاه اعتماد با مفاهیمی
چون همکاری ،صداقت ،وفاداری ،صمیمیت ،امید و دگرخواهی ارتباط نزدیکی دارد .نظریه پردازانی همچون کلمن ،اریکسون ،پیتر
ام بالو و جانسون و  ...از منظر نظریه های خرد به بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد پرداخته اند .نظریه پردازان خردنگر به منظور
تحلیل معنا و مفهوم اعتماد سطح تحلیل خرد و سطح مطالع ه کنش را برگزیده اند .همه این نظریه پردازان اعتماد را به عنوان یک
ویژگی فردی و متأثر از کنش های افراد در نظر می گیرند و در تحلیل و بررسی اعتماد به عوامل فردی و خرد ،یعنی عواملی که
متاثر از برخوردها ،مبادالت و یا ویژگیهای زیستی ،روانی و شختصیتی فرد یا افراد است ،توجه دارند.
ب) در سطح کالن اعتماد به عنوان ویژگی روابط اجتماعی و یا ویژگی نظام اجتماعی و به طور کلی به عنوان یک ویژگی
جمعی مفهوم سازی می شود .نظریهپردازان کالننگر مانند دورکیم ،زیمل ،مارکس ،وبر ،اینگلهارت و پاتنام ،فوکویاما ،لومان وغیره
معتقد ب ه عوامل ساختاری و کالن اعتماد هستند و در بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد سطح مطالعه خود را بر روی ساخت اجتماعی
متمرکز ساخته اند .آنان اعتماد را به عنوان ویژگی روابط اجتماعی و نظام اجتماعی و به طور کلی به عنوان یک ویژگی جمعی
مفهومسازی میکنند.
ج) در بینابین ن ظریه های خرد و کالن اعتماد ،نظریه پردازانی چون گیدنز با طرح تئوری ساختار بندی هر گونه تقلیل گرایی را
در بررسی مفهوم اعتماد رد کرده و با تلفیق سطح تحلیل خرد و کالن و سطح مطالعه ساخت و کنش به بررسی و تحلیل مفهوم
اعتماد پرداخته اند .به عقیده گیدنز "در جوامع پیش از مدرن اعتماد از نوعی پایبندی چهره دار و مبتنی بر هم حضوری بوده است.
در حالی که در عصر مدرنیته و جهان مدرن امروزی وضعیت این چنین نیست .اعتماد غیر شخصی به دیگران ناشناس ناشی از
ماهیت رشد یابنده نظام های انتزاعی می باشد .وجه عمده اعتماد در دوران مدرنیه ،پایبندی بی چهره ای است که در نظام های
تخصصی معنا پیدا می کند
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«به نظر می رسد اتخاذ یک دیدگاه ترکیبی در مقایسه با اتکای انحصاری بر هر یک از این دیدگاهها (اعتماد به عنوان ویژگی
شخصیتی و فردی یا اعتماد به عنوان ویژگی نظام اجتماعی) میتواند ثمربخش و کارآمدتر باشد .چنین دیدگاهی میتواند اعتماد را
به عنوان مفهومی ارزشمند برای چیرگی بر تمایز بین سطح کالن و خرد مطرح سازد .آنها درحالی که کار خود را با انتظارات
مردم شروع میکنند ،اعتماد را به عنوان بعدی ازساخت اجتماعی مورد بررسی قرار میدهندکه به شکلکامل و منحصری نمیتواند
درسطح روانشناختی یا در سطح نهادی مطالعه شود بلکه برای درک آن ،ویژگی روانشناختی و سطح نهادی باید به طور همزمان
مورد توجه قرار گیرند»(میزتال0022 ،؛ به نقل از امیرکافی.)0019 ،
 )0جیمزکلمن :اعتماد از نظر کلمن ،یک مفهوم محوری است .به نظر کلمن ،افراد برای این به کنش اجتماعی میپردازند که
نیازهای خود را رفع کنند و رفع نیازها تنها از طریق بده بستانهای اجتماعی امکانپذیر است؛ بنابراین مبادالت نقش اساسی در
ساختن کنشهای اجتماعی دارند .جیمزکلمن بر اساس نظریههای انتخاب عقالنی و مبادله ،کنشگران را عامالنی هدفمند در نظر
میگیرد که به آن کنشی اقدام می کنند که احتمال موفقیت در آن بیشتر باشد و در این راه محاسبه سود و زیان خود را میکنند.
(کلمن.)0022 ،
نظریات جیمز کلمن که در چارچوب نظریات سرمایه اجتماعی مطرح شده است ،اگرچه به ابعاد اعتماد شخصی و انتزاعی توجه
دار د ،اما به طور کلی شیوه روانشناختی مبادله را مبنای تحلیل های خود قرار داده است .طبق نظر کلمن چون انسان موجودی
عقالنی است که کنش های او مبتنی بر گزینش معقوالنه است ،لذا اگر جریان و رابطه اعتمادی سودآور باشد ،اعتماد و روابط
اعتمادی بیشتر خواهد شد ولی اگر این رابطه اعتماد سودآور نباشد و یا اینکه باعث ریسک باال و عدم کسب سود متناسب باشد
آنگاه اعتماد و رابطه اعتمادی کاهش می یابد .از نظر کلمن ،اعتماد اجتماعی داللت بر انتظارها و تعهدهای اکتسابی تأیید شده به
لحاظ اجتماعی که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمانها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعیشان دارند ،تعریف شده است.
)0رابرت پاتنام :پانتام معتقد است نوعی تحلیل تعادلی بین سه عنصر مهم سرمایه اجتماعی (اعتماد ،هنجارها ،شبکه ها) برقرار
است .منظور وی از این سه عنصر اعتماد اجتماعی ،هنجارهای معامله متقابل و شبکههای مدنی است که هر یک باعث تقویت
دیگری میشود .وی معتقد است اعتماد اجتماعی به هنجارهای معامله متقابل ،شبکههای اجتماعی و مشارکت مدنی و همکاری
موفقیتآمیز متقابالً یکدیگر را تقویت میکنند .هنجارهای همیاری و شبکه های مشارکت مدنی باعث افزایش اعتماد و همکاری
های اجتماعی می شود ؛ چرا که انگیزه های عهدشکنی و نیز جو ابهام آمیز و غیر شفاف را کاهش می دهند(پاتنام )0000،از نظر
وی اعتماد اجتماعی و هنجارهای متقابل به عنوان ضرورتی برای توسعه تعهد مدنی افراد مطرح شده است .شبکههای مشارکت
مدنی در اجتماعات داوطلبانه جنبههای دیگر از شاخصهای اساسی سرمایه اجتماعی است .لذا پاتنام مشارکت در شبکه های
اجتماعی و مدنی را از سازوکارهای تبدیل اعتماد شخصی یا خاص ،اعتماد اجتماعی یا تعمیم یافته معرفی می کند .از طرف دیگر،
پاتنام وجود اعتماد اجتماعی در جامعه را موجب تقویت هنجارهای همیاری و فعالیت های مدنی می داند و معتقد است ،کسانی که
به همشهریان خود اعتماد می کنند ،بیشتر داوطلب اجرای برخی از کارها می شوند ،بیشتر صدقه می دهند ،مشارکت بیشتری در
سیاست و سازمان اجتماعی دارند ،در مقابل دیدگاه بردبارترند و احتمال بیشتری وجود دارد که به حقوق دیگران احترام بگذارند
(پاتنام )0999
 )0فرانسیس فوکویاما :فوکویاما با نوعی رویکرد اقتصادی به تبیین مسأله اعتماد می پردازد و مبنای نظری و کانون تمرکز وی
بر حفظ سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه معینی از هنجارها و ارزش های غیر رسمی است و اعضای گروهی که با یکدیگر
همکاری و همیاری دارند ،در آن سهیم هستند .درواقع ،فوکویاما معتقد است که اعتماد ،انتظاراتی است که بر اساس هنجارهای
مشترک و صداقت و رفتارهای همکاری جویانه ایجاد می گردد .از دید فوکویاما این ارزش ها و هنجارها باید شامل سجایایی از
قبیل صداقت ،ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد .به طوری که مشارکت در این ارزش ها و هنجارهای غیر رسمی با چنین
ویژگی هایی ،توسط گروهی از افراد که با یکدیگر همکاری دارند اعتماد را به وجود می آورد .البته به عقیده فوکویاما این همکاری
و همیاری به منطور افزایش بهره وری اقتصادی صورت می گیرد و بنابراین وی اعتماد را بر مبنای سرمایه اجتماعی و در عرصه
اقتصادی مطرح می سازد .وی افزایش سطع بی اعتمادی در جامعه ،کاهش سطح تعهدات اجتماعی ،پایین آمدن میزان مشارکت
های اجتماعی و افزایش آسیب های اجتماعی را معلول کاهش سرمایه اجتماعی می دانند« .به نظر فوکویاما ،از یک سو ،بی
اعتمادی باعث فرسایش سرمایه اجتماعی گردیده و به انزوا ،ذره ای شدن ،گسسته شدن پیوندها و از بین رفتن شبکه روابط بین
فردی می انجامد؛ و ازسوی دیگر ،با تحریک و برانگیختن افراد و جستجو برای یافتن جانشین ها ،اغلب با پذیرش هویت های
غیرقانونی) در باندهای بزهکاری ،خرده فرهنگهای منحرف و نظایر آن(فرد را از حالت خود خارج نموده واورا ازخود بیگانه می
سازد»(زتومکا« .)0012 ،فوکویاما در کتاب «فروپاشی بزرگ :ماهیت انسانی و بازسازی نظم اجتماعی»( )0000به طور مشخص در
باره هنجارها و ارزشهای اجتماعی بحث می کند .به نظر او از اوایل دهه  0029تا اوایل دهه  0009بیشتر کشورهای غربی شاهد
فروپاشی ای در نظم اجتماعی بوده اند .به نظر او این فروپاشی بزرگ به سه شکل خود را نشان داده است :اول افزایش در جرم،
دوم افول در اعتماد بین شخصی و سوم اضمحالل خانواده (فیروزجاییان و علی بابایی)0000 ،
 )0آنتونی گیدنز :دیدگاه جامعه شناس بریتانیایی آنتونی گیدنز به دلیل اینکه هر دو وجه جامعه شناسی و روانشناسی را به
صورت توأمان در تبیین اعتماد اجتماعی به کار گرفته ،توجه بسیاری از محققین داخلی و خارجی را به خود جلب نموده و بسیاری از
آن ها با محوریت این تئوری به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته اند .مهم ترین خصلت آرای گیدنز تلفیق سطوح خرد و کالن و
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نیز ویژگی تحلیل الگوهای اعتماد در دوران ماقبل مدرن و مابعد مدرنتیه و چگونگی ساز و کار تغییر آن می باشد .به عقیده وی "
پویایی مدرنیت سه سرچشمه مهم دارد" :جدایی زمان و مکان"" ،تحول مکانیسم های از جا کندگی" و "تخصیص بازاندیشانه"
(گیدنز .)0021 ،از نظر گیدنز " اعتماد در جوامع ماقبل نوین از اهمیت کمتری در مقایسه با جوامع جوامع نوین برخوردار است .چرا
که افراد هر چه فاصله زمانی -مکانی بیشتری از هم داشته باشند ،به اعتماد بیشتری نیاز خواهند داشت (ریتزر.)0012 ،
کند و کاو در مباحث نظری گیدنز پیرامون اعتماد حاکی از آن است که تئوری ساختاربندی وی که در جهت فائق آمدن بر
جدل های بین نظریه پردازان سطح خرد و کالن طراحی گردیده است می تواند به عنوان چارچوب نظری مناسب برای تحلیل
مسأله بسیار مهم اعتماد اجتماعی باشد و پژوهشگرانی که هم قصد انجام مطالعه در این حوزه را دارند می توانند با استفاده از تئوری
هایی از این قبیل و با تلفیقی از هر دو سطح تحلیل خرد و کالن و سطح مطالعه ساخت /کنش به بررسی دقیق این پدیده اجتماعی
در جامعه آماری مورد بررسی بپردازند.
 )5رونالد اینگلهارت« :اینگلهارت معتقد است سرمایه اجتماعی فرهنگ اعتماد و مداراست که در آن شبکههای گسترده
سازمانهای داوطلبانه میروید .شبکه ها نتیجه اعتماد مردم به یکدیگرند ،نه اینکه اعتماد محصول جانبی انجمن شدن مردم با
یکدیگر باشد .مردمی که به یکدیگر اعتماد میورزند ،با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و در وضعیتهای مختلف از گروه کر و تیم
های ورزشی گرفته تا محل کار انجمن تشکیل میدهند تا بدین وسیله بیشتر اعتماد بورزند .از نظر او سرمایه اجتماعی (همان
اعتماد) نقشی بسیار مهم در حیات سیاسی اقتصادی ایفا میکند»(تاجبخش .)0010 ،او معتقد است که اعتماداجتماعی متقابل یکی
از پیشنیازهای فرهنگ مدنی و ایجاد دموکراسی پایدار محسوب میشود .همچنین ،بخشی از نشانگان فرهنگی پایدار است که به
بقای دموکراسی منجر میشود .اعتماد در ایجاد حس مشارکت و تعاون نقش مؤثری دارد و به مردم کمک میکند تا عالیق و منافع
خود را با امیال و عالیق دیگران هماهنگ کنند و فرصت الزم در اختیار رهبران سیاسی قرار دهند تا اصالحاتی انجام دهند و از
همه مهمتر اینکه ارتباط و گفتگوها را میسر و مستحکم میکند (اینگلهارت .)0020 ،وی با استفاده از یافتههای پیمایشهای جهانی
ارزشهای این نظریه را مطرح می کند که در تعیین اعتماد در جامعه ،مذهب بیش از توسعه اقتصادی نقش دارد .یافتههای دیگر او
بیانگر آن است که باالترین سطح اعتماد را میتوان در میان پیروان مذهب پروتستان و آیین کنفوسیوس و پایینترین سطح را در
میان مسلمانان و کاتولیکها یافت (کاظمی پور .) 0010 ،اینگلهارت نیز به تبعیت از آلموند و وربا اعتماد به یکدیگر را شرط تشکیل
روابط ثانوی می داند که به نوبه خود برای مشارکت سیاسی مؤثر در هر دموکراسی وسیع الزم است .حس اعتماد همچنین برای
اجرای قوانین دموکراتیک الزم است(اینگلهارت.)0020 ،
 )2پیوتر زتومکا« :زتومکا» نویسنده و پژوهشگر نام آور لهستانی ،ضمن ارائه یک ارزیابی جامع از اعتماد ،بحث خود را در کتاب
"نظریه جامعهشناختی اعتماد" بر محورهای زیر استوار میکند :چرخش نظریه جامعهشناختی از متغیرهای سخت به متغیرهای نرم،
مفهوم و اندیشه اعتماد ،انواع اعتماد ،کارکردهای اعتماد ،بنیادهای اعتماد ،فرهنگ اعتماد و در نهایت اعتماد در نظامهای خودکامه
و دموکراسی .زتومکا « اعتماد را کارآمدی عمومی در ایجاد توانایی برای همکاری ،ارتباط ،خالقیت ،تحمل ،سرمایه اجتماعی و نظایر
آن می داند» .از این رو ا عتماد به عنوان مهم ترین شاخص سرمایه اجتماعی ،سازوکاری برای ایجاد انسجام و وحدت در نظام های
اجتماعی و تسهیل گر مشارکت ،تعاون اجتماعی و پرورش ارزش های مردم ساالرانه است و موجب پیوند وثیق شهروندان با
نهادهای مختلف اجتماعی می شود و موثر در تقویت ،ارتقاء اثربخشی و مشروعیت نهادهای اجتماعی است .زتومکا دالیل توجه به
مفهوم اعتماد در جامعهشناسی را چنین بازگو می کند(زتومکا:)0012 ،
 -0اعتماد بعد مهمی از فرهنگ مدنی است.
 -0اعتماد بعد مهمی از جامعه مدنی است .به این معنی که اجتماع منسجم ،متعهد و وفادار نسبت به اقتدار سیاسی ،بدون
اعتماد اققی افراد نسبت به یکدیگر و اعتماد عمودی در بین نهادهای مختلف نمیتواند برقرار باشد.
 -0اعتماد یکی از مولفههای مهم و حیاتی سرمایه اجتماعی است.
 -0اعتماد با ارزشهای فرامادی پیوند دارد ،به گونهای که کیفیت زندگی و بهزیستی روانی پیوستگی مستحکمی با اعتماد
تعمیم یافته دارد.
 -5اعتماد یکی از عناصر صالحیت و کفایت تمدنی است و پیشنیاز مشارکت سیاسی ،اقدامات کارفرمایانه و آمادگی برای
اخذ فنآوری جدید است.
زتومپکا در تعیین جایگاه هستی شناختی اعتماد؛ به عبارتی مشخص کردن جایگاه اعتماد در قلمرو واقعیت ،آن را به سه بعد
تقسیم می کند :الف) اعتماد به عنوان یک ارتباط (نوعی تعهد و انتظار یک جانبه )؛ ب) اعتماد به عنوان یک ویژگی شخصی
(انگیزة اصلی فرد اعتمادکننده)؛ ج) اعتماد به عنوان یک قاعده فرهنگی  :از این دیدگاه ،اعتماد نه تمایل محاسبه گرا و نه تمایل
روانشناختی به حساب می آید؛ بلکه یک قاعدة فرهنگی است که تحت عنوان«امر اجتماعی» مطرح شده است.
زتومکا با ارائه یک سنخشناسی جامع ازمفهوم اعتماد و تعریف آن به صورت دقیق ،با نظریهای تلفیقی به بحث عاملیت و
ساختار پرداخته است .معتقد است که اعتماد برروی سه پایه بنا میگردد که عبارتند از«قابلیت اعتماد»« ،انگیزه اعتماد کردن» و
«فرهنگ اعتماد»« .فرهنگ اعتماد»« .فرهنگ اعتماد» دربرگیرنده هنجارها ،ارزش ها و تجاربی است که در ارتباط با اعتماد در
جامعه شکل گرفته و مجموعاً فرهنگ اعتماد را به وجود آورده اند .کنش ها و رفتارهای مبتنی بر اعتماد نیز بر اساس همین
ارزشها ،هنجارها و  ...شکل می گیرند .از این چشم انداز است که زتومکا فرهنگ اعتماد را محصول ترکیب ساختار و کنش می
داند .دریک کالم ،فرهنگ به کنش ها جهت می دهد و کنش ها نیز باعث شکل گیری و قوام فرهنگ می شوند .زتومکا معتقد
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است اگر ساختارها اعتماد ساز باشند ،نقش اساسی در ظهور فرهنگ اعتماد خواهند داشت .زتومکا در بحث برروی شرایط
ساختاری ،پنج شرط را به عنوان پیشفرض مطرح میسازد که زمینة عمل کنشگران را فراهم میآورند و میتوانند منشا پیدایش
فرهنگ اعتماد و یا سلب اعتماد و هدایت به سوی فرهنگ عدم اعتماد باشند .این پنج شرط یعنی )0وحدت (انسجام و یکپارچگی )
هنجاری)0 ،پایداری نظم اجتماعی (ثبات نظام اجتماعی))0 ،شفافیت سازمان اجتماعی)0 ،انس و آشنایی با محیط و  )5پاسخگو
بودن افراد و نهادهاذ(پاسخگویی سازمان درقبال مردم یا دیگر نهادها وسازمان ها) ،شرایط مناسب را برای شکل گیری استعدادها در
کنشگر انسانی و فرصتهایی را برای شرطبندی بر روی اعتماد فراهم میسازند.
«قابلیت اعتماد» میتواند به عنوان زمینهای تاثیرگذار بر کنشهای افراد عمل نماید .زتومکا پیدایش فرهنگ اعتماد را در طی
فرآیندی به نام " شدنِ اجتماعی"مورد بحث قرار میدهد .فرآیند پیدایش فرهنگ اعتماد نمونهای از فرآیند کلیتر است که از
طریق آن ،فرهنگها ،ساختارهای اجتماعی ،نظامهای هنجاری ،نهادها ،سازمانها و موجودات اجتماعی کالن دیگر در حال
شکلگیری هستند .شدنِ فرهنگ اعتماد به عنوان نمونهای از فرآیندهای گستردهتر شدنِ اجتماعی مطرح میگردد.
زتومکا با رویکردی تلفیقی نظریه «شدن اجتماعی اعتماد»را درباره شکل گیری «فرهنگ اعتماد» در جامعه مطرح می کند .او
در عین اینکه بحث عاملیت انسانی (کنش های فردی یا جمعی و خلقیات اجتماعی) و در راستای آن مفهوم سرمایه فردی و
جمعی(حاصل جمع امکاناتی که در اختیار افراد جامعه قرار دارد) را مطرح می سازد ،از زمینه های ساختاری نیز به عنوان عامل مهم
و مؤثر در اعتماد همگانی (فرهنگ اعتماد) نام می برد« .فرهنگ اعتماد» محصول ترکیب ساختار و کنش است .عوامل متعددی بر
میزان اعتماد در جوامع تأثیر گذار است که عبارتند از:
متغیرهای زمینهای (مثل سنت
تاریخی اعتماد یا بی اعتمادی)؛
متغیرهای مستقل )مثل شرایط
ساختاری برای تجربیات مثبت یا
منفی توأم با اعتماد که شامل
وحدت هنجاری ،ثبات نظام
سیاسی ،شفافیت سازمان اجتماعی،
آشنایی با محیط اجتماعی و
پاسخگو بودن افراد و نهادها است(؛
متغیرهای میانی )مثل الف:خلقیات
اجتماعی که شامل انگیزه اعتماد
کردن ،عملگرایی ،خوشبینی،
گرایش به آینده ،تمایل زیاد کسب
موفقیت است و ب :سرمایه جمعی
که شامل ثروت و دارایی ،امنیت
شغلی ،تعداد نقش ها ،قدرت،
تحصیالت ،شبکه های روابط
اجتماعی ،خانواده سالم و اعتقادات
دینی) است(نمودار شماره )0
نمودار  )2مدل شدن (سیرورت) اجتماعی اعتماد زتومکا () 1831

در یک جدول تطبیقی می توان دیدگاه های شش نظریه پردازان نظریه اعتماد را به صورت ذیل مقایسه و شباهت ها و
تفاوتهای آنها را مشخص نمود (جدول شماره .)0
جدول  ) 1مولفههای اعتماد اجتماعی به تفکیک مولفه و صاحب نظر اجتماعی
گستردگی
روابط

هنجارهای
مشترک

ویژگی های
شخصی

سرمایه
اجتماعی

انس و
آشنایی

پاسخگویی

شفافیت

پایداری نظم
اجتماعی

*
*
*

اینگلهارت

زتومکا

*
*

کلمن
گیدنز

توسعه
اقتصادی

پاتنام

*

دموکراسی

فوکویاما

*
*

*

گزینش
عقالنی

محقق

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*
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 )0سابقه و تاریخچه پژوهش اعتماد اجتماعی در ایران:
الف)مطالعات نظری(حوزه نشر کتاب ):
 )0مقاله بررسی مفهوم اعتماد در میان جامعه شناسان کالسیک (باربارا میزتال ترجمه ناصر الدین غراب)0019 ،
 )0مقاله اعتماد اجتماعی در جامعه مدرن (باربارا میزتال ،معرف ناصرالدین غراب)0019 ،
 )0کتاب اعتماد یک نظریه جامعهشناختی (پیوتر زتومکا ترجمه فاطمه گالبی)0010 ،
 )0کتاب اعتماد :نظریه ی جامعه شناختی (پیوتر زتومکا ،ترجمه غالمرضا غفاری)0012 ،
ب) تحقیقات تجربی (موج اولیه آن در مجالت علمی ایران ):
)0بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان (مصطفی ازکیا و غالمرضا غفاری)0019 ،
)0بررسی ارتباط بین اجزاء ،سطوح و ابعاد ساختار اعتماد اجتماعی (داود بهزاد ،جالل صدرالسادات و علیرضا کلدی)0010،
)0اعتماد ،اجتماع و جنسیت(تقی آزاد ارمکی و افسانه کمالی)0010 ،
)0عوامل موثر بر شکل گیری اعتماد اجتماعی دانشجویان(محمد عباس زاده)0010،
)5بررسی بنیان های سرمایه اجتماعی با تکیه بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان شهر اراک ( )0010مریم یارمحمد
توسکی و غالمرضا توسلی)0010 ،
)2بررسی اعتماداجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان (سجاد اوجاقلو و محمد جواد زاهدی)0010 ،
)2تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت با تاکید بر نقش و عملکرد شوراهای اسالمی (مطالعه موردی آذربایجان شرقی) (محمد
جواد ناطق پور و فاطمه گالبی)0010،
ج) مرور تحقیقات پیشین:
تحقیق حاضر نشان داده که سه مقاله به مرور و سابقه تحقیقات اعتماد اجتماعی در ایران ثبت شده است:
«)0تأثیر دینداری بر اعتماد فراتحلیل پژوهشهای ده سال اخیر در ایران»(ابوتراب طالبی وزینب حاجیلو:)0000 ،ترکیب شانزده
یافته مطالعات و بررسی ضرایب اثر نشان می دهد بین «دینداری و اعتماد» رابطه معناداری وجود دارد و شدت این رابطه به طور
متوسط حدود  9/0گزارش شده است.
«)0شکل گیری اعتماد اجتماعی و فراتحلیل عوامل موثر در آن»(مهردادجواهری پور ،محمدرحیمی ورضامومن پور،
:)0000جامعه آماری کلیه تحقیقات و پیمایش های داخل کشور است که از سال  0029به بعد توسط دانشگاه ها ،سازمان ها و
موسسات دولتی بوده است .در این پژوهش با تاکید بر رویکردی تلفیقی و چند عاملی ،عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی به عوامل
زمینه ای و اجتماعی تقسیم شده و مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه ارائه شده است.
«)0فراتحلیل مطالعات رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی»(ایوب سخایی ،محسن نیازی ،حسین رضایی
وسعیدحسینی زاده آرانی:)0002 ،جامعه آماری  02پژوهش انجام شده تا پایان سال  0000بوده است .اندازه اثر برآورد شده در
نمونههای مورد پژوهش  9/021میباشد که بر اساس نظام تفسیر کوهن در محدوده اطمینان در سطح متوسط میباشد.
 )0سابقه و تاریخچه پژوهش اعتماد اجتماعی درخارج:
الف) مطالعات نظری (سابقه حوزه نشر کتاب التین اعتماد اجتماعی):
آثار علمی آموزشی در حوزه اعتماد اجتماعی به زبان انگلیسی طی سالهای 0020تا 0900منتشرشده است که آغازین آنها کتاب
اعتماد و قدرت لومان( )0020بوده و عناوین سی و هفت کتاب مورد نظر به قرار ذیل گزارش می شوند:
1)Luhmann, N. (1979). Trust and Power.
2)Barber, B. (1983). The Logic and Limits of Trust.
3)Gambetta D (ed.) (1988) Trust: Making and Breaking Cooperative Relations. Oxford: Blackwell
4)Briathwaith and Levi. (1988).Trust and Governance.
5)Earle.T, and Cvetkovich,G. (1995).Social Trust: Toward a Cosmopolitan Society
6)Fukuyama. F. (1995).Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity
7)Misztal BA (1996) Trust in Modern Societies: The Search for the Bases of Social Order.Cambridge
8)Govier T. (1997).Social Trust and Human Communities
9)Seligman AB (1997) The Problem of Trust.Princeton University Press.
10)Hollis, M. (1998). Trust within Reason. Cambridge
11)Sztompka P. (1999).Trust: A Sociological Theory. Cambridge.
12)Warren.M.E. (1999).Democracy and Trust. Cambridge University Press
13)Tonkiss,F, A. Passey, N. Fenton and L.C. Herns. (2000). Trust and civil Society.
14)Cook.R. (2001).Trust in society .Russell Sage Foundation.
15)Castelfranchi,C and Yao-Hua Tan. (2001). Trust and Deception in Virtual Societies
16)Buskens, V. (2002). Social Networks and Trust.
17)Nooteboom, B. (2002). Trust: Forms, foundations, functions, failures and figures.
18)Uslaner.E. (2002).The Moral Foundations of Trust.Cambridge University Press
19)Hardin.R. (2002).Trust and Trustworthiness
20)Markova´, I. (2004). Trust and Democratic Transition in Post-Communist Europe. Oxford.
21)Hardin, R. (Ed.). (2004). Distrust.
22)Rothstein, B. (2005). Social Traps and the Problem of Trust. Cambridge:
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23)Tilly.C. (2005).Trust and Rule. Cambridge
24)Cook,KS, Hardin, R., and Levi, M. (2005), Cooperation Without Trust
25)Hardin R (2006) Trust. Cambridge.
26)Möllering G (2006) Trust: Reason, Routine, Reflexivity. Oxford.
27)Castelfranchi,C and R. Falcone. (2010).Trust Theory: A Socio-Cognitive and Computational Model.
28)Yamagishi, T. (2011). Trust: The Evolutionary Game of Mind and Society.
29)Sasaki.M, and R. Marsh. (2012).Trust: Comparative Perspectives.Publisher : Brill
30)Lyon, F., Möllering,G & Saunders, M. N. K. (Eds.). (2012). Handbook of research methods on trust.
31)Blöbaum.B. (2016).Trust and Communication in a Digitized World : Models and Concepts of
Trust..Springer
32)Six, F. E., & Verhoest, K. (2017). Trust in regulatory regimes.
33)Uslaner.E. (2018).The Oxford Handbook of Social and Political Trust.
34)Sasaki. M. (2019).Trust in Contemporary Society
35)Vallier.K. (2020).Trust in a Polarized Age.Oxford University Press.
36)Simon.G. (2020).The Routledge Handbook of Trust and Philosophy
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جدول  )2تعدادمقاالت«اعتماد»درمجالت علمی انگلیسی زبان طی سالهای 1593تا( 2002منبع :نگارنده مقاله حاضر)
درصد
تعداد
سال
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تعداد
سال
درصد
تعداد
سال
01
000
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0
00
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 0051تا0029
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010
 0990تا 0992
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0010تا 0009
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«اعتماد اجتماعی :مباحث بنیادین و فلسفی» نوشته والیر و وبر ( ) 0900جدیدترین تولید دانش در حوزه نشر کتاب گزارش
شده است .این کتاب دارای دیدگاه های میان رشته ای در مورد اعتماد اجتماعی است .نویسندگان چهار موضوع اصلی مربوط به
اعتماد اجتماعی را بیان می کنند .اولین مبحث کار تجربی و رسمی در مورد هنجارها و اعتماد نهادی ،به ویژه روابط بین اعتماد و
رفتار انسان است .مبحث دوم مربوط به اعتماد به نهادهای خاص ،به ویژه سیستم حقوقی ،جامعه علمی و اجرای قانون است .سوم،
مشارکت کنندگان در حفظ اعتماد اجتماعی به چالش های ناشی از تنوع و ستم می پردازند .سرانجام ،آنها در مورد اشکال مختلف
اعتماد و اعتماد اجتماعی بحث می کنند .اعتماد اجتماعی مورد توجه محققان فلسفه ،علوم سیاسی ،اقتصاد ،حقوق ،روانشناسی و
جامعه شناسی خواهد بود.
ب) تحقیقات تجربی (مقاالت علمی اعتماد در خارج):
آرنوت ( )0992به معرفی کتابشناسی تحقیقات «اعتماد» پرداخته است .سعی مقاله جمع آوری مشخصات کتابشناسی 252
مقاله طی سالهای  0051تا  0992مرتبط با موضوع «اعتماد» درمنابع مختلف علوم انسانی (هم چون مجله ،کتاب ،کنفرانس و
غیره) و هم چنین براساس رشته های مختلف هم چون جامعه شناسی ،روانشناسی ،اخالق ،سیاست ،نظام های اطالعاتی،
رفتارسازمانی ،استراتژی و بازرگانی بوده است .استخراج و تجزیه و تحلیل آماری فهرست مورد بررسی توسط «نگارنده مقاله
حاضر» معرف آن می باشد که تنها 1درصد مقاالت اختصاص به سالهای 0051تا 0009داشته و  01درصد مقاالت مربوط به
سالهای  0000تا  0999ثبت شده است .نتایج دریافت شده نشان از اوج فوق العاده ،چشگمیر و خیره کننده موضوع «اعتماد» در دو
دهه  0009تا  0992بوده است( 00درصد)(جدول شماره .)0

 -8فراترکیب:چیستی و کاربرد آن در مدل سازی تبیین پدیده های اجتماعی :
«فرامطالعه» یکی از روش هایی است که به منظور بررسی ،ترکیب و تحلیل پژوهش های گذشته مورد استفاده قرار می گیرد.

فرامطالعه به تجزیه و تحلیل عمیق کارهای پژوهشی انجام شده در یک حوز ه خاص می پردازد و با توجه به نیازمندی پژوهش ،بر
چهار حوزه " )0فرانظری" (تحلیل نظریه های مطالعات گذشته)" )0 ،فراروش" (تحلیل روش شناسی مطالعات گذشته )")0 ،
فراترکیب" (تحلیل کیفی محتوای مطالعات گذشته ) و " )0فرا تحلیل "(تحلیل کمی محتوای مطالعات گذشته) داللت دارد (نمودار
.) 0
«فراترکیب (سنتزپژوهی)» مانند
فراتحلیل ،برای یکپارچه سازی چندین
مطالعه برای ایجاد یافته های جدید و
تفسیر آنها به کار می رود .با این حال
برخالف فراتحلیل که بر داده های کمی
و رویکردهای آماری تأکید دارد،
فراترکیب بر مطالعات کیفی و تفسیر و نمودار  )8انواع چهارگانه روشهای فرامطالعه (پاترسون و همکاران 2001،و بنچ
تحلیل عمیق آنها به دلیل فهم عمیق تر
و دی) 2010،
است (بنچ ودی0909 ،و پاترسون و
همکاران.)0990،
15

 -9چارچوب روش تحقیق
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تحقیق حاضر از نوع کیفی بوده که درآن از روش "فراترکیب" استفاده شد .هفت مرحله برای انجام فرا ترکیب ارائه شده که
این مراحل عبارتند  )0تنظیم و طرح سؤال پژوهش؛  )0بررسی و مرور ادبیات به شکل نظامند و سیستماتیک؛ )0جست وجو و
انتخاب مقاله های مناسب؛  )0استخراج اطالعات مقاله ها ومتون؛  )5تجزیه وتحلیل وترکیب یافته های کیفی؛ )2کنترل کیفیت و
 )2ارائه یافتهها (سندلوسکی و باروسو .)0992 ،اطالعات تحقیق در باره «اعتماد اجتماعی» تا زمان انجام و جمع آوری اطالعات
(اردیبهشت  )0099با استفاده از چهار منبع اینترنتی پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی( ،)sid.irپایگاه اطالع رسانی نشریات
علمی ایران( ،)magiran.comپایگاه مجالت تخصصی نور( ،)Noormags.irپرتال جامع علوم انسانی ( )Ensani.irگردآوری
شده است.
در مجموع  002مقاله
مندرج در مجالت علمی
براساس
پژوهشی
کلیدواژههای «اعتماد
اجتماعی» «اعتماد»،
«اعتماد بین فردی»،
«اعتماد بین شخصی»،
بنیادین»،
«اعتماد
«اعتماد تعمیم یافته»
برای پژوهش حاضر
نمودار  )4مراحل تحقیق فراترکیب از نظر ساندلوسکی و باروسو2002 ،
نهایی گردید.

 -11تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
الف) روند تحقیقات اعتماد اجتماعی در ایران
نخستین نشرمقاله درحوزه اعتماد اجتماعی اختصاص به سال  0019و  0010داشته است .در مجموع  0مقاله موضوع تحقیق
تاسال 0015منتشرشده اندوازسال0011روندافزایشی درنشرمقاالت حوزه اعتماد اجتماعی مشاهده می شود 00.درصد تحقیقات
اختصاص به دهه اول پژوهش (سالهای  0019تا  )0010و  10درصد مقاالت در دهه دوم پژوهش (سالهای  0009تا  )0099ثبت
شده اند .بررسی تاریخی نشرمقاالت نشان از روند صعودی (افزایشی) در تحقیقات اعتماد اجتماعی درایران طی دو دهه (سالهای
 0019تا  )0099داشته است وهم چنین نتایج فوق نشان از رشدشتابان وبسیارفزاینده پژوهش اعتماد اجتماعی طی دهه دوم
پژوهش داشته است (جدول شماره .)0
جدول ) 8توزیع فراوانی روندتحقیقات اعتماد اجتماعی در ایران بر حسب سال چاپ مقاله به تعداد و درصد
درصد
تعداد
سال نشر
درصد
تعداد
سال نشر
5
00
0009
9/5
0
0019
0
00
0000
9
9
0010
1
01
0000
9/5
0
0010
00
00
0000
0/5
0
0010
0
00
0000
0
5
0010
2
02
0005
9/5
0
0015
1
09
0002
0
0
0012
00
02
0002
0
2
0012
2
02
0001
1
02
0011
2
05
0000
5
00
0010

ب) گرایشهای پژوهشی در تحقیقات اعتماد اجتماعی در ایران:
 )0کلیات اعتماد اجتماعی در ایران 00 :مقاله به «چیستی اعتماد اجتماعی در ایران» پرداخته اند که شامل مباحث عمومی،
کیفی ،تاریخی و نظری موضوع بوده و مبتنی بر روش کتابخانه ای (اسنادی ) انجام گرفته اند 0 :مقاله به تبیین اعتماد در ادبیات
فارسی (هم چون سعدی ،گرشاسب نامه ،سیف فرغانی ،فیض کاشانی ) ،پنج مقاله با جهت گیری دینی (در قرآن ،اندیشه دینی و
متون اسالمی ،در میزان الحکمه و ازدیدگاه امام موسی صدر) و چهار مقاله به کلیات اعتماد اجتماعی باتکیه بر مفهوم نظم
اجتماعی ،چند فرهنگی ،تاثیر رسانه و بررسی تعاریف و مفاهیم اعتماد اجتماعی.
16

 )0وضعیت اعتماد اجتماعی در ایران 02 :مقاله به «چگونگی وضعیت اعتماد اجتماعی درایران» پرداخته اندکه درچندبخش
قابل تفکیک هستند:
الف) چگونگی اعتماد اجتماعی برحسب وضعیت های اجتماعی مختلف برای نمونه دانشجویان ( 5مقاله) ،جوانان ( 0مقاله)،
شهروندان( 0مقاله) ،کارشناسان ،روستاییان ،معلمان ،کودکان کار و خودرو نوشته ها (هرکدام  0مقاله).
ب) تحقیقات متکی برآزمون سنجی ابزار استانداردومعتبراعتماد اجتماعی وبومی سازی آن با فرهنگ جامعه ایران(0مقاله)
ج) مقاالت متکی بر مرور سابقه تحقیقات اعتماد اجتماعی درایران( 0مقاله).
د) مطالعه اعتماد اجتماعی بر اساس روش مقایسه ای ( 5مقاله)
 )0همبسته های اعتماد اجتماعی در ایران :یافته های پژوهش نشان ازآن داردکه تحقیقی به طور مشخص به رابطه همبستگی
بین اعتماد اجتماعی و سائر موضوعات اجتماعی گزارش نشده است.
 )0پیشایندهای اعتماد اجتماعی در ایران :یافته های پژوهش نشان ازآن داردکه  090متغیر (موضوع) در خصوص شرایط و
عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی درایران در قالب  092مقاله شناسایی گردیده اند .سی و چهار متغیر موثر بر اعتماد اجتماعی در ایران
دارای بیشترین فراوانی گزارش شده اند که بیشترین آنها عبارتند از  :دینداری ( 01مقاله) ،احساس امنیت اجتماعی (02مقاله ) ،طبقه
اجتماعی ( 00مقاله ) ،دگرخواهی (نوع دوستی) و رسانه های جمعی (هر کدام 00مقاله) و مابقی آن متغیرها در جدول شماره 0
گزارش شده اند .عالوه برآن مابقی  21عوامل موثر که هرکدام دریک مقاله گزارش شده اند (جدول شماره .) 5
جدول  )4توزیع فراوانی  84موضوع فرعی پیشایندهای اعتماد اجتماعی در ایران (به ترتیب فراوانی گزارش شده در
تعداد
02
00
2
2
5
5
0
0
0
0
0

موضوع
طبقه اجتماعی
رضایت اززندگی
بیگانگی اجتماعی
مقبولیت اجتماعی
ادراک ونگرش به فساد
سنت گرایی
همبستگی اجتماعی
مطبوعات
فردگرایی

شخصیت
عام گرایی

تعداد
02
0
2
2
5
0
0
0
0
0
0
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موضوع
دینداری
دگرخواهی
تحصیالت
عدالت اجتماعی
تعامالت اجتماعی
انسجام اجتماعی
شبکه های اجتماعی مجازی
اینترنت
ارزشهای مشترک
هنجارمعامله متقابل
هوش اجتماعی
ریسک پذیری

تعداد
01
00
0
2
2
5
0
0
0
0
0
0

تعداد مقاالت علمی)
موضوع
احساس امنیت اجتماعی
رسانه های جمعی
روابط اجتماعی
مشارکت داوطلبانه درانجمن ها
مشارکت اجتماعی
فضای عمومی شهری
سن
تلویزیون
سرمایه فرهنگی
احساس محرومیت
تعهداجتماعی

جدول  )9توزیع فراوانی مابقی  13موضوع فرعی پیشایندهای اعتماد اجتماعی در ایران (گزارش شده دریک مقاله)
احساس آنومی
منزلت اجتماعی
قانون گرایی
احساس تعلق جمعی
ارزیابی عامالن دانشگاه
انتظارفایده
سبک زندگی
حکمرانی خوب
رضایت شغلی
سالمت روان
دوگانگی فرهنگی
فقرفرهنگی
غرب گرایی
پای بندی نقشها
انزوای اجتماعی
حمایت اجتماعی
رعایت اخالقیات
تلفن همراه
خودکنترلی
دلبستگی
توسعه اقتصادی اجتماعی
تیپ شخصیتی معاشرتی
فضایل انسانی مثبت گرا
امیدبه آینده
سودحاصله ازاعتماد
میزان وقوع جرم
بحران هویت
محل سکونت
اعتقادبه کارگروهی
نشاط اجتماعی
هویت ملی
هویت جنسیتی
پنداشت ازساختارجامعه
قانون گریزی
هویت جهانی
هویت مذهبی
جو عاطفی خانواده
شهروندی
سرمایه اجتماعی
سرمایه جمعی
هویت قومی قبیله ای
مزاحمت های خیابانی
تصورات قالبی
قوم مداری
جامعه پذیری خانوادگی
پیونداجتماعی
دیدگاه گیری اجتماعی
پرخاشگری
انتظارات ارزشی
تقوا
نگرش به وفای به عهد
نگرش به انصاف
عملکرددولت
نیروی انسانی مدرسه
ارزیابی ساختاردانشگاه
احساس بی قدرتی
نگرش به اجرای قانون
هوش اجتماعی
رضایت ازمردم
سرمایه اجتماعی شبکه
طرحواره درمانی گروهی
تعهددرونی
ماهواره
اقتداراجتماعی
وضع تاهل
احساس موفقیت درزندگی
سالمت اجتماعی
نارضایتی

11

 )5پسایندهای اعتماد اجتماعی در ایران:
یافته های پژوهش نشان از آن دارد که  00متغیر به عنوان اثرات اعتماد اجتماعی در ایران درقالب  09مقاله شناسایی شده اند.
بیشترین اثرات اعتماد اجتماعی اختصاص به  00متغیر مشارکت اجتماعی ( 09مقاله) و احساس امنیت اجتماعی ( 00مقاله) داشته
اند والبته گزارش مابقی متغیرهای مربوطه در جدول شماره  2آورده شده است .عالمه بر آنها مابقی اثرات  09گانه که هرکدام از
آنها دریک مقاله آمده است در جدول شماره  2نمایش داده شده است.
جدول  )1توزیع فراوانی بیشترین پسایندهای اعتماد اجتماعی در ایران (به ترتیب فراوانی گزارش شده در تعداد
اثر اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی
وفاق اجتماعی
توسعه انسانی
هویت اجتماعی
تعلق اجتماعی
شبکه های اجتماعی مجازی
مشارکت در طرح های توسعه

تعداد
02
0
0
0
0
0
0

مقاالت علمی)
اثر اعتماد اجتماعی
احساس امنیت اجتماعی
آنومی اجتماعی
سرمایه فرهنگی
مدارای اجتماعی
توسعه اقتصادی
نشاط و شادی

تعداد
00
0
0
0
0
0

اثر ا عتماد اجتماعی
مشارکت سیاسی
رفاه اجتماعی
سالمت اجتماعی
فرارازخانه
فردگرایی
رفتارجامعه پسند

تعداد
0
0
0
0
0
0
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جدول ) 2توزیع فراوانی مابقی  80موضوع پسایندهای اعتماد اجتماعی درایران (گزارش شده دریک مقاله)
توسعه محلی ومنطقه ای
خودسانسوری
تکالیف شهروندی
باورهای دنیای عادالنه
اختالالت روانی
فرهنگ سیاسی
رضایت شغلی
مراجعه به باشگاه های ورزشی
بالندگی اجتماعی
انزوای اجتماعی
ارتباطات انسانی
رفتاردموکراتیک درخانواده
هراس اجتماعی
رفتار نابهنجار
رفتارشهروندی
مشارکت ورزشی
شهروند الکترونیک
گردشگری
سالمت روانی
مصرف فرهنگی
کتابخانه های عمومی
کارآفرینی
تعامالت اجتماعی
کجروی فرهنگی
مشارکت شهروندی
گرایش به ایثارگری
کیفیت زندگی
نگرش به توسعه سیاسی
تعهد اجتماعی
نزاع فردی
تعهد اجتماعی

 -11بحث و نتیجهگیری
اعتماد اجتماعی ازاجزای ضروری زندگی اجتماعی است .مفهوم اعتماد اجتماعی ازمفاهیم کلیدی وکانونی جامعه شناسی تلقی
می شود .عالیق جامعه شناسان در بررسی و تبیین اعتماد در طی دو دهه اخیر رشد سریع و فزاینده ای ازخود نشان داده است.
اعتماد اجتماعی به منزله واقعیت اجتماعی محسوب می شود(لویس و وایگرت .)0015 ،پژوهش حاضربه بررسی تحقیقات انجام
گرفته درحوزه"اعتماد اجتماعی"طی سالهای  0019تا  0099بااستفاده ازفراترکیب انجام گرفت که نتایج نهایی به قرار ذیل گزارش
می شوند:
اول :روند تحقیقات اعتماد اجتماعی در
ایران:
بررسی تاریخی نشر مقاالت نشان از روند
صعودی (افزایشی) در تحقیقات اعتماد اجتماعی
درایران طی دو دهه (سالهای  0019تا ) 0099
داشته است(نمودارشماره  .) 5البته در دهه دوم
پژوهش از رشد شتابان بسیار فزاینده برخوردار بوده
است.
نمودار  )9روند تحقیقات اعتماد اجتماعی در ایران طی سالهای
 1830تا 1400

دوم :گرایشهای پژوهشی تحقیقات اعتماد اجتماعی در ایران:
نتایج استفاده از روش" فراترکیب" تحقیق را قادر به" ساخت و طراحی مدل جامع تبیین اعتماد اجتماعی در ایران" نموده
است .بر اساس مدل پیشنهادی اعتماد اجتماعی قابل تفکیک و تبیین در چهار بخش بوده است .نتایج نهایی تحقیق نشان داد که
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گرایشهای پژوهشی به ترتیب فراوانی در چهار بخش پیشایندها ( 092مقاله و  090متغیر) ( 02درصد) ،پسایندها (11مقاله و 00
متغیر) ( 01درصد) ،وضعیت ( 05مقاله) ( 00درصد) و کلیات( 00مقاله)( 5درصد) طبقه بندی شده اند (جدول شماره.)1
جدول  )3انواع تحقیقات اعتماد اجتماعی درایران طی سالهای  1830تا  1400به تعداد و درصد
درصد
تعداد
گرایشهای پژوهشی
00
02
تحقیقات وضعیت اعتماد اجتماعی در ایران
5
00
تحقیقات کلیات اعتماد اجتماعی در ایران
02
092
تحقیقات پیشاندهای اعتماد اجتماعی در ایران
01
09
تحقیقات پسایندهای اعتماد اجتماعی در ایران
9
9
تحقیقات همیسته های اعتماد اجتماعی در ایران
099
002
جمع کل

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)11 :پاییز 1411

یافته های نهایی پژوهش در خصوص دو بخش پیشایندها وهم چنین پسایندهای اعتماد اجتماعی در ایران به قرار ذیل گزارش
می شود (نمودار شماره :) 2
 )0پیشایندهای اعتماد اجتماعی در ایران :نتایج نهایی پژوهش نشان داد که  092مقاله مندرج در مجالت علمی پژوهشی
اختصاص به بررسی و معرفی شرایط و عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی در ایران داشته اند 02( .درصد) .عوامل متعدد اجتماعی و
فرهنگی در شکل گیری اعتماد اجتماعی در ایران موثر بوده اند .دینداری ،احساس امنیت اجتماعی ،وضعیت طبقات اجتماعی،
دگرخواهی(نوع دوستی) ،رسانه های جمعی ،تحصیالت ورضایت اززندگی بیشترین مقاالت در خصوص عوامل موثر بر اعتماد
اجتماعی گزارش شده اند 090 .متغیر به منزله پیشایندهای اعتماد اجتماعی در ایران شناسایی شده اند که بیشترین آنها اختصاص
به دینداری ( 01مقاله) ،احساس امنیت اجتماعی( 02مقاله ) ،طبقه اجتماعی ( 00مقاله ) ،دگرخواهی (نوع دوستی) و رسانه های
جمعی (هر کدام  00مقاله ) ،تحصیالت و رضایت از زندگی (هر کدام  0مقاله ) داشته است.
 )0پسایندهای اعتماد اجتماعی در ایران :نتایج نهایی پژوهش معرف آن بوده که  11مقاله مندرج در مجالت علمی پژوهشی
مربوط به بررسی و معرفی پسایندهای اعتماد اجتماعی درایران بوده اند( 01درصد) .اعتماد اجتماعی درایران دارای اثرات ،پیامدها،
نتایج و کارکردهای مختلفی بوده است 00 .متغیر به منزله پسایندهای اعتماد اجتماعی در ایران شناسایی شده اند .بیشترین مقاالت
علمی در باره اثرات اعتماد اجتماعی اختصاص به به دو متغیر مشارکت اجتماعی ( 09مقاله) و احساس امنیت اجتماعی ( 00مقاله)
داشته اند .اعتماد اجتماعی موجب افزایش دو موضوع مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی شده است که البته اعتماد
اجتماعی دارای اثرات دیگری نیز بوده است.

19

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)11 :پاییز 1411
نمودار شماره  )1نتیجه گیری نهایی پژوهش :انواع چهارگانه تحقیقات اعتماد اجتماعی در ایران طی سالهای  1830تا
( 1400تعداد 289مقاله)

21

منابع
.0
.0

.0
.0
.5
.2
.2
.1

.00
.00
.00
.00
.05
.02
.02
.01
.00
.09
.00
.00
.05
.02
.02

.01
.00

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)11 :پاییز 1411

.0
.09

آزاد ارمکی ،تقی و افسانه کمالی .)0010( .اعتماد ،اجتماع و جنسیت؛ بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در بین دو جنس .مجله
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آزاد ارمکی ،تقی و تن ناز اسدی دربندی( .)0010سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر جامعه شماسی در ایران ،مجموعه چکیده
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جامعهشناسی ایران ،دوره ششم ،شماره  ،0زمستان ،صفحات  00تا .005
تاجبخش ،کیان ) 0010( .سرمایه های اجتماعی :دموکراسی و توسعه ،ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان ،تهران ،انتشارات
شیرازه.
پاتنام ،رابرت .)0019( .دموکراسی و سنتهای مدنی ،ترجمة :محمد تقی دلفروز ،تهران :دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی
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مجبه مطالعات جامعه شناختی شهری ،سال دهم ،شماره  ،02زمستان ،صفحات 090تا .009
عباسزاده ،محمد .)0010( .عوامل موثر بر شکلگیری اعتماد اجتماعی دانشجویان ،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،
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سال پنجم ،شماره  ،01تابستان ،صفحات .55-21
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فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعهشناسی
سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)71 :پاییز 7411

پیش بینی افسردگی توسط کمالگرایی و عزت نفس در بین
دانشجویان دانشگاه آزاد مهاباد در استان آذربایجان غربی

حوریه بیرام نژاد ،*1صدیقه

سلمانپور2

تاریخ دریافت0077/70/62 :
تاریخ پذیرش0077/70/07 :
کد مقاله02060 :

چکـیده
هدف از این تحقيق پيش بينی افسردگی توسط کمال گرایی وعزت نفس در بين دانشجویان دانشگاه آزاد مهاباد در سال
تحصيلی  69 -62است .بدین منظور تعداد  090نفر از دانشجویان به شيوه نمونه گيري خوشهاي از طریق جدول مورگان
انتخاب شدند .نوع پژوهش توصيفی از نوع همبستگی بود .ابزار مورد استفاده مقياس کمالگرایی  ،آزمون عزتنفس کوپر
اسميت ،آزمون افسردگی بک بود .پایایی کل پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفاي کرونباخ به ترتيب7/02 ,7 /00 ,7/67
بر آورد شد به منظور بررسی رابطه بين متغير ها از ضریب همبستگی پيرسون وبراي پيش بينی متغيرها از آزمون
رگرسيون استفاده شد .نتایج نشان داد که بين کمالگرایی والدین و عزتنفس ،با افسردگی رابطه معنادارمنفی وجود دارد.
همچنين نتایج نشان داد با توجه به مقدار  R2کمال گرایی و عزت نفس دانشجویان تقریبا 00درصد واریانس نمرات
افسردگی دانشجویان را تبيين کرده است .همچنين با توجه به مقدار بتا عزت نفس( )Beta=0/329به صورت مثبت
قوي¬ترین متغير براي پيشبينی افسردگی دانشجویان بوده است (.)p<0/01

واژگـان کلـیدی :کمالگرایی ،عزتنفس ،افسردگی ،دانشجویان

 -0دانشجوي دکترا عضو هيئت علمی دانشگاه پيام نور واحد نقده
 -6عضو هيئت علمی دانشگاه پيام نور واحد نقده
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افسردگی یکی از شایع ترین اختاللهاي خلقی بوده و بسياري از بيماران روانی یا جسمی از آن رنج میبرند و بر اساس
آمارهاي منتشر کشور در سطح جهان متداولترین اختالالت روانی و خلقی میباشند .افسردگی حالتی از خلق است که با احساس بی
کفایتی ،یأس ،کاهش فعاليت و یا واکنش ،بدبينی توصيف می گردد که عناصر مشخص آن کندي حرکت و کالم است (اصالحی
نسب )0000 ،اصوال فرد هنگامی که کمال گرایی را احساس میکند و رشد و شکوفایی خود را حس میکند و همين موجب
برانگيخته شدن حس اعتماد به نفس ،قدرت امنيت و آرامش و خوشبختی در او می شود .بیتردید کمال گرایی 0یکی از ویژگیهاي
شخصيتی میباشد که می تواند هم سازنده ،مفيد و مثبت باشد و هم نوروتيک و کژ کنش .نيروي انگيزشی هر فرد به سوي رشد و
خود شکوفایی است .همه افراد نياز دارند که تواناییهاي بالقوه خود را تا باالترین اندازه ممکن شکوفا کنند و به رشدي فراتر از رشد
کنونی خود دست یابند .گرایش طبيعی افراد حرکت از مسير تحقق تواناییهاي بالقوه خودش است ،هرچند ممکن است در این راه
با برخی موانع محيطی و اجتماعی رو به رو شوند .البته رسيدن به کمال و شکوفا ساختن استعدادها و تواناییهاي نهفته و بالقوه فرد
به خودي خود بسيار ارزشمند است و در این وادي کمالگرایی امري مثبت و پسندیده است ولی آنچه که به آن اشاره شده است
جنبه افراطی یا منفی کمالگرایی است .کلی اینک )0660(6کمالگرایی را اعتقاد فرد به کامل بودن و احساس اضطراب و فشار
روانی باال و ترس از این که نتواند مطابق انتظارات خود زندگی کند ،تعریف میکند .اغلب نظریهها بر این باورند که عزتنفس0
ویژگی دیرپاي شخصيت است و به برخی سطوح کلی و فرضی خود ارزیابی و حرمت نفس اشاره دارد .به بيان دیگر درکی است که
فرد از خود دارد ،ولی این درك باداوريهاي ارزشی همراه است و در برگيرندهي ميزانی از حرمت نفس و خویشتنپذیري میباشد
(اسالمی نسب .)0000 ،برخی از محققين رابطه عزتنفس و خویشتن را ناشی از مقایسههاي اجتماعی میدانند ،بدین معنا که
جنبههایی از خویشتن از راه مقایسه خود با اشخاص مهم دیگر براي شخص شکل میگيرد .به اعتقاد این پژوهشگران ،خودآرمانی
که رابطه نزدیکی با کمالگرایی دارد میتواند نتيجه مقایسه اجتماعی با افراد باشد .این مفهوم با کمالگرایی دیگر مدار در نظریه
هيویت0و همکاران ( )0660همپوشانی دارد .میسيلدین )0620(9نيز مشاهده کرد که عزتنفس پایين و ناخشنودي از خود از
عناصر کليدي کمالگرایی هستند.بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد در این پژوهش به پيش بينی افسردگی توسط کمال گرایی
وعزت نفس در دانشجویان دانشگاه ازاد مهاباد پرداخته شده است .فصول مختلف این تحقيق ،ضمن طرح گستره نظري و ارائه
پژوهشهاي قبلی ،شکلگيري مسأله ،فرضيهها و روشهاي آزمون را مشخص کرده و نتایج حاصل از دادههاي جمعآوري شده را
توصيف و تجزیه و تحليل میکند.

 -2بیان مسئله پژوهش
دانشجویان دانشگاه ،گروه هدف مهمی براي ترغيب سبک زندگی سالم در جمعيت بزرگسال هستند.شيوع آشفتگيهاي
روانشناختی در دانشجویان در مقایسه با جمعيت عمومی باالتر است .دانشجویان آشفتگيهاي خاصی چون اضطراب ،افسردگی،
نشانگان خوردن ،سوء استفاده از مواد ونشانگان بدنی را تجربه میکنند .تحقيقات نشان میدهد تقریباً  0درصد از پسران و 00
درصد از دختران دانشجو در سال اول دانشگاه داراي عالئم افسردگی هستند تحقيق بر روي سبب شناسی افسردگی نشاندهنده
عليت چند بعدي وترکيبی از عوامل زیستی ،اجتماعی و روانشناختی است).استيفن )6770,2افسردگی سرماخوردگی بيماري روانی
است .تقریباٌ همه حداقل به صورت خفيف احساس افسردگی کرده اند .احساس بدخلقی ،بی حوصلگی ،غمگينی ،نا اميدي ،دلسردي،
ناخشنودي ،همگی تجربيات افسردگی رایج است .افسردگی رایج ترین اختالل روانی است که اخيراً رو به افزایش نهاده است .زنان
خيلی بيشتر از مردها دچار افسردگی میشوند ،علت آن روشن نيست ،اما به نظر بسياري از متخصصان عوامل فرهنگی بویژه
محروميت ها و محدودیت هاي اجتماعی زیاد در مورد زنان ،یکی از عوامل اساسی است .احساس افسردگی معموالً به عنوان اندوه
شناخته می شود و می تواند به دنبال هر رویداد ناخوشایندي حاصل شود .فروید افسردگی را فرایندي شبيه به غمگينی توصيف
کرده ،فرد افسرده به عنوان یک مکانيسم دفاعی عليه پریشانی خرد کننده در طی دوره غمگينی به مرحله دهانی برگشت می کند.
غمگينی مربوط به وابستگی کامل به یک فرد مورد عالقه است ،فرد به این طریق هویت خود را با آن فرد می آميزد و به طور
نمادین رابطه از دست رفته را حفظ می کند(.گنجی )0000 ،اکثر ما دوست داریم کارمان را عالی و بدون نقص و در حد تمام و
کمال انجام دهيم و اگر مرتکب کوچکترین اشتباهی شویم دچار یأس و نااميدي شده و کار را رها میکنيم و زبان به خود
سرزنشگري و خود انتقادگري و ارزیابی منفی از خود میگشایيم .امروز موانع فراوانی در فرایندهاي روانشناختی بهنجار افراد وجود
1. Prfectionism
1. Kleinke C.L
2. Self- esteem
3. Hewitt, P.L
4. Missildine, W.H
6. Estifen
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دارد که هر کدام میتواند مشکالتی را در روند پيشرفت آنها به وجود آورند .کمالگرایی را میتوان یکی از این موانع در نظر گرفت.
کمالگرایی به عنوان یک مفهوم روانشناختی ،در واقع یک سازه شخصيتی همواره در محاق فراموشی است گاهی اوقات همين
حساسيت و توجه بيش از حد والدین نسبت به عملکرد تحصيلی یا توقعات باالي آنها میتواند بر برخی عوامل شخصيتی و
روانشناختی فرزندان آنها ( از جمله افسردگی) اثر بگذارد(.موسوي )0020,عزت نفس یک نياز اساسی انسان است ،به این معنا که
عزت نفس براي رشد و تکامل متعادل و سالم انسان بسيار ضروري است ،بدون عزت نفس مثبت رشد روانشناختی در مراحل اوليه
متوقف می شود.عزت نفس در واقع به عنوان سيستم ایمنی روح عمل می کند و استقامت ،توانایی و ظرفيت الزم براي تجدید قوا
تامين می کند .عزت نفس بدین معناست که ما به توانمنديهاي شخصی و خوبیهاي و چيزهاي دوست داشتنی وجودمان اعتقاد
داریم .عزت نفس متاثر از عوامل درونی و بيرونی است .منظور از عوامل درونی عواملی است که از درون نشات می گيرد یا خود
شخص آن را ایجاد می کند ،نقطه نظر ها ،باورها ،اعمال و رفتار(.دشتی )0000 ،با توجه به آنچه که گفته شد مسأله مورد بررسی در
این پژوهش عبارت از «پيش بينی افسردگی توسط کمالگرایی وعزتنفس ،در بين دانشجویان دانشگاه آزاد مهاباد» میباشد .به
عبارت دیگر در این پژوهش می خواهيم این مطلب را مورد بررسی قرار دهيم که آیا بين کمالگرایی و عزتنفس ،با افسردگی
رابطه وجود دارد؟ و بر آن هستيم که با بدست آوردن نتایج فهم درستی از این روابط حاصل نموده تا دانشجویان بتواند در تعامالت
خود موفق بوده و در مواجه با مشکالت روانی توانایی هاي الزم را کسب نمایند.

 -3اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)71 :پاییز 7411

اکثر ما دوست داریم کارمان را عالی و بدون نقص و در حد تمام و کمال انجام دهيم و اگر مرتکب کوچکترین اشتباهی شویم
دچار یأس و نااميدي شده و کار را رها میکنيم و زبان به خود سرزنش گري و خود انتقادگري و ارزیابی منفی از خود میگشایيم.
امروز موانع فراوانی در فرایندهاي روانشناختی بهنجار افراد وجود دارد که هر کدام میتواند مشکالتی را در روند پيشرفت آنها به
وجود آورند .کمالگرایی را میتوان یکی از این موانع در نظر گرفت .کمالگرایی به عنوان یک مفهوم روانشناختی ،در واقع یک
سازه شخصيتی همواره در محاق فراموشی است..با نظر اجمالی و از منظري روانشناختی ،مشاهده میشود که متأسفانه در جامعه ما
دو وجه مثبت و منفی کمالگرایی به گونهاي در هم تنيده شده که تمایز آن دو دشوار است .ما در جامعهمان کمتر خانوادهاي
می یابيم که به دليل اشتباه کوچکی که فرزندش مرتکب شده ،زبان به انتقاد از وي نگشاید و یا با سپردن مسئوليت به او بدون
توجه به توانمندیهایش انتظار دارند که وي از عهده آن مسئوليتها کامالً برآید .اگر به درد دل خانوادهها درباره وضعيت تحصيلی
فرزندانشان گوش دهيم بيشتر از این که فرزندانشان نتوانستهاند نمره بيست بگيرند شکایت میکنند .گاهی اوقات همين حساسيت و
توجه بيش از حد والدین نسبت به عملکرد تحصيلی یا توقعات باالي آنها میتواند بر برخی عوامل شخصيتی و روانشناختی
فرزندان آنها (از جمله عزتنفس ،افسردگی) اثر بگذارد .در کشور ما آن چنان که شایسته است به کمالگرایی پرداخته نشده و شمار
پژوهشها و بررسیهاي انجام شده در این زمينه محدود است .از آنجایی که این ویژگی با تمام دشواريهایی که براي افراد به
وجود میآورد در جامعه کنونی روز به روز در حال رشد و گسترش است و با توجه به اهميت نقش والدین ،محقق در این پژوهش به
بررسی رابطه بين کمالگرایی وعزتنفس ،با افسردگی پرداخته است که با حصول نتایج میتوان الگوهاي مناسب تربيتی و روابط
سالم براي افراد معرفی و پيشنهاد نمود.

 -4پیشینه تحقیقات
باوي و همکاران ( )0000در یک پژوهش به بررسی تاثير خدمات روان شناختی دوره بازتوانی بر خود پنداره منفی ،اضطراب،
افسردگی و عزت نفس معتادان خود معرف مرکز اجتماع درمان مدار شهرستان اهواز پرداختند .نمونه این پژوهش شامل کليه
معتادان مرکز یادشده بود که به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند .پس از انتخاب گروه نمونه ،قبل از ارایه خدمات روان
شناختی ،پيش آزمون اجرا شد و پس از طی دوره چهارماهه درمرکزبازتوانی و ارایه خدمات روان شناختی ،از آنها پس آزمون به
عمل آمد .ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش ،عبارت بودند از :پرسشنامه خود پنداره راجرز ،اضطراب کتل ،افسردگی بک و عزت
نفس کوپر اسميت .داده هاي پژوهش به کمک آمار توصيفی و آزمون  tوابسته تجزیه و تحليل شدند .نتایج نشان دادکه شرکت در
مراکز اجتماع درمان مدار و گرفتن خدمات روان شناختی در این مراکز باعث کاهش ميزان خود پنداره منفی ،افسردگی ،اضطراب و
افزایش ميزان عزت نفس آزمودنی ها شده است.زنجيرکهن و همکاران ( )0006در پژوهشی دیگر به بررسی تاثير آموزش ابراز
وجود بر عزت نفس و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداختند .این مطالعه تجربی ،به صورت پيش آزمون-
پس آزمون همراه با گروه شاهد ،در سال تحصيلی  0000-06انجام شد .تعداد  07دانشجو به شيوه خوشه اي تصادفی در دو گروه
مورد و شاهد (هر گروه متشکل از  07زن و  07مرد) انتخاب شدند .افراد گروه مورد به مدت  0جلسه تحت آموزش گروهی ابراز
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وجود قرار گرفتند .به منظور ارزیابی متغيرها قبل و بعد از آموزش از آزمون عزت نفس 0و پرسشنامه افسردگی بک 6استفاده شد.
داده ها با استفاده از نرم افزار آماري ( SPSSویرایش  )02و آزمون هاي  MANCOVAو تی ،در سطح معنی داري تجزیه و
تحليل شدند .نتایج پژوهش نشان داد آموزش ابراز وجود در گروه مورد ،موجب افزایش ميزان عزت نفس و کاهش ميزان افسردگی
دانشجویان به صورت معنی داري گردید ؛ اما این تاثير در گروه شاهد مشاهده نشد ( .)P>0.05آنها پيشنهاد دادند که می توان از
آموزش مهارت هاي ابراز وجود به عنوان روشی در جهت افزایش بهداشت روانی دانشجویان رشته هاي پزشکی استفاده
نمود.آلبوکردي و همکاران ( )0006رابطه بين عزت نفس و حمایت اجتماعی با افسردگی در زندانيان مرد را مورد بررسی قرار دادند.
در این پژوهش مقطعی 06 ،نفر از زندانيان مرد زندان عادل آباد شيراز به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه
هاي افسردگی بک ،عزت نفس کوپراسميت و حمایت اجتماعی را تکميل کردند .داده ها به کمک تحليل رگرسيون چند متغيري
گام به گام و ضریب همبستگی پيرسون تحليل شدند .در ميان زندانيان مورد بررسی  60,6درصد از نشانگان افسردگی خفيف تا
شدید رنج می بردند .بين عزت نفس و افسردگی همبستگی معنی داري مشاهده شد ،اما رابطه معنی داري بين افسردگی و حمایت
اجتماعی وجود نداشت .نتایج تحليل رگرسيون نشان داد عزت نفس یکی از عوامل پيش بينی کننده افسردگی در زندان است در
حالی که وجود نقش پيش بين براي حمایت اجتماعی تایيد نشد .آنها نتيجه گرفتند که با توجه به شيوع باالي نشانگان افسردگی در
زندانيان ،ارائ ه خدمات روان شناختی در جهت کاهش شيوع افسردگی و آسيب هاي ناشی از آن ضروري به نظر می رسد.بهرامی و
همکاران ( )0006در یک پژوهش دیگر به بررسی اثربخشی گشتالت درمانی بر عزت نفس ،افسردگی ،و احساس تنهایی زنان
مطلقه افسرده پرداختند .جامعه آماري پژوهش را زنان مطلقه اداره بهزیستی تشکيل می دهند ،که  27نفر از آن ها ،به روش نمونه
گيري دردسترس ،و در دو گروه آزمایشی و گواه ،به عنوان نمونه پژوهش ،مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار پژوهش عبارت است از:
«خرده مقياس افسردگی پرسش نامه  »MMPIپرسش نامه عزت نفس آیزنک» ،و «مقياس بازنگري شده احساس تنهایی».
پژوهش از نوع پيش آزمون پس آزمون با گروه گواه است ،که پس از گزینش تصادفی گروه هاي آزمایشی و گواه و انجام پيش
آزمون بر روي هردو گروه ،مداخله آزمایشی (روش گشتالت درمانی) در هشت نشست بر روي گروه آزمایشی اجرا شد و پس از
پایان ،از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد .نتایج نشان داد که گشتالت درمانی بر عزت نفس ،افسردگی ،و احساس تنهایی زنان
مطلقه افسرده تاثير معنی داري دارد .زاهدیان ( )0006در یک پژوهش دیگر به بررسی رابطه بين عزت نفس و حمایت اجتماعی با
افسردگی در زندانيان مرد پرداختند .نتایج نشان دادکه در ميان زندانيان مورد بررسی  60/6درصد از نشانگان افسردگی خفيف تا
شدید رنج ميبردند .بين عزت نفس و افسردگی همبستگی معنيداري مشاهده شد ،اما رابطه معنيداري بين افسردگی و حمایت
اجتماعی وجود نداشت .نتایج تحليل رگرسيون نشان داد عزتنفس یکی از عوامل پيش بينی کننده افسردگی در زندان است ،در
حاليکه وجود نقش پيش بين براي حمایت اجتماعی تایيد نشد .آنها استنتاج نمودند که با توجه به شيوع باالي نشانگان افسردگی در
زندانيان ،ارائه خدمات روانشناختی در جهت کاهش شيوع افسردگی و آسيبهاي ناشی از آن ضروري به نظر ميرسدشریفی و
همکاران ( )0000در پژوهشی به بررسی رابطه عزت نفس مادران و دختران نوجوان آنها پرداختند .این پژوهش توصيفی مقطعی با
روش نمونه گيري تصادفی در  000نفر در غالب  0گروه برابر؛ عزت نفس پایين ،متوسط و باال درحال تحصيل در دبيرستان هاي
شهر کاشان طی سال تحصيلی  0000که داراي شرایط پژوهش بودند (سن  00-06سال ،زندگی با هر دو والدبيولوژیک و عدم
وجود استرس جدي طی سال گذشته) و نيز مادران آنها با استفاده از آزمون آیزینک و پرسشنامه محقق ساخته انجام شد .نمرات
زیر  00به عنوان عزت نفس پایين در نظرگرفته شدند .یافته ها رابطه معنی دار آماري بين عزت نفس مادر و دختر نشان داد
( OR=0/60و  CI=6/0-0/09و  02/9 .)r=7/002درصد از مادران که عزت نفس پایين داشتند ،دختران شان نيز داراي عزت
نفس پایين بود .عزت نفس دانش آموز با سن ،مقطع تحصيلی ،رتبه تولد و تعداد خواهران و برادران ارتباط معنی دار آماري نشان
نداد ،اما با صميميت با مادر ،تعداد دوستان نزدیک ،معدل سال قبل ،فعاليت جنبی ،احساس موفقيت در دانش آموز ،محبوبيت در
گروه و رضایت از قد و وزن ارتبابط معنی دار آماري نشان داد.یونسی و همکاران ( )0006در یک پژوهش دیگر به مقایسه سالمت
روان ،عزت نفس و مسووليت پذیري دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی خانواده هاي طالق و عادي شهرستان فيروزآباد سال
تحصيلی  .00-00پرداختند .نمونه آماري شامل  07دختر خانواده هاي طالق (تحت حضانت مادر) و  07دختر خانواده هاي عادي
بود .روش نمونه گيري دختران طالق و عادي ابتدا به صورت تصادفی و سپس به صورت در دسترس همتاسازي شدند .ابزار
پژوهش عبارتند بودند از :پرسشنامه  60سوالی سالمت روان ،پرسشنامه  90سوالی عزت نفس کوپر اسميت و پرسشنامه  06سوالی
مسووليت پذیري هاریسون گاف و پرسشنامه  2سوالی محقق ساخته که هر  0پرسشنامه در اختيار آزمودنی ها قرار گرفت و داده
هاي آماري ثبت و از راه شاخص آماري  tمستقل فرضيه ها بررسی شدند .بر اساس نتایج بدست آمده ،دختران خانوده هاي طالق
از نظر مسووليت پذ یري ،عزت نفس ،سالمت روان کلی و خرده مقياس هاي آن نظير نشانه هاي بدنی ،اضطراب و بی خوابی،
1 - Ellis Pop
2 - Beck
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 -5روش تحقیق
تحقيق حاضر از نظر هدف ،کاربردي ،بر اساس شيوه گردآوري ،توصيفی ،و از نظر ماهيت ،همبستگی می باشد جامعه آماري
این تحقيق دانشجویان کارشناسی ارشد در شهرستان مهاباد که االن در حال تحصيل هستند .که طبق آمار آموزش دانشگاه 9777
نفر میباشد .براي انتخاب نمونه آماري از جامعه آماري از روش نمونه گيري خوشه اي استفاده شد .نمونه آماري این پژوهش با
استفاده جدول مورگان  090نفر محاسبه شد.در پژوهش حاضر چون جامعه آماري شامل دانشجویان چند رشته است ،از روش
نمونهگيري خوشه اي مرحله اي متناسب با حجم جامعه آماري هر یک از گروهها استفاده شده است.

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)71 :پاییز 7411

ناکارایی اجتماعی و افسردگی ،با دختران خانواده هاي عادي تفاوتی معنی دار دارند که ناشی از عوارض ناخوشایند طالق والدین بر
فرزندان است.
باردون ،کان ،آبرامسون ،هيترتون و جوینر )6702(0در پژوهشی به بررسی رابطه کمالگرایی و خودکارآمدي در نمونه 072
نفري از زنان پرداختند .بررسیها نشان داد که بين کمالگرایی القاء شده اجتماعی و خودکارآمدي همبستگی منفی وجود دارد.
کنی -بنسون و اِوا )6709(6در پژوهشی به بررسی نقش کمالگرایی مادران در بروز کمالگرایی فرزندان در یک نمونه 007
نفري از دانشآموزان دوره ابتدایی پرداختند .نتایج نشان داد که کمالگرایی در دانشآموزان که مادران کمالگرا داشتند به مراتب
بيشتر گزارش شد .همچنين آنها به این نتيجه رسيدند که این دانشآموزان از نظر ابراز وجود ناتوانتر هستند.
سوئننز ،اليوت ،وانستينکيزت ،الیتن و دوریز )6770(0در پژوهشی تحت عنوان انتقال بين نسلی کمالگرایی به بررسی نقش
والدین در بروز کمالگرایی فرزندان پرداختند .نتایج نشان داد که کمالگرایی والدین در ایجاد کمالگرایی فرزندان نقش دارد.
همچنين نتایج نشان داد که بين کمالگرایی پدران و کمالگرایی دختران رابطه قويتري وجود دارد.
یونک ،کالپتون و بالكلی )6700(0در پژوهشی به بررسی رابطه کمالگرایی والدین ( =00مادران) و ( =02پدران) و عزتنفس
فرزندان (فرزندان=  )67پرداختند .نتایج نشان داد که بين کمالگرایی والدین و عزتنفس فرزندان همبستگی منفی وجود دارد.
اشبی و ریس )6706(9به بررسی رابطه ميان ابعاد سازگارانه و ناسازگارانه کمالگرایی با عزتنفس پرداختند .آنها به این نتيجه
رسيدند که کمالگرایی سازگارانه با عزتنفس رابطه مثبت دارد و کمالگرایی ناسازگارانه با عزتنفس رابطه منفی دارد.
ساميک ،سوزوکی و کانداك )6700(2در پژوهشی رابطه ميان کمالگرایی و عزتنفس را در یک نمونه  002نفري از
دانشجویان مذکر ژاپنی مورد بررسی قرا دادند .نتایج این بررسی نشان داد که بين کمالگرایی و عزتنفس همبستگی منفی وجود
دارد.
0
ليندادي دینتر ( )6707در پژوهشی به بررسی رابطه کمالگرایی و خودکارآمدي فرزندان نوجوان آنها در یک نمونه  67نفري
پرداخت .بررسیها نشان داد که بين کمالگرایی والدین و خودکارآمدي فرزندان همبستگی منفی وجود دارد .ولف0و همکاران
( )0666در تحقيقات خود ارتباط منفی بين کمالگرایی والدین و خودکارآمدي پسران را گزارش دادهاند.

 -6ابزارهای اندازهگیری
در پژوهش حاضر از پرسشنامه براي جمع آوري اطالعات استفاده شده است .در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد براي
بررسی روابط و تحليل داده ها بعنوان ابزار اصلی گردآوري دادهها مورد استفاده قرار گرفتهاندپرسشنامه افسردگی بک :از بين
تست ها و پرسشنامه ها یی که براي سنجش افسردگی تهيه شده است پرسشنامه افسردگس بک( )BDIبراي انعکاس حاالت
افسردگی است .مقياس عزت نفس(کوپر اسميت) :کوپر اسميت مقياس عزت نفس خود را بر اساس تجدید نظري که بر روي
مقياس راجرز و دیاموند انجام داد ،تهيه کرد .این مقياس داراي  90ماده است 0.ماده آن یعنی سواالت 99،00،00،60،67،00،2
دروغ سنج است .مقياس کمالگرایی اهواز :مقياس کمالگرایی اهواز ،یک مقياس خود گزارشی  60مادهاي است که به وسيله
نجاریان ،عطاري و زرگر ( )0007از راه تحليل عوامل ،در یک نمونهي  069نفري از دانشجویان اهواز ساخته شده است .مادههاي
اوليه آن براساس متون معتبر روانشناسی ،مادههاي ذيربط در مقياسهاي  ، MMPI6اضطراب اسپيل برگر ،مقياس وسواس
فکري عملی مادزلی و افکار غيرمنطقی جونز و همچنين از راه مصاحبه بالينی فراهم شد.

1. Bardone- cone, A.M, Abramson, L.Y, Heatherton, T.F & Joiner, T.E.
2. Kenney- Benson, Eva, M.
3. Soenens, B, Elliot,A.J, Vansteenkiste, M, Luyten, P & Duriez , B.
4. Younq, E. A, Clopton, J.R & Bleckley, M.K
1. Ashby, J & Rice, K.
2. Sumik, Tsuzuki & Kandak
3. Lynda D. Dinter
4. Wolf, D
1. Minnesota Multiphasic Personality Inventory
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 -7نتیجهگیری
فرضیه اصلی :بین کمال گرایی و عزت نفس با افسردگی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

تجزیه و تحليل داده ها نشان می دهد که ضرایب همبستگی آزمون پيرسون بين متغيرهاي کمال گرایی وعزت نفس با
افسردگی 7/609و  - 7/006با  -pمقدار (معنی داري) برابر  7/777و 7/777کوچکتر از سطح معنی داري  α=0.05هستند ،لذا در
این سطح فرض  H0یعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتيجه بين متغيرهاي کمال گرایی وعزت نفس با افسردگی رابطه
وجود دارد.
جدول  -1آماره های آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین متغیرهای کمال گرایی وعزت نفس با افسردگی
متغیر
آزمون
کمال گرایی
عزت نفس

افسردگی
پيرسون
معنی داري
7/777
7/777

ضریب همبستگی
7/609
-7/006

تعداد
090
090

وجود رابطه

نوع رابطه

دارد
دارد

+
-
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جهت بررسی متغير پيش بين از روي متغير مالك از آزمون تحليل رگرسيون چندگانه استفاده گردید.
همانطور که جدول  0-0نشان میدهد با توجه به مقدار  R2کمال گرایی و عزت نفس دانشجویان تقریبا 00درصد واریانس
نمرات افسردگی دانشجویان را تبيين کرده است ( f(3 , 611)=24/314و  .)p<0/001بنابراین با توجه به مقدار بتا عزت نفس
) (Beta=0/329به صورت مثبت قويترین متغير براي پيشبينی افسردگی دانشجویان بوده است )(p<0/01
جدول  -2نتایج رگرسیون چند متغیری با روش ورود برای پیشبینی افسردگی از طریق کمال گرایی و عزت نفس
دانشجویان

متغيرهاي پيشبين
)(Constant

کمال گرایی
عزت نفس

ضرایب غير استاندارد

ضرایب استاندارد

B

SE

Beta

00,09
-7,760
-7,060

0,000
7,706
7,060

-

-7,706
7,066

T

P

7,770
0,206
7,770
-7,000
7,777
-0,609
2
) R =0/107 ADJ.R2 0/103و (R=0/327

فرضیه یک :بین کمال گرایی و افسردگی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

تجزیه و تحليل داده ها نشان می دهد که ضرایب همبستگی آزمون پيرسون بين دو متغير کمال گرایی وافسردگی برابر
 7/626و با  -pمقدار (معنی داري) برابر  7/760و کوچکتر از سطح معنی داري  α=0.05هستند ،لذا در این سطح فرض H0
یعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتيجه بين کمال گرایی وافسردگی رابطه وجود دارد.
جدول  -3آماره های آزمون همبستگی پیرسون به رابطه بین کمال گرایی وافسردگی
افسردگی
متغير
نوع رابطه
وجود رابطه
پيرسون
آزمون
تعداد
معنی داري
ضریب همبستگی
کمال گرایی
دارد
090
7/770
7/626
فرضیه دو :بین عزت نفس و افسردگی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد..

تجزیه و تحليل داده ها نشان میدهد که ضرایب همبستگی آزمون پيرسون بين دو متغير عزت نفس و افسردگی برابر
 -7/702و با  -pمقدار (معنی داري)  7/770و کوچکتر از سطح معنی داري  α=0.05هستند ،لذا در این سطح فرض  H0یعنی
عدم وجود رابطه رد می شود و در نتيجه بين عزت نفس و افسردگی دانشجویان رابطه معنی داري منفی وجود دارد.
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جدول  -4آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین عزت نفس و افسردگی

متغير
آزمون
عزت نفس

افسردگی
ضریب همبستگی
-7/702

پيرسون
معنی داري
7/770

وجود رابطه
تعداد
090

دارد

یکی از نظامهاي مهم و موثر در جهان امروز ،نظام آموزش است .از این رو ،پيشرفت تحصيلی ،برونداد دانشگاها و سایر مراکز
آموزشی نشانه ي مهمی از کسب اهداف هر کشوري محسوب می شود .لذا ،انجام پژوهشی در زمينه پيشرفت تحصيلی از ضرورت
غير قابل انکاري برخوردار بوده و بر همين اساسی بررسی متغيرهاي مؤثر بر این مفهوم نيز حائز اهميت است از این رو ،هدف
تحقيق حاضر پيش بينی افسردگی دانشجویان از روي کمالگرایی والدین وعزتنفس ،بود که نتایج حاصله بررسی شد.
در تبيين این یافته ها میتوان گفت که عزتنفس به باور برخی نظریهها ویژگی دیرپاي شخصيت است و به برخی سطوح
کلی و فرضی خود ارزیابی و حرمتنفس اشاره دارد ،از این رو عزتنفس با حس اتکاء به نفس ،احساس ارزشمندي و پندار فرد از
خود ارتباط معنیداري دارد .والدین کمالگرا براي فرزندان خود معيارهاي سختی در نظر میگيرند و انتظارات غير واقعبينانهاي از
آنها دارند.لذا دانشجویانی که در این خانواده ها بزرگ میشوند بشتر احساس سر خوردگی ميکنند وعزت نفس پایينی دارند.

.0
.6

.0
.0

.9
.2
.0
.0
.6
.07
.00
.06
.00
.00
.09
.02
.00

بهرامی فرحناز ،سودانی منصور ،مهرابی زاده هنرمند مهناز ،)0006( ،بررسی اثربخشی گشتالت درمانی بر عزت نفس،
افسردگی ،و احساس تنهایی زنان مطلقه افسرده ،مطالعات زنان بهار )0(0 ;0006پياپی (.009-066:)60
تشکر ،بهرام .)0000( .بررسی رابطه نگرشهاي فرزندپروري ،الگوي شخصيتی  ،Aکمالگرایی و جزمگرایی والدین با
اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلی دانشآموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان آباده .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
شهيد چمران اهواز.
جمشيدي ،بهنام ،.حسين چاري ،مسعود ،.حقيقت ،شهربانو ،رزمی ،محمدرضا ( .)0000اعتباریابی مقياس جدید .کمالگرایی .
مجله علوم رفتاري ،دوره  ،0شماره .0
حجازي  ،الهه .شریف  ،علی رضا و شالچی ،بهزاد( .)0000بررسی ویژگيهاي روان سنجی مقياس افسردگی دانشجویان
( )USDIدر دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران .فصلنامه مطالعات روان شناختی .دانشگاه الزهرا .دوره  0شماره ، 6
صفحات .006-069
دشتی ،محمد( .)0000راه مقابله با مشکالت جوانی .تربيت .قم.
دالور ،علی .)0000( .احتماالت و آمار کاربردي در روانشناسی و علوم تربيتی .تهران :انتشارات رشد.
دالور ،علی .)0006( .روش تحقيق در روانشناسی و علوم تربيتی .تهران :نشر ویرایش.
رنجبرکهن ،زهره ،سجادي نژاد ،مرضيه سادات ،)0006( ،تاثير آموزش ابراز وجود بر عزت نفس و افسردگی در دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند زمستان ) 0(00 ;0006پياپی(.009-070:)09
شولتز ،دوآن .مترجم :خوشدل ،گيتی ( .)0009روانشناسی کمال .تهران :نشر پيکان.
عباسینيا ،محمد .)0000( .تأثير آموزش جرأتورزي در ميزان جرأتورزي و عزتنفس دانشآموازن کم جرأت پسر در ناحيه
 0قم در سال تحصيلی  .00 -00پایان کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
علینيا کروئی ،رستم .)0006( .بررسی رابطه بين خودکارآمدي عمومی و سالمت روان دانشآموزان پایه سوم مقطع متوسطه
شهر بابل در سال تحصيلی  .00 -06پایان کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
فيست ،جس وفيست ،گریگوريجی .مترجم :سيد محمدي ،یحيی ( .)0000نظریههاي شخصيت .تهران :نشر روان.
گنجی -مهدي .)0000(،راهنماي علمی افسردگی ،نشر ویرایش ،ص .09
موسوي الري ،عبد الحميد( .)0020خودرا باور کنيم .اسالميه .قم.
مهرابیزاده هنرمند ،مهناز و وردي ،مينا .)0006( .کمالگرایی مثبت ،کمالگرایی منفی .اهواز :نشر رسش.
نجفی ،محمود ،0000( .اسفند) .کمالگرایی .دو ماهنامه دانشجو.6-0 ،
هرمزينژاد ،معصومه .)0066( .رابطه ساده و چند گانه متغيرهاي عزتنفس ،اضطراب اجتماعی و کمالگرایی با ابزار وجود
در دانشجویان دانشگاه شهيد چمران اهواز .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهيد چمران اهواز.
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فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعهشناسی
سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)31 :پاییز 3411

نقش زنان در جریان سازی فرهنگی تئاتر به مثابه یک رسانه

معصومه آبرون ،1مهناز رونقی  ،*2شهرام گیل

آبادی3

تاریخ دریافت0011/10/10 :
تاریخ پذیرش0011/10/01 :
کد مقاله00061 :

چکـیده
زمینه و هدف :هنر مهم ترین دستاورد انسان در زمینه های فهم و احساس های انسان ها می باشد که از با انواع صور
مختلف هنر ،از آثار کالمی و ادبی گرفته تا هنرهای تصویری و دیداری ،موسیقی و هنرهای نمایشی ،خود را متبلور می
کند .سیر تحول نقش زنان در عرصه های هنری ،متأثر از شرایط و مقتضیات فرهنگی ،اجتماعی هر دوره ای ،می باشد.
روش :رویکرد این پژوهش کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد به عنوان روش پژوهش استفاده می¬شود .جامعه آماری
این پژوهش شامل مصاحبه با تعداد  00نفر از صاحب نظران و دست اندرکاران حوزه هنرهای نمایشی می¬باشد .تعداد
مشارکت کنندگان بر اساس اشباع داده ها ،تعیین گردید .در این تحقیق از مجموع  060داده ی خام 003 ،مفهوم از داده
های اولیه استخراج گردید که از میان آن مفاهیم به  60خرده مقوله و  1مقوله ،دست یافتیم.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که تأثیرگذاری زنانه در روند توسعه و نگاه فراجنسیتی ،از عوامل علّی در پدیده
برساخت هویت زنانه و نقش مثبت هویت برساختی مدرن و نیز نقش مهم زنان در عرصه هنر و خانواده ،از شرایط مداخله
گر به وجود آورنده پدیده محوری به شمار می آیند.
نتایج :نتایج پژوهش نشان می دهد که "برساخت هویت زنانه" به عنوان پدیده محور نقش زنان در جریان سازی
فرهنگی ،می باشد .زن امروز اگر چه به طور کامل نتوانسته از هویت سنتی و دینی و ملی خود که او را با انواع کلیشه ها و
قالب های محدود کننده جنسیتی ،بیرون جهد ،اما توانسته گام در مسیر کما بیش انتخابی هویتی نوین و برساخته ،نهد.

واژگـان کلـیدی :جریان سازی فرهنگی  ،زنان ،گرندد تئوری ،تئاتر

 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
 -2استادیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئل) Mah.Ronaghi_notash@iauctb.ac.ir
 -1استادیار دانشکده سینما
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سیر تحول نقش زنان در عرصه های هنری ،به ویژه در زمینه تئأتر ،متأثر از شرایط و مقتضیات فرهنگی ،اجتماعی هر دوره
ای ،می باشد .عرصه های فرهنگی ایران از کتاب های داستانی و سرگذشت نامه گرفته تا سینما و تئأتر ،در سال های پس از
انقالب با پرداختن به موضوعاتی با محوریت زنان ،نقش پررنگی در بازاندیشی هویت جنسیتی داشته اند .زنان از این میدان ها ،به
عنوان تریبونی برای شنیده شدن و دیده شدن ،استفاده نموده اند« .جریان های فکری و فرهنگی موجود ،که هر یک به نحوی در
حوزه زنان وارد شده و به دفاع از آن با ادله ی متفاوت از یکدیگر پرداخته اند ،به دو دسته متمایز تقسیم می شوند :جریان هایی که
در راستای تأسی از گفتمان انقالب اسالمی شکل گرفته اند و جریان هایی که در جهت نقض این گفتمان تالش می کنند.
بنابراین ،برر سی سیر تاریخی اثرگذاری و اثرپذیری مطالبات حقوقی از وقایع اجتماعی و جریان های فکری فرهنگی ،ما را در
شناخت بهتر این امر یاری می دهد»(باقری و سلیمی.)000 :0030 ،
در کشور ما ،عوامل مختلفی بر پویایی و تحول نقش زنان در عرصه های مختلف ،تاثیر گذاشته است که از جمله آن عوامل
می توانیم به گذار کشور به مدرنیته و تحوالت نسبتاً مثبتی که برای زنان به وجود آورد اشاره نمود .در دوران مدرن ،رسانه نقش
بسیار حائز اهمیتی در بازنمایی ،القاء و نمایش تمامی هر آن چه که در معرض نمایش می باشد ،دارند .اگر رسانه ها را ابزار معرفی
شدن و ش ناسایی در نظر بگیریم ،تئأتر یکی از عرصه های است که با داشتن مخاطبان خاص و باالتر از سطح عوام و توده مردم،
نقش پررنگی در جریان دادن به کلیشه ها و باورهای جنسیتی دارد.
امروزه نقش و حضور زنان در جامعه و فعالیت های فرهنگی ،هنری و اجتماعی آنان کامالً مشهود است .زنان هنرمند طی سال
های اخیر برای راه یافتن به جایگاه مناسب در هنر معاصر ایران تالش بسیاری کرده اند و به تبع آن موفقیت های بسیاری را نیز به
دست آورده اند .بررسی تحول نقش زنان در عرصه های هنری و فرهنگی که از دل زندگی روزمره برخاسته است در دنیای مدرن با
چالش جدی روبرو شده است .تئاتر ،به عنوان رسانه ای منحصر به فرد برای بیان و انتظام مسائل زندگی زنان و تحول در مطالبات
آنها ،می تواند وزنه ای بسیار تأثیرگذار باشد .اگر عرصه های هنری و فرهنگی جامعه ایران ،سمت و سویی جز ارتقای روز افزون
هویت واقعی زنان داشته باشد ،قطع به یقین با مقاومت هایی به صورت جنبش های زنان یا دیگر انواع مقاومت های مدنی مساوات
طلبانه ،روبرو می گردد .این پژهش در صدد است است با جریان شناسی نقش زنان در عرصه تئاتر ،و مصاحبه با زنان فعال در این
عرصه ،به بررسی عمیق نقش زنان و تحول این نقش ،به عنوان یک برساخت اجتماعی پرداخته و مشکالت ،تنگناها و محدودیت
های حضور زنان در این عرصه را مطالعه نموده و راهکارهایی برآمده از داده های پژوهش ،ارائه نماید.
آنچه که بر اهمیت تئاتر به مثابة یک رسانه می افزاید این است که تئاتر نیز همواره اسیر قالب های فرهنگی بوده است؛ به
ویژه در ایران که حاکمیت حرف اول و آخر را در سیاست های فرهنگی می زند .تئاتر هم ،چون دیگر محتو اهای فرهنگی مثل
سینما ،آگهی های تبلیغاتی ،و اخبار ،می تواند ایدئولوژی حاکم را تبلیغ نماید و ازطریق فرایند سوژه سازی ،مناسبات و روابط مهتری
مردانه و کهتری زنانه را باز تولید نماید« .این رسانه می تواند نمایان گر ایدئولوژی ها ،ارزش ها ،باورها ،سبک زندگی ،و  ...در یک
جامعه باشد و ازسوی دیگر بر آن ها تأثیر بگذارد .البته فیلم ها واقعیت را آن گونه که هست نشان نمی دهند ،بلکه بر ساخت
اجتماعی واقعیت تأثیر می گذارند ،هرچند نمی توانند به طور کامل خود را از شرایط حقیقی جدا کنند و به هرروی جنبه هایی از
جامعه ای را نمایش می دهند که در آن ساخته شده اند .در بسیاری از بازنمایی ها  ،برخی گروه ها یا به طورکلی بازنمایی نمی
شوند یا آن طورکه وجود دارند به نمایش درنمی آیند و رسانه به گونه ای انتخابی عمل می کند»(کسرایی و مهرورزی:0030 ،
.)011
این پژوهش با هدف کلی ،بررسی نقش زنان در جریان سازی فرهنگ سازی تئاتر در نظر دارد اهداف جزیی زیر را دنبال نماید:
 .0بررسی تلقی و برداشت(درک) مشارکت کنندگان ،از تئاتر و نقش زنان در جریان سازی فرهنگی آن.
 .6بررسی عوامل زمینه ای بوجود آورنده این نقش( .زمینه ها )
 .0بررسی شرایط و عواملی مداخله گری که در به وجود آمدن نقش فعلی زنان در جریان سازی فرهنگی تئاتر ،دخیل بودند( .
عوامل مداخله گر)
 .0بررسی راهبردهای مشارکت کنندگان برای تحول و بهتر شدن نقش زنان در جریان فرهنگ سازی تئاتر.
 .3بررسی پیامد[های] ،راهبردهای پیشنهادی یا انجام شده توسط مشارکت کنندگاِن پژوهش در نقش زنان و جریان سازی
فرهنگی تئاتر.

 -2پیشینه تجربی پژوهش

یافته های پژوهش (رودال و کاستلو ،)6101 ،3با عنوان :نمایندگان فیلمسازان زن و نمایندگان زن در سینمای تجاری اسپانیا
( ،)6100-6110نشان می دهد که 00 ،قهرمان مذکر و  60قهرمان زن در این فیلم ها وجود دارد و فیلم های منتخب حول خواسته
های آقایان می چرخند .مردان عمل را هدایت می کنند ،ضدقهرمان هستند و احساساتی بودن آنها کمرنگ است .زنان اصحاب
مردان هستند و مسئولیت مراقبت و مراقبه خانواده را بر عهده دارند.
سالس و مانتیرو ،6101 ،6در مطالعه ای با عنوان :آگاهی جنسیتی از طریق تئاتر کاربردی ،به بررسی تجربیات استفاده از تئاتر
کاربردی برای ارتقاء برابری جنسیتی پرداخته اند .در نظر آنها ،این واقعیت که زنان همچنان به عنوان انسان ،شهروندان و
متخصصان با اشکال مختلف تبعیض روبرو هستند ،جستجوی مدل های آموزش جایگزین را توجیه می کند .آنها کارگاه های
توانمندسازی متمرکز بر تقویت قدرت ،آزادی و عمل بر روی دو گروه از زنان( دانشجویان دانشگاه و زنان بیکار) ،انجام دادند .هسته
اصلی رویکرد مورد بحث با یک سؤال اساسی هدایت می شد" :آیا تئاتر می تواند آگاهی و توانمندسازی را در زمینه برابری جنسیتی
افزایش دهد؟" نتایج به دست آمده پژوهش آنها نشان داد که ،از طریق ابزارهای مختلف ارزیابی داخلی ،شواهدی از تغییر در آگاهی
فمینیستی و توانمندسازی شخصی وجود دارد.
بختیاری و سلیمی ،6103 ،در پژوهشی با عنوان :تکامل نقش های زن در ایاالت متحده (مطالعه موردی فیلم های هالیوود در
اواخر دهه  0301و اوایل دهه  ،)0311اعتقاد دارند که ،قبل از دهه  ،0311اتهام ها تبعیضات زیادی علیه زنان هالیوود وجود داشت.
شرایط آنها نامشخص بود و بنابراین به نظر می رسید بی هدف و آسیب پذیر هستند .یافته های پژوهش آنها نشان می دهد که
شخصیت های زن هالیوود تبدیل به شخصیت هایی هوشمند و در نتیجه روشنفکر و بالقوه مستقل شده اند .اگرچه ،آنها هنوز هم
موقعیت آنها کامالً تثبیت شده نیست ولی محیطی که توسط فمینیسم ایجاد شده است ،شرایط آنها را بهتر نموده است .نتایج
پژوهش دات ریما ، 6100 ،0با عنوان :پشت پرده :نمایندگان زنان در هالیوود معاصر ،حاکی از این است که به دلیل تمایل مخاطبان
و حفظ ایجاد سودهای هنگفت ،تمایل به حفظ نقش های کلیشه ای زنان در فیلم ها می باشند .اگراول ،6100 ،0در پژوهشی با
عنوان :تغییر نقش زنان در سینمای هند ،به این نتایج رسیدند که پیوند شخصیت در حال تغییر نقش زنان در فیلم ها با وضعیت
نوظهور زنان در هند ،می باشد .زیرا فیلم ها بازتاب تغییرات در ساختار اجتماعی است.

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)31 :پاییز 3411

نتایج پژوهش زهتاب و حسامی( ،)0030با عنوان :نقاشان زن و بازنمایی جنسیت در هنر ایران مدرن ،نشان می دهد که،
محوریت یافتن ایده مدرن /غربی شدن و ایده آل طبیعی سازی در نقاشان مکتب کمال الملک و دغدغه هویت ملی و ریختن
محتوای بومی در ظرف هنر مدرنیستی قرن بیستم در میان هنرمندان نوگرای ایران مانع انعکاس محتوای اجتماعیِ معطوف به
جنسیت شده است .زنان نقاش در هر دو دوره هم به لحاظ تعداد و هم از نظر کیفیت حرفه ای گری در قیاس با مردان هم دوره
خود سطح نازل و امکانات ناچیزی داشتند .از منظر بازنمایی تصویر زن در میان نقاشان هر دو دوره عنصری که بتوان آن را واجد
وجهی انتقادی نسبت به وضع زنان به حساب آورد دیده نمی شود .در عوض نقاشان زن و مرد در هر دو دوره رویکردی ناآگاهانه و
بی توجه در تثبیت کلیشه های جنسیتی در پیش گرفتند.
یافته های پژوهش کرمی و محمدزاده( ،)0033با عنوان :بازنمایی زن دوم در سینمای ایران ،نشان می دهد که در بازنمایی زن
دوم ،کلیشه هایی حاکم می باشد .با بررسی فیلم های مورد نظر ،مشخص شد که زن دوم هرچند عمدتاً در ابتدای امر اغواگر و
فریبنده ظاهر می شود ،اما در جریان داستان در جستجوی نقش همسر و در پی تشکیل کانون خانوادگی است و در نهایت او از
تقصیر ورود به این رابطه تبرئه می شود .انگشت اتهام در خصوص ازدواج دوم عمدتاً به سوی مردان متأهل است و اراده آنها در
ورود به این ارتباط اصیل شمرده می شود .همچنین بر اساس پژوهش محمدی عبد( ،)0033با عنوان ،مطالعه حضور و مشارکت
زنان در تئاتر ایران(پس از انقالب اسالمی) ،نگرش نسبت به نمایشنامه نویسی زنان بسیار مثبت تر از بازیگری آنها بود .همچنین
نتایج این پژوهش نشان داد که از دید جامعه مورد بررسی ،موانعی بر سر راه زنان برای شرکت در فعالیت های تئاتری وجود دارد
که مهم ترین آن ها ،ممانعت های خانوادگی می باشد.
یافته پژوهش علی پورهریس( ،)0033با عنوان :مطالعه ی زمینه های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر فعالیت های زنان نقاش
دوران پهلوی ،نشان می دهد ،حضور مردان حمایت کننده در خانواده ،آموزش ،طبقه اجتماعی ،زندگی شهری ،عمومی سازی
فرهنگ ،حضور حقیقی و حقوقی ملکه ،حمایت های حاکمیت به واسطه سیاست های فرهنگی ،جنبش های اجتماعی زنان و
دگرگونی نقش زنان در قرن بیستم ،در ارتقای جایگاه اجتماعی زنان و به خصوص زنان هنرمند دوران پهلوی دوم مؤثر بوده است.

1 Rodal & Castillo
2 Sales& Monteiro
3 Dutt Reema
4 Agrawal
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 -3چارچوب مفهومی

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)31 :پاییز 3411

در نظریه بازنمای ،ها ل ،نظام بازنمایی را ،معنای جهان بینی و نظام ادراک را می پندارد تا آنجا که حتی فکرکردن و احساس
کردن و زبان را نیز نوعی بازنمایی می داند .در نظر او ،بازنمایی در ابتدا عملی ذهنی در معناسازی می باشد که تعامل ساز بین
عینیت و ذهنیت است .بر اساس نظریه برجسته سازی ،ایجاد آگاهی عمومی و جلب توجه عامه به موضوعات مطلوب رسانه ها برای
جلب مخاطب اقدام به برجسته ساختن اخبار یا رویداهای عامه پسند و به حاشیه راندن یا بی تفاوتی نسبت به به رویدادهای مهمی
که کمتر با اقبال عامه مواجه می باشد ،می نمایند .در نظریه فمنیستی ،فمینیست ها معتقدند که زنان به عنوان آفرینشگران آثار
هنری ،در طول تاریخ کمتر به رسمیت شناخته شده اند و این عدم ظهور هیچ ربطی به کاستی توانایی و استعداد زنان ندارد ،بلکه
شرایط فکری و اجتماعی جامعه به گونه ای بوده که فرصت بروز و ظهور استعدادهای هنری را به زنان نمی داده است .لبّ کالم
نظریه برساخت گرایی اشاره به این موضوع است که ،معنا کشف نمی شود ،بلکه تولید و برساخته می شود .این رهیافت بر خصلت
اجتماعی و عمومی زبان تأکید دارد .طبق این نظر ،این ما هستیم که با استفاده از نظام های بازنمایی ،یعنی نظام مفاهیم و نظام
زبان به برساخت معنا همت می گماریم « .فمینیست ها براساس پیش فرضهای پست مدرنیستی خود ،معتقدند که نظریه هایی که
ادعای جهان شمولی داشته و تظاهر می کنند که به طورکلی به همه انسان ها تعلق دارند ،در حقیقت ماهیتی کامالً مردانه دارند؛
زیرا به هیچ وجه تجربه زن ها را در پژوهش های خود لحاظ نکرده اند» (چراغی کوتیانی.)01 :0031 ،
بر اساس نظریه سرمایه اجتماعی ،بوردیو عقیده دارد ،هنگامی که شکل های مختلف سرمایه وجود دارد ،مجموعه ی سرمایه
ای که هر شخص به آن دسترسی دارد ،می تواند دارای ترکیب بندی مختلفی باشد .این ترکیب بندی می تواند متقارن باشد.
جایگاه ها در فضای اجتماعی ،آنطور که بوردیو معرفی می کند ،در تغییر مداوم هستند .جایگاه افراد جداگانه و بخش هایی از
طبقات اجتماعی ،هر دو می توانند در طول زمان تغییر کنند .مسیر اجتماعی آنها یکی از مشخصه های مهم ساختار طبقاتی است.
«نظریه برساخت گرایی ،تأثیر بسیاری در مطالعات فرهنگی گذاشته است .دراین رویکرد معنا کشف نمی شود ،بلکه تولید و
برساخته می شود .این رهیافت بر خصلت اجتماعی و عمومی زبان تأکید دارد .طبق این نظر ،این ما هستیم که با استفاده از نظام
های بازنمایی ،یعنی نظام مفاهیم و نظام زبان به برساخت معنا همت می گماریم» (علیخواه و همکاران .)0030 ،نظریه جنسیتی،
تفاوت در شخصیت اجتماعی را از طریق سه مدل بیولوژیکی ،فرهنگی – اجتماعی و اجتماعی – زیستی است .صاحب نظران
تئوریهای مبتنی بر جنسیت بر اهمیت اشتغال و استقالل مالی در رشد شخصیت فرد تأکید کرده است .آنها معتقدند ،نظام
مردساالر در به قبضه گرفتن موقعیت های فراتر شغلی و اجتماعی و راندن زنان به موقعیت فروتر ،نقش دارند.

 -4روش شناسی پژوهش
از آنجایی که در تحقیق حاضر هدف محقق کشف ،شناخت و توصیف علل و زمینههای تحول نقش زنان در جریان هنرهای
نمایشی و به ویژه تئاتر می باشد ،به دلیل نو بودن موضوع تحقیق و نیز استخراج نظریه یا نظریاتی جدید (زیرا در روش بنیانی،
گاهی ممکن است ،هیچ نظریهی جدیدی ارائه نگردد و صرفاً به مقایسه یافتههای تحقیق با نظریات پیشین ،پرداخته شود) ،بر
اساس اطالعاتی که مشارکت کنندگان پژوهش؛ در اختیار محقق قرار میدهند ،یا تأیید و یا حتی ردّ نظریات قبلی ،روش نظریه
زمینهای ( )GTبرای پژوهش انتخاب گردید .در واقع نظریه بنیانی از خاصیتی برخوردار است و آن جنبه فرآیندی است .یعنی فرآیند
و جریان شکلگیری معنا در ذهن کنشگران را بر بسترها و تعامالت ،پس زمینهها و استراتژیهای کنشی آنان دنبال کرده و یک
مدل پارادایمی از شرایط را ارائه می کند .مشارکت کنندگان این پژوهش با روش انتخاب هدفمند و در نظر گرفتن اشباع نظری ،از
میان  00نفر از افراد آشنا و صاحب نظر در خصوص وضعیت و نقش زنان در تئاتر ،انتخاب گردیدند.
در نخستین طریق اولین مصاحبهها ،و مشاهدهها« ،تحلیل خط به خط» میشوند .مراحل کدگذاری در این پژوهش به این
صورت بود که محقق هر مصاحبه را به محض رسیدن به منزل ،تایپ و سپس تمام نکات مهم آن را وارد جدول مینمود .در مرحله
دوم تمام مفاهیم مشترک را پشت سر هم مرتب و مفهومی که مشتمل بر همه دادههای مشترک باشد را استخراج مینمود .سپس
مفاهیم را در چتر بزرگتری به نام خرده مقوالت و در نهایت از خرده مقوالت به مقوالت اصلی دست پیدا کردیم .تمام این مراحل
در طول انجام گردآوری دادهها ،به صورت رفت و برگشت و رسیدن به مفاهیم جدید ،مورد بازبینی قرار می گرفت .جهت اعتبار
بخشی به مفاهیم و مقوالت مستخرج از تحقیق ،نخست از هم فکری استاد راهنما و مشاور و و نیز همفکری با خود اعضاء ،بهره-
گیری شده است .مفاهیم ،مقوالت و خرده مقوالت ساخته شده ،به سه شیوه استفاده از اصطالحات ارائه شده در نظریهها ،محقق
ساخته یا برگرفته از گفتههای مشارکتکنندگان ،می باشد .برای آزمون صحت و اعتبار نتایج کدگذاری باز و محوری ،این نتایج با
تعدادی از مصاحبه شوندگان مورد هم فکری و مشورت قرار گرفت و مشارکت کنندگان نظرات خود را برای تأیید یا اصالح مفاهیم
و مقوالت ساخته شده ،عنوان نمودند .هم چنین این یافتهها به روش اعتباربخشی زاویهیابی ،توسط دو نفر از کارشناسان آشنا با
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روش ،قرار گرفته است .عامل اصلی و محوری پیوند دهنده مقوالت و مفاهیم برآمده از مصاحبههای پژوهش ،پدیده« برساخت
هویت زنانه » می باشد.

 -5یافتهها

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)31 :پاییز 3411

یافتههای حاصل از این پژوهش در بخش کدگذاری باز شامل  060دادهی خام 003 ،مفهوم 60 ،خرده مقوله و  1مقوله می-
باشد .براساس تکرار ،اهمیت و نیز قدرت همپوشانی ،از میان مقوالت به دست آمده ،مقوله برساخت هویت زنانه ،به عنوان پارادیم
محور انتخاب گردید .هویت برساخته ،اشاره به رویارویی زنان معاصر با انبوهی از تحوالت و تغییرات اساسی از اصول و بنیادهای
سنتی و پیشا مدرن دارد .زنان ایران به ویژه زنان اهل هنر و فعال در عرصه هنرهای نمایشی ،از جمله پرچم داران تغییرات نگرشی
در هویت زنانه خود می باشند .زن امروز اگر چه به طور کامل نتوانسته از هویت سنتی و دینی و ملی خود که او را با انواع کلیشه ها
و قالب های محدود کننده جنسیتی ،بیرون جهد ،اما توانسته گام در مسیر کما بیش انتخابی هویتی نوین و برساخته ،نهد« .از نظر
گیدنز هویّت عبارت است از خودِ شخص آن گونه که شخص از خود تعریف می کند .به عقیده ی او ،هویّت انسان در کنش متقابل
با دیگران ایجاد می شود و در جریان زندگی ،پیوسته تغییر می کند .بنابراین هیچ کس دارای هویّت ثابتی نیست»(گیدنز:0030 ،
 .)03به نظر گیدنز ،شرط اساسی تدارک هویّت شخصی ،استقرار اعتماد بنیادین است .هویّت شخصی را نمی توان برحسب
ماندگاری آن در زمان مورد توجّه قرار داد ،بلکه هویّت برخالف خود به عنوان پدیدهای عام ،مستلزم آگاهی بازتابی است»(علیزاده
اقدم و همکاران .)010: 0031 ،وی معتقد است با کاهش نفوذ سنّت و توسعه ی مدرنیته همراه با تفکیک و انسجام اجتماعی،
امکان تحقّق هویّت های جمعی چندگانه و آزادی افراد در انتخاب آگاهانه و خردمندانه ی آنها ،پدید می آید»(ریتزر.)11 :0030 ،

مدل( )1مدل پارادایمی برساخت هویت زنانه

 -1-5شرایط علّی به وجود آورنده پدیده محوری برساخت هویت زنانه
الف -تأثیرگذاری زنانه در روند توسعه :زنان بر اساس تجارب زیسته خود دریافتند که می توانند با مطالبه گری و ورود
به حوزه عمومی و اجتماع ،و پیگیری خواسته های خود ،پیشرفت چشمگیری در عرصه های تحصیالتی ،دانش ،اقتصاد ،ورزش ،هنر
و تمامی رشته ها و تخصص ها به دست آورده و قادر به گرفتن مسؤلیت ها و نقش های هم پایه با مردان شده در جریان توسعه
کشور تأثیری شگرف از خود به جای گذارند .همین تأثیرگذاری زنانه نقش مثبتی به عنوان عامل علّی در برساخت هویت زنانه بر
عهده دارد « .یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور ،میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن
کشور دارا می باشند .اکنون نگاه جهان ،بیشتر به سوی زنان معطوف شده است زیرا امروز ،برای تحقق توسعه اجتماعی ،تسریع
فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی ،چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود ،قطعاً تأثیر
بسیاری در روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت .پرورش فرزندان ،اداره امورمنزل ،حفظ محیط
زیست ،بهره وری صحیح از منابع ،صرفه جویی در انرژی مباحثی هستند که زنان به طور مستقیم با آنان مرتبط هستند ،پس
توانمند بودن و توانمند ساختن زنان جامعه در رسیدن به اهداف توسعه کمک خواهد کرد و از طرف دیگر ترقی و تعالی نیمی از
جامعه نیز انجام می شود .از آنجائی که توانمندی زنان یک پدیده اجتماعی است از طرف دیگر ساختارهای موجود اجتماعی در این
مورد می تواند نقش تعیین کنندهای داشته باشد .یکی از عواملی که می تواند در توانمندی زنان نقش موثری داشته باشد ،تاثیر
آموزش های مهارتی بر توانمندی آنان است»(مغنی دامغانی و همکاران.)0 :0033 ،
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مقتدی :اساساً تغییرات توسعه در یک کشور ریشه اش در ذهن زنان اون کشور شکل می گیرد .از طرف دیگر ،این را
شنیدید؟ یادم نیست کی گفته ولی حتماً شنیدید برای بررسی درجه توسعه یک کشور به جایگاه علمی ،فرهنگی ،اقتصادی
همه اینها زنان در اون کشور دقت کنید .نمی دونم نوشته کیه ،شاید سرچش بکنید خودتون به دست بیارید که کی گفته
ولی به نظر من بسیار حرف درستیه .ربط مستقیم به همون ویژگی اخالقیت و تأثیرگذاری زن دارد ،چه مادر باشد چه نباشد.
مفهومش این نیست که مردها هیچ تأثیری ندارند و حمایت شون احیاناً تأثیری ندارد و یا معنی اش این نیست که زن
عملکرد ویژه ای ندارد .خب ما می بینیم که همه این چیزها تحت تأثیر قانونه.
بروجردی :من معقتدم که گاهی اوقات هنر به پس روی هم می رسه .یعنی گاهی اوقات جوامع به تبع هنری که دارند به
عقب کشیده می شوند .به عقب می برده می شوند .پس این نیست که هنر فقط جلو دار باشه ،گاهی هم واقعاً عقب تر از
مخاطبینش حرکت می کنه و مایة اضمحالل جامعه است .اینه که به نظرم میاد که اگر قراره که یک نقش راهبردی و
درستی توی این زمینه داشته باشیم باید بشناسیم که چه نقشی باشد باشه و چگونه باید باشه و چه عواملی درش موثرند که
به نظرم میاد که خودسازی هنرمند و خودسازی مدیران یعنی با آگاهی کار کردن به نظرم میاد که مهمترین مسئله باشه.
ب -نگاه فراجنسیتی :منظور از نگاه فراجنسیتی ،به ویژه در عرصه هنر ،اشاره به این نگرش می باشد که کیفیت و
محتوای کارهای هنری ارتباطی با جنسیت سازنده و خالق آن اثر ندارد .بنابراین این دیدگاه به عنوان یک دیدگاه و نگرش برساخته
و شالوده شکنانه ،می تواند از عوامل علّی هویتی برساختی زنانه در جریان سازی تاریخی تئاتر به حساب آید.
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زهرا صبری :من شاید نتونم کمکی به شما بکنم چون من اصالً به این فکر نکردم که یک زنم و بعد کار کردم .وقتی هم
کار کردم متوجه این نبودم که زنم و دارم کار می کنم که بعد بیام ببینم که چه عواملی بوده و چه عواملی مانع بوده .اعتقاد
من بر این است که کار خوب از پرکردنه یعنی چه زن و چه مرد وقتی درست کار کنند مطمئناً کارشان دیده می شه و
مطمئناً موانع برداشته می شه.
اکبرلو :ما در آثار زنان نمایشنامهنویس امروز ایران ،نوعی نگاه جهان شمول و فراجنسیتی به مسائل بشری را میبینیم.
نمایشنامههایی که ارزشها و تجربههای طبقه یا جنسیت خاصی به آن تحمیل نمیشود ،بلکه برای همة انسانها از هر چیز
سخن گوید .شاید به همین دلیل ،نمایشنامههای زنان ایران ،هم مخاطب خاص دارد و هم مخاطب عام.

 -2-5شرایط مداخله به وجود آورنده پدیده محوری برساخت هویت زنانه
الف -نقش مثبت هویت برساختی مدرن :هویت مدرن ،هویت برساختی است که نمی تواند به راحتی با الگوها و
مناسبات کهن ،سنتی و پیشامدرن کنار آید ،بنابراین تمامی سازوکارهای اجتماعی و فرهنگی برساخت شده از این هویت ،نقش
مثبتی در روند جریان سازی زنان در همه عرصه ها ،به عهده دارد« .ازاین رو ،در پی حمالت شدیدی که بر پیکر ساختارهای
اجتماعی سنتی وارد آمد ،هر یک از افراد (عمدتاً مردان و به ندرت زنان) می بایست ،مستقل از صفاتی که به واسطه جایگاه سنتی
یا طبیعی خود بدان ها متصف گشته اند ،خود ،هویت خویش را بسازند .از این حیث و با نظر به ذخایر سرشاری که فرد می یابد،
چنین مقدر گشته که یکایک افراد ،خود به جستجو ،اکتساب و حتی برساختن هویت خویش برخیزند ،آن هم در جهانی که روز به
روز ناشناخته تر و تحوالتش افزون تر می شود»(جی دان.)003: 0030 ،

بروجردی :شما مالحظه بفرماییدکه چه از لحاظ بازیگری ،چه کارگردانی ،چه نویسندگی ،نویسندگانی خیلی خوبی داریم،
کارگردان های خیلی خوبی داریم و در همة عرصه های نمایشی و سینمایی زنان ما خوش درخشیده اند اما به نظرم کافی
نیست .یعنی به نظرم این سیر می توانست خیلی سریع تر باشه .می تونست خیلی موثرتر باشه .اما از لحاظ کیفیت باید یک
مقداری روش بحث بکنیم که فکر می کنم که از این لحاظ زن های ما باید خیلی بیشتر خودشون را پیدا کنند و باید دریابند
که هنر سینما و تئاتر هنر زندگی است .در حقیقت از نیمی از زن ها تشکیل شد و نیمی از مردها و خب هر کدام باید در
رابطه با خواسته هایی که به این جریان مرتبطه فعال باشند.
مشتاقی نیا :ما نمی تونیم صحبت از نقش زنان داشته باشیم و گذشته و تاریخ را حذف کنیم  .یعنی هر کجا که صحبت از
نقش زنان می شه ما باید به گذشته برگردیم و از دور شروع کنیم تا به امروز برسیم .باید به دل تاریخ زد و بدون بررسی
پیشینیان امکان طرح این پرسش برای رسیدن به یک پاسخ درست براش نخواهد بود .وقتی شما از من به عنوان یک زن
نمایش نامه نویس سئوال می کنید من باید به شما بگم که من به عنوان یک زن نویسنده ای هستم که خودم رو در واقع
وارث رویاها ،اضطراب ها ،تالش ها ،حذف شدن ها و موفقیت های زنان نویسنده پیش از خودم می دونم.
ب -نقش مهم زنان در عرصه هنر و خانواده« :در حالی که در بسیاری از جوامع و در طی دوره های مختلف تاریخی
می بینیم که بخش قابل توجهی از مضامین هنری به بازنمایی جذابیت های جنسیتی زن اختصاص دارد .در ایران چندین پدیده بر
پویایی نقش زنان تاثیر داشته است :دگرگونی هایی هم چون نوگرایی(مدرنیزاسیون)با سویه های خوش آیند و ناخوش آیند آن از
دوسده پیش تا کنون و آغاز داد و ستدهای دانش گوناگون سیاسی ،اجتماعی ،خانواده گی و پرورشی ،دگرگونی ها اندیشه گی و
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اجتماعی و فرهنگی پدید آمده در انقالب اسالمی ایران ،دوره هویت یابی و ویژگی های نوین جهانی شدن ،هر یک به گونه ای در
دگرگون شدن نقش زن دست داشته است .زن ،موضوعی است که در ادبیات و هنر همیشه مورد توجه و اهمیت خاصی بوده
است»(کندی .)0 :0033 ،از سوی دیگر ،نقش مربی گری و تربیتی زنان در خانواده ،می تواند تلفیقی از تربیت هنری و درونی
سازی هویت برساخته گردد .یعنی کودکان از بدو تولد مربیان زن دارند بنابراین بستر خانوادگی و قابلیت های زنانه در عرصه هنر،
یکی از مهم ترین شرایط مداخله گر در ایجاد جریان و سمت و سو دادن به تاریخ هنر معاصر می باشد.

اکبرلو :ساخت غالب خانواده در ایران رو به سوی استقرار خانواده هستهای (فقط پدر ،مادر و فرزندان) دارد .پیامد این تغییر،
دگرگونی در کارکرد خانواده است که از جملة آنها در ارتباط با بحث این نوشتار ،خروج کارکردهای فراغتی ـ تفریحی از
سازمان خانواده است .بنابراین بخشی از تقاضاهای فراغتی که پیش از این در چارچوب سازمان خانواده برآورده میشد ،به
عرصة عمومی منتقل میشود .خانوادة جدید را به اعتباری میتوان در مقایسه با حوزههای آموزش ،اشتغال و فعالیتهای
اجتماعی دیگر ،به مثابة عرصة خصوصی در مقابل عرصة عمومی قلمداد کرد .بر این اساس ،روند رو به رشد حضور زنان در
عرصة عمومی در این دو دهه قابل مشاهده است.

 -6راهبردها

کاظمی :محدودیت ،ممنوعیت ،دور نگه داشته شدن ،سنت ها ،عرف رایج ،پیش داوری ها ،ساختار خانواده ،حقوق اجتماعی،
قوانین نابرابری مردان و زنان ،تصمیمات دیگران برای زندگی زنان مثل شکل و رنگ و بو و شغل و مکان زندگی و غیره،
متاسفانه همیشه پژوهش ها در حوزه مردان و زنان فعال در تئاتر به نام آوران و نامداران و افراد شهیر پرداخته است .این
پژوهش ناقص می ماند زیرا در این شیوه از همان آغاز ،ادله خود را کتمان می کند .دیگر پژوهش نیست بلکه یک تاریخ
نویسی است .پژوهش باید دارای دیدگاه باشد و برای اثبات آن تالش کند و دلیل جمع کند ،قدرت پیش بینی و آینده نگری
داشته باشد و با درک پدیدار شناسی و ساختار شناسی الگویی پیش رو بگذارد که از دل همان پدیده ها استخراج شده و قابل
تغییر مسیر ندارد زیرا در دل مسیر اتفاق افتاده است .باید قادر باشد اندیشه و نگرش ها را تغییر دهد نه به فردی یا گروهی
کرنش کند و حس رضایت مندی بوجود بیاورد .پژوهش باید سیلی بزند ،بخاراند ،زخم کند .در حال حاضر آنچه مهم است
درک شرایط حاکم بر تئاتر است و زنان و مردان مشکالت مشابهی دارند که جایی برای تفکیک های جنسیتی از منظر نگاه
و نگرش و حقوق و تعداد و ابعاد نمی گذارد .عدم قوانین درست اقتصادی و تخصیص بودجه در تهیه و تولید تئاتر تاثیر
مساوی برکلیه کارورزان اعم از زن و مرد دارد ،کمبود سالن های اجرایی موجه و مناسب به نسبت جمعیت آماده کار ،عدم
تطابق هزینه ها با درآمدها و کمک های اختصاصی ،دور شدن محتوای تئاترها از جریان روز جامعه ،شرایط نابرابر تبلیغات و
اطالع رسانی ،رقابت بخش دولتی با تئاتر های شخصی ،قوت نگرفتن صنوف و اتحادیه ها به دلیل حسادت ها ،کارشکنی
ها ،جاه طلبی ها ،جشنواره های بسیار زیاد به جای جریان مستمر تولید و اجرای عمومی تئاتر ،حذف تدریجی جمعیت
متوسط تماشاچی تئاتر بین ،تبدیل تدریجی تئاتر به کاالی لوکس وبه عقب راندن و جا گذاشتن کارگردان ها و گروه های
تازه کار و کم بنیه برای حل این پازل بزرگ باید همه تکه ها کنار هم قرار گیرد و این تکه ها نزد همگان است .همگان
اعم از زنان و مردان و تازه کاران و کهنه کاران و گم نام ها و نام داران و اندیشمندان و کم دانشان و جیره خواران .نقش
هیچ کس کمرنگ نیست .همه در یک تئاتر بزرگ نقش داریم .می توان زنان را از تئاتر حذف کرد؟ هر نوزادی که متولد می
شود  31در صد احتمال زن بودن دارد.
ثابتی :ولی اگر بخواهیم جریان سازی فرهنگی صورت بگیره هم باید عموم مردم باهاش مواجه بشن و هم عوامل دیگه ای
مثل مسائل قانونی ،سیاسی ،دینی و مذهبی و مسائل دیگه هم خیلی مهم و تأثیرگذاره که یک جریان سازی فرهنگی یک
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الف -لزوم تغییرات بنیادین :مهم ترین راهبرد مطرح شده توسط مشارکت کنندگان ،الزم ایجاد تغییرات بنیادین در تمام
عرصه های فرهنگی ،آموزشی ،تربیتی و  ...در سطح جامعه و اذهان لفرلد می باشد« .امروزه تعداد زنان در نیروی کار رو به افزایش
است .جامعه و مقررات دولتی ورود زنان به مشاغل مختلف را نسبت به گذشته آسان تر ساخته است .اما پیشرفت زنان در مدیریت
هماهنگ با افزایش زنان شاغل نیست .دالیل بسیاری برای اثبات این واقعیت وجود دارد .مانند :وجود باورهای قالبی و سوگیری
هایی علیه زنان در مشاغل مدیریتی ،زنان به عنوان افراد فاقد شرایط الزم برای مدیریت مؤثر تلقی می شوند و به طور سنتی
مشخصات مردانه ارزش باالتری نسبت به خصوصیات زنانه در پست های مدیریتی دارد .شغل مرد و یا حرفه ی او همیشه مهم تر
از شغل و حرفه ی زنان بوده است .از زنان به طور سنتی تنظیم امور خانواده انتظار می رود و همین مسئله آن ها را در شرایط
دوگانه ی محیط کاری و خانوادگی قرار می دهد که خود باعث تعارض نقش شده و پیامد آن فشارهای روحی و روانی برای آن
هاست .امروزه موفقیت سازمان ها درگرو استفاده ی مطلوب از تخصص های موجود است .چه این تخصص ها در دست مردان و
چه در اختیار زنان باشد .برای این کار موانع بر سر راه ارتقا زنان باید برداشته شود .سازمان ها باید عبور از «سقف شیشه ای» را
تجربه کنند .دستیابی به مهارت های مختلف ،مرعوب نشدن از انجام کارها ،خودباوری ،پایداری در دستیابی به اهداف و تفکر
آگاهانه می تواند زنان را در موفقیت برای دستیابی به مشاغل مدیریتی کمک کند»(رضوی الهاشم.)06 :0011 ،

11

تغییر یک تحوّل یک دگراندیشی صورت بگیره .برای جریان سازی فرهنگی باید موانع و عواملی که باعث می شه که آثار با
آزادی نوشته و اجرا نشه و برطرف بشه به شرط اینکه از اون طرف هم موانع سیاسی و یا افرادی که به عنوان دولت مردان
هستند قانون گذار هستند در بخش اجرایی ،در بخش قانون گذاری اول اون موانع برطرف بشه باید تمام این موانع برطرف
بشه تا بین هنرمند و مردم ارتباط مستقیم و همیشگی و همه گیر جامع اتفاق بیفته تا بعد بتونه تأثیر جریان سازی فرهنگی
اش رو داشته باشه وگرنه فقط با بیان یک مسئله و نقد یک مسئله فقط در حد روشنگری ،هوشیاری و نقد می تونه این
اتفاق بیفته ولی این که به صورت عملی اون تغییرات فرهنگی به وجود بیاد هم مردم باید بعد از آگاهی بخوان و هم اینکه
عوامل قانونی و اجرایی این تغییرات فرهنگی رو بتونه به وجود بیارن .الزمه یک جریان سازی فرهنگی که از دل تئاتر
بیرون بیاد و همچنین عواملی به وجود بیاد که عموم مردم بتونن راحت تر تئاتر رو ببیند مثالً یکیش رفع مشکالت اقتصادی
مردمه که وقت داشته باشند برای دیدن تئاتر یا پولی داشته باشند برای خرید بلیط تئاتر و رفت و آمدش.
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ب -توانمند سازی زنان« :یکی از شاخص های اساسی توسعه پایدار و توانمندسازی ،مشارکت سیاسی زنان در فرآیند
تصمیمگیری های ملی و بینالمللی است .مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی نقش بسزائی در توسعه و نوسازی هر کشوری
دارد .با درک اهمیت این مشارکت ،هر کشوری باید تالش کند که موانع مشارکت زنان را مرتفع ساخته تا زمینههای دستیابی به
رشد و شکوفایی جامعه در همه عرصهها فراهم گردد .حضور زنان در ابعاد مختلف سیاسی به عنوان نیمی از نیروهای انسانی در
جوامع بشری از پیش نیازهای توسعه یافتگی سیاسی به شمار میرود .مشارکت زنان از دو جنبه بهرهوری جامعه از نیروی آنان و
همچنین احساس رضایت از شرکت در سازندگی کشور از سوی خود زنان ،قابل تأمل است»(خسروی و همکاران.)33 :0030 ،
«توانمندسازی اصطالحی است« :برای توصیف هموار کردن راه خود یا دیگران برای تالش در جهت دستیابی به اهداف
شخصی ،و فرایندی است که افراد مهارتهایی را برای پیشرفت و غلبه بر مشکالت کسب میکنند که هر چند توانایی فرد بیشتر
باشد ،تسلط بر خود و عوامل محیطی بیشتر شده و میتواند به سطحی از توسعه فردی دست یابد» (آبوت و واالس.)10 :0033 ،
«توانمندسازی زنان از جمله رهیافت هایی است که برای ارتقای قابلیت زنان برای تغییر ساختارها و ایدئولوژی که آنها را در
موقعیتهای فرودست و فرمانبردار قرار میدهند ،مورد پذیرش اکثر صاحب نظران امر توسعه قرار می دهد .این فرآیند به زنان
کمک میکند تا دسترسی بیشتری به منابع و تصمیمگیریها داشته باشند و به طور کلی بر زندگی خود نظارت بیشتری داشته باشند
و به استقالل و خوداتکائی برسند .آنچه به عنوان توسعه مدنظر است شامل ابعاد سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی است ،به
طور یقین جامعهای که برای رسیدن به توسعه تالش میکند ،شرط اولیه آن تحقق عدالت اجتماعی است که این امر بدون توجه
برابر ،به زنان و مردان و استیفای حقوق و بهبود شرایط زنان ممکن نخواهد بود»(خسروی و همکاران.)013 :0030 ،

دهقان :عامل تأثیر باورهای مذهبی این مرز و بوم از زرتشت (ع) تا حضرت رسول (ص) که احترام ویژه ای به جایگاه زن در
جامعه و خانواده به عنوان رکن اصلی و اولین نهاد اجتماعی و فرهنگی تشکیل دهندة تودة مردم کشور ایران و تنها فرزند
رسول اکرم (ص) که حضرت فاطمه (ع) باشد به خصوص بعد از استقرار جمهوری اسالمی نگاه تجاری و سوء استفاده از
زنان تبدیل به احترام به جایگاه زن در جامعه شده و ناخودآگاه جریان سازی فرهنگی نگاهی نرم و زیبا و بهینه به زنان و
قدرت های آنان داشت .عامل بیرونی که نگاه جهانی به جایگاه و حقوق زنان در سطح جهان به عنوان یکی دیگر از عوامل
مداخله¬گر در جریان سازی های تئاتر و سینمایی کشور داشته است .مهیا کردن شرایط فرهنگی و هنر تئاتر توسط
مسئوالن فرهنگی هنری کشور برای حضور هر چه پر رنگ بانوان در عرصه های فرهنگی به عنوان راهبردهای مشارکت و
جریان سازی فرهنگی در تئاتر و سینما را فراهم آوردند .از نظر کمیت اجراهای تئاتری با حضور زنان کارگردان و بازیگر در
جریان تئاتر از جایگاهی که در نمایش های سنتی از اجرای نقش زنان توسط مردان به عنوان نقش زن خوان به جایی
رسیده ایم که با افتخار زنان در نقش خود ظاهر می شوند بدون محدودیت های مذهبی و نگاه های گذشته به زنان و
افزایش تعداد اجراهایی که زنان در آن نقش و حضور فراوان دارند .از نظر کیفیت هم حضور زنان که از دقت ذاتی نسبت به
مسائل محیط خودشان برخوردار هستند کارها و نمایش های تئاتری با کیفیت تر از همه نظر مثل بازیگری ،طراحی صحنه
و لباس ،کارگردانی تئاتر توسط بانوان را شاهد هستیم .با توجه به شرایط فعالی کشور و حضور بانوان در تمامی عرصه های
زندگی امروزی و تفسیر نگاه جامعه به جایگاه بانوان در خانواده و کشور از مرتبت و مقامی باالتر از گذشته به حضور بانوان
در جای جای زندگی مدرن امروزی به شکلی جدی و مؤثر نگاه می شود به طوری که در سال های اخیر شاهد حضور زنان
در باالترین جایگاه های جشنواره های تئاتر کشور به عنوان دبیر جشنواره ها و مسئول اجرایی آنها هستیم.
ثابتی :خب وقتی ما صحبت می کنیم از راهبردهای مشارکت کنندگان برای تحول و بهتر شدن نقش زنان باز دوباره برمی
گرده به اون بخش های مدیریتی ،بخش های اجرایی ،بخش هایی که در سیاست کالنه ،بخش هایی که در ذهن مدیران
است ،در قانون هست حتی تحلیل های و تفسیرهای مختلفی که از منظر دینی مذهبی قرائت می شه و مسائل اقتصادی،
همة این ها مثل یک زنجیر به هم پیوسته است .در بخش فقهی و شرعی و چه در بخش مسائل اقتصادی و انتخاب هایی
که می شد در گزینش هایی که مثالً این سمت رو و این مسئولیت رو به یک آقا بدیم بهتر از یک خانم و نگاه هایی که

روی این مسائل مردانه و زنانه هست این ها تعداد خیلی کمی از خانم ها را می توانیم پیدا کنیم .اگر موانعی در قانون وجود
داره اون قانون اصالح بشه .اگر تعبیر و تحلیل و تفسر غلطی از مسائل دینی – مذهبی شده باید اون اصالح بشه .اگر که در
بخش اقتصاد موانعی وجود داره برای زنان باید این چیزها اصالح بشه .اگر دیدگاهه آدم ها تو ساحت فرهنگی به حضور
زنان و نقش زنان باعث مانع است اون ها باید اصالح بشه .به خاطر اون ذات خالق بودن خودشون فی النفسه که جنبه
زایش و مادرانگی داره می تونند از خودشون و حتی دیگران مراقبت کنند و این قدرت و توانایی رو دارند که در سختی ها
همیشه بتونند نفس بکشند و حتی در موارد بسیار زیادی دیده شده که بسیار فراتر و قوی تر از مردان آمدند خودشان را
نشان دادند.

 -7پیامدها

کرمی :نمونه آن هم تعداد قابل توجه زنان هنرمند است که در فضای تئاتر ما فعالیت حرف های می کنند .عامل اصلی
شرایط اجتماعی است که نقش زن در جامعه پررنگ شد .بعد از انقالب امکان تحصیل و دانش بسیار وسیع شد .من شرایط
ایجاد شده و در رشد و آگاهی جامعه را مهمترین عامل در نقش مؤثر و فعال زنان در فضای هنری می دانم .آمار زنان باسواد
و با تحصیالت عالی و دانشگاهی در جامعه بسیار باال است .حتی زنان از مردان از این جهت جلوتر هستند .نتیجه این آگاهی
و دانش در جامعه مشارکت و نقش جدی زنان در جامعه و فعالیت های گروهی و هنری شده است.
مقتدی :منظور اینه که معموالً سوژه هایی که زنان سراغش می روند سوژه های تأثیرگذارتری هست .معنی صحبت من اینه
که در کارهایی که روی صحنه می ره بعضی موقع ها بعضی از آثار وجه تفریحی و سرگرمی قدرت بیشتری دارد و بعضی ها
وجه فرهنگی و بعضی پیشرو بودنشون .معموالً خانم ها کمتر سمت نمایش هایی می روند که صرفاً یا بیشتر وجه سرگرمی
اش پر رنگ باشد .به نظرم زن ها باز به خاطر همون ماهیت سازندگی روحی که در درونشون وجود دارد و در حسن خلقت
شون وجود دارد ناخودآگاه سراغ سوژه های اجتماعی تر ،سوژه های مؤثرتر به عنوان یک پیشرو فرهنگی می روند ،در جایی
که نمایش نامه نویسه و در جایی که مثالً کارگردان است .از نیمه دوم دهه هفتاد شمسی تا امروز که داریم با هم صحبت
می کنیم شاهد رشد کمّی حضور زنان در حوزه تئاتر هستیم .افراد نیمه دوم دهه  01تا به امروز کامالً باعث رشد چشمگیر و
تأثیر زنان چه به لحاظ کمّی و چه به لحاظ کیفی شدند( .به وجود آمدن جریان) من فکر می کنم وجه مهمش به باال رفتن
سواد نه به معنای کالس متوسط یا حتی دانشگاهی ،اما معتقدم که درصد زیادی در احتمال باال رفتن شعور و رشد فرهنگ
در اون فرد کمک می کند .برای اینکه مجبوره بیشتر مطالعه کنه ،مجبوره در موقعیت های اجتماعی قرار بگیره .به نظر من
عالوه بر توانایی های فردی شون توسعه تحصیالت دانشگاهی تأثیر ویژه ای داشت .زنان خودشان باید خودشان را تأثیر
بدهند .خودشان برای خودشان مؤثرند .جایگاه زنان را در تئاتر را باال می بینم .برای اینکه رشد جدی داشته اند .االن حضور
زنان بیداد می کند و کارهای متفاوتی را ارائه می دهند .جایگاه شون خیلی باالست.

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)31 :پاییز 3411

الف -برساخت تاریخی نقش زنان :پیامد پدیده محوری برساخت هویت زنانه ،و تالش های زنان و مردان جامعه برای
رسیدن به هویت جدید و بازتعریف شده از نقش ،جایگاه و موقعیت زنان و اتخاذ راهبردهای الزم در این زمینه ،یک پیامد مهم
داشت که آن پیامد برساخت تاریخی نقش زنان در طی سالیان متمادی می باشد« .هویت زن و نحوهی شکلگیری آن در دوران
مدرنیته موضوعی چالشبرانگیز است که تا کنون تالشهای زیادی توسط اندیشمندان علوم اجتماعی و تاریخپژوهان برای شناخت
آن صورت گرفته است .نتیجه ی این پیگیری ها به همراه فعال شدن خود زنان جهت اصالح هویت خویش ،در افزایش آگاهی این
قشر به وسطه ی برخوردار شدن آن ها از حق تحصیل ،مشارکت اجتماعی ،علمی ،اقتصادی و سیاسی آن ها ،نمود پیدا می
کند»(سهراب زاده و همکاران.)0 :0033 ،

 -8بحث و نتیجه گیری
دست اندرکاران و فعالین حوزه هنرهای نمایشی ،تئاتر ،کارگردانی و بازیگری ،همگی بر این باورند که تغییرات و تحوالتی
برای زنان ،حضورشان ،موفقیت هایی که کسب کردند .فرهنگ و ساختارهای اجتماعی و خانوادگی در طول دهه های اخیر ،نگرش
مدرن تر و منعطف تری نسبت به حضور زنان در جامعه داشته اند که این امر سبب کم رنگ شدن یا از بین رفتن تابوهای جنسیتی
گردیده است .اما هنوز حضور زنان در تئاتر نتوانسته است آن چنان که باید ،جریانی زنانه در این حوزه پدید آورد .مشارکت کنندگان
در پژوهش ،به نقش پررنگ تسهیل کننده های اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی ،قانونی و اقتصادی برای ایجاد بستر مناسب جهت
ایجاد جریان زنانه در تئاتر امیدوار بوده و رسیدن به هدف را راهی پر پیچ و خم ،غیر خطی و پر فراز و نشیب می دانند .تلقی و
برداشت(درک) مشارکت کنندگان ،از تئاتر و نقش زنان در جریان سازی فرهنگی آن ،یک تلقی تاریخی می باشد که روند این سیر
تاریخی همسو با گشودگی نسبی در زمینه کیفیت و کمّیت حضور زنان در تئاتر گشته است .عوامل زمینه ای بوجود آورنده پیشرفت
های نسبی زنان در تئاتر به زمان ،مکان و شدت عوامل و حوادث تاریخی و جغرافیایی بستگی دارد .توانمند سازی زنان ،باید یک
13

عزم ملی و فراگیر باشد .زنان جامعه ما به ویژه زنانی که در عرصه هنر فعالیت می کنند ،با انواع چالش ها و محدودیت ها مواجهند.
مدیران و برنامه ریزان عرصه های هنری و فرهنگی ،به عنوان نزدیک ترین و مؤثرترین افراد و نهادها در توانمند کردن زنان
هنرمند ،می توانند نقش داشته باشند .برنامه ریزی ها و آماده سازی بسترهای فعالیت هنری فراجنسیتی و گشودگی و از بین بردن
تبعیض های موجود ،یکی از الزامی ترین راهکارها و پیشنهادات برای رفع موانع موجود می باشد.
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آبوت ،و واالس ( )0033جامعه شناسی زنان ،ترجمه منیژه نجم عراقی ،چاپ دوازدهم ،تهران :نشر نی.
باقری ،شهال؛ سلیمی ،ناهید( .)0030بررسی جریان های فکری فرهنگی مؤثر بر مطالبات حقوقی زنان در ایران پس از انقالب
اسالمی ،زن در فرهنگ و هنر ،دوره  ،0شماره .000-060 :0
جی دان ،رابرت( .)0030نقد اجتماعی پست مدرنیته :بحرانهای هویت ،ترجمه صـالح نجفـی ،چاپ دوم ،تهران :نـشر پردیس.
چراغی کوتیانی( .)0031هنر و زیباشناسی فمینیسم ،فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی ،سال سوم ،شماره اول.63-30 :
خسروی ،محمد؛ دهشیار ،حسین؛ ابطحی ،صفی ناز سادات( .)0030چگونگی توانمندسازی زنان درعرصه تصمیم گیری سیاسی
درساختارتصمیمگیری ملی و بینالمللی ،فصلنامه علمی مطالعات روابط بین الملل ،دوره  ،3شماره .33-006 :61
رضوی الهاشم ،بهزاد( .)0011تحلیل جایگاه مشارکت زنان در فرآیند توسعه سیاسی -اجتماعی انقالب اسالمی ایران ،فصلنامه
علوم اجتماعی ،شماره .01-00 :60
ریتزر ،جورج( .)0030نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر ،چاپ هفتم ،ترجمه محسن ثالثی ،تهران :علمی.
زهتاب ،فاطمه؛ حسامی ،منصور( .)0030نقاشان زن و بازنمایی جنسیت در هنر ایران مدرن ،فصلنامه علمی پژوهشی کیمیایی
هنر ،سال ششم ،شماره .30-013 :63
سهراب زاده ،مهران؛ نیازی ،محسن( .)0033برساخت هویت زنانه در متون روشنفکری ایران (عصر مشروطه تا پایان پهلوی
اول) ،فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،اصالح شده برای چاپ.
علی پورهریس ،آزاده( .)0033مطالعه ی زمینه های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر فعالیت های زنان نقاش دوران پهلوی ،پایان
نامه دکتری رشته پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه الزهرا.
علیزاده اقدم ،محمّدباقر؛ کمال کوهی ،محمّد؛ مبارک بخشایش ،مرتضی( .)0031گرایش به هویّت ملّی و عوامل مؤثّر بر آن،
ماهنامه ی مهندسی فرهنگی 00 ،0 ،و .33-06 : 06
کرمی ،محمد تقی ،محمدزاده ،زهرا( .)0033بازنمایی زن دوم در سینمای ایران ،فصلنامه مطالعات رسانه های نوین ،سال دوم،
شماره .000-610 :0
کسرایی ،محمدساالر؛ مهرورزی ،پروشات( .)0030بازنمایی نقش اجتماعی زنان در سینمای پس از انقالب ایران مطالعة موردی
دو فیلم یه حبه قند و فروشنده ،جامعه پژوهشی فرهنگی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال هشتم ،شماره :0
.010-003
کندی ،معصومه( .)0033نگاهی به نقش و جایگاه زنان در هنر امروز ایران ،همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار.
گیدنز ،آنتونی( .)0030تجدد و تشخص در جامعة جدید ،ترجمة ناصر موفقیان ،چاپ نهم ،تهران :نی.
محمدی عبد ،سعدی( .)0033مطالعه حضور و مشارکت زنان در تئاتر ایران(پس از انقالب اسالمی) ،پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته بازیگری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس.
مغنی دامغانی ،طاهره؛ باقری ،مرادعلی؛ مغنی دامغانی ،فرشته( .)0033بررسی نقش زنان در توسعه پایدار از بعد توانمند سازی
مهارتی ،چهارمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال.
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چکـیده
افراد مختلف در موقعیتهای یکسان سطح انگیزه کاری متفاوتی دارند که نشان دهنده این است که تفاوتهایی در افراد
وجود دارد که میتوانند تأثیر زیادی در انگیزه آنها داشته باشد .در این پژوهش به این مسئله پرداختهایم .به طور کلی این
پژوهش با هدف تعیین چرایی وجود اختالف در انگیزه افرادی که در شرایط یکسان قرار میگیرند ،انجام شده است .روش
تحقیق به کار رفته کیفی است .با بررسی ادبیات و مدلهایی که برای انگیزش ارائه شده چارچوبی از انگیزانندههای اصلی
ایجاد شده است که با بهرهگیری از آن مصاحبههایی با  1نفر از افرادی که تجربههای زیستهای متناسب با نیاز پژوهش
داشتهاند انجام شده است .سپس با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی کالیزی به تحلیل نتایج حاصل از این
مصاحبهها پرداختهایم .از بررسی مصاحبههای انجام شده ،عبارات مهم و مفاهیم دریافت شده از این عبارات مشخص
شدند و با استفاده از بررسی عمیق آنها نتایج تحقیق به دست آمد .در بخش اول نتایج ،مراحل مختلف فعالیت انسان از
نظر افت و خیزی که انگیزش در این مراحل از خود نشان میدهد به دست آمده و در بخش دیگر تأثیر انگیزانندههای
درونی در هر یک از این مراحل مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگـان کلـیدی :انگیزش ،پدیدارشناسی کالیزی ،کارکنان

 -4کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر (نویسنده مسئول)
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انگیزه مفهوم گستردهای است و از زمانی که بزرگان علوم جهان به شناخت انسان پرداختند ،مطالعه در مورد آن آغاز شده
است .ارزش و اهمیت این مفهوم در علوم بسیاری حائز اهمیت است و همین مسئله که منشا رفتار انسان است باعث ارزشمند شدن
و در حین حال پیچیدگی آن شده است .توسعه پایدار یکی از اهداف متعالی در تمام جوامع بشری و از نتایج افزایش بهرهوری جوامع
است .هدفی که در آن ،منابع انسانی به عنوان کلیدیترین عامل و هدف اصلی محسوب میشود .در مطالعات و پژوهشهای انجام
گرفته در زمینه افزایش بهرهوری ،بر نقش بیبدیل منابع انسانی تأکید فراوان شده است .ایجاد ،حفظ و باالتر از آن ارتقا سطح
انگیزشی کارکنان سازمان ،از مهمترین عوامل مؤثر بر افزایش بهرهوری محسوب گردیده است( .خادمی زارع و همکاران)4800 ،
انگیزش یکی از ابزارهای مهم در ترغیب و تشویق افراد برای نتیجه مؤثر و کارآمد ،خلق محیط کاری مثبت و اجرای موفقیت آمیز
برنامههای پیشبینی شده است( .میرسپاسی)4818 ،
برای افزایش سطح انگیزش کارکنان باید عوامل انگیزاننده را در انسان شناخت و در جهت تأمین نیازهای ضروری او رفتار
کرد .رفتار افراد حالت برانگیختگی دارد و برای این که به کاری دست بزند باید انگیزه آن کار را در او ایجاد کرد .بنابراین آگاهی از
این مسئله که نیروهای کاری با چه چیزی برانگیخته میشوند ،مسئله بسیار مهمی است ( .)Benedetti et al, 2015موضوع
انگیزش در سازمانها طی سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است .تا حدود دهه  4098سطح دانش و پژوهش در این
قلمرو به کوششهای کالسیک محدود میشد که در نظر داشتند تصمیمهای نظری بر پایههای پژوهشی پراکنده ارائه نمایند .از
اوایل دهه  ،4098مسائل انگیزشی در سازمانها ،فکر اندیشمندان را هرچه بیشتر به خود جلب کرد و در دورههای دیگر این مفهوم
گسترش یافت.)Smart,2008( .
انسانها نه تنها از لحاظ توان انجام کار بلکه از لحاظ میل یا اراده انجام کار یا انگیزش نیز با هم تفاوت دارند( .دین.)4808 ،
این پرسش که افراد به گونههای مختلفی رفتار میکنند و اهداف متفاوتی برای خود برمیگزینند و در جهت دستیابی به هدفی
مشخص انرژی و وقت خود را آنگونه که الزم است صرف مینمایند .اینکه چرا هدفی که در مقطعی از زندگی برای آنها مهم
بوده حال دیگر توجهی به آن نمیکنند و بالعکس ،همه در حیطه بحث انگیزش قرار دارد .به عبارت دیگر انگیزش به شکل گیری،
شدت انرژی و جهت نیروی درونی افراد که نشان دهنده نیاز و یا انتظار برآوردن نیاز که موجب آغاز عمل و یا رفتاری میگردد
اطالق میشود( .گروسی)4804 ،
انگیزش نیروی درونی است که فرد را به فعالیت خاص ترغیب میکند .آنچه که به عنوان انگیزه برای فرد یا گروه خاصی مهم
تلقی میشود ،ممکن است برای فرد یا گروه دیگر مهم نباشد .به عبارت دیگر ،خود فرد و زمینهای که در آن فعالیت میکند از جمله
مهمترین عواملی هستند که در انگیزش مؤثرند (.)Gandalf, 2005
این پژوهش به منظور تقویت انگیزه کارکنان در یک سازمان بزرگ دولتی انجام شده است .در سازمانهای بزرگی که سرمایه
فکری زیادی در آن مشغول فعالیت هستند الزم است استفاده حداکثری از توانمندیهای این نیروها به عمل آید .برای دستیابی به
این مهم باید کارکنانی با انگیزه در اختیار داشت که با عالقه و اشتیاق ،تفکر و خالقیت خود را برای انجام وظایف محوله به کار
گیرند .طبق بررسیهای انجام شده در تحقیقات پیشین عوامل زیادی در انگیزش کارکنان مؤثر هستند .برخی از این عوامل به
سازمان مربوط میشوند و با تقریب زیادی میتوان گفت برای همه کارکنان در یک سطح اجرا میشوند .با این وجود مشاهده
میشود که میزان انگیزه کارکنان تفاوتهایی دارد .در واقع عواملی به جز عوامل سازمانی میتوانند انگیزش را تحت تأثیر قرار
دهند .توجه و تمرکز ما در این پژوهش بیشتر روی این عوامل است و به دنبال یافتن علت وجود این تفاوتها در سطح انگیزش
کارکنان هستیم.
سؤال اصلی که به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای آن در این پژوهش هستیم این است که چرا علی رغم یکسان بودن
محیط کاری کارکنان ،تفاوت زیادی در سطح انگیزش کاری آنها دیده میشود؟

 -2چارچوب نظری
اصطالح انگیزش نخستین بار از واژه التین موو که به معنی حرکت است ،گرفته شد .انگیزه را چرایی رفتار گویند .به عبارت
دیگر همه رفتارهایی که فرد انجام میدهد انگیزه یا نیازی به عنوان محرک سبب بروز آن رفتار شده است .در تعریف انگیزه
میتوان گفت :انگیزه یا نیاز عبارت است از حالتی درونی و کمبود یا محرومیتی که انسان را به انجام فعالیتهای خاصی وادار
میکند( .نجفی .)4801 ،واژه انگیزش در اصطالح به معنی پویایی و حرکت است .از نظر سازمانی انگیزه عبارت است از عامل
درونی که باعث تغییر در رفتار و حرکت در مسیر پیشبرد اهداف سازمانی میگردد .منابع سازمان به دو دسته منابع انسانی و منابع
مادی تقسیم میشوند که منابع انسانی از منابع مادی استفاده میکنند و با کمک گرفتن از آنها به دستیابی سازمان به اهداف خود
کمک میکنند .بنابراین رسیدن به اهداف سازمانی بدون داشتن منابع انسانی با انگیزه میسر نیست)Qrbani, 2010( .
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ویکتور وروم )4091( 4انگیزش را فرآیندی تصور میکند که گزینشهایی را که توسط انسان یا موجودات زنده دیگر صورت
میپذیرد ،تحت نفوذ قرار میدهد( .نائلی .)4800 ،انگیزش یک حالت درونی است که رفتار انسان را انرژی بخشیده ،فعال ساخته ،به
حرکت درآورده و به سوی اهداف معینی هدایت میکند (شکیب و همکاران .)4809 ،میتوان گفت انگیزش ،مجموع متغیرهای
پیچیده ارگانیزمی و محیطی است که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت دار احساس و رفتار منجر میشود( .خداپناهی)4809 ،
از سال  4010که ویلهلم وونت 2علم روانشناسی را پایهگذاری کرد ،نظریههای انگیزش با سرعت بیشتری از سوی مکاتب
مختلف روانشناسی ارائه شدند .فروید ،8یکی از مهمترین شخصیتهای روانشناسی تاریخ که بنیانگذار مکتب روان تحلیل گری بوده
است ،نظریه سائق را ارائه کرد .فروید این نظریه را با چهار عنصر منبع ،محرک ،هدف و شی خالصه کرد .منبع سائق ،کمبود بدن
است .این سائق محرکی دارد که هدف آن برطرف کردن کمبود بدن است .فرد برای رسیدن به این هدف دچار اضطراب میشود و
همین اضطراب است که جستجوی رفتاری را برای شیئی که بتواند کمبود بدن را برطرف کند ،برانگیخته میکند .در نهایت ارضا
شدن این کمبود بدن ،سائق را آرام میکند .پس از فروید ،روانشناسان مکتب رفتارگرایی موضوع تجربه و وراثت را بیشتر و عمیق
تر مورد بررسی قرار دادند و نقش تجارب فرد را در شکل گیری رفتار او را کامال غالب دانستند .البته با ظهور مکتب نورفتارگرایی و
ورود دانشمندانی همچون کالرک هال نقش وراثت نیز جایگاه واقعی خود را به دست آورد .پس از این مکتب در نیمههای قرن
بیستم میالدی دانشمندان انسان گرایی همچون آبراهام مازلو نقش نیازهای عالیتر در انگیزه انسانها را بیشتر مورد بررسی قرار
دادند .در سالهای بعد ،روانشناسی شناختی مطرح شد که بخشی از مطالعات صورت گرفته در این مکتب که برای بحث انگیزش و
رفتار انسان مفید است مربوط به تجارب انسان و رفتارهای حاصل از آنها و نقش هدفها و برنامهها در انگیزه و شکلگیری رفتار
انسان است.
موضوع مهمی که در خصوص تفاوت در سطح انگیزش افراد مطرح است ،نقش محیط و وراثت است که روانشناسی زیستی
تالشهای زیادی پیرامون این موضوع انجام داده است .رفتار فرد نتیجه تأثیر متقابل عوامل ارثی و محیط جغرافیایی همراه با
محیط اجتماعی و فرهنگی روی یکدیگر است( .شریعتمداری .)4801 ،یکی از حوزه های پژوهشی در علم ژنتیک ،ژنتیک رفتاری
است که به مطالعه وراثت ،خصوصیات رفتاری و شکل گیری رفتار بر اساس ژنوم میپردازد .برخی از دانشمندان معتقدند که تکامل
شخصیت انسان ناشی از تأثیر عوامل ژنتیکی است و برخی دیگر بر این باور بودند که شخصیت انسان از محیط تأثیر می پذیرد.
امروزه این اعتقاد مقبولیت بیشتری یافته که شکل گیری شخصیت ناشی از هر دو عامل محیط و ژنتیک است .این نظریه به عنوان
تأثیر و تأثر متقابل ژن و محیط یا نظریه ی سرشت و تربیت شناخته شده است (بصیری و گوهری .)4802 ،محیط روانی از لحاظ
مفهوم با محیط جغرافیایی و محیط اجتماعی و فرهنگی فرق دارد و به عنوان یک عامل اساسی و عمده در رفتار فرد تأثیر می
گذارد .منظور از محیط روانی شرایط و اوضاع و احوالی است که روی رفتار فرد اثر می گذارد و فرد این شرایط و اوضاع و احوال را
به نحو خاصی درک میکند .در اینجا باید چند نکته را تذکر داد ،اول اینکه شرایط جغرافیایی و محیط اجتماعی و فرهنگی خاص در
تمام افراد به یک نحو نفوذ ندارد .یعنی اگر دو یا چند نفر در شرایط خاص جغرافیایی زندگی کنند و محیط اجتماعی و فرهنگی
ایشان نیز یکسان باشد تأثیر این شرایط روی هر یک از افراد و طرز برخورد آنها با این شرایط کامال مختلف است .روی این زمینه
نمیتوان گفت عوامل محیطی روی رفتار افراد به یک نحو اثر می گذارد .علت اینکه تأثیر محیط خاص روی افراد معین فرق می
کند مربوط به این است که هر یک از افراد با تجربیات مختلف ،تمایالت و رغبتهای گوناگون ،احتیاجات و هدفهای متنوع و وضع
تربیتی خاص در مقابل عوامل محیطی قرار می گیرد( .شریعتمداری.)4801 ،
برای پاسخ به سؤال این پژوهش با بررسی ادبیات موجود مدل ارائه شده برای انگیزش که انگیزانندههای اصلی انسان را به دو
دسته نیازهای درونی و بیرونی تقسیم میکند انتخاب شده است .انگیزش درونی محرکی برای پیگیری یک فعالیت است که به
خاطر لذت و خشنودی درونی حاصل از آن انجام میشود( .دسی )2888 ،در انگیزش درونی افراد به صورت خودجوش برای یک
فعالیت اقدام میکنند و در اینجا پاداش بیرونی مهم نیست .یعنی خود فعالیت دارای اهمیت و ارزش است( .اسکروت و کالرک،
 )2848اما انگیزش بیرونی در مواقعی شکل میگیرد که برای انجام دادن یک فعالیت بدون داشتن حس تعلق درونی و تنها برای
رسیدن به مقاصد دیگر اقدام میکنیم .در اینجا افراد به خاطر پاداشها و مزایای بیرونی حاضر به انجام فعالیت میشوند و برای خود
تکلیف ارزش و اهمیت باالیی قائل نیستند )Deci & Ryan, 2000( .در شکل  4مدل جان مارشال ریو قابل مشاهده است که
اصلیترین انگیزانندههای درونی انسان را مشخص کرده و در این پژوهش از این مدل استفاده شده است (ریو.)4808 ،

1 . Vroom
2 . Wilhelm Maximilian Wundt
3 . Sigmund Freud
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نیاز هرگونه حالت در درون فرد است که برای زندگی ،رشد ،و سالمت ،واجب و ضروری است .در صورتی که به نیازها
رسیدگی شده و ارضا شوند ،سالمتی حفظ میشود و بهبود مییابد .اگر نیازها نادیده گرفته شوند ،لطمه ای ایجاد خواهد شد که
سالمت جسمی یا روانی را مختل میکند( .ریو .)4808 ،یکی از نظریات مهم که پیرامون رابطه بین نیازها و انگیزش مطرح
شدهاست ،نظریه خودتعیین گری 4است .اساس این نظریه را نیازهای بنیادین روانشناختی تشکیل میدهند (دسی و رایان.)2844 ،
این نیازها به صورت فطری در تمامی انسانها وجود دارد و عبارتند از استقالل ،شایستگی و تعلق .)Deci & Ryan, 2000( .نیاز
استقالل ،شامل داشتن احساس انتخاب در شروع ،نگهداری و تنظیم فعالیتها است .استقالل هنگامی اتفاق میافتد که افراد
احساس کنند علت رفتارشان هستند.یعنی آنها احساس اراده مطمئن در انتخابهای خود دارند و قادر به عملکرد مطلوب هستند.
شایستگی عبارت است از نیاز به موثر بودن در تعامل با محیط که بیانگر میل برای به کار بردن استعدادها و مهارتها در انجام کار،
دنبال کردن چالشهای بهینه و تسلط یافتن بر آنها است .تعلق ،نیاز به برقراری پیوندها و دلبستگیهای عاطفی با دیگران است و
این نیاز بیانگر میل به عاطفی و درگیر بودن در روابط صمیمانه است  .دسی و ریان ( )2880معتقدند که حمایت از نیازهای بنیادین
روانشناختی میتواند بسیاری از پیامدهای انگیزشی ،رفتاری و هیجانی را به طور مستقیم پیشبینی کند .در واقع نیازها میتواند
انگیزاننده و پیشران بسیاری از فعالیتهای انسان باشند .عالوه بر سه نیاز مطرح شده نیازهای مهم دیگری هستند که به رفتار
انسانها جهت میدهند و به عنوان انگیزانندههای درونی عمل میکنند .نیاز به پیشرفت و نیاز به پیوندجویی ،به همراه نیاز به قدرت
عناصر نظریه نیازهای سه گانه مک کللند 4094( 2و  )4019را تشکیل میدهند .نیاز به پیشرفت ،میل به انجام کاری یا کارایی
بیشتر ،برای حل مسائل یا تسلط بر وظایف پیچیده ،سائق اجباری برای موفقیت و به اتمام رسانیدن کار است و نیاز به پیوندجویی،
نیاز به تعلق یا صمیمیت ،میل به برقراری و حفظ روابط دوستانه و گرم با دیگران ،نیاز به دوست داشته شدن و پذیرفته شدن توسط
دیگران میباشد( .حق شناس.)4809 ،
رویدادهای ذهنی شناختی دومین انگیزاننده درونی است .برنامهها از مهمترین عوامل شناختی انگیزانندههای درونی هستند که
از درک ناهماهنگی بین حالت موجود و حالت ایدهآل ایجاد میشود (جان مارشال ریو .)4808 ،مورد دیگر شناختی هدف است.
افرادی که هدف دارند بهتر از کسانی که هدف ندارند عمل میکنند (لوکی4008 ،؛ لوکی و التام )2882 ،4008 ،مسئله شناختی
دیگر درماندگی آموخته شده و یا خوشبینی آموخته شده است .در درماندگی آموخته شده فرد میآموزد که نتایج کسب شده به تالش
او هیچ ارتباطی ندارد و هر چقدر فرد بکوشد نمیتواند به موفقیت دست یابد ،در واقع چنین فردی انتظارات بدبینانهای از نتایج
عملکردش دارد و پیامدهای ناخوشایندی را پیشبینی میکند .چنین وضعیتی به احساس درماندگی ،ناامیدی و بیهدفی منجر شده و
کاهش عزت نفس فرد را در پی دارد .)Abramson, Seligman & Teasdale, 1978( .در مقابل خوشبینی آموخته شده
حالتی است که فرد میآموزد ،انتظارات خوشبینانه و خوشایند در مورد عملکرد خود داشته باشد و حتی در صورت وقوع اتفاقهای
ناخوشایند ،آن را به گونهای خوش بینانه تفسیر نماید ( .سلیگمن )4804 ،هر دو حالت درماندگی و خوش بینی ریشه در سبک اسناد
فرد دارد .سبک اسناد به چگونگی نسبت دادنهای فرد اشاره دارد ،به بیان دیگر اینکه فرد وقایع خوشایند یا ناخوشایند زندگیاش را
به چه چیزی نسبت بدهد ،نوع سبک اسناد او را مشخص میکند( .خادمی و کدخدایی.)4801 ،
رویکردهای مختلفی در مورد انگیزش انسان به بررسی این نکته که تواناییها نقش زیادی در انگیزش دارند ،پرداختهاند.
( .)Bandura, 1977; McClelland, 1985موضوعی که در این باره در حال حاضر بیشتر مطرح است توانایی درک شده در
برابر توانایی واقعی است و گفته میشود موضوع توانایی درک شده اهمیت بیشتری در انگیزه انسان دارد .در تحقیقات مفهومی
(باندورا4011 ،؛ تابس )4004 ،و تحقیقات تجربی ( )Ambrose & Kulik, 1999محققین به این نتیجه رسیدهاند که توانایی
درک شده بر انگیزش کاری مؤثر است ،حال یا این تأثیر به صورت مستقیم اتفاق میافتد و یا از طریق عوامل دیگر و برهم کنشی
که با آنها دارد بر انگیزه تأثیر میگذارد.

1. Self-determination theory
2. McClelland
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سلیکوز )2880( 4در پژوهشی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی را در دو سطح درونی و بیرونی تقسیم کرد که عوامل مؤثر بر
سطح انگیزش درونی شامل دالیل شخصی انتخاب شغل ،اولویت ها و انتظارات از آینده شغلی ،توانایی ارتقاء و رسیدن به مدارج
باالتر و امکان رشد سریع بر اساس تالش های فردی ،گسترش اندیشه های درونی و پرورش استعدادهای نهفته و عوامل مؤثر بر
انگیزش خارجی شامل نگرش فرد نسبت به شغل ،شأن و منزلت و حرمت اجتماعی باالی شغل ،میزان درآمد ،مناسب بودن شرایط
و محیط کار ،مزایای کافی ،ایمنی شغلی ،قوانین و مقررات معقول و منطقی و کارایی تجهیزات آموزشی است.
کانفر ،فرز و جانسون )2841( 2در مقالهای تحت عنوان انگیزه مربوط به کار  :یک قرن پیشرفت ،ادبیات انگیزش کاری را طی
یک قرن گذشته مورد بررسی قرار دادهاند و پیشرفتهای به دست آمده را در زمینههای  .4انگیزهها ،رفتارها و جهتگیریهای
انگیزشی  .2ویژگیهای شغلی ،نقشها ومحیطهای کاری  .8مکانیزمها و فرآیندهای مربوط به انتخاب و تالش را ارائه کردهاند.
دستاوردهای این پژوهش نشاندهنده پیشرفتهای خوبی در زمینه عملیاتهای روانی مربوط به انگیزه و برداشتهای گسترده و
عمیقتر در مورد محیطهای کاری است .روندهای مقطعی در طول قرن گذشته نشاندهنده اهمیت هدفها و هدفگذاری و مفهوم
سازی دقیق تر انگیزه کار به عنوان یک فرآیند تخصیص منابع پویا و هدایت شده است که در متغیرهای مربوط به زمان و تجربه
گسترش مییابد .همچنین در این پژوهش ده راهکار امیدوارکننده برای تحقیقات آینده شرح داده شده و آزمایشات میدانی به عنوان
ابزاری مفید برای پر کردن شکاف تحقیق و عمل پیشنهاد شده است.
دسی و رایان )2828( 8که نقش زیادی در نظریه خودتعیین گری داشته اند و نیازهای بنیادین روانشناختی را به عنوان یکی از
مهم ترین عوامل انگیزاننده درونی معرفی کردهاند ،در مقالهای تحت عنوان انگیزش درونی و بیرونی از زاویه نگاه نظریه خود-
تعیین گری ،به مرور تعاریف ،تئوریها و رویهها پرداخته اند و مواردی را برای پژوهشهای آتی ارائه دادهاند .دراین مقاله به این
نکته اشاره شده است که انگیزانندههای درونی و آن دسته از انگیزانندههای بیرونی که به خوبی درونی سازی شدهاند ،میتواند تأثیر
زیادی در افزایش انگیزه داشته باشند.
اسداهلل گنجعلی ( )4800در مقالهای تحت عنوان طراحی الگوی انگیزش کارکنان دانشگاه ،مؤلفههایی را برای افزایش سطح
انگیزش کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه یافته و آنها را اولویت بندی کرده است .این پژوهش بیشتر عوامل داخلی دانشگاه را
مورد بررسی قرار داده است .هشت مقوله اصلی اثر گذار بر انگیزش کارکنان در این پژوهش شامل جهت گیری دانشگاه ،جو
دانشگاه ،رهبری ،جبران خدمات ،فرآیندها و کارکردهای منابع انسانی ،محیط کار ،همکاران و عوامل شغلی است .در نهایت پنج
اولویت دانشگاه امام صادق برای بهبود سطح انگیزش به دست آمده است که عبارتند از  :پرداختهای نقدی ،توسعه حرفهای و
امنیت شغلی ،رفتار کارمند مدار مسئوالن ،کمک هزینه و ویژگیهای فردی مسئوالن ،تأمین استعدادها و مدیریت عملکرد.
سحر احمدی چگنی ،عبدالکاظم نیسی و نسرین ارشدی ( )4802در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه برخی متغیرهای
شخصیتی و سازمانی با انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی لرستان به بررسی رابطه وجدانی بودن،
روان رنجورخویی ،ویژگیهای شغل ،عدالت سازمانی ،تطابق شخص و شغل و عزت نفس سازمانی با انگیزش شغلی بودند که در
نهایت از بین دیگر متغیرهای پیشبین به ترتیب تطابق شخص-شغل ،عزت نفس سازمانی ،وجدانی بودن ،عدالت سازمانی و
ویژگیهای شغل نقش معنی داری در پیش بینی انگیزش شغلی داشتند.
الهام علیمردانی مقالهای تحت عنوان بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر انگیزش کارکنان بانکها را در سال 4800
منتشر کرده است .در این مقاله ،نتایج حاصل از تأثیر فردی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از دیدگاه کارکنان حاکی از آن است
که میان متغیرهای عوامل سازمانی ،عوامل روانشناختی ،عوامل دانش ،تخصص و مهارتهای شغلی ،عوامل القائات اجتماعی و
قضاوتهای سازمانی ،عوامل تربیتی ،عوامل مدیریتی و عوامل تجربیات سازمانی با انگیزش کارکنان رابطه مثبت و معنی داری
وجود دارد.

 -4روش پژوهش
از منظر هدف با پژوهشی کاربردی روبرو هستیم که از نتایج آن برای بهبود شرایط انگیزشی کلیه کارکنان با ویژگیهای
رفتاری متفاوت میتوان بهره گرفت .این پژوهش کیفی است و روش تحقیق به کار رفته در آن روش پدیدارشناسی 1است .ابزار
جمع آوری دادهها عالوه بر مطالعه عمیق منابع کتابخانهای و تحقیقات پیشین ،مصاحبههای بدون ساختار است که شرکتکنندگان
در پژوهش در مورد تجربههای زیسته خود صحبت میکنند و نوع اثرگذاری عوامل مختلف در انگیزه آنها برای ارائه چنین رفتاری
مورد بررسی قرار خواهد گرفت .پیش از ورود به مصاحبهها با استفاده از مطالعه تحقیقات پیشین انگیزانندههای پایهای برای رفتار
1. Celikoz
2. Kanfer, Frese & Johnson
3. Deci & Ryan
1. Phenomenology
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انسان ،علی الخصوص آن دسته از این انگیزانندهها که سبب بروز رفتاری متفاوت در افراد متفاوت میشود شناسایی خواهد شد و در
هدایت مصاحبهها در مسیر درست یاری دهنده محقق خواهد بود.
پدیدار شناسی از نظر لغوی ،عبارت است از مطالعه پدیدهها از هر نوع ،و توصیف آنها با در نظر گرفتن نحوه بروز و تجلی آنها،
قبل از هرگونه ارزش گذاری ،تأویل و یا قضاوت ارزشی( .امامی سیگارودی و همکاران .)4804 ،پدیدار شناسی ،اساس مطالعه
تجربه زیسته یا جهان زندگی است .لذا این پرسش را مطرح میسازد که "تجربه زیسته چه نوع تجربه ای است؟" زیرا
پدیدارشناسی میکوشد معانی را آنچنان که در زندگی روزمره زیسته می شوند ،آشکار نماید (چناری .)4809 ،پدیدارشناسی تحلیل
هرچیزی است که به تجربه در میآید .البته تجربه مستقیم نه تنها اشیای مادی ،بلکه بسیاری از انواع امور انتزاعی را نیز در
برمیگیرد .این تجربه ،اندیشهها ،دردها ،عواطف ،خاطرات ،موسیقی ،ریاضیات و  ...را شامل میشود (.)Eddie, 1987
هدف در انتخاب مشارکتکننده در تحقیقات پدیدارشناختی ،انتخاب مشارکتکنندگانی است که تجربه زیستهای دارند که مورد
توجه این مطالعه خاص است ،ضمنا این مشارکتکنندگان باید تا حد امکان با یکدیگر متفاوت باشند تا امکان دستیابی به
روایتهای غنی و منحصر به فرد درباره یک تجربه خاص فراهم آید (امامی سیگارودی و همکاران .)4804 ،تعداد مشارکتکنندگان
مورد نیاز برای مطالعاتی از این دست ،بر اساس ماهیت مطالعه و اطالعات جمعآوری شده ،متفاوت خواهد بود .برای مثال محققان
ممکن است تا زمانی که مطمئن شوند به حدی از اشباع رسیدهاند که در آن حد ،فهم روشن تری از تجربه در صحبتهای بعدی با
مشارکتکنندگان به دست نمیآید ،به مصاحبه کردن با مشارکت کنندگان ادامه دهند (.)Holloway & Wheeler, 2002
ما در انتخاب افراد مصاحبه شونده به دنبال افرادی هستیم که با انگیزه باالیی مشغول انجام فعالیت خود هستند و یا به
موفقیت خوبی رسیدهاند یا در این راه به خوبی گام برمیدارند .البته یک مصاحبه هم با فردی نسبتا با انگیزه پایین انجام شده است
تا اطالعات تکمیلی پژوهش نیز تا حدودی به دست آید .در جدول  4مدت زمان مصاحبه و شغل اصلی این افراد گفته شده است.
جدول  :1مشخصات افراد مصاحبه شونده
ردیف

سن

تحصیالت

تاهل

4

94

دیپلم

متاهل

2
8
1
9
9
1

81
20
20
20
10
80

دکتری
فوق لیسانس
لیسانس
دیپلم
فوق لیسانس
دیپلم

متاهل
مجرد
مجرد
مجرد
متاهل
متاهل

شغل

تولیدکننده و
صادرکننده
هیئت علمی دانشگاه
تحلیلگر ارز دیجیتال
مهندس معماری
فروشنده
رئیس شعبه بانک
تولیدکننده مبل

زمان مصاحبه

 2ساعت و  19دقیقه
 2ساعت و  49دقیقه
 2ساعت
 2ساعت و  29دقیقه
 2ساعت
 4ساعت و  19دقیقه
 2ساعت

برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از روش توصیفی کالیزی استفاده شده است .در روش کالیزی هفت گام را تا رسیدن
به هدف طی میکنیم .در مرحله اول کالیزی ،در پایان هر مصاحبه و ثبت یادداشت برداریهای میدانی ،ابتدا بیانات ضبط شده
شرکت کنندگان مکررا گوش داده میشود و اظهاراتشان ،کلمه به کلمه روی کاغذ نوشته می شود و جهت درک احساس و تجارب
شرکت کنندگان چند بار مطالعه می شود و در مرحله دوم ،پس از مطالعه همه توصیفهای شرکتکنندگان ،زیر اطالعات با معنی،
بیانات مرتبط با پدیده مورد بحث ،خط کشیده میشود و به این طریق جمالت مهم مشخص میشوند .مرحله سوم که استخراج
مفاهیم فرموله است ،بعد از مشخص کردن عبارات مهم هر مصاحبه ،سعی میشود تا از هر عبارت یک مفهوم که بیانگر معنی و
قسمت اساسی تفکر فرد بود ،استخراج شود .البته پس از کسب این مفاهیم تدوین شده ،سعی میشود تا مرتبط بودن معنی تدوین
شده با جمالت اصلی و اولیه مورد بررسی قرار گیرد و از صحت ارتباط بین آنها اطمینان حاصل شود .بعد از استخراج کدها ،مطابق
مرحله چهارم کالیزی ،پژوهشگر مفاهیم تدوین شده را به دقت مطالعه می کند و براساس تشابه مفاهیم آنها را دسته بندی
مینماید .در مرحله پنجم ،نتایج برای توصیف جامع از پدیده تحت مطالعه به هم پیوند مییابد و دستههای کلی تری را به وجود
میآورند .در مرحله ششم ،توصیف جامعی از پدیده تحت مطالعه (تا حد امکان با بیانی واضح و بدون ابهام) ارائه می شود .مرحله
پایانی اعتبار بخشی با ارجاع به هر نمونه و پرسیدن درباره یافته ها انجام میشود( .امامی سیگارودی و همکاران)4804 ،

 -5یافتههای پژوهش
با استفاده از تجزیه و تحلیل دادهها با روش توصیفی کالیزی پس از برجستهسازی مفاهیم مهم مصاحبهها ،دسته بندی
مفاهیم مشابه ،بازخوانی چندباره مصاحبهها ،بازبینی نتایج و به طور کلی مرور ادبیات و تحلیل همزمان مشاهدات و مصاحبهها دو
بخش مهم یافتهها به دست آمد .مورد اول بخش بندی مراحل مختلف کاری از نظر سطح انگیزش و نوع انگیزش افراد در هر یک
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از این مراحل است و مورد دوم تأثیر هر یک از انگیزانندههای درونی در هر یک از این مراحل است که در ادامه مورد بررسی قرار
خواهند گرفت.

 -1-5بخش بندی مراحل مختلف کاری
یکی از یافتههای این پژوهش تقسیم بندی ذهنی مراحل مختلف یک فعالیت است .در اینجا بیشتر تمرکز ما روی فعالیتهای
کاری است .به طور کلی میتوان این مراحل را در سه دسته مختلف تقسیمبندی کرد که به صورت پیوسته با یکدیگر در ارتباط
هستند و ممکن است در مسیری که فرد در شغل خود طی میکند ،هر مرحله چندین بار تکرار شود.
مرحله اول :مرحله شارژ مخزن انگیزه :آغازگر این مرحله یک انگیزاننده است که میتواند بیرونی یا درونی باشد .برای مثال
قرار گرفتن در یک خانواده علمی میتواند نوجوان را به ادامه تحصیل تا مقاطع باال تشویق کند ،یا داشتن یک استعداد ،برای مثال
قد بلند فرد را به سمت ورزش بسکتبال بکشاند و دیگر مثالهایی از این قبیل .معموال قبل از اینکه انسان فعالیت کاری خاصی را
شروع کند این مرحله تجربه میشود .البته لزوما همیشه در آغاز راه مخزن انگیزه شارژ نمیشود و ممکن است در میانههای راه با
بروز یک اتفاق خاص یا تغییراتی که در زندگی به وجود میآید انسان با انگیزه بیشتری به انجام فعالیت کاری خود بپردازد .در واقع
این مرحله را میتوان شروع نامید .حال یا این شروع میتواند اولین گام از فعالیت باشد یا دوباره برخاستن از یک شکست در
میانههای راه .برای مثال یکی از افراد مشارکتکننده در پژوهش برقراری جو رقابتی در اعضای فامیل در زمینه درس خواندن را
دلیل شروع تالش برای قرار گرفتن در این دسته از دانش آموزان عنوان کرده است .شکل زیر به طور خالصه به روندی که در این
مرحله از فعالیت کاری انسان اتفاق میافتد اشاره میکند.
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شکل  :2مرحله اول کاری

مرحله دوم :کاهش انگیزه در روبرو شدن با شکست  :افرادی که انگیزه باالیی دارند و یا توانستهاند طعم موفقیت را بچشند،
معموال کسانی هستند که در زندگی شکستهایی را تجربه کردهاند و انگیزه خود را هر چند برای مدت کوتاهی از دست دادهاند و
سپس با انگیزهای بیشتر از قبل ،به میدان عمل باز گشتهاند .این مرحله دقیقا چنین شرایطی را توصیف میکند .گاهی اوقات در
مسیر فعالیت کاری انسان چالشهایی به وجود میآید که با چالشهای روتین کاری متفاوت است و میتواند باعث شکست و یا
حداقل کاهش انگیزه انسان شود .در چنین مواقعی انسان در حال تجربه کردن مرحله دوم از فعالیت کاری خود است .در حقیقت بعد
از قرار گرفتن در این وضعیت کاهش انگیزه اتفاق میافتد .عکس العمل انسان در بازگشت از مرحله دوم به اول تأثیر زیادی در
موفقیت او دارد .یک زیان مالی در کسب و کار شخصی ،شکست خوردن در یک پروژه عملی ،توقف پروژه در میانههای راه به دلیل
تغییر سیاستهای تحقیقاتی ،از دست دادن هم تیمیها به دلیل حمایت نشدن از سوی سازمان و  ....از نمونههایی است که میتواند
منجر به قرار گرفتن فرد در این وضعیت شود و کاهش انگیزه وی را به دنبال خواهد داشت .یکی از شرکت کنندگان در پژوهش که
صادرکننده است ،زیان مالی خود را که در ابتدای مسیر برای او اتفاق افتاده بود ،به عنوان شکستی سنگین عنوان کرده بود و تالش
برای جبران خسارت وارده و حل مشکلی که برای خانواده خود ایجاد کرده بود را به عنوان انگیزانندهای برای شروع دوباره میداند.
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شکل  :3مرحله دوم کاری
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مرحله سوم  :ثبات فعالیت و تجربه حالت اصلی شغل  :اگر از افراد مختلف با مشاغل مختلف ویژگیهای شغلیشان را
بپرسیم ،شروع به بیان برخی از ویژگیها و مشخصههای مربوط به آن شغل میکنند .در واقع در چنین موقعیتی در حال توصیف
کردن این مرحله از کار خود هستند .مرحله یا مقطع سوم از هر شغلی جایی است که روتین کار مربوطه اتفاق میافتد .فرد بیشتر
اوقات در محل کار خود یا وقتی که مشغول انجام فعالیت کاری خود است چنین حالتی را تجربه میکند .میزان سختی و آسانی،
پیچیدگی و سادگی ،فکری یا فیزیکی بودن ،چالشی یا روتین بودن ،همگی در این مرحله از کار مشخص میشود .همین مسئله
باعث میشود که اهمیت این مرحله برای با انگیزه ماندن در کار افزایش یابد و اگر فرد با مشخصههای شغلی سازگاری نداشته
باشد ،به زودی انگیزه خود را از دست خواهد داد و واکنش او به این مسئله با چند حالت مواجه خواهد شد .در حالت اول به یک
نیروی کاری بی انگیزه تبدیل خواهد شد که متعاقبا متناسب با نوع شغل کیفیت کار از کم تا خیلی زیاد کاهش خواهد یافت و
کارایی و اثربخشی فرد کمتر از قبل خواهد شد .در حالتی دیگر فرد کار مربوطه را ترک خواهد کرد .اگر فرد کسب و کار شخصی
خود را داشته باشد که احتماال حالت دوم رخ خواهد داد .اما اگر وابسته به یک شرکت ،سازمان و یا به طور کلی برای یک کارفرمای
دیگر کار کند ،ممکن است یکی از دو حالت اتفاق بیافتد که در هر دو صورت کارفرما نیز از این زیان وارده سهمی خواهد داشت.

 -2-5تأثیر انگیزانندههای درونی
الف -نیازها
طبق بررسی ادبیات و مدلهای ارائه شده برای نیازهای اساسی انسان که انگیزه بروز رفتارهای مختلف را ایجاد میکنند ،شش
نیاز ،اساسیتر تشخیص داده شد .این شش نیاز شامل سه نیاز بنیادین روانشناختی شامل نیاز به استقالل و خودمختاری ،نیاز به
شایستگی و نیاز به ارتباط و سه نیاز اجتماعی شامل نیاز به پیشرفت ،نیاز به قدرت و نیاز به پیوند جویی و صمیمیت است .عمده
تفاوت این نیازها در این است که شدت نیاز در افراد مختلف در نیازهای اجتماعی تفاوت بیشتری دارد .بدین معنا که مثال نیاز به
شایستگی در افراد مختلف نسبت به نیاز به قدرت در افراد مختلف تفاوت کمتری دارد .علت این امر این است که معموال نیازهای
اجتماعی از محیط و جامعهای که فرد در آن قرار میگیرد ،ناشی میشود ،اما نیازهای بنیادین روانشناختی ذاتا در انسان وجود دارند.
این جمله بدین معنا نیست که نیازهای اجتماعی در ذات انسان وجود ندارد ،بلکه با توجه به جامعه و شرایطی که فرد در آن قرار
میگیرد میتواند در افراد مختلف تفاوت زیادی داشته باشد.
اما هر یک از این نیازها چه تأثیری در انگیزه انسان دارند؟ این سؤالی است که با تفسیر مصاحبههای انجام شده پاسخهایی
برای آن ارائه شده است.
در مورد نیازهای اجتماعی دو مسئله شدت نیاز و میزان ارضا شدن نیاز مطرح میشود .مرحله اول فعالیتهای کاری که مربوط
به شروع یا از سرگیری یا تغییر یک فعالیت و شارژ شدن انگیزه برای آغاز راه بود به شدت تحت تأثیر نیاز به پیشرفت قرار دارد.
افراد موفق نیاز به پیشرفت باالیی دارند .برای کارمندان نیز به همین صورت است ،کارکنانی که انگیزه پیشرفت باالیی دارند ،طالب
موفقیت و پیشرفت باالتری میباشند و در نتیجه وجود چنین ویژگیهایی و به دلیل اینکه خواهان پیشی گرفتن از وضع موجود
هستند ،نه تنها عملکرد نقش باالتری نسبت به دیگران دارند ،بلکه اقدام به عملکرد فرانقش نیز مینمایند (مهداد و میناییان،
 )4800با توجه به مصاحبههای انجام شده این موضوع در هدفگذاریها و برنامهریزیهای افراد برای پیشرفت ،در بررسی گذشته و
رفتارهایی که در گذشته داشتهاند ،در تغییر دادن مشاغلی که نتوانستهاند این نیاز را برآورده کنند و در نوع رفتاری که در محل کار
ارائه دادند کامال مشخص است .باال بودن شدت این نیاز در انگیزه آغازین برای شروع فعالیتها نسبت به سایر انگیزانندهها بیشتر
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ب -شناختها
ذهن انسان عملکرد پیچیدهای دارد و شناخت و ذهن رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند .آن چیزی که در ناخودآگاه انسان شکل
میگیرد و باعث بروز رفتارهایی خاص میشود تا حد زیادی به شناختهای ذهنی او بستگی دارد .اگر بخواهیم تأثیر تک تک
المانهای ذهنی را در رفتارهای انسان بررسی کنیم تعدد این موارد سبب آشفتگی پژوهش شود .در این تحقیق بیشتر سعی کردیم
در مورد تسلط گرایی و درماندگی و برنامهها و هدفها ،بررسیهایی را انجام دهیم البته تأثیر این موارد همانطور که در ادبیات به
آن رسیدیم در مصاحبهها هم خود را باالتر نشان داد و بیشتر صحبتهای مشارکت کنندگان به این موارد مربوط میشد.
طبق نتایج به دست آمده افراد تسلط گرا در برابر افراد درمانده قرار میگیرند .افراد تسلطگرا انتظار کارایی و انتظار پیامد باالیی
دارند و همین باعث میشود که برای اینکه کار و فعالیتی را شروع کنند انگیزه زیادی داشته باشند .اعتقاد قلبی آنها به این مسئله
که تالشهای آنها نتیجه خواهد داد ،باعث میشود تا پایان راه بجنگند .در حالی که افراد درمانده برای شروع هر کار و فعالیتی به
دنبال بهانهای برای شروع نکردن هستند ،با کوچکترین مشکل میدان را خالی میکنند و دست از تالش برای حل چالشها
میکشند .در سازمانها و ادارات ممکن است چنین جوی حاکم شود که کارها و تالشهای ما به نتیجه نخواهد رسید و تغییری در
وضع موجود ایجاد نمیکند .افراد تسلط گرا خیلی کمتر این حرف را میزنند و سعی میکنند تالش خود را برای انجام وظایف به
کار گیرند .البته نوع تجاربی که فرد از محیط به دست میآورد تأثیر خیلی زیادی در شکل گیری این روحیات دارد .اگر فرد چندین
بار احساس کند که تالشهایش بی نتیجه است و خروجی کار از مواردی که خارج از کنترل اوست بیشتر تأثیر میگیرد ،دچار
درماندگی آموخته شده میشود و در موارد بعدی تالش کمتری را به کار خواهد گرفت .پس میتوان گفت تسلط گرایی و درماندگی
در شروع یک فعالیت و همچنین در مواقع برخورد با مشکالت میتوانند تأثیرگذار باشند.
مورد بعدی برنامهها و هدفهای افراد است .هر فعالیت و هر کاری مخصوصا در ابتدای راه با مشکالت زیادی همراه است که
داشتن هدفی مشخص از شروع این فعالیت بر غلبه بر این مشکالت میتواند تأثیر زیادی داشته باشد .اگر اهداف با برنامه ریزی
همراه باشند بهتر محقق میشوند .اگر در سازمانها نیز اهداف مشخصی وجود داشته باشد ،که کارکنان بتوانند آنها را درک کنند و
زودتر به آن دست یابند همین مسئله میتواند انگیزاننده آنها باشد .البته درونی سازی این اهداف برای کارکنان هم مسئله بسیار
مهمی ست که باید اتفاق بیافتد.
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حس میشود و از مهمترین پیشرانها برای آغاز راه موفقیت به حساب میآید .وقتی نیاز به پیشرفت در فرد باال باشد و او به دنبال
ارضا این نیاز باشد ،لحظه لحظه مسیری که فرد برای موفقیت طی میکند ،پر از مقاطع زمانی است که میتوان آن را مرحله اول
نامید .بدین معنا که برای بهتر شدن باید تصمیماتی بگیرد که منجر به پیشرفت میشود و رفتارهای خود را هر چند اندک با
تغییراتی همراه میکند که به بهتر شدن او کمک میکند .نیاز اجتماعی بعدی نیاز به قدرت است که اگر به درستی درک شود و از
آن در جهت مثبت استفاده شود ،میتواند آغازگر فعالیتهای با انگیزهای باشد .اما با توجه به بررسیهای این پژوهش تأثیر این
عامل میتواند نسبت به نیاز به پیشرفت بر انگیزه کاری خیلی کمتر باشد.
نیاز به شایستگی که از نیازهای بنیادین روانشناختی است و ارضا شدن آن به شدت میتواند در با انگیزه شدن انسان مؤثر
باشد .افرادی که در شغل خود احساس شایستگی میکنند ،در انجام آن با انگیزه هستند و چالشهای خود را با موفقیت و با پشتکار
باال پشت سر میگذارند .همین مسئله میتواند سبب شود که کارها با کیفیت بهتری انجام شوند .یعنی اگر کارمند یا نیروی کاری
شرکت یا سازمانی در کار خود احساس شایستگی کند ،کیفیت خروجی کار او بهتر خواهد بود .برخی عوامل درونی که تأثیر زیادی
در این احساس شایستگی دارد عالقه ،استعداد و توانایی فرد مورد نظر نسبت به شغل است .بنابراین احساس شایستگی زمانی اتفاق
میافتد که تناسب فرد و شغل برقرار باشد .این نیاز بیشتر در مرحله سوم حس میشود .اگر شرایط کلی کار به گونهای باشد که این
نیاز را ارضا نکند فرد زود از کار خسته میشود و درصدد تغییر شغل برمیآید.
نیاز بعدی نیاز استقالل یا خودمختاری است که در مرحله سوم کاری باید ارضا شود .یعنی ویژگی شغل مورد نظر هرچه بیشتر
به گونهای باشد که بتواند این نیاز را پاسخ دهد انگیزه فرد بیشتر خواهد بود .البته این نیاز نیز با اینکه نیازی اجتماعی نیست اما
تفاوت آن در انسانهای مختلف نسبت به نیاز به شایستگی بیشتر است .بیشتر افراد موفق هم نیاز به استقالل باالیی دارند و دوست
دارند در کار خود به صورت مستقل عمل کنند.
نیازهایی که در باال مورد بررسی قرار گرفتند ،بیشتر از سایر نیازها تأثیر خود را روی انگیزه کاری افراد نشان دادند .هرچند که
سالمت روحی افراد پیش نیاز داشتن انگیزه برای همه فعالیتهای اوست و اگر این مهم وجود نداشته باشد ،زندگی بی انگیزه
خواهد شد .بر طرف شدن نیازهایی از قبیل ارتباط و پیوندجویی میتواند به بهبود سالمت روحی فرد کمک کند و اگر این نیازها
ارضا نشوند میتواند مشکالتی جدی به وجود آورد.

ج -توانمندیها
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مسئله بسیار مهمی که در بررسی رفتار انسان وجود دارد ،چند بعدی بودن آن است و نمیتوان فقط از یک زاویه به آن نگاه
کرد .هر رفتاری که از انسان سر میزند ،از چندین منبع ناشی میشود که هر کدام به نوبه خود در شکل گیری رفتار تأثیر دارد .اما
اگر بخواهیم ساده تر به آن نگاه کنیم و خیلی کلی آن را بیان کنیم ،میتوانیم بگوییم که استعدادها ،تواناییها و آموختههای فرد
میتواند در خدمت نیازها برای ارضا شدن قرار گیرد و شناختهای ذهنی هم نوع ارضای این نیازها را تعیین کند .در بخش مربوط
به نیاز به شایستگی گفتیم که ارضای این نیاز تأثیری اساسی در سالمت روحی دارد و میتواند فعالیتهای کاری انسان را با
انگیزهای باال پیش ببرد .تناسب این توانمندیها با کاری که انجام میدهیم تأثیر زیادی در رفع این نیاز خواهد داشت .در کل
تناسب فرد و شغل مسئلهای مهم است که باید اتفاق بیافتد.
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در ادبیات به بررسی عواملی که بر انگیزه کارکنان تأثیر میگذارد پرداختیم .با بررسی ریشهایتر این عوامل و مدلهایی که به
بررسی انگیزانندههای اساسی انسان میپردازند و تحقیق در مورد چرایی رفتارهایی که از انسانها سر میزند به این نتیجه رسیدیم
که تفاوتهایی که در سطح انگیزشی افراد وجود دارد ،به انگیزانندههای درونی و درونیسازی انگیزانندههای بیرونی بستگی دارد و
کارکنان نیز بخشی از همین جامعهای هستند که افراد در آن رشد میکنند ،پس نتایج را میتوان به گونه ای برای آنها نیز در نظر
گرفت .در مرحله دوم افرادی را که تجربه زیستهای داشتند که میتوانست در تکمیل اطالعات به دست آمده از ادبیات به ما کمک
کند را شناسایی کردیم و به عنوان شرکتکنندگان در پژوهش مصاحبههایی عمیق با آنها ترتیب داده شد .از مصاحبهها و
بررسیهای انجام شده ،دو بخش مهم مرحلهای بودن فعالیتهای انسان و تأثیر هر یک از انگیزانندههای درونی در هر یک از این
مراحل به دست آمد.
در مرحله اول که مرحله شارژ انگیزه به عنوان پیشران فعالیت است ،نیاز به پیشرفت ،نیاز به استقالل در تصمیم گیری ،در
پارهای از موارد نیاز به قدرت ،ذهنیت تسلط گرایی و داشتن هدف بلند مدت مهمترین عواملی هستند که میتوانند این انگیزه
پیشران را ایجاد کنند .دو نیاز مطرح شده نیاز اجتماعی هستند .بدین معنا که میزان تفاوت آنها از فردی به فردی دیگر نسبتا
میتواند تفاوت زیادی داشته باشد .بنابراین اولین کاری که باید صورت گیرد ویژگیهای شخصیتی و رفتاری کارکنان باید به طور
مناسب شناسایی شود و متناسب با آن در شغل مناسب قرار گیرند که پاسخگوی این نیازها باشد .ذهنیت تسلطگرایی مسئلهای است
که باید تقویت شود .با به کارگیری اصولی متناسب در تعریف ویژگیهای شغلی در سازمان میتوان تا حدودی این ویژگی را تقویت
کرد .فرهنگ سازمان هم در شکل گیری چنین دیدگاهی میتواند تأثیرگذار باشد .باید هدفهای سازمان به گونهای برای کارکنان
درونی سازی شود که کارکنان اهداف سازمان را اهداف خود بدانند و درک درستی از آن داشته باشند و برای تحقق آن تالش کنند.
مرحله بعدی اگر به تنهایی در نظر گرفته شود تقریبا یک مرحله منفی است .به دلیل اینکه کاهش انگیزه در آن اتفاق میافتد و
شکست باعث خستگی انسان میشود .اما بازگشت از این شکست و شروع دوباره آن را با شکوه میکند و بی شک میتوان گفت
که موفقیت بدون تجربه کردن این مرحله حاصل نمیشود .نکتهای که باید در سازمانها به آن توجه شود این است که افراد و
کارکنان باید آمادگی ذهنی برخورد با چنین مسائلی را داشته باشند و اگر مسئله و اتفاقی سبب کاهش انگیزه آنها میشود ،عالوه
بر مسائل بیرونی مسائل درونی به عنوان جایگزین مطرح شوند .درماندگی افراد به شدت میتواند فرد را در چنین موقعیتهایی
تضعیف کند و از بازیافتن انرژی و داشتن انگیزه ادامه دادن بازدارد .همچنین اگر هدفهای سازمان به خوبی درونی سازی نشده
باشند ،مخزن انگیزه در بازگشت از مرحله دوم به مرحله اول با وضع مناسبی شارژ نمیشود.
مرحله سوم مرحله ثبات است و برای با انگیزه ماندن فرد در شغل خود به شدت اهمیت دارد .رفع نیاز به شایستگی اهمیتی
اساسی در این مرحله دارد .برای رفع نیاز به شایستگی عالوه بر عالقه به کلیت شغل باید بین سطح سختی و آسانی شغل با توانایی
و استعداد فرد متناسب باشد .اگر چالشها سادهتر از تواناییها باشند ،ماللت ایجاد میشود و اگر این چالشها دشوارتر باشند باعث
ایجاد نگرانی و اضطراب میشود که در هر دو حالت انگیزه فرد برای ادامه دادن با تهدید مواجه خواهد شد .به گفته جیم کالینز
وظیفه یک مدیر سوار کردن افراد مناسب در اتوبوس ،نشاندن آن ها روی صندلی مناسب و سپس پیاده کردن افراد نامناسب از
اتوبوس است .در حقیقت نشاندن افراد روی صندلی مناسب دقیقا همین جاست ،یعنی باید بر اساس توانمندی افراد کارهای مناسبی
برای آنها در نظر گرفته شود که نگرانی و اضطراب و یا ماللت ایجاد نشود .پس این هماهنگی بین استعداد و توانایی مسئله بسیار
مهمی است که باعث نگهداشت انگیزه خواهد شد .مورد بعدی در این مرحله نیاز به استقالل است .نوع انجام کارها و مسئولیتها از
نظر اینکه تا چه اندازه قدرت تصمیم گیری داشته باشد میتواند تأثیر زیادی در انگیزه داشته باشد .این اتفاق معموال برای کارمندان
و کسانی که کارفرما و باالدستی دارند زیاد اتفاق میافتد که به این مسئله که نحوه انجام کار به آنها گفته شود عادت میکنند و
به نوعی بی انگیزه میشوند ولی به کار خود هم ادامه میدهند.
با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش برخی پیشنهادات باید مورد بررسی قرار بگیرد .در وهله اول پراهمیت ترین
مسئله این است که ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات رفتاری کارکنان باید توسط سازمان شناخته شود که خود به دو مسئله
تقسیم میشود .یکی پیش از ورود به سازمان و دیگری هنگامی که درون سازمان فعالیت میکنند .کاربرد مورد اول در این است که
روحیات افراد باید متناسب با فرهنگ شکل گرفته در سازمان باشد .به دلیل این که فرهنگ در مدت زمان طوالنی تغییر میکند و

احتماال فرد مدت زیادی از دوران کاری خود را باید در این فرهنگ طی کند .دومین مورد بدین منظور است که فردی که وارد
سازمان شده است باید در جایگاه مناسب و شغلی متناسب با روحیات و شخصیت و توانایی خود قرار گیرد که نیاز به شایستگی و
سایر انگیزانندههای وی به طور مثبت بر او اثر بگذارد.
همانطور که در یافتههای پژوهش اشاره کردیم ،نیاز به پیشرفت تأثیر زیادی در انگیزه افراد دارد .بنابراین با توجه به شخصیت
افراد باید شرایطی در شغل آنها ایجاد شود که عملکرد مطلوب سازمان با پیشرفت افراد در یک راستا قرار گیرد که با ارائه یک
عملکرد خوب بتوان نیاز به پیشرفت را نیز ارضا کرد.
باید برای کارکنان چالشهایی متناسب با توانایی آنها ایجاد شود به طوری که بتوانند تسلطگرایی خود را تقویت کنند .در واقع
موضوعی که میتواند درماندگی را افزایش دهد این است که چندین بار با ارائه یک عملکرد خوب نتیجه خوبی مشاهده نکنند و
مواردی به غیر از تالش آنها تعیین کننده باشد .در چنین مواقعی درماندگی آموخته شده ایجاد میشود که میتواند باعث
سرخوردگی کارکنان شود و در موقعیت ها و چالشهای بعدی عملکرد مطلوبی نشان ندهند.
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چکـیده
تحقیق پیش رو با هدف بررسی جامعهشناختی عوامل مؤثر بر پرخاشگری دانش آموزان دبیرستانی شهر بافت صورت
گرفته است .این تحقیق بر اساس هدف کاربردی است و از لحاظ روش از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش
را دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان بافت میباشد که تعداد آنها برابر  056نفر میباشد .حجم نمونه طبق
محاسبه در جدول مورگان با دقت  15درصد اطمینان  150نفر برآورد شده است که در خصوص مطالعهی پیمایشی
تحقیق ،از روش نمونهگیری چندمرحلهای استفاده میشود؛ یعنی از ترکیبی از شیوه نمونهگیری خوشهای و تصادفی ساده.
چارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریات ،باندورا ،تارد و وسلسون و هرنشتاین ،هومنز وهیرشی بوده است .تجزیه و
تحلیل دادههای تحقیق توسط نرمافزار  spss26و  amoss22بهمنظور پردازش دادهها صورت گرفته شده است .نتایج
حاکی از آن است که احساس تعلق به مدرسه بیشترین تأثیر منفی و کاهنده را بر پرخاشگری دانش آموزان دارد این تأثیر
برابر با ( )-6/152میباشد .از طرف دیگر پایگاه اجتماعی تأثیر مستقیم و مثبتی را بر پرخاشگری دارد؛ یعنی افراد طبقات
باالتر میزان پرخاشگری باالتری را نسبت به دیگر اقشار جامعه به خود اختصاص میدهند این تأثیر مثبت و برابر با
( )6/111گزارش شده است .روابط نامناسب بین اعضای خانواده نیز تأثیر مثبتی را بر پرخاشگری دانش آموزان دارد این
تأثیر مستقیم و مثبت و برابر با  6/201بوده است و همچنین ضریب تعیین متغیرهای تحقیق نشاندهنده آن است که
 10/5درصد از تغییرات احساس تعلق به مدرسه بر اساس متغیرهای مستقلی تبیین شده است که وارد مدل ساختاری
شدهاند و همچنین  0/0درصد از تغییرات روابط نامناسب بین اعضای خانواده و  20درصد از تغییرات متغیر پرخاشگری بر
اساس متغیرهای مستقلی که وارد مدل شدهاند مورد تبیین قرار گرفته است.

واژگـان کلـیدی :پرخاشگری ،احساس تعلق به مدرسه ،احساس تعلق به والدین ،کنترل و نظارت ،روابط بین اعضای
خانواده
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در دنیای مدرن امروز ،تحوالت اپیدمیولوژیکی ،اجتماعی و دموگرافیکی همراه با تغییرات محیطی و رفتاری ناشی از ماشینی
شدن ،شهرسازی ،مهاجرت و تأثیر رسانه ها ،سبب رشـد روز افزون مشـکالت رفتاری در کودکان شده است .بـه طوریکه سازمان
بهداشت جهانی پیش بینی کرده است که این مشکالت درکودکان به یک علت اصلی بیماری و مرگ و میر تبدیل خواهدشد.
مشکالت رفتاری به دو دستهی بزرگ مشکالت رفتاری درونی سازی شده و سازی شده مشکالتی هستند که معطوف به درون
تلقی مشکالت برونی سازی شده تقسیم میشوند .مشکالت درونی شوند و عالئم اصلی آنها با رفتارهای بیش از حد کنترل شده
رابطه دارند؛ مانند افسردگی و اضطراب که با دنیای درون فرد سر و کار دارند و با تعارضهای روانی و هیجانی همراه هستند.
مشکالت برونی سازی دربردارنده رفتارهایی هستند که اغلب تصور میشود به سوی دیگران جهت دارند و در برقراری ارتباط با
دیگران ظهور پیدا می کنند ،مانند رفتارهای قانون شکنی و رفتارهای پرخاشگرانه.
یکی از شایعترین این مشکالت رفتاری برونی سازی شده ،پرخاشگری است .پرخاشگری دوران کودکی یک مشکل بهداشتی
عمده در سراسر جهان بخصوص در سال -های اخیر محسوب میشود(شیرکش و همکاران .)11 :2115 ،بررسی آمار و مطالعات
نشان میدهد که در چند دهة اخیر خشم و پرخاشگری افزایش یافته است و شواهد تجربی زیادی آثار مخرب خشم را در روابط
انسانی نشان داده اند(ویتلی و همکاران .)1661 ،از دید روان شناختی ،پرخاشگری به عنوان رفتاری با هدف صدمه زدن ،اذیت
کردن و یا آسیب رساندن به فرد دیگر تعریف شده است .اصطال ح پرخاشگری دامنة وسیعی از اعمال را شامل میشود که با توجه به
سن ،جنس ،شدت و قربانی بودن متغیر است (شید عنبرانی و همکاران .)59 :2111 ،شیوع پرخاشگری در کودکان و نوجوانان از 9
تا  16درصد گزارش شده است (ساجدی و همکاران؛  .)22 :1626یافتههای مطالعهای در یاسوج شیوع پرخاشگری در بین نوجوانان
را  11/1درصد گزارش کرده است .رفتار پرخاشگرانه میتواند با بیماریهای جسمی مانند بیماریهای قلب و عروق و سردرد تنشی در
ارتباط بوده و همچنین بر اساس آمارهای غیر رسمی 06،درصد از جرائم نوجوانان پسر و  16درصد از جرائم نوجوانان دختر ،ریشه
در پرخاشگری دارد  .بسیاری از پژوهش ها برا این نکته تاکید دارند که پرخاشگری و مشکالت رفتاری می تواند به رفتارهای ضد
اجتماعی و قانون شکانانه آتی منجر گردد (میر و همکاران )1621 ،در واقع کودکان پرخاشگر در ارتباط با همساالن رفتارهای جامعه
پسند کمتری از خود نشان می دهند و از دیگر سو این ویژگی ها مانع برقراری رابطه با همساالن می شود و کودک را در یاد
گیری ،ناتوان می سازند (کاول و الدج .)1660 ،ویژگی های منحصر به فردی که کودکان با مشکالت و اختالل های یادگیری
دارند ،به شیوه های متعددی از جمله رفتاری ،هیجانی و تحصیلی نمایان می شود که در سیاری از مواقع وجود نقص و کاستی در
این حیطه ها ،تاثیرات بسیار زیادی بر نوع تعامل این والدین با کودکانشان دارد (کاپالن و سادوک.)1661 ،
دوره نوجوانی یک دوره بحرانی است و اگر عوامل مختلف تأثیرگذار نظیر والدین ،محیط مدرسه ،دوستان ودرکل اجتماعی
محیط مناسبی را برای هویت یابی ،همانندسازی و جامعه پذیری این گروه به وجود نیاورد ،آسیب پذیر شده و مستعد حرکت به
سوی رفتارهای بزهکاری و خرابکاری خواهد شد .این جاست که انجام رفتار بزهکارانه تبدیل به یک امرعادی خواهد شد و قبح آن
ازبین خواهد رفت .کودکان و نوجوانان در سنین  0-29سالگی به طور متوسط  21666ساعت را در مدرسه می گذرانند .پس از
خانواده ،مدارس کانون اصلی زندگی به شمار می روند و فعالیت های مدارس در زندگی این گروه سنی به صورت فعالیت اصلی در
می آیند .امروزه به لحاظ تربیتی روشن شده است که مدرسه شکل دهنده ساختارهای روانی و شخصیتی دانش آموزان است.
مدرسه محیطی است که دانش آموزان درآن جا شایستگی ،شکست ،موفقیت ،محبوبیت ،انزوا ،طرد و غیره را تجربه میکنند (عباسی
جرایمی .) 22 :2116 ،دراین تحقیق هدف آن است به این سوال اصلی پاسخ داده شود که عوامل موثر بر پرخاشگری دانش آموزان
کدامند؟

 -2پیشینه تحقیق
پژوهشهای زیادی در خصوص پرخاشگری صورت گرفته ،براساس مطالعة طولی اسپینهوون و همکارانش ( )1620شدت
بدرفتاری در کودکی (مخصوصا غفلت عاطفی و سوء استفاده) سطوح باالتر پریشانی روان شناختی (از جمله خشونت) را در
بزرگسالی پیشبینی کرد که البته این تأثیر توسط متغیر میانجی انواع شخصیت های ناکارآمد تحت تأثیر قرار گرفت .گنزالز و
همکاران ( )1620نتیجه گرفتند که بدرفتاریهای دوران کودکی مخصوصا مشاهدة پرخاشگری در خانة کودکی ،احتمال خشونت در
بزرگسالی را با میانجیگری اختالل شخصیت ضداجتماعی و نشانگان روانگسستگی به شدت افزایش میدهد .براساس پژوهشی جدید
بزرگساالنی که بدرفتاریهای بیشتری را در کودکی شان گزارش کردند ،خطرپذیری بیشتری برای پرورش انواع اختاللهای روانی از
جمله افسردگی ،اضطراب ،اعتیاد به الکل و حشیش ،مشکالت رفتاری ،پرخاشگری ،بی ثباتی و صدمه به خود نشان دادند (نیو بری
و همکاران .)1629 ،موسوی هندری ،محمود علیلو و مدنی ( )2110در پژوهش خود گزارش کردند که بین کودکآزاری عاطفی با
نشانههای شخصیت مرزی ،کودک آزاری جنسی با نشانههای این اختالل شخصیت و طرد با نشانههای این اختالل ارتباط
غیرمستقیم و معنیدار از طریق بد تنظیمیهیجانی وجود دارد .خرازانی ( )1620به بررسی رابطه استفاده از فضای مجازی با گرایش
دانش آموزان به خشونت با هدف سنجش تأثیر فضای مجازی در گرایش های پرخاشگرانه دانش آموزان پرداختند ،یافته ها نشان
34

می دهد که نقش خانواده در کنترل گرایش به خشونت دانش آموزان بسیار مؤثر بوده و در رتبة اول قرار دارد ،همچنین ،فضای
خشونت طلبی در اینترنت و بازی های اینترنتی نیز در افزایش خشونت طلبی دانش آموزان مؤثر بوده و در رتبه های دوم و سوم
قرار دارند .نتایج نشان می دهد عضویت دانش آموزان در گروه های استفاده کننده در اینترنت و استفاده از بازی های رایانه ای
سبب گرایش آنان به خشونت می شود .از طرفی ،کنترل و نظارت بر استفاده آنان از اینترنت و بازی های رایانه ای سبب کنترل
خشونت در این گروه می شود.

 -3چارچوب نظری تحقیق

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)71 :پاییز 7411

براساس نظریه یادگیری اجتماعی براساس این دیدگاه رفتارهای افراد در اثر همنشینی با افراد جامعه آموخته می شود این
دیدگاه به نقش خانواده و همساالن در ارتکاب خشونت اشاره دارد .باندورا مدعی است که غالب رفتارهای انسان از طریق مشاهده و
در خالل فرآیند الگوسازی فراگرفته می شوند .برگس و اکرس نیز یادگیری رفتار کجروانه را عمدتاً از طریق فرآیندهای تقویت و
مکانیسم های اساسی آن یعنی تشویق و تنبیه مورد توجه قرار می دهند و معتقدند اد امه یا توقف هر نوع رفتاری بستگی به تشویق
یا مجازات دارد؛ یعنی تشویق موجب ادامه رفتارهای انحرافی همچون سایر رفتارهای اجتماعی در اثر آمیزش با دیگران آموخته می
شود(رئیسی؛  )206 :2191تارد نیز معتقد است همه رفتارها و اعمال افراد در زندگی تحت تأثیر مدلها و نمونه ها می باشند او می
گوید که تقلید امری اجتماعی بنیادی است و بر روابط بین افراد حاکم است (رید .)1666 ،ویلسون و هرنشتاین ،محیط خانواده و
تجربه های نخستین فرد در مدرسه را از جمله مهمترین علل اجتماعی مؤثر در رفتارهای کجروانه(خشن) به حساب می آورند
(سلیمی وداوری .)022 :2190 ،بنابراین براساس دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی می توان گفت که خانواده هایی که در آن والدین
با هم اختالف دارند ،شیوه های تربیتی و انضباطی خشن و خشک داشته ،با بچه ها بدرفتاری می کنند فرزندانشان نیز احتمال
بیشتری دارد که مرتکب اعمال خشونت آمیز شوند .همچنین داشتن همساالن بزهکار و رابطه با آن ها و تنبیه در مدرسه احتمال
خشونت آن ها را افزایش می دهد .طبق نظریه فشار جرم تابعی از تضاد بین اهداف و ابزارهایی است که می توانند به شیوه مشروع
برای رسیدن به آن اهداف از آن ها استفاده کنند و نظریه منابع برمحرومیت اقتصادی – اجتماعی افراد تا کید نموده و می گوید
افرادی که از محرومیت اقتصادی – اجتماعی برخوردار ند برای یاد گیری رفتار خشونت آمیز مستعدترند (احمدی.)111 :2190 ،
نظریه مبادله :این نظریه در صدد است که اصول رفتارگرایی را دربرگیرد و پس از درآمیختن آ ن ها با اندیشه های دیگر ،در مورد
مسائل مورد عالقه جامعه شناسان به کارشان ببندد  .دیدگاه نظارت اجتماعی براین عقیده است که افراد اصوال دارای قابلیت بهنجار
بودن یا نابهنجاربودن هستند .نکته اصلی آن است که جامعه چه رفتاری با فرد داشته باشد .موضوع مورد نظر این نظریه ،این است
که چرا همه مردم هنجار شکنی نمی کنند .هیرشی براین اعتقاد است که کجرفتاری زمانی واقع می شود که پیوند میان فرد و
جامعه ضعیف باشد یا گسسته شود .هیرشی معتقد است که چهار عنصر اصلی باعث پیوند فرد و جامعه می شوند -2 :وابستگی -1
تعهد  -1درگیری  -0اعتقاد(ممتاز .)221 :2192 ،وابستگی :اگر فردی به تمایالت و انتظارات دیگران اهمیت ندهد ،در آن صورت
پیوند او با جامعه ضعیف بوده ،خودرا آزاد می بیند که مرتکب انحراف شود .در نظر هیرشی ،مبنای اصلی درونی کردن هنجارها،
وابستگی به دیگران است .وابستگی مقدار تأثیر و احترامی که شخص برای افرادی چون معلم و والدین قایل است (اگینو .پیترسون،
 .)111 :2191تعهد :از نظر هیرشی افراد متعهد که دارای موقعیت مستحکمی در جامعه اند تا حد امکان از هنجار شکنی دوری می
جویند (ممتاز .)212 :2192 ،درگیری :بیشتر افراد در طول زندگی خود زمان و انرژی محدودی دارند .در گیری در امور زندگی
روزمره وقت زیادی دارد و خود باعث محدود شدن رفتار می شود .هیرشی معتقد است میزان اعتقاد افراد به هنجارها ی اجتماعی و
رعایت قوانین متفاوت است.
کهلبرگ ،ریکس و اسناری ( )2190نشان دادند که پرخاشگری نیرومند ترین پیش بینی کننده و رفتار ضد اجتماعی در دوره
نوجوانی و بزرگسالی است .رابطه بین پرخاشگری در سن مدرسه و مشارکت گروههای همساالن کجرو ،رفتار ضد اجتماعی و سوء
استفاده از مواد در نوجوانی نیز نشان داده شده است .از نظر محققان رابطه بین پرخاشگری اولیه و رفتار ضد اجتماعی بعدی ،در
مورد پسران پیش بینی کننده قویتری است (مسعود نیا.)202 :2199 ،

 -4فرضیات پژوهش
فرضیات این پژوهش شامل رابطه متغیرهای احساس تعلق به مدرسه ،احساس تعلق به والدین ،نظارت و کنترل والدین ،گروه
همساالن ،روابط بین اعضای خانواده ،پایگاه اجتماعی – اقتصادی و پرخاشگری (متغیر وابسته) به صورت فرضیات دو متغیره بیان
شده است.

 -5روش پژوهش
جامعه ی آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان های دوره دوم متوسطه شهربافت در سال تحصیلی -2111
 2119بودند؛ و که طبق آمار گرفته شده از اداره آموزش و پروش شهرستان بافت برابر با تعداد  056دانش آموز بود .با استفاده از
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مصاحبه در جدول مورگان  150نفر به عنوان نمونه برآورد شد .در این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است .در خصوص
مطالعه ی پیمایشی تحقیق ،از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده می شود؛ یعنی از ترکیبی از شیوه ی نمونه گیری خوشه
ای و تصادفی ساده .در این تحقیق از ترکیب روش های نمونه گیری مذکور در چندین مرحله استفاده می شود .بدین منظور در
مرحله اول مدارس متوسطه دوره دوم شهر بافت به عنوان جامعه آماری را در قالب چند منطقه تقسیم نمودیم و از بین مدارس قرار
گرفته در هر منطقه یک مدرسه را به صورت تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ها نیز به صورت تصادفی ساده مطابق با آمار دانش
آموزان پخش گردید .اعتبار تحقیق نیز به استفاده از اعتبار سازه برآورد شده است .اعتبار سازه ای با رابطه بین ابزار اندازه گیری سر
و کار دارد و یک چارچوب کلی تئوریک برای تعیین این نکته است که تا حد وسیله ی اندازه گیری ،مفاهیم و پیش فرض های
تئوری به کار گرفته را منعکس می کنند.
اعتبار سازه به این ترتیب استفاده شده است جدول  -1ضرایب آلفای کرونباخ برای هر کدام از متغیرهای تحقیق
که در مدل اندازه گیری ضرایب متغیرهای
ضریب آلفا
متغیر
مشاهده شده بر روی متغیر پنهان ،به عنوان
6/920
پرخاشگری
اعتبار آن شاخص در نظر گرفته شده است؛ یعنی
6/060
احساس تعلق به مدرسه
سازه
هرچه ضرایب حاصله باال باشد ،اعتبار
6/119
احساس تعلق به والدین
افزایش مییابد .برای سنجش روایی تحقیق از
6/061
نظارت و کنترل والدین
آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است .جدول
6/026
ارتباط با گروه همساالن
 2ضرایب آلفای کرونباخ را برای هر کدام از
6/901
روابط بین اعضای خانواده
متغیرهای تحقیق نشان می دهد.
6/016
پایایی کل
جدول  :2تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
نام متغیر

پرخاشگری

پایگاه اقتصادی و
اجتماعی

دلبستگی به مدرسه
یا احساس تعلق
نظارت و کنترل
فرزندان توسط
والدین

گروه همساالن

روابط بین اعضای
خانواده
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تعریف مفهومی
پرخاشگری مستقیم رفتاری است که اثر منفی مستقیمی به
صورت فیزیکی یا کالمی بر بهزیستی قربانی داشته باشد؛ اما
پرخاشگری غیرمستقیم رفتاری است که به صورت
غیرمستقیم (مانند غیبت کردن و شایعه پراکنی) باعث صدمه
و آسیب به روابط اجتماعی می شود( .گارسیا.)200 :1620 ،
پایگاه اجتماعی وضعی است که یک شخص یا گروه در یک
نظام اجتماعی در برابر دیگران می یابد .پایگاه اجتماعی را
شماری از عوامل تشکیل می دهند که در هر مورد تنوع می
پذیرند ،نظیر شغل ،مالکیت ارضی ،درآمد ،قدرت و تعلق
قومی( .ساروخانی)192:2100،
تعلق به مدرسه یعنی ادراک دانش آموزان از اینکه در محیط
مدرسه توسط همکالسی ها مورد پذیرش و حمایت واقع می
شوند و در نتیجه رضایت و تعلق به مدرسه دارند (احمدی و
همکاران.)261 :2116،
منظور میزان کنترلی است که والدین بر فرزندان خود انجام
می دهدن و از امور و فعالیت های فرزندان آگاهی دارند .یا
به عبارت دیگر میزان آزادی است که والدین در اختیار
فرزندان خود قرار می دهند
گروهی متشکل از افرادی از نظر سنی و خواستی بالنسبه
مشابه .امروزه توجه به گروه همساالن از آن رو مورد نظر
است که در بسیاری از موارد ،جوانان الگوهای خود را نه از
والدین و مراجع رسمی ،بلکه از گروه های همساالن کسب
می کنند (.ساروخانی)192:2100،
روابط اجتماعی اعضای خانواده در سطح نظری از دو جنبه
قابل تعریف است .یکی از بعد داخلی نظام خانواده که ایجاد
مهر و عطوفت بین اعضای خانواده از جمله موارد اساسی
است و دیگر جنبه خارج از نظام خانواده نظیر معاشرت ها و
مناسباتی که در بیرون از منزل صورت می گیرد
(آقابخشی.)201:2109،

تعریف عملیاتی
برای سنجش پرخاشگری از مقیاس پرخاشگری باس و
پری استفاده می شود که پرخاشگری را از چهارجنبه
(پرخاشگری فیزیکی ،پرخاشگری کالمی ،خشم و
خصومت) را مورد سنجش قرار می گیرد.

میزان ثروت ،درآمد ،شغل یا حرفه ،تحصیالت خانواده

میزان ،پیوستن به همکالیس ها و کارکردن با هم آمادگی
همکاری کردن با همکالسی ها ،تمایل شرکت در غعالیت
های مدرسه ،کمک به همکالسی های در درس خواندن
میزان نظارت و کنترل والدین از نحوه گذراندن ائقات
فراغت ،شاخت دوستان ،کنترل رفت وآمد ،آگاهی از نحوه
برخورد در مدرسه و کوچه و خیابان... ،
میزان احساس خوش و لذت بردن با دوستان ،در مدرسه و
گذراندن اوقات فراغت ،سپری کردن وقت خود با آنها

راحتی و امنیتی که اعضای خانواده در کنار یکدیگر
احساس می کنند از مهمترین موارد در سطح روابط
اجتماعی بیرون از محیط منزل است
(آقابخشی .)201:2109،روابط اجتماعی اعضای خانواده
معموال بر اساس احترام متقابل است .میزان با هم بودن
اعضای خانواده به حدی است که فرصت صحبت کردن و
ارتباطات مشترک مهیاست و فرزندان در ارتباط با والدین
دچار مشکل نیستند (آقابخشی.)201:2109،

 -6یافته های پژوهش
از میان  106نفر از دانش آموزان نمونه تحقیق ،یافته های توصیفی در قالب جدول  1ارائه شده است.

متغیر
پایه تحصیلی

تحصیالت پدر

جنسیت

سطح تحصیالت
مادر

وضعیت منزل
مسکونی

پایه یازدهم

دیپلم

پسر
بومی

دیپلم

شخصی

با توجه به نتایج مندرج در جدول ( ،)1از میان نمونه تحقیق که برابر با  106نفر بوده است 10/0 ،درصد از پاسخگویان در پایه
دهم 05/0 ،درصد از پاسخگویان در پایه یازدهم 26/2 ،درصد از پاسخگویان در پایه دوازدهم بوده اند 29/9 .درصد از پاسخگویان
دختر و  92/0درصد از پاسخگویان پسر بوده اند .یافته های تحقیق براساس تحصیالت پدر دانش آموز  10/2درصد از پاسخگویان
دارای تحصیالت سیکل 10 ،درصد دیپلم 21/1 ،درصد کاردانی 20/9 ،درصد کارشناسی 6/0 ،درصد دارای تحصیال باالتر از
کارشناسی را نشان می دهد.
تحصیالت مادر دانش آموز  11/0درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت سیکل 19/2 ،درصد دیپلم 22/0 ،درصد کاردانی،
 20/1درصد کارشناسی 1/2 ،درصد دارای تحصیال باالتر از کارشناسی می باشد .وضعیت شهروندی نشان می دهد که  91/1درصد
از پاسخگویان بومی بافت 26/2 ،درصد از پاسخگویان غیربومی می باشند .براساس وضعیت منزل مسکونی شان نشان می دهد.
 09/9درصد اظهار داشته اند که دارای منزل ملکی هستند که متعلق به خانواده شان است 10/ .درصد از پاسخگویان دارای درآمدی
بین بین  566هراز تومان تا یک میلیون 29/1 ،درصد بین یک و صد میلیون تا دو میلیون 10/9 ،درصد بین دو میلیون وصد تا سه
میلیون 21/9 ،درصد بین سه میلیون و صد تا چهار میلیون 20/1 ،درصد دارای درامدی باالی چهار میلیون و صد می باشد .براساس
نتایج بدست آمده ،بیشترین میانگین مربوط به گویه بعضی آدم ها آن قدر به من فشار می آورند تا با آن ها دست به یقه (گریبان)
شوم 1/10( .از  5نمره) و کمترین میانگین مربوط به گویه وقتی با دوستانم مخالف باشم ،نظرم را صریح و بی پرده به آن ها
میگویم 1/56( .از  5نمره) بدست آمده است .براین اساس می توان گفت دربین دانش آموزان پرخاشگری از حد متوسط باالتر
است .براساس نتایج بدست آمده می توان گفت احساس تعلق به مدرسه در بین دانش آموزان در حد متوسط رو به باالست .توزیع
فراوانی پاسخگویان براساس نمرات میانگین متغیر احساس تعلق به والدین را نشان می دهدکه ،براساس نتایج بدست آمده بیشترین
میانگین مربوط به گویه ،با والدین خود احساس صمیمیت و دوستی می کنم .با میانگین ( 0/10از  5نمره) و کمترین میانگین
مربوط به گویه ،مشکالت خود را به والیدنم می گویم .با میانگین ( 1/59از  5نمره) می باشد .براین اساس می توان گفت که
احساس تعلق به والدین از حد متوسط باالتر می باشد .توزیع فراوانی پاسخگویان براساس نمرات میانگین متغیر نظارت و کنترل
والدین را نشان می دهد که بیشترین میانگین مربوط به گویه ،والدینم می خواستند بدانند که من وقتی بیرون می روم با چه کسانی
رفت و آمد می کنم .با میانگین ( 0/16ا ز  5نمره) و کمترین میانگین مربوط به گویه تا چه اندازه والدینتان از کار خالفی که انجام
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وضعیت شهروندی

جدول  -3یافته های توصیفی
درصد
شاخص ها
10/0
دهم
05/0
یازدهم
26/2
دوازدهم
10/2
سیکل
10
دیپلم
21/1
کاردانی
20/9
کارشناسی
6/0
ارشد و باالتر
29/1
دختر
92/0
پسر
91/1
بومی
26/2
غیر بومی
11/0
سیکل
19/2
دیپلم
22/0
کاردان
20/1
کارشناسی
1/2
ارشد و االتر
09/9
شخصی
12/1
استیجاری

فراوانی
51
201
11
06
95
19
02
20
01
211
120
10
01
95
10
11
0
291
52

بیشترین فراوانی (مد)
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داده اید مطلع هستند .با میانگین ( 1/11از  5نمره) می باشد .براین اساس می توان گفت نظارت .کنترل والدین از حد متوسط باالتر
است.
اما در خصوص آمار استنباطی و آزمون فرضیات تحقیق نتایج مندرج در جدول زیر حاصل شد.

جدول  :4آزمون فرضیات اصلی تحقیق
فرضیه
احساس تعلق به مدرسه و پرخاشگری
احساس تعلق به والدین و پرخاشگری
نظارت و کمترل فرزندان توسط والدین و پرخاشگری
گروه همساالن و پرخاشگری
پایگاه اقتصادی  -اجتماعی و پرخاشگری
روابط بین اعضای خانواده و پرخاشگری

نوع آزمون

ضریب آزمون

سطح معنی
داری(sig) 2

نتیجه
آزمون

پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون

-6/111
-6/155
-6/115
6/200
6/202
6/600

6/666
6/666
6/666
6/666
6/666
6/009

تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
رد

 -7ارائه مدل مسیر در جهت تبیین عوامل موثر برپرخاشگری
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به منظور تبیین عوامل اجتماعی موثر بر پرخاشگری ،مدل مسیر در قالب مدل سازی معادالت ساختاری ارائه شده است که
حاکی از برازش مطلوب این مدل با واقعیت است .در این مدل متغیرهای کوناگونی به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل شده اند و
رابطه آن ها با رفتارهای پرخطر بررسی شده است .شاخص برازش مدل ساختاری مسیر حاکی از برازش مطلوب مدل با واقعیت
است .ضریب خی دو یا  ،cminبرابر با  26/169است در که با سطح معنی داری ( ،)p= 6/200معنادار نیست .دراین مدل
متغیرهای خطای خارج از مدل با  e1, e2,e3نمایش داده شده است .دیگر ضرایب برازش مدل که حاکی از برازش مطلوب است
بدین قرار ند:

نمودار  :1برازش مدل عوامل موثر بر پرخاشگری

 -2سطح معنی داری قابل قبول برای تایید فرضیه زیر پنج صدم می باشد.
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جدول  -7براورد تاثیرات استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای تحقیق بر یکدیگر
رگرسیون
استاندارد

سطح معنی
داری

C.R.

S.E.

رگرسیون
غیر استاندارد

.396

***

6.286

.018

.114

احساس تعلق
به والدین

احساس تعلق به
<--مدرسه

-.155

.014

2.455

.047

-.114

روابط بین
اعضای خانواده

احساس تعلق به
<--مدرسه

.145

.009

2.602

.063

.165

پایگاه اجتماعی

احساس تعلق به
<--مدرسه

-.118

.093

1.678

.063

-.106

کنترل و نظارت
والدین

روابط بین اعضای
<--خانواده

.231

.001

3.282

.168

.550

احساس تعلق
به مدرسه

روابط بین اعضای
<--خانواده

.173

.004

2.874

.145

.416

روابط بین
اعضای خانواده

<---

پرخاشگری

.232

***

3.865

.391

1.510

پایگاه اجتماعی

<---

پرخاشگری

جدول  -8براورد کوواریانس متغیرهای تحقیق بر یکدیگر
سطح
معناداری

C.R.

S.E.

ضریب

.084

-1.726

.622

-1.073

روابط بین اعضای خانواده

><--

پایگاه اجتماعی

> <--روابط بین اعضای خانواده

***

-6.581

2.053

-13.509

کنترل و نظارت والدین

***

-6.568

2.688

-17.650

روابط بین اعضای خانواده

><--

احساس تعلق به والدین

.163

1.395

1.22

1.691

کنترل و نظارت والدین

><--

پایگاه اجتماعی

.990

.012

1.581

.019

پایگاه اجتماعی

><--

احساس تعلق به والدین

***

9.983

6.225

62.146

کنترل و نظارت والدین

><--

احساس تعلق به والدین
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-.351

***

5.746

.350

-2.012

احساس تعلق
به مدرسه

<---

پرخاشگری

جدول ( )0براورد تاثیرات استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای تحقیق بر یکدیگر را نشان می دهد .در این جدول براورد های
رگرسونی استاندارد و غیر استاندارد هر یک از متغیرهای تحقیق گزارش شده است .سطح معنی داری برای هر کدام از ضرائب فوق
با عددی که در ستون ( )pگزارش شده است مشخص شده که اعداد کوچکتر از  6/65قابل قبول و بزرگتر از آن غیر قابل قبول
است .همانطور که در این جدول مشخص است ،احساس تعلق به مدرسه بیشترین تأثیر منفی و کاهنده را بر پرخاشگری دانش
آموزان دارد این تأثیر برابر با ( )- 6/152گزارش شده است .از طرف دیگر پایگاه اجتماعی تأثیر مستقیم و مثبتی را بر پرخاشگری
دارد؛ یعنی افراد طبقات باالتر می زان پرخاشگری باالتری را نسبت به دیگر اقشار جامعه به خود اختصاص می دهند این تأثیر
مثبت و برابر با ( )6/111گزارش شده است .روابط نامناسب بین اعضای خانواده نیز تأثیر مثبتی را بر پرخاشگری دانش آموزان دارد
این تأثیر مستقیم و مثبت و برابر با  6/201گزارش شده است.
احساس تعلق به والدین اگر چه تأثیر مستقیم آن بر پرخاشگری تایید نشده است اما از طریق تاثیری که بر احساس تعلق به
مدرسه برجای می گذارد بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان موثر است .این تأثیر برابر با  6/110است که بر متغیر احساس تعلق به
مدسه برجای می گذارد .روابط نامناسب بین اعضای خانواده متغیری است که دو نوع تأثیر همزمان را بر پرخاشگری دانش آموزان
برجای می گذارد .تأثیر غیر مستقیم این متغیر بر احساس تعلق به مدرسه (از طریق تاثیری در حدود  )-6/255بر احساس تعلق به
مدرسه و از آن طرف از طریق تاثیری مستقیمی به اندازه  6/201مستقیما بر میزان پرخاشگری می افزاید.
جدول( )9ضریب تعیین متغیرهای تحقیق را نشان می دهد .همان طور که مشخص است  10/5درصد از تغییرات احساس
تعلق به مدرسه براساس متغیرهای مستقلی تبیین شده است که وارد مدل ساختاری شده اند و همچنین  0/0درصد از تغییرات
35

روابط نامناسب بین اعضای خانواده و  20درصد از تغییرات متغیر پرخاشگری براساس متغیرهای مستقلی که وارد مدل شده اند مورد
تبیین قرار گرفته است.

 -8بحث و نتیجه گیری
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براساس نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت ،پرخاشگری در دوران نوجوانی نه تنها به قربانیان آسیب وارد می سازد ،بلکه
رشد خود نوجوانان پرخاشگر را نیز در معرض خطر قرار می دهد .نوجوانان پرخاشگر نسبت به نوجوانان غیرپرخاشگر به احتمال
بیشتری از سوی همساالن طرد شده ،مرتکب جر م می گردند و رفتار ضد اجتماعی از خود نشان می دهند .آنها درجات تحصیلی
پایین تری دارند و بیشتر درگیر سوء مصرف مواد می شوند .در درمان پذیرش و تعهد ،2تغییر به صورت غیرمستقیم انجام می شود .
برخالف درمان های شناختی -رفتاری که مستقیماً بر تغییر افکار و احساسات می پردازند ،این درمان به تغییر افکار و احساسات
نمی پردازد بلکه افراد را به پذیرش ،آگاه بودن و مشاهده گر بودن نسبت به خود می رساند). (dosti,2015: 325
نتایج تحقیق نشان داد که بین احساس تعلق به مدرسه و پرخاشگری رابطه وجود دارد .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق
حسینی و سلطانی ( ،)1629علیزاده ( ،)1620شیر کش ( )1620هماهنگ می باشد.
همچنین نتایج حاکی از آن بود که بین احساس تعلق به والدین و نظارت و کنترل وپرخاشگری رابطه وجود دارد .نتایج این
فرضیه با نتایج تحقیق فرحان ( ،)1625خطیبی ( ،)1621کریمی ( )1622هماهنگ و همسو می باشد؛ که بدین ترتیب اهمیت نقش
خانواده و نظارت والدین بر رفتارهای فرزندان را نشان می دهد .خانواده 1مهمترین نهاد اجتماعی در جوامع انسانی بوده و اهمیت
آن ،از این روست که نه تنها محیطی مناسبی برای همسران است ،بلکه وظیفه جامعه پذیری و تربیت نسل های آینده را نیر بر
عهده دارد .هم اکنون خانواده ها دچار انواع آسیب پذیری و بحران هستند که برخی از آنها عبارتند از طالق ،خشونت خانگی،
خودکشی ،کودکان فراری و  ...که یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی در جامعه امروزه ،خشونت خانگی است .خشونت خانگی1
بالیی جهانی است که پیکر خانواده و جامعه را تخریب و سالمتی افراد را تهدید می کند و شمار بسیاری را مجروح و به مشکالت
جسمی ،جنسی ،وروانی دچار می سازد)(Sajjadifar ,2002: 11
خشونت های به وجود آمده در خانواده مسایل و مشکالتی را در سطوح فردی ،نهادی و اجتماعی ،نظیر :رفتارهای پرخاشگرانه،
اضطراب ،عزت نفس پایین ،بزهکاری ،فرار از منزل ،خودکشی ،گرایش به مصرف مواد مخدر و آسیب های متعدد اجتماعی به وجود
می آورد .این خشونت در محیط خصوصی رخ می دهد و معموالً زنان ،کودکان قربانیان طراز اول آن به شمار می روند .همچنین
روش تربیت فرزندان از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است و می تواند از بروز بسیاری از آسیب های روانی و اجتماعی نظیر
خشونت خانگی پیشگیری کند .سبک فرزندپروری می تواند پیش بینی کنندة رشد روانی اجتماعی ،عملکرد تحصیلی ،رفاه و سالمت
و حتی مشکالت رفتاری فرزندان در آینده باشد .شیوه های فرزندپروری والدین هم یک عامل ایجادکننده و هم یک عامل بازدارنده
رفتارهای ضد اجتماعی نظیر خشونت خانگی علیه کودکان و نوجوانان است .مطالعاتی که نشان داده اند رفتارهای ضد اجتماعی بر
اثر شیوه های فرزندپروری نامتناسب افزایش می یابند ،بیشتر بر شیوه های فرزندپروری (استبدادی 0و سهل گیر )5تأکید
دارند) ( Adams, Mount & Mayor ,1998شیوه های فرزندپروری سهل گیرانه ،بی ثبات و مغشوش ،احتمال بروز خشونت
خانگی و رفتارهای ضد اجتماعی را علیه کودکان را افزایش می دهد .از سوی دیگر ،مطالعاتی که اظهار می کنند شیوه های
فرزندپروری والدین رفتارهای خشونت آمیز را علیه کودکان و نوجوانان کاهش می دهد ،بر این نکته تأکید دارند که تنبیه باثبات،
مهار شده مناسب و همخوان با عمل فرزندان توسط والدین«قاطع» می تواند این رفتارها را کاهش دهد(Yaghobi,2013: 62).
با توجه به نتایج فوق می توان گفت که نظارت والدین و کیفیت آگاهی والدین از نوجوانانشان به عنوان یکی از عوامل تعیین
کننده گرایش و بروز رفتارهای پرخاشگرانه و ضداجتماعی شناخته شده است .نظارت والدینی عبارت است از ینکه والدین در
زمانهایی که با نوجوان خود نیستند ،میدانند که و کجا ،با چه کسانی و چگونه اوقاتش را سپری میکند مطالعات نشان میدهند در
کنار نقش خانواده ،عامل همساالن در مقایسه با عوامل دیگر نقش مهمی در بروز رفتارهای خشونت آمیز دارند و نوجوانانی که با
همسگاالن پرخاشگر همنشینی دارند ،بهاحتمال بیشگتری رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی آنها را میپذیرند .نجام نادرست
نظارت والدینی از عواملی است که میتواند همنشینی با همساالن بزهکار و مبادرت به انواع رفتارهای پرخطر و ضد اجتماعی در
نوجوانان را تسریع کند .منظور از همنشینی با همساالن بزه کار ،ارتباط نوجوان با همساالنی است که رفتارهایی از قبیل خشونت،
در گیری فیزیکی ،تهدید کردن یا آسیب رساندن به دیگران را مرتکب می شوند .رفتار پرخاشگرانه نه تنها به دیگران آسیب وارد
می کند بلکه سالمت روانی و اجتماعی خود فرد را نیز با خطراتی همرا می کند .برای نمونه نوجوانان پرخاشگر نسبت به نوجوانان

1 Acceptance and Commitment Therapy
2 Family
3 Domestic Violence
4Autocratic
5 Landscape
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غیر پرخاشگر احتمال بیشتری از سوی دیگران طرد می شوند .نظارت اندک از سوی والدین با ضعف در پرداختن به نقش والد گری
و فرزند پروری از سوی والدین رابطه دارد.
بر اساس تئوری نای می توانیم استنباط کنیم که بین نظارت و کنترل فرزندان توسط والدین و ررفتار بزهکارانه رابطه معنی دار
وجود دارد .نای در تئوری خود بر نظارت و کنترل فرزندان توسط والدین تاکید بسیاری دارد ،به عقیده وی ،فرزندانی که توسط
والدین خود کنترل شده و اعمال و رفتار آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرد و رفتارهای خود را براساس مقررات و قوانین والدین
انجام می دهند گرایش کمتری به سوی رفتارهای انحراف گونه و بزهکاری دارند؛ و بلعکس ،فرزندانی که هیچ کنترل و نظارتی از
وی والدین بر رفتار آن ها وجود ندارد و به نوعی در حالت آزادی رفتار به سر می برند به دلیل عدم کنترل و وجود هنجاری رفتاری
دچار انحرافات زیادی می شوند و بیشتر به سمت رفتارهای انرحاف گونه میل و گرایش پیدا می کنند.
بر اساس نظریه ادوین ساترلند استنباط کردیم که بین معاشرت با دوستان بزهکار و رفتار انحراف گونه و بزهکاری رابطه معنی
دار وجود دارد .نکته اصلی نظریه ساترلند این است که افراد به این علت کجرفتار میشوندکه تعداد تماسهای انحرافی آنان بیش
ازتماسهای غیرانحرافیشان است .نظریه انتقال فرهنگی براین نکته تاکید داردکه رفتار انحرافی از طریق معاشرت با دوستان ناباب
آموخته می شود .در واقع فرایند یادگیری رفتارانحرافی به وسیله دوستان فرد مجرم تعیین می شود .عمل مجرمانه آموختنی است نه
موروثی ،آموزش ازطریق ارتباط فرد با سایر افراد انجام میگیرد ،بخش اعظم آموزش رفتاربزهکارانه درگروههای نزدیک که با فرد
روابط صمیمانه دارند انجام میگیرد ،آموزش عمل مجرمانه مراحل مختلفی دارد ،کسب انگیزه ها و میل به ابزار کششهای درونی
آموختنی است ،زمانی فرد به عمل بزهکارانه دست میزند که آمیزش او با کسانیکه موافق شکستن قاعده اند ،بیشتر از کسانی
باشدکه با شکستن قاعده مخالفند ،ارتباطات گوناگونی که فرد با دیگران دارد از لحاظ فراوانی ،تداوم ،تقدم سن و شدت یکسان
نیستن د ،فرآیند کسب رفتار مجرمانه همان مکانیزمی را طی می کند که در یادگیری سایر رفتارهای اجتماعی مشاهده می شود،
رفتار بزهکارانه نیازها و ارزشهای کلی و عام شخص را بیان می کند بنابراین هرچه افراد با دوستان بزهکار بیشتری در ارتباط
باشند ،بیشتر دچار رفتار انحرافی و بزهکاری می گردند .با مروری بر نظریه های جامعهشناختی ،دیدگاه نظارت اجتماعی از نظریه
هایی است که زمینه خشونت در خانواده می تواند کاربرد داشته باشد نظریه نظارت اجتماعی بر ،وجود جرم و رفتار خشونت آمیز در
انسان به دلیل انگیزه های درونی یا به سبب عوامل محیطی تاکید دارد .یکی از اصول مورد توجه در این نظریه این است که افراد
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اینفودمی کرونا در رسانههای اجتماعی فارسی
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چکـیده
اینفودمی یا شیوع اطالعات غلط در زمان مدیریت همهگیری بیماریهای واگیر ،پدیدهای هزینهزا است که با
کژکارکردهای رسانههای نوین و شبکههای اجتماعی تقویت میشود .در زمان همهگیری جهانی کووید 19-که در ایران به
کرونا مشهور است نیز اینفودمی مرتبط با این بیماری در سراسر جهان شایع شد و ایران هم از این موج برکنار نماند.
بررسی سازوکار گسترش اخبار جعلی در شبکههای اجتماعی میتواند در مقابلة مؤثر با آنها مفید واقع شود .در این
پژوهش با بررسی نحوة انتشار خبر جعلی «ایران :آلودهترین نقطه به کرونا در جهان» به عنوان نمونهای از اخبار جعلی
مرتبط با کرونا که در کانالهای تلگرامی ،توییتر ،اینستاگرام و حتی سایتهای برخی خبرگزاریهای معتبر منتشر گردید،
پیشنهادهایی برای پیشگیری از گسترش شایعات و اخبار غلط مرتبط با بیماری و مقابله با اینفودمی با توجه به ویژگیهای
فضای رسانههای اجتماعی ایران ارائه میشود.

واژگـان کلـیدی :اینفودمی ،اخبار جعلی ،کووید ،19-کرونا ،تلگرام ،تحلیل شبکههای مجازی
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 -1مقدمه
اخبار غلط و اطالعات جعلی که به عمد یا بدون قصد و غرض منتشر میشوند ممکن است با گمراه کردن مردم در مسائل
مالی ،امور پزشکی یا انتخاب نامزد اصلح در انتخابات هزینههای احساسی ،مالی یا جانی داشته باشند .وجود اطالعات گمراهکننده
پدیدة جدیدی نیست .متفقین در جنگ جهانی دوم بارها از کارزارهای اطالعات گمراهکننده برای مخفی کردن اطالعات حسا
نظامی استفاده کردند .در حالی که مراجع اطالعاتی معتبر کتابخانهها ،رسانهها و… سعی میکنند تا اطالعات درست و باکیفیت را در
اختیار مردم قرار دهند ،با گسترش رسانههای نوین و پیشرفت فناوری ،اشاعة اخبار دروغ یا گمراهکننده تسهیل شده است و این
مسئله به مشکلی قابل توجه تبدیل شده است (فالیس :۵61۲ ،ص.)06۵ .
مقابله با شیوع اخبار غلط یا گمراهکننده کاری دشوار است .اخبار غلط در توییتر شش برابر سریعتر از اطالعات درست منتشر
میشوند (وثوقی و دیگران :۵610 ،ص .)3 .مرز بین درست و غلط اغلب مشخص نیست .اخبار جعلی عناوین جذابتری دارند و
جوابیهها و شفافسازیها به اندازة خبر اصلی دیده نمیشوند .قانع کردن طرفداران نظریههای توطئه نیز عملی دشوار است .به
همین دالیل مقابله با اخبار جعلی در بسیاری از علوم مورد توجه قرار گرفته است و مجموعهای از روشهای برآمده از علوم
کامپیوتر ،علوم ارتباطات و علوم سیاسی برای مقابله با آنها به کار میرود.
ناهنجاریهای اطالعاتی 1را میتوان به سه دسته تقسیم کرد( :وردل و درخشان :۵61۲ ،ص)۵1 .
 اطالعات گمراهکننده ۵اطالعات نادرستی که عمداً با هدف آسیب رساندن به یک شخص یا نهاد تولید شدهاند


اطالعات غلط 3اطالعات نادرستی که با هدف آسیب رساندن تولید نشدهاند.
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اطالعات مبتنی بر واقعیات که برای آسیب رساندن به یک شخص یا نهاد مورد استفاده قرار میگیرند

شکل  1نمونههایی از هر کدام از انواع ناهنجاریهای اطالعاتی را نشان میدهد.
سوءاطالعات0

سیب
سانآ
ر
سوءاطالعات
اطالعات نشتیافته
آزار
نفرتپراکنی

غلط

کنندهگمراه اطالعات

غلط اطالعات

محتوای نادرست
محتوای دغلبازانه
محتوای تغییریافته
محتوای جعلی

محتوای گمراهکننده
ارتباطات نادرست

شکل  -1انواع ناهنجاریهای اطالعاتی (مأخذ :وردل و درخشان :۷۱1۲ ،ص)۷1 .

با شیوع همهگیری جهانی بیماری کرونا ،اخبار جعلی مرتبط با بیماری نیز رو به ازدیاد نهاد .اصطالح اینفودمی ۲برای اشاره به
مخاطرات پدیدة اطالعات غلط در زمان مدیریت شیوع بیماری به کار میرود؛ چراکه این اخبار نادرست ممکن است از طریق
تأثیرگذاری بر مردم و تکهتکهکردن پاسخهای اجتماعی آنها ،همهگیری را تسریع کنند (سینلی و دیگران :۵6۵6 ،ص.)1 .
اینفودمی میتواند نتایج فاجعهباری داشته باشد و مقابله با آن بسیار مهم است .تدرو ادهانوم قبریسو  ،دبیر کل سازمان
بهداشت جهانی ،در اجال امنیتی مونیخ در  ۵0بهمن  1390گفت« :ما فقط با یک همهگیری مبارزه نمیکنیم؛ بلکه با یک
اینفودمی میجنگیم» (زاروکستا  :۵6۵6 ،ص.)0۲0 .
هاتفی معتقد است که «اولین تأثیر شایعه این است که نظام حقیقت را با نظام شبهه جایگزین میکند [و] باعث میشود
شیرازههای ارتباط نشانهای در وضعیت تعاملی سست شود» و میافزاید «در وضعیت تقابل ژرفساختی ،شایعه در سویة مرگ قرار
میگیرد که حیات و زندگی انسانها را به مخاطره انداخته است» (هاتفی ،در دست چاپ :ص .)1۲ .به عنوان یک نمونه ،شبکة
1 information disorder
2 disinformation
3 misinformation
4 malinformation
5 infodemic
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 -2پیشینة پژوهش
بررسی گمراهسازی و اشاعة اخبار در رسانههای اجتماعی جعلی سابقهای طوالنی در پژوهشهای حوزة شبکههای اجتماعی
دارد .پژوهش مفصل وردل و درخشان ( )۵61۲چهارچوبی برای بررسی انواع ناهنجاریهای اطالعاتی ارائه میدهد .آنها از جمله
میان اطالعات گمراهکننده ،اطالعات غلط و سوءاطالعات تمایز قائل شدهاند .لیزر و دیگران ( )۵610بر اهمیت پژوهش دربارة اخبار
جعلی و لزوم استفاده از روشهای تحقیقاتی میانرشتهای تأکید کردهاند .مقالة وثوقی و دیگران ( )۵610تحقیقی کالسیک است که
با بررسی بیش از  0٫۲میلیون توییت نشان داده است مردم در مقایسه با اخبار درست ،تمایل بیشتری به بازنشر اخبار غلط دارند؛ در
نتیجه ،اخبار غلط شش برابر سریعتر در شبکه پخش میشوند .شائو و دیگران ( )۵61۲نقش رباتهای توییتری را در اشاعة اخبار
جعلی بررسی کردهاند .رباتها در اولین مراحل پخش شدن اخبار جعلی نقش مهمی دارند .آنها همچنین با پاسخ 1و یاد کردن۵
سعی میکند تا کاربران مؤثر را تحت تأثیر قرار دهند .آنها همچنین مشاهده کردهاند رباتها موقعیت جغرافیایی خود را جعل
میکنند .مراجع موفق تولید اخبار جعلی در هر دو انتهای طیف سیاسی آمریکا از رباتهای توییتری استفاده کردهاند.
بسیاری از تحقیقات در حوزة ترویج اخبار جعلی در شبکههای اجماعی بر موضوع پخش اخبار جعلی مرتبط با انتخابات متمرکز
بودهاند .فریس و دیگران ( )۵61۲در تحقیقی بسیار مفصل به انتخابات ریاست جمهوری  ۵610آمریکا و اخبار جعلی مؤثر بر آن
پرداختهاند .گرینبرگ و دیگران ( )۵619اخبار جعلی پخششده در توییتر دربارة انتخابات ریاست جمهوری  ۵610آمریکا را بررسی
کردهاند .آنها حضور همزمان رباتهای توییتر و سایبورگها را در بین پخشکنندگان اخبار جعلی گزارش دادهاند .آنها همچنین
مشاهده کردهاند از بین گروههای سیاسی متفاوت ،راستهای افراطی بیشترین نقش را در گسترش اخبار جعلی داشتهاند .بوت و
مکسی ( )۵619با بررسی بیش از  1۲1میلیون توییت دربارة انتخابات ریاست جمهوری  ۵610آمریکا ،قطبیت نحوة پخش اخبار را
در بین طرفداران ترامپ و کلینتون مشاهده کردهاند .عالوه بر این ،آنها دریافتهاند که پخشکنندگان اخبار چپ افراطی بیش از آن
که جریانساز باشند خودشان از طرفداران کلینتون تأثیر پذیرفتهاند .مشاهدات آنها حاکی از آن بوده است که توزیعکنندگان اخبار
جعلی و راست افراطی شبکههایی نسبتاً متراکم میسازند که اخبار را به شکل درونشبکهای پخش میکنند .پیری و دیگران
( )۵6۵6اخبار جعلی ایتالیا را که با انتخابات سال  ۵619اتحادیة اروپا مرتبط بودهاند در توییتر بررسی کردهاند .آنها با کمک تحلیل
شبکهای و استفاده از تشخیص اجتماعات و سنجههای مرکزیت ،دریافتهاند بیشتر این اخبار جعلی از طرفداران جناحهای راست
افراطی سرچشمه میگیرد که با هستههای پخش اطالعات گمراهکننده در سایر اروپا مرتبطند .کلر و دیگران ( )۵6۵6کارزارهای
توییتری پخشکنندة اخبار گمراهکننده را در انتخابات ریاست جمهوری سال  ۵61۵کرة جنوبی بررسی کردهاند .آنها از تحلیل
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خبری  CNNبا انتشار خبری دربارة احتمال قرنطینة لمباردی در شمال ایتالیا ،باعث هجوم مردم به ایستگاههای راهآهن و
هواپیماها شد و امکان عملکرد مناسب را از دولت ایتالیا گرفت (سینلی و دیگران :۵6۵6 ،ص.)1 .
اخبار جعلی مرتبط به کرونا به ایران نیز رسیدهاند .مطابق دادههای تکمیلی پژوهش گلوتی و دیگران ( )۵6۵6دربارة بررسی
اعتبار منابع خبری مورد ارجاع در توییتهای مرتبط با کرونا ،استناد به منابع نامعتبر در بین توییتهای ایرانیان بیش از میانگین
جهانی و بسیاری از کشورهای دیگر است .بیاعتمادی پیشین مردم به دستگاههای حکومتی و سوابق انتشار اخبار دروغ،
مصاحبههایی از برخی مسئولین و اعضای کادر درمان که در تضاد با بیانیههای رسمی دولت بود ،بدعهدیهای متعدد در تولید و
توزیع واکسن و تأمین دارو ،تصمیمهایی دربارة قرنطینه ،واکسیناسیون و سایر مسائل مرتبط با کنترل همهگیری که با تصمیمات
بسیاری از کشورهای جهان تفاوت داشت و در نظر بسیاری از مردم غیرمنطقی و غیرقابلاعتماد بود ،دیدگاههای ضدعلم و
توطئهمحور بخشی از اقشار جامعه که نمایندگانی نیز در ساختار قدرت دارند ،وجود شایعات جهانی مرتبط با کرونا  -بهخصوص
اخبار جعلی منتشرشده از طرف گروههای افراطی آمریکایی ضدواکسن  -و مسائل دیگر باعث شده است تا بسیاری از مردم مواضع
رسمی حکومت را به دیدة شک بنگرند .در چنین فضایی شایعات و اخبار جعلی بهسرعت گسترش مییابند.
به عنوان نمونه ،در این پژوهش نحوة انتشار خبری جعلی با عنوان «ایران آلودهترین نقطة جهان به کرونا» که به سازمان
بهداشت جهانی منتسب شده بود بررسی میگردد .این خبر که ناشی از تفسیر به رأی یکی از گزارشهای سازمان بهداشت جهانی
بود ،به صفحات مجازی برخی اینفلوئنسرها و سیاسیون مشهور و نیز سایتهای برخی خبرگزاریهای معتبر کشور نیز راه پیدا کرد.
با توجه به تأثیرات مخرب انتشار اخبار جعلی در کنترل همهگیری و نظر به ویژگیهای خاص فضای رسانهای شبکههای
اجتماعی ایران ،بررسی نحوة پیدایش و انتشار اخبار جعلی مرتبط با کرونا در بین فعاالن شبکههای اجماعی ایران ،دالیل اقبال
جامعه به این اخبار و ارائة راهکارهایی برای اعتمادزایی مراجع رسمی و جلوگیری از گسترش اخبار جعلی ضروری به نظر میرسد.
نوشتة حاضر بر آن است تا برخی از اولین حلقههای این زنجیره را تشکیل دهد.

1 reply
2 mention
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شبکة شبکههای مختلف استفاده کردهاند و تحلیل شبکهای شبکههای همتوییتها( 1توییتهای با محتوای یکسان) و
همریتوییتها( ۵ریتوییت کردن یک پیام یکسان) را در تشخیص کاربران تأثیرگذار در پخش اخبار جعلی مؤثر یافتهاند.
سابقة پژوهشها دربارة اینفودمی به پیش از کرونا باز میگردد؛ برای مثال ،چندلر و دیگران ( )۵61۲مسئلة اخبار جعلی مرتبط
با ابوال را بررسی کردهاند .با ظهرو کرونا ،ازدیاد اخباری جعلی مرتبط با بیماری باعث شد تا تحقیقات بیشتری دربارة این مسئله
صورت گیرد .سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با اینفودمی تمهیداتی اندیشید (زاروکستا  .)۵6۵6 ،سینلی و دیگران ()۵6۵6
گسترش اخبار و شایعات مرتبط با کرونا را در توییتر ،اینستاگرام ،یوتیوب و شبکههای اجتماعی کمطرفدارتر گب و رِدیت بررسی
کردهاند .آنها از دستهبندی خودکار محتوا با ابزارهای تحلیل متن و مدلهای ریاضیاتی همهگیری برای بررسی نحوة گسترش
شایعات در این شبکهها استفاده کردهاند .آنها سپس با بررسی اعتبار منابع (لینکهای موجود در پستها) به این نتیجه رسیدهاند
که در شبکههای اجتماعی جریان اصلی و ردیت ،بخش کوچکی از پستها متکی به منابع نامعتبر بودهاند؛ اما در گب  -که یک
شبکة اجتماعی با کاربران راست افراطی است  -نزدیک به سهچهارم پستهای منبعدار به منابع نامعتبر یا مشکوک استناد کردهاند.
پنیکوک و دیگران ( )۵6۵6با پرسشنامه دالیل کاربران برای بازنشر اخبار نامعتبر مرتبط با کرونا و نحوة رفتار آنها را بررسی
کردهاند .برنن و دیگران ( )۵6۵6به دستهبندی یک نمونة ۵۲۲تایی از اخبار جعلی مرتبط با کرونا از مجموعهدادة پروژة
واقعیتسنجی اولین پیشنویس خبر( 3شامل نمونههایی از توییتر ،فیسبوک و منابع دیگر) پرداختهاند .آنها دریافتهاند که اخبار جعلی
مورد بررسی بهندرت کامالً ساختگی هستند و معموالً با پیچیده کردن ،جابهجایی زمینه ،تقطیع و تغییر اخبار واقعی شکل میگیرند.
ترکیب گزارههای صحیح و جعلی و نیز استفاده از یک عکس یا فیلم به همراه توضیح یا عنوان بیارتباط به عکس واقعی از فنون
رایج در تهیة اخبار جعلی مورد بررسی آنها بوده است .برنن و دیگران معتقدند با آن که سیاستمداران و شخصیتهای مشهور
بخش نسبتاً کوچکی از اخبار غلط را تولید میکنند ،اخبار غلطی که آنها میسازند مخاطبان فراوانی دارد .عمدهترین موضوع
ادعایی در اخبار جعلی بررسیشده ،اخبار جعلی مرتبط با اقدامات دولت و نهادهای عمومی بوده است .کوزی و دیگران ( )۵6۵6نیز
اخبار جعلی مرتبط با کرونا را در توییتر بررسی کردهاند .نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که از نظر تعداد الیک و ریتوییت
تفاوت معنیداری میان توییتهای حاوی اخبار جعلی و واقعی وجود ندارد .همچنین ،حسابهای کاربری تأییدشده و حسابهای
مرتبط با نهادهای سالمت عمومی توییتهای کمتری با اخبار جعلی داشتهاند .کاربران پرفالور اخبار جعلی کمتری منتشر کردهاند؛
اما از نظر انتشار اطالعات غیرقابلارزیابی تفاوت معنیداری با دیگر کاربران ندارند .فرا ( )۵6۵6نقش رباتها را بررسی کرده است.
لی و دیگران ( )۵6۵6تعدادی از ویدیوهای یوتیوب را بررسی کردهاند .حدود یکسوم این ویدیوها حاوی اخبار جعلی بودهاند .گلوتی
و دیگران ( )۵6۵6با بررسی منابع (لینکها) توییتهای مرتبط با کرونا در سطح جهان ،نسبت منابع نامعتبر به معتبر را سنجیدهاند.
آنها منابع را به سه نوع قابلاتکا (شامل منابع علمی و رسانههای جریان اصلی) ،غیرقابلاتکا (شامل منابع هجوآمیز ،طعمة کلیک،
منابع جعلی یا حقهباز و منابع مروج نظریههای توطئه و علم جعلی) و نامعلوم (منابع میزبان انواع محتوا مانند یوتیوب و منابع میانی
مانند کوتاهکنندههای لینک) تقسیم کردهاند تا سهم منابع نامعتبر را محاسبه کنند .گلوتی و دیگران همچنین با معرفی شاخص خطر
اینفودمی (IRI) 0میزان اینفودمی را که هر شخص در یک کشور با آن روبهرو است ارزیابی کردهاند .مطابق این معیار ،ایران در
قیا با سایر کشورها وضع نامناسبی دارد؛ هرچند بررسیهای اولیة نگارندة اثر حاضر نشان میدهد با در نظر گرفتن منابع فارسی و
اعتبارسنجی آنها ،اوضاع کمی بهتر میشود.
بیشتر تحقیقات دربارة اینفودمی مرتبط با کرونا دربارة زبان انگلیسی بوده است؛ اما پژوهشهایی نیز وجود دارد که زبانهای
دیگر را بررسی کردهاند .موکدرسنیت و موکدرسنیت ( )۵6۵1روشی برای تشخیص خودکار اخبار جعلی مرتبط با کرونا در زبان
تایلندی ارائه دادهاند .روتا و بهاگاواثوال ( )۵6۵6اخبار جعلی مرتبط با کرونا را در ایتالیا با استفاده از گوگل ترندز بررسی کردهاند.
بالاوغلو ( )۵6۵1با بررسی اخبار جعلی مرتبط با کرونا در شبکههای تلویزیونی ترکیه ،آنها را  -در هر دو سمت طرفداران و
مخالفین دولت  -مطابق اهداف سیاسی توصیف کرده است .القرشی و دیگران ( )۵6۵6مجموعهدادهای از توییتهای عربی مرتبط
با کرونا ارائه کردهاند .حورایی و دیگران ( )۵6۵6مجموعهدادة دیگری از توییتهای عربی مرتبط با کرونا و شبکة ریتوییتهای
آنها تهیه کردهاند .مبارک و حسان ( )۵6۵6بیش از هشتهزار توییت عربی مرتبط با کرونای منتشرشده در اولین روزهای بیماری
را از نظر موضوعی به شکل خودکار دستهبندی کردهاند .الحداد و دیگران ( )۵6۵1نیز یک مجموعهدادة دوزبانة انگلیسی-عربی از
توییتهای حاوی اخبار جعلی مرتبط با کرونا ارائه دادهاند .این مجموعهداده به روش خودکار برچسب خورده است .محمد و فراریس
( )۵6۵1برخی عوامل شخصیتی و رفتاری مؤثر بر رفتار کاربران در توییتر را با تأکید بر توییتهای مرتبط با کرونای منتشرشده در
عربستان سعودی بررسی کردهاند.
1 co-tweets
2 co-retweets
3 First Draft News
)4 Infodemic Risk Index (IRI
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دربارة زبان فارسی مطالعات اندکی منتشر شده است .باستانی و بهرامی ( )۵6۵6به تحلیل گفتمان پیامهای محتوای مرتبط با
کرونایی پرداختهاند که در گروههای واتساپی و تلگرامی مشهور اعضای هیأت علمی علوم پزشکی ایران منتشر شده است .آنها
دریافتهاند مهمترین موضوعات اخبار غلط منتشرشده در این گروهها شامل آمار بیماری ،روشهای درمان ،واکسیناسیون و داروها،
روشهای پیشگیری و محافظت ،پیشنهادهای مرتبط با رژیم غذایی و روشهای انتقال بیماری بوده است .هاتفی (در دست چاپ)
نیز به تحلیل گفتمان شایعات مرتبط با کرونای منتشرشده در برخی صفحات تلگرامی پرداخته است .او معتقد است هرچه اعتبار
منابع اعتبارسنجی در نظر مخاطبان کمتر شود ،شایعات بیشتر گسترش مییابند و نظام حقیقت با نظام شبهه جایگزین میشود.
وقتی منابع اعتبارسنجی اخباری متناقض با یکدیگر تولید کنند بحران گفتمانی به اوج میرسد.

 -3شیوة پژوهش
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از بین اخبار جعلی فراوان مرتبط با کرونا در فضای رسانهای ایران ،خبر «ایران آلودهترین نقطة جهان به کرونا» به این دلیل که بر
خالف بسیاری از اخبار جعلی دیگر بیاعتباری آن برای مخاطبان تحصیلکرده و مطلع نیز دشوار بود و به حسابهای شخصیتهای
مشهور سیاسی در شبکههای اجتماعی و صفحات اینترنتی خبرگزاریها نیز راه پیدا کرد مورد توجه نگارنده قرار گرفت.
برای جمعآوری توییتهای شامل این خبر ،در قدم اول با استفاده از قابلیت جستوجوی توییتر و نیز سایتهای تأمینکنندة
داده ،تمام توییتهای حاوی تمام کلمات عبارت «ایران آلودهترین نقطة دنیا به کرونا» یا صوتهای نوشتاری دیگر آن جمعآوری
شد .پس از تحلیلهای اولیه مطابق روشهایی که در ادامه توضیح داده خواهد شد ،مشخص گردید که احتماالً گسترش شایعه در
رسانههایی خارج از توییتر نیز صورت گرفته است و تحلیل توییتر بهتنهایی نمیتواند روند انتشار شایعه را مشخص نماید .به همین
دلیل ،با استفاده از سایتهای تأمینکنندة داده پستهای کانالهای عمومی تلگرامی شامل کلمات عبارت «ایران آلودهترین نقطة
دنیا به کرونا» یا صورتهای نوشتاری دیگر آن نیز جمعآوری شد .تالشهایی برای جمعآوری دادههای مرتبط از اینستاگرام نیز
صورت گرفت؛ اما این تالشها به دلیل محدودیتهای کار با اینستاگرام ناموفق بود .به دلیل مشابه ،سایتهای تأمینکنندة داده نیز
مجموعهدادههای ناقصی از اینستاگرام داشتند .در نهایت ،تنها چند پست پرطرفدار اینستاگرامی که نویسندگان موفق به یافتن آنها
شده بودند در برخی تحلیلهای مفهومی مورد استفاده قرار گرفت .همچنین ،با جستوجوی دستی برخی پستهای مرتبط
منتشرشده در سایتهای خبری و رسانههای اجتماعی دیگر نیز جمعآوری شد.
گزارش سازمان بهداشت جهانی که مورد ادعای پستهای اشاعهدهندة خبر جعلی بود با مقایسة زمان انتشار گزارشهای
سازمان بهداشت جهانی و زمان انتشار اولین پستها شناسایی شد .با توجه به آن که عکس موجود در پستهای حاوی اخبار جعلی
نسخة تقطیعشدة یکی از تصاویر گزارش هفتگی یافتشده بود ،میتوان اطمینان داشت نویسندگان خبر جعلی به همین گزارش
استناد کردهاند و به تحلیل فرایند تولید خبر جعلی از روی خبر واقعی پرداخت.
1
در مرحلة بعد ،شبکههای بازنشرکنندگان توییتها با استفاده از دادههای رابط برنامهنویسی کاربردی ) (APIتوییتر تشکیل
شد .این شبکه با استفاده از مدل ریاضی گراف مدلسازی شد؛ در این گراف هر گره (موجودیت) نمایندة یک کاربر توییتر است که
یکی از توییتهای مجموعهدادة مورد بررسی را نوشته یا بازنشر کرده است .وجود یال (رابطه) جهتدار از گره آ به گره ب با وزن w
نشانگر آن است که فرد آ ،تعداد  wتوییت فرد ب را بازنشر کرده است .برای هر گره و هر یال ،زمان ظهور در نظر گرفته شد که
اولین زمانی است که موجودیت یا رابطه ،مطابق تعاریفِ ارائهشده ،وارد شبکه شده است .زمان ظهور این امکان را فراهم آورد تا
بتوان شبکهها را در مقاطع زمانی مختلف بررسی کرد و روند گسترش شایعه را در طول زمان تحلیل نمود .گراف مشابهی بر اسا
روابط دنبال کردن کاربران نویسنده یا بازنشرکنندة توییتهای مرتبط تشکیل شد.
در واپسین مرحلة پردازش دادههای خام ،شبکة بازنشرهای کانالهای تلگرامی تشکیل شد .در بازنشر مستقیم ،یک متن عیناً به
کانالهای دیگر ارسال میگردد .در چنین شرایطی میتوان با بررسی مشخصههای پیام و نیز بررسی زمان ارسال پیام در کانالهای
مختلف ،کانال مرجع را تشخیص داد .در بازنشر غیرمستقیم ،از یک پست از یک کانال در کانال دیگری نسخهبرداری میشود .ضمن
عمل نسخهبرداری ممکن است برخی کلمات پیام عوض شوند .این شیوه در بین کانالهای تلگرامی فارسی بسیار رایج است و معموالً
شخص رونوشتبردار نام و آدر کانال مقصد را به پیام اضافه میکند و در بسیاری از موارد نام و آدر کانال مبدأ را از آن حذف
مینماید .برای تشخیص روابط بازنشر غیرمستقیم ،از مجموعهای از شیوههای ابتکاری ۵استفاده شد؛ ابتدا با پیشپردازش پستها و
حذف برخی هشتگها و عبارات خاص سعی شد تا محتوای اصلی بازیابی شود و سپس پستهای مشابه در یک دسته قرار داده شدند.
در بین پستهای هر دسته ،اولین پست منتشرشده بر اسا زمان انتشار به عنوان پست مرجع در نظر گرفته شد .این شبکه نیز با
استفاده از مدل ریاضی گراف مدلسازی شد؛ در این گراف هر گره (موجودیت) نمایندة یک کانال تلگرامی است که یکی از پستهای
)1 Application Programming Interface (API
2 heuristic techniques
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مجموعهدادة مورد بررسی را نوشته یا بازنشر کرده است .وجود یال (رابطه) جهتدار از گره آ به گره ب با وزن  wنشانگر آن است که
کانال متناظر با گره آ ،تعداد  wپست کانال متناظر با گره ب را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بازنشر کرده است .همانند گراف
بازنشرهای توییتها ،برای هر گره و هر یال این گراف نیز ،زمان ظهور در نظر گرفته شد که اولین زمانی است که موجودیت یا رابطه،
مطابق تعاریف ارائهشده ،وارد شبکه شده است تا تحلیلهای زمانی امکانپذیر شود.
1
در ادامه ویژگیهای ساختاری این شبکهها بررسی شد و با سنجة مرکزیت پیجرنک (پیج و دیگران )1999 ،مهمترین گرههای
شبکه مشخص شدند .برای چینش گرهها در مصورسازیها از الگوریتم فور اطلس( ۵جاکومی و دیگران )۵610 ،استفاده شد.
خوشهبندی خودکار گرهها نیز با استفاده از روش لووین( 3بلوندل و دیگران )۵660 ،صورت گرفت.

 -4بررسی دادهها
 -1-4پیدایش خبر جعلی
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در واپسین روزهای مرداد  1066خبری با عنوان «بر اسا گزارش سازمان بهداشت جهانی ،ایران آلودهترین نقطة جهان به
کرونا» در شبکههای مجازی فارسی دستبهدست شد .به همراه این خبر نقشهای از جهان منتشر میشد که در آن میانگین تعداد
روزانة مبتالیان جدید کرونا به ازای هر صد هزار نفر جمعیت در هر کشور مشخص شده بود .در این نقشه ایران و چند کشور دیگر
به رنگ قهوهای تیره که نمایانگر «بیش از سیصد نفر» بود رنگآمیزی شده بود.
مرجع ادعایی این اخبار جعلی ویرایش ۲3اُم گزارش هفتگی گروه سازمان بهداشت جهانی ( )۵6۵1منتشرشده در  ۵0مرداد بود.
شکل  ۵یکی از نقشههای موجود در گزارش گروه سازمان بهداشت جهانی و شکل  3تصویر مورد استفاده در اخبار جعلی را
نشان میدهد.

شکل  -۷نقشة سرانة مبتالیان جدید کرونا
(مأخذ :گروه سازمان بهداشت جهانی ،۷۱۷1 ،ص)۳ .

شکل  -۳تصویر موجود در اخبار جعلی

در گزارش گروه سازمان بهداشت جهانی نام ایران در دو بخش دیده میشود .بار اول اشاره شده است که ایران با ۵09٬9۲۲
مبتالی جدید ( ٪9افزایش) در هفتة منتهی به انتشار گزارش ( 10تا  ۵0مرداد  ،)1066پس از آمریکا رتبة دوم را از نظر تعداد خام
مبتالیان جدید در سطح کشوری داشته است (گروه سازمان بهداشت جهانی :۵6۵1 ،ص .)۵ .بار دوم در بررسی وضعیت منطقة
شرق مدیترانه به ایران پرداخته شده است .ایران در کنار مراکش ،پاکستان ،جمهوری عربی سوریه و یمن شاهد افزایش مرگومیر
بوده است .ایران در این منطقه با  ۵09٬9۲۲مبتالی جدید ،معادل  3۵1٫0مبتالی جدید در هر صد هزار نفر جمعیت ،با  ٪9افزایش
بیشترین مبتالیان جدید را داشته است .همچنین ،با  3۲3۲کشتة جدید ،معادل  0٫0کشته در هر صد هزار نفر جمعیت ،با ٪31
افزایش بیشترین آمار مرگومیر منطقه نیز به ایران تعلق دارد (گروه سازمان بهداشت جهانی :۵6۵1 ،ص.)16 .
در هیچکجای گزارش گروه سازمان بهداشت جهانی ایران آلودهترین نقطة جهان نامیده نشده است .به نظر میرسد سازندگان
خبر جعلی ،با مشاهدة نقشة سرانة مبتالیان جدید موجود در گزارش (گروه سازمان بهداشت جهانی :۵6۵1 ،ص )3 .که ایران را
همراه چندین کشور دیگر به رنگ قهوهای نمایش داده است ،گزارة جعلی «ایران آلودهترین نقطة دنیا است» را ساختهاند .احتماالً
انتخاب این عکس به آن دلیل بوده است که کشورهای همرنگ ایران (مانند اندونزی و کوبا) مساحت کمی دارند و چندان در نقشه
به چشم نمیآیند .در نقشة سرانة مرگومیر (گروه سازمان بهداشت جهانی :۵6۵1 ،ص )0 .چند کشور با وضع بدتر از ایران وجود
دارند و کشورهای وسیعی (مانند روسیه و آرژانتین) همرنگ ایرانند.
1 PageRank
2 ForceAtlas
3 Louvain method
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شکل  0تعداد مبتالیان جدید بازة زمانی مورد بررسی در گزارش گروه سازمان بهداشت جهانی ( 10تا  ۵0مرداد  )1066را به
ازای هر  166٬666نفر جمعیت نشان میدهد .این مقدار ،همان مقداری است که در نقشة شکل  ۵نمایش داده شده است .ایران در
جایگاه بیستم و پس از کشورهایی نظیر گرجستان ،کوبا ،استونی ،مالزی و اسرائیل قرار دارد.
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شکل  -4تعداد مبتالیان جدید در بازة زمانی  1۱تا  ۷4مرداد  14۱۱به ازای هر  1۱۱٬۱۱۱نفر جمعیت
(بر اساس اطالعات :سازمان بهداشت جهانی)۷۱۷۱ ،

 -1-4انتشار خبر جعلی
 -1-1-4تلگرام
به نظر میرسد اولین بار کانال برانداز قیام  )Ghi1400( 1066در ساعت  ۵3:0۲روز  ۵۲مرداد خبری منتشر کرده است .شکل
 ۲این پست را نشان میدهد .پستهای یافتشدة بعدی به روز بعد بازمیگردند .جز چند کانال بسیار کممخاطب ،کانال تلگرامی
سرپلسیتی ( )sarpol_cityدر ساعت  13:03روز  ۵0مرداد پستی شامل همین عکس و عنوان منتشر میکند .این خبر به سرعت
در کانالهای تلگرامی دیگری از جمله چندثانیه ) ،)10:66( (chandsaniehخبر فوری ) ،)10:61( (khabarfouriتابناک آنالین
) ،)10:61( (tabnakonlineآخرین اخبار ) ،)10:60( (irantopnewsایران نیوز ( ،)10:60( )IranNews_400اخبار روز ایران
) ،)10:6۲( (iranfnewsتحلیل طال و دالر بازار ایران ( ،)10:60( )Goldn_newssآخرین خبر تهران ()Tehran_today
( ،)10:60شبکة راوی ) ،)10:69( (raavionline1فار نیوز (( )Fars_news1تشابه اسمی) ( ،)10:69خبر (khabare24) ۵0
( ،)10:16خبر فوری (( )10:11( )khabar_Forlتشابه اسمی) و اصالحات نیوز ) )10:1۵( (Eslahatnewsبازنشر مییابد.
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برنن و دیگران ( )۵6۵6رایجترین نوع اخبار جعلی مرتبط با کرونا را محتوای غلطاندازی یافتهاند که شامل برخی اطالعات
درست است ،اما جزئیات به گونهای انتخاب یا بازنویسی شدهاند که غلط یا گمراهکننده باشند .دومین قابل رایج اطالعات مرتبط با
کرونا تصاویر یا ویدیوهایی بودهاند که به عنوان چیزی جز ماهیت واقعیشان توصیف شدهاند برنن و دیگران ( .)۵6۵6خبر جعلی
مورد بررسی را میتوان نمونهای از نوع اول و با اغماض نوع دوم دانست.

شکل  -5اولین پست تلگرامی یافتشده
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در ساعات بعد کانالهای پرمخاطب دیگری نیز این خبر را منتشر کردند .شکل  0انتشار پستها را در طول زمان نشان
میدهد .اصالحات پر (( )eslahaat_pressساعت  1۲:6۵روز  ۵0مرداد) ،خبر فوری (اخبار فوری) (( )akhbareforiساعت
 ،)1۲:۵0پارسینه (( )parsinehnewsساعت  ،)1۲:۵9روزآروز (( )roozArooz_mediaساعت  ،)1۲:60مجلة پزشکی
(( )MajalePezeshkiساعت  ،)1۲:1۲راز سالمتی (( )salamati_tvساعت  ،)1۲:30خبرهای فوری/مهم ()Khabar_Fouri
(ساعت  ،)1۲:00مرکز بهداشت کشوری (( )behdasht_iranساعت  ،)1۲:۲0گیزمیز (( )gizmiztelساعت  ،)19:60گیلین گیلین
(( )Gilin_Gilinساعت  ،)۵6:10من و تو تیوی (( )Mnototvساعت ( )۵6:۲3تشابه اسمی) ،اعتماد آنالین
(( )EtemadOnlineساعت  ،)۵1:6۵آسیا ایران (( )asianewsiranساعت  ،)۵۵:۵0اخبار فوری/مهم ()akhbare_fouri
(ساعت  ،)۵۵:۵0کاف (کافیها) (( )kafihaساعت  66:۲6روز  ۵9مرداد) ،آپارات (( )Aparat_Tvساعت  )61:۵۵و انجمن
پزشکان عمومی ایران (( )isgp_irساعت  )10:16برخی از کانالهای پرمخاطب جالب توجهیاند که این خبر جعلی را منتشر
کردهاند .کانال خبر فوری ( )khabarfouriحتی در ساعت  6۲:۵1روز  ۵9مرداد پست دومی شامل این خبر منتشر کرد.
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شکل  -6شبکة بازنشرهای پستهای تلگرامی بررسیشده در طول زمان

رنگ گرهها نمایانگر تعداد بازدیدهای پستها و اندازة گرهها متناظر با تعداد اعضای کانالهاست.
در مجموع  ۵630پست تلگرامی مرتبط با این خبر از  1903کانال تلگرامی یافت شد .از این میان ۵0۲ ،کانال محتوای نسبتاً
جدیدی خلق کرده بودند .این پستهای در مجموع بیش از  ۲٬۲00٬۲61بار دیده شدهاند .خبر فوری (بیش از  3٫۲میلیون عضو)،
گیلین گییلن (بیش از  ۵میلیون عضو) ،آپارات (بیش از  ۵میلیون عضو) ،خبر فوری (اخبار فوری) (بیش از  ۵میلیون عضو) و اخبار
روز ایران (بیش از  ۵میلیون عضو) پرمخاطبترین کانالهایی بودهاند که این خبر جعلی را منتشر کردهاند .خبرهای منتشرشده در
گیزمیز (بیش از  ۵۵6هزار مشاهده) ،خبر فوری (بیش از  ۵۵6هزار مشاهده در هر یک از دو خبر منتشرشده) ،خبر فوری (اخبار
فوری) (نزدیک به  196هزار مشاهده) ،آپارات (بیش از  10۲هزار مشاهده) و خبرهای فوری/مهم (بیش از  1۲6هزار مشاهده)
پربازدیدترین پستهای مرتبط با این خبر جعلی را منتشر کردهاند.
شکل  ۲شبکة بازنشرهای مستقیم و غیرمستقیم این پستها را نشان میهد .با در نظر گرفتن بازنشرهای غیرمستقیم ،سرپل
سیتی ( ،)6410۵ماژین نیوز ( ،)6469۵جماران نیوز ( ،)646۵۵پیام اورامانات ( ،)6461۲همشهری آنالین ( ،)64610خبر ،)64613( ۵0
عصر ایران ( )64613و کاف (کافیها) ( )64616مؤثرترین کانالها با سنجة مرکزیت پیجرنک بودهاند.
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رنگ گرهها نمایانگر خوشة آنها و اندازة گرهها متناظر با سنجة مرکزیت رتبة صفحة آنهاست.
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شکل  -۲شبکة بازنشرهای پستهای تلگرامی بررسیشده

اولین بار کانالهای تلگرامی سلطنتطلب این خبر جعلی را در تلگرام پخش کردهاند .کانال سرپلسیتی به عنوان محور اصلی
پخش خبر در اولین ساعات انتشار گستردة آن در تلگرام عمل کرده است .کانالهای خبری مشهور تلگرامی مانند خبر فوری،
کانالهای منسوب به خبرگزاریها مانند اعتماد آنالین ،کانالهای خبری سیاسی مشهور مانند اصالحات نیوز و اصالحات پر ،
کانالهای خبری نیمهتحلیلی مانند شبکة راوی و روزآروز ،کانالهای سرگرمی مانند کافیها و گیزمیز ،کانالهای دارای هویت
جعلی مانند منوتو و فار نیوز (هر دو تشابه اسمی) و کانالهای مشهور پزشکی یا منتسب به جامعة پزشکان مانند شبکة بهداشت
کشوری ،مجلة پزشکی ،راز سالمتی و انجمن پزشکان عمومی ایران فریب این خبر جعلی را خوردهاند و آن را بازنشر کردهاند.
 -2-1-4توییتر
اولین توییت مرتبط را کاربری منتقد حکومت به نام خواجة تاجدار در ساعت  10:63روز  ۵0مرداد منتشر کرده است .یک دقیقه
بعد کاربری روزمرهنویس دیگری به نام عسل آبی توییتی منتشر میکند .یک دقیقه پس از آن ،امیر سیدین ،روزنامهنگار ،توییتی با
همین مضمون در حساب توییتر خود منتشر میکند .در ساعت  10:30همان روز ،کاربری به نام چشمآبی که از سیاسینویسان مؤثر
توییتری مخالف حکومت است توییتی بر پایة این گزارش منتشر میکند .این توییت بیشترین بازنشرها را دریافت کرده است و بیش
از سایر توییتها پسندیده شده است .حساب کاربری سازمانی تلویزیون ایران آزاد (وابسته به گروهک مجاهدی خلق) نیز در ساعت
 10:63همان روز با انتشار توییتی شایعه را به میان هواداران گروهک مجاهدین خلق برد .این توییت لینکی به خبری مشابه در
سایت مجاهدین خلق داشت.
از بین حسابهای توییتری متعلق به خبرگزاریها ،خبرگزاریها همشهری آنالین در ساعت  10:۵0روز  ۵0مرداد و خبر آنالین
در ساعت  1۲:09همان روز توییت مرتبطی منتشر کردهاند.
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توییت چشمآبی در بین براندازان بسیار مورد توجه واقع شده است .توییت امیر سیدین و نیز توییت هادی مهرانی (منتشرشده
در ساعت  ۵۵:۲۲روز  ۵0مرداد) نیز توجه اصالحطلبان و میانهروهای توییتر را به خود جلب کرده است .توییت روز بعد غوغابرگ
(منتشرشده در ساعت  69:۲9روز  ۵9مرداد) نیز در بین گروه متفاوتی از کاربران مورد توجه بوده است.
در مجموع  1۵6توییت از  16۲کاربر دربارة این خبر جعلی یافت شد .بیش از  306کاربر در نشر یا بازنشر توییتهای مرتبط با
این خبر جعلی فعالیت داشتهاند.
شکل  0شبکههای بازنشرکنندگان این توییتها را نشان میدهد .چشمآبی ( ،)6413۵امیر سیدین ( )64600و غوغابرگ ()64631
مؤثرترین کاربران شبکة بازنشرها با سنجة مرکزیت پیجرنک بودهاند.
شکل  9شبکة دنبال کردن میان کاربران توییتری شرکتکننده در انتشار این شایعه را نشان میدهد .بر اسا خوشهبندی
گراف مذکور ،براندازان و اصالحطلبان و میانهروها ،هر یک با حدود  ٪3۲کاربران بزرگترین گروههایی بودهاند که تحت تأثیر شایعه
قرار گرفتهاند.
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شکل  -۱شبکة بازنشرکنندگان

شکل  -9شبکة دنبال کردن بازنشرکنندگان

توییتهای مورد بررسی

توییتهای مورد بررسی

رنگ گرهها نمایانگر خوشة آنها و اندازة گرهها متناظر با سنجة مرکزیت رتبة صفحة آنهاست.
 -3-1-4سایر رسانهها
از بین سایتهای خبری ،همشهری آنالین در ساعت  10:19روز  ۵0مرداد خبری با عنوان «ایران آلودهترین نقطة دنیا به
کرونا در دو هفته گذشته» منتشر کرد 1.سایت خبری گروهک مجاهدین خلق همان روز خبر همشهری آنالین را بازنشر کرد ۵.این
خبر همچنین در برخط نیوز( 3ساعت  10:۵۵همان روز) ،برترینها( 0ساعت  10:۵1همان روز) ،راهبرد معاصر( ۲ساعت  ۵۵:36همان
روز) و گروه خبری سیمرغ( 0روز بعد) به نقل از همشهری آنالین بازنشر شد.
در فیسبوک ،صفحة یک گروه تجزیهطلب به نام جنبش دانشجویی آذربایجان (آذوح) ( )AZOHqrupuاین خبر جعلی را به
نقل از کانال تلگرامی همین گروه منتشر کرده است .پست کانال تلگرامی مذکور در ساعت  10:۵1روز  ۵0مرداد منتشر شده است.
در اینستاگرام در روز  ۵0مرداد پایگاه خبری کالنشهر و پایگاه خبری نصر و در روز بعد ،حساب مصطفی تاجزاده ،سیاستمدار
اصالحطلب ،از جمله صفحات پربازدیدی بودند که این خبر جعلی را منتشر کرده بودند .تاجزاده در ادامة پست اینستاگرامی خود
تحلیلی از حامد قدوسی ،اقتصاددان ،را از کانال تلگرامی او ( )hamedghoddusiدربارة کنترل کرونا در ایران نقل کرده بود.
مخاطب ممکن بود تصور کند عکس و خبر جعلی نیز از کانال قدوسی نقل شده است ،در حالی که اینگونه نبود.
1 https://www.hamshahrionline.ir/news/621481
2 https://news.mojahedin.org/id/10acb0c5-d1ac-494c-920a-966831eb59f9
3 https://www.barkhat.news/social/162937392225
4 https://www.bartarinha.ir/fa/news/1146417
5 https://rahbordemoaser.ir/fa/news/99241
6 https://seemorgh.com/news/society/459242
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به نظر میرسد این خبر جعلی را اولین بار کانالهای برانداز در تلگرام منتشر کردهاند و سپس با انتشار در کانالهای تلگرامی
پرمخاطب و عام ،به رسانههای اجتماعی دیگر از جمله توییتر ،اینستاگرام و حتی صفحات خبرگزاریها نیز راه پیدا کرده است.
همشهری آنالین به عنوان یک رسانة خبری معتبر داخلی با انتشار این خبر به عامل بازنشر آن در چندین رسانة خبری
سطحپایینتر تبدیل شده است .هرچند همشهری آنالین در انتشار این خبر تنها نبوده و رسانههای معتبر داخلی دیگری مانند توییتر
خبر آنالین و تلگرام اعتماد آنالین نیز به انتشار این خبر جعلی پرداختند .الزم به ذکر است که جهتگیری سیاسی این کانالها
نشانگر بیشتر بودن شایعات در یک گروه سیاسی خاص نیست .بررسیهای اولیة صفری ( )1066نشان داده است تفاوت محسوسی
بین اعتبار منابع خبری مورد استناد گروههای مختلف سیاسی وجود ندارد .انتظار میرود بررسی یک خبر جعلی با جهتگیری
متفاوت (مثالً دربارة بیاعتباری واکسنهای غربی) نشان دهد چنین خبری در بین گروههای سیاسی متفاوتی بیشتر پخش شده
باشد؛ هرچند اثبات این موضوع نیازمند پژوهشهای بیشتر است.
یکی از مهمترین عوامل گسترش شایعات در دستر نبودن اطالعات درست است .در شرایطی که آمار جزئی ابتال ،تلفات،
تستها ،رفتوآمد و… بسیاری از کشورهای جهان به شکل روزانه منتشر میشود ،تقریباً هیچ یک از دادهها برای ایران در دستر
نیست .آمار استانی ابتال و مرگومیر کرونا ماهها منتشرنشد .حتی اطالعات اقتصادی و دموگرافیک ایران مدتهاست در سطح جهانی
در دستر نیست .دیدگاه امنیتی حاکم بر همة امور و توهم توطئه در کنار برخورد حذفی از عوامل این کمبود اطالعاتند .در چنین
شرایطی ،نهتنها پژوهش برای محققین مستقل و نیز سیاستگذاری علمی ناممکن میشود ،بلکه معیاری برای رد یا تأیید شایعات وجود
ندارد .محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر وقت ارتباطات ایران ،در  0اسفند  1390در برنامة زندهباد زندگی شبکة دو سیما گفته بود« :اساساً
اگر میخواستند این شایعات پخش نشود بهترین راهحل این بود که یک وبسایتی را همان ابتدا طراحی میکردند ،میزان آلودگیها،
مناطق آلودگیها ،همة اخبار و دستورالعملها را روی یک سایت میگذاشتند ،مردم مراجعه میکردند به آنجا […] و این تبدیل میشد
به مرجع اخبار .وقتی ما فضای مجازی را به رسمیت نمیشناسیم ،فقط آنتن صداوسیما را به رسمیت میشناسیم ،پاسخگوی نیاز مردم
نیستیم که پخش زیادی از اخبارشان را از فضای مجازی میگیرند ،طبیعتاً فیکنیوز رشد میکنند» (آذری جهرمی .)1390 ،مخاطبین
فراوان کانالهای تلگرامی جعلی که خود را منتسب به منابع خبری داخلی (فار ) و خارجی (منوتو) نشان دادهاند و خبر جعلی مورد
بحث را نیز منتشر کردهاند از نتایج بیتوجهی به فضای مجازی و برخورد حذفی است.
از سوی دیگر ،تضاد و تناقض میان ادعاهای نهادهای مرجع در جامعه اعتبار همة آنها را با مشکل روبهرو میکند .ادعاهای
متناقض مسئولین مختلف دربارة مسائلی مانند اولین موارد ابتال در کشور ،واردات و فرایند واکسیناسیون ،آمار واقعی ابتال و
مرگومیر و… و نیز برخی اظهارات خالف دستورالعملهای علمی جهانی ،اعتبار نهادهای حکومتی را در مسئلة کرونا بیش از پیش
تضعیف کرده است .هاتفی با اشاره به نمونهای از تعارض میان اظهارات یکی از اعضای ستاد ملی کرونا و سپس تکذیب ادعای وی
از سوی وزارت بهداشت میافزاید« :در مواقع بحران نباید بین منابع اعتبارسنجی در جامعه پراکندگی آرا وجود داشته باشد؛ وگرنه
کل سازوارة اعتبارسنجی از بین میرود» (هاتفی ،در دست چاپ :ص .)13 .این بیاعتباری نهتنها به شایعات امکان گسترش
میدهد ،بلکه اخبار واقعی را نیز برای مردم باورناپذیر میکند و سیاستگذاری سالمت و اجرای سیاستهای عمومی را ناممکن
میسازد .چنان که هاتفی گفته است« ،فراتر از باور کردن شایعات و جعلیات ،سطح بسیار خطرناکتر دیگری نیز وجود دارد و آن
تلقی جعلی بودن اصلها است؛ یعنی شکلگیری فضای شبهه» (هاتفی ،در دست چاپ :ص.)11 .
با بیاعتبار شدن منابع رسمی خبری ،منابع غیررسمی و نامعتبر جای آنها را میگیرند .مرجعیت خبری کانالهای تلگرامی
مانند خبر فوری که به هیچ خبرگزاری یا مرجع معتبری منتسب نیست و شبکة بهداشت کشوری که نزد بخشی از مردم به عنوان
مرجع غیررسمی اخبار غیرعلنی وزارت بهداشت شناخته میشود نمونهای از این مراجع غیررسمیاند .مرجعیت خبر فوری تا آن حد
زیاد شده است که دهها کانال تلگرامی دیگر با انتخاب اسامی مشابه آن به تعداد مخاطبین میلیونی یا چندصدهزارنفری دست پیدا
کردهاند .روش حذفی رایج در سیاستگذاریهای باالدستی فضای مجازی ایران در این مورد هم کارساز نیست .حتی با حذف کامل
ارتباطات مجازی ،در فقدان اعتبار مراجع خبری رسمی ،شایعات به شکل دهان به دهان منتقل میشوند .تنها تفاوت آن خواهد بود
که آمایش و سنجش شایعات ناممکن خواهد شد و در نتیجه پاسخگویی به آنها نیز بسیار دشوارتر خواهد گشت.
مسئلة بعد تعجیل در انتشار اخبار و ارجحیت سرعت و کمیت بر اعتبار ،دقت و کیفیت است .انتشار خبر جعلی مورد بررسی در
رسانههای معتبر داخلی و کانالهای منتسب به متخصصین نگرانیهایی را دربارة کیفیت خبررسانی رسانههای داخلی برمیانگیزد.
خبرگزاریها ،شخصیتهای مشهور سیاسی و اینفلوئنسرها الزم است در انتشار اخبار دقت بیشتری به خرج دهند و پیش از بازنشر
یک خبر دربارة صحت آن تحقیق کنند و مرجع آن را اعتبارسنجی نمایند.
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 دقت در. پیش از هر چیز باید اعتبار نهادهای رسمی و مراجع خبری بازیابی شود،برای مقابله با گسترش شایعات و اخبار جعلی
 شفافیت هر چه بیشتر و پرهیز از برخوردهای حذفی میتوانند در، پراکندهگویی و دروغگویی به مردم، پرهیز از تضاد،انتشار اخبار
 از جمله همیاری مراجع خبری، برای اطالعرسانی کافی باید از تمام ظرفیتهای موجود.بازیابی این اعتبار ازدسترفته مؤثر باشند
 باید با آمایش مستمر شایعات در حال پخش دربارة مسائلی مانند، در قدم باید. استفاده کرد،غیررسمیتر و اینفلوئنسرهای مجازی
 در اسرع وقت پاسخهای قانعکننده به مردم ارائه داد تا جلوی پخش شایعات گرفته شود و مخاطبین اخبار جعلی را،همهگیری کرونا
.باور نکنند
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 دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی دانشگاه عالمه،نگارنده الزم میداند مراتب تشکر خود را از آقای محمد رهبری
. اعالم نماید که در جمعآوری برخی دادههای خام مورد نیاز این مقاله با نگارنده همکاری کردند،طباطبایی
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عدالت اجتماعی شهری در غیبت دموکراسی

علی

اتحادی*1

تاریخ دریافت1066/60/15 :
تاریخ پذیرش1066/60/12 :
کد مقاله73353 :

چکـیده
عدالت اجتماعی در شهر و محیط های شهری به جهت ارتباط مستقیم با تامین نیاز های مردم در شهر بسیار اهمیت دارد
و بر میزان کیفیت زندگی شهری و عدالت شهری تاثیر بسزایی دارد یکی از جنبه های عدالت شهر عدالت اجتماعی در
شهر است .دیوید هاروی از جغرافیدانان رادیکال است که به کارگیری عدالت اجتماعی را در تحلیل های جغرافیایی الزم
میداند .او اولین جغرافی دانی است که در کتاب خود مفهوم عدالت اجتماعی را در کمک به خیر و صالح همگانی،
تخصیص عادالنه منابع و رفع نیازهای اساسی مردم به کار میگیرد .او با طرح وابستگی میان نابرابری های اجتماعی و
ساختارهای فضای جغرافیایی بنیانگذار جغرافیای نو گردید .همچنین با تاکید بر مفهوم عدالت اجتماعی و اقتصاد نظریات
جدیدی را در زمینه شهر ،فضا ،اقتصاد و به طور کلی ،اقتصاد سیاسی شهر ارائه کرده است .دیوید هاروی از مطرحترین
اندیشمندانی است که با تاکید بر مفهوم حق به شهر در نظریاتی چون مازاد اقتصادی ،شهر و عدالت اجتماعی و نیز حق
حضور در شهر عدالت محور بر لزوم نفی انباشت سرمایه در جوامع سرمایهداری کنونی ،شهر را بازتاب آرزوها و نیازهای
تمامی ساکنان آن معرفی میکند .این پژوهش راهبردی -شهری به کمک روش توصیفی -تحلیلی ضمن مروری بر
ادبیات موضوع ،به بررسی دیدگاههای هاروی در ارتباط با اجتماع های عدالت محور پرداخته است .در این مقاله توضیح
مختصری در زمینه مفاهیم عدالت اجتماعی و دموکراسی داده و سپس با توجه به نطریات دیوید هاروی به بررسی اثرات
غیبت دموکراسی بر عدالت اجتماعی در شهر و پیامد های آن میپردازیم .

واژگـان کلـیدی :دموکراسی ،دیوید هاروی ،عدالت اجتماعی
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 -1مقدمه
 -1-1عدالت اجتماعی
انگلیسی1

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)77 :پاییز 7411

است ،از جمله مفاهیمی است که در فلسفه سیاسی مورد بحث قرار گرفته،
واژه عدالت اجتماعی که معادل واژه
دیدگاه ها و برداشتهای متعددی از آن ارائه شده است .این واژه ترکیبی ،بیانگر مفهوم خاصی از عدالت است که با اقسام دیگر آن
از قبیل ،عدالت طبیعی ،عدالت سیاسی ،عدالت اقتصادی ،عدالت فردی و اخالقی ،تفاوتهایی دارد .عدالت اجتماعی یعنی طراحی و
اجرای نظام حقوقی به گونهای که هر کس به حق عقالنیاش برسد و در مقابل آن حقوق ،وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و
عواقب تخلف از آن را بپذیرد .با این حال در تعریف عدالت اجتماعی توافق محکمی وجود ندارد) .(Rawls,1971عدالت اجتماعی
به عنوان یکی از مهمترین آرمانهای بشری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است .در اندیشه شرق
باستان عدالت اجتماعی از جایگاه واالیی برخوردار بوده است .یکی از قدیمی ترین آثاری که به مسأله عدالت اجتماعی پرداخته
است ،مجمع القوانین حمورایی است ).(Zajda,2006
در اندیشه سیاسی غرب نیز میتوان طرح مسأله عدالت اجتماعی و اهمیت آن را مشاهده کرد .در دوران یونان باستان عدالت
اجتماعی به محور اصلی فلسفه سیاسی تبدیل میگردد .دغدغه اصلی سقراط 2و افالطون 7در این دوران مسأله عدالت است .از
ابتدای دوره مدرنیته نیز هر چند که عدالت اجتماعی محوریت خود را در فلسفه سیاسی از دست داد ،اما همچنان یکی از مباحث
مهم در فلسفه سیاسی مدرنیته باقی میماند .به عنوان نمونه مارکس 0و انگلس 5از جمله اندیشمندان دوران مدرن هستند که در
بحثهای خود با رویکرد خاصی به عدالت اجتماعی پرداختهاند .در قرن بیستم نیز عدالت اجتماعی همچنان در کانون مباحث فلسفه
سیاسی قرار دارد) ،(Rawls,1971که به عنوان نمونه میتوان در تئوری جان راولز ،0برجستگی بحث عدالت اجتماعی را مشاهده
کرد.
3
دیوید هاروی معتقد است که مفهوم عدالت اجتماعی آنقدر همه شمول نیست که بتوان در قالب آن درباره یک اجتماع خوب
قضاوت کرد .عدالت را اساساً میتوان به عنوان اصل یا مجموعه ای از اصول به کاربرد که برای حل و فصل دعاوی متضاد به
وجود امده است و عدالت اجتماعی نیز درواقع کاربرد خاص این اصول است برای فائق آمدن بر تعرضاتی که الزمه همکاری
اجتماعی برای ترقی افراد است  .هرچند تولید را از طریق کار میتوان افزایش داد ،اما مساله مهم این است که ماحصل به دست
آمده از فرآیند تولید چگونه بین افرادی که در فرآیند تولید دخیل بودهاند به درستی تقسیم شود).(Harvey,1973
در این مورد اصول عدالت اجتماعی باید بر نحوه تقسیم ماحصل فرآیند تولید و توزیع مسئولیتها در فرآیند کار جمعی باشد .
این اصول همچنین نهادها و سازمانهای اجتماعی مرتبط با فعالیت تولید و توزیع نیز میشود .هر چند این وازه میتواند طیف
وسیعی از مفاهیم را برتاباند از قرارداد اجتماعی (برگرفته از نظرات دیوید هیوم )0تا سودجویی (که توسط بتنهام 9و میل 16صورتبندی
شد) اما انچه مد نظر هاروی بود مفهوم «توزیع عادالنه از طریق عادالنه» است.
اما چه چیزی را باید توزیع کرد؟ بین چه کسانی باید توزیع شود و توزیع عادالنه چگونه صورت میگیرد؟
این سه مورد مستلزم تعریف مفهوم دیگری به نام دموکراسی است.

 -2-1دموكراسی
اصطالح دموکراسی از نظر واژه ای ،از ترکیب دو واژه یونانی " دموس "به معنی مردم و "کراسین "به معنی حکومت کردن به
وجود آمده است .که از مجموع آن حکومت کردن مردم که جغرافیایی ترین نوع حکومت است معنی می دهد(.مجتهد زاده 1381 ،
 .)83 :اصل جدایی ناپذیری مثلث ملت ،حکومت و سرزمین ناشی از رابطه ای است که اراده ملت را به حکومت منتقل می سازد،
برای اداره سرزمین ،این رابطه در همان حال جدایی ناپذیری سه عنصر ملت ،حکومت و سرزمین را واقعیت می بخشد و آن را
مستحکم می سازد .دموکراتیک زیستن ،علمی زندگی کردن است ،یعنی زندگی کردن بر اساس حسابگرهای مداوم وبرنامه ریزی
شده و قانونمند ،دموکراسی هنگامی واقعیت می یابد که حاکمیت قانون و برابری حقوق شهروندان در پناه قانون واقعیت یابد و
1.Social Justice
2 Socrates
3 Plato
4 Karl Marx
5 Friedrich Engels
6 John Rawls
7 David Harvey
8 David Hume
9 Jeremy Bentham
10 John Stuart Mill
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مردم خود ،راه زندگی سیاسی را تعیین کنند ،حاکمیت قانون واقعیت پیدا نخواهد کرد .،مگر آنکه حرمت نهادن به آن گونه بخش
جدایی ناپذیر فرهنگ جامعه در آمده و شهروندان به پاسداران قانون تبدیل شده باشند).(Dollarhide,2021
پیوند زدن دموکراسی(علمی زندگی کردن ) با سنتهای ارزشمند ،نیازمند دست زدن به دگرگونیهای ژرف در ژرفناهای
زندگی اجتماعی است و پیروزی در این راستا ،تنها از راه آغاز کردن آگاهانه( برنامه ریزی شده) از به دست می آید .دموکراسی یا
مردم ساالری در جامعه ای واقعیت می یابد که آن جامعه به نیاز زیر بنایی و یک بستر آماده برای دموکراسی رسیده باشد و یک
توان سیاسی الزم در جامعه توسط احزاب و نهادها حاصل و حاکمیت قانون در آن جامعه واقعیت پیدا کرده باشد (مجتهد زاده ،
.)171 :1705
همواره عدالت بر بستر دموکراسی سوار میشود و هیچگاه زودتر از دموکراسی نمیآید .شهر نیز یک جامعه سیاسی است زیرا
جایی است که بر آن دموکراسی وارد است و همه انسانها برابرند ،حامل حقیقت هستند و شانیت خود را از مذهب و ...
نمیگیرند).(Zajda,2006

 -2مروری بر نظریات دیوید هاروی
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هاروی بر این باور است که عدالت آنگونه که در قانون دولتهای سرمایهداری بیان شده ،بازتاب منافع طبقه حاکم است؛ اما
باور ندارد که واژه عدالت بتواند نیروی بسیج کننده قدرتمندی را برای کنش سیاسی خلق کند .او تصور هر مفهومی از عدالت را
فارغ از زمان و مکان اشتباه دانسته و عنوان میدارد که هرکس میتواند ایدهآل آرمانشهری خود را از روابط اجتماعی برقرار سازد،
هرچند با ساخت ایدهآل آرمانشهری از فرم فضایی مخالف است .وی عنوان میکند که چنین ایدهآلی [از روابط اجتماعی] نمیتواند
از طریق تعامل ارتباطی حاصل شود بلکه باید از طریق دگرگونی ساختار طبقاتی جامعه صورت پذیرفته که خود وابسته به ایجاد
آگاهی انقالبی میان استثمارشوندگان است .بدین ترتیب هاروی معتقد است که ماهیت عدالت اجتماعی را میتوان در سه بعد
معرفی نمود (هاروی 161: 1730 ،به نقل از سعیدی رضوانی.)173-06: 1797 ،
 . .1نیاز :نیاز مفهومی نسبی است .نیازهای انسانی ثابت نیستند و به موازات تحول جامعه و تغییر در آگاهیها و شعور افراد،
تغییر میکنند .با این حال نیاز را میتوان برحسب چند مقوله مختلف فعالیت تعریف نمود .این مقوالت کم و بیش ثابت
بوده و شامل خوراک ،مسکن ،خدمات بهداشتی ،تحصیل ،خدمات اجتماعی و خدمات مربوط به محیطزیست ،کاالهای
مصرفی ،تاسیسات تفریحی ،دلپذیری محله و وسایل حمل و نقل میشوند.
 .2کمک به مصالح عمومی :در اینجا مساله اصلی آن است که تخصیص منابع به یک منطقه چگونه در وضعیت سایر
مناطق تاثیر میگذارد .کاربرد مفهوم مصالح عمومی مستلزم آن است که با استفاده از تکنولوژی موجود مسائلی چون
انتقال درآمدهای بین منطقهای ،تاثیرات گسترده فضایی و مانند آنها را بهتر بشناسیم؛ چرا که نتایج عملی یا بالقوهای
در توزیع درآمد در جامعه دارند.
 .7شایستگی (استحقاق) :اگر در جایی نیاز به تاسیسات خاصی باشد ،باید منابع بیشتری برای مقابله یا حوادث به آن منطقه
اختصاص یابد .اگر مردم در ناحیهای سیلخیز زندگی کنند ،در حالی که مجبور به این کار نباشند و زندگی در آنجا به
مصالح عمومی یاری نمی رساند ،با تکیه بر اصول عدالت اجتماعی نباید جبران خسارت به این ناحیه را امری عادالنه به
شمار آورد .اما اگر افراد مجبور به زندگی در آن منطقه باشند ،آنگاه معیار اول یعنی نیاز برای توجیه جبران خسارت
میتواند مورد استفاده قرار بگیرد
بدین ترتیب هاروی دو ضابطه را برای دستیابی به عدالت اجتماعی ارائه میکند (سعیدی رضوانی.)179: 1797 ،
 توزیع درآمد به طریقی باشد که نخست نیازهای جمعیت هر منطقه را تامین کرده ،دوم ضرایب فزایندگی بین منطقهایبه حداکثر برسد و سوم ،تخصیص منابع به رفع مشکالت ناشی از محیط اجتماعی و فیزیکی بیانجامد.
 ساز و کارهای نهادی ،سیاسی ،سازمانی و اقتصادی به شیوهای صورت گیرد که دورنمای زندگی در محرومترین مناطقتا حد امکان بهبود یابد.

 -1-2اما چه بر سر عدالت اجتماعی در غیبت دموكراسی میآید؟
همانگونه که گفته شد عدالت بر بستر دموکراسی قرار دارد و در نبود آن در هر سه فرآیند چه چیزی را باید توزیع کرد؟ بین چه
کسانی باید توزیع شود و توزیع عادالنه چگونه صورت میگیرد؟ اختالل به وجود میآید  .این اختالل خود را به انحاء گوناگون نشان
میدهد و در نهایت به صورت بحران و شورشهای اجتماعی نمایانگر میشود .امروزه شاهد جنبشهای زیادی هستیم که در پی
اعتراض به عدم رعایت عدالت اجتماعی رخ میدهند و مسبب همه این بی عدالتی ها و توزیع نامناسب ثروت عدم وجود دموکراسی
صحیح است.
77

هاروی معتقد است که «آگاهی از تغییرهای اکولوژیکی باعث میشود که توزیع عادالنه در مقیاس منطقه ای و سرزمینی لزوما
مترادف با توزیع عادالنه در بین افراد نیست» او همچنین میگوید مساله علم جغرافیا یافتن نوعی سازمانیابی فضایی است که
سبب بهبود وضعیت مناطق محروم شود  .بدین معنا که بیشترین منابع باید به محروم ترین مناطق برسد .و دست یافتن به این امر
مشروط به طریقی است که قدرت مرکزی درباره پخش منابع تحت کنترل خود تصمیم میگیرد).(Harvey,1973
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هنگامیکه این قدرت از مشروعیت الزم در امر توزیع عادالنه برخوردار نباشد عدالت اجتماعی رو به فراموشی میرود و به
تبعیض در تخصیص منابع و نابرابری تقسیم ثروت منجر شده و در نهایت این نابرابریها به نارضایتی و جنبشهای اجتماعی ختم
میشود.
به عقیده هاروی جغرافیا نمیتواند در مقابل فقر و معضالت اجتماعی ای که در شهر وجود دارد بی طرف بماند و با بهره گیری
از منطق دیلکتیکی به اثبات این مطلب ی پردازد که سرمایه داری برای تضمین باز تولید خویش احتیاج به نابود سازی فضاهای
مکانی دارد).(Harvey,1973
به اعتقاد هاروی راه چاره دربرابر بیعدالتی هایی که به وسیله سرمایه داری های جهانی ایجاد شدهاند را در برداشت جدیدی از
پروژه روشنگری به همراه یک پروژه سیاسی مبتنی بر برداشت ماتریالیسم تاریخی از مبارزه طبقاتی است .هاروی بسیاری از این
جنبشهای اجتماعی را مورد تایید قرار میدهد و در مصاحبه اش با دیوید جانسون 1میگوید  ... :جاهای بسیاری در دنیا وجود دارند
که به نظر میرسد مردم در آنها راه هایی را یافتهاند که به یکدیگر هم به صورت افقی و هم به صورت سلسله مراتبی بپیوندند.
من نمونه ال آلتو2در بولیوی را خاطر نشان میسازم که به نظر میرسد این امر در آن جا اتفاق افتاده است .نمونه های دیگری
وجود دارند :من به شخصه بسیار تحت تاثیر جنبش دانشجویی شیلی قرار گرفتم که بسیار دموکراتیک و افقی است ،اما همزمان
پذیرفته است که به یک رهبری قاطع نیاز دارد .فکر میکنم همچنان که مدلهای بیشتر و بیشتری از این گونه ها توجه ما را جلب
میکنند ،افراد بیشتر و بیشتری آغاز بدین خواهند کرد که به یک شکل سازمانی عملی گرایش یابند »و در نهایت هاروی میگوید
که :
به نظر میرسد باید به نحوی از اِنحا شکلهای سازمانی بنا کنیم که رابطهی سیّالی بین پایههای مشخص مردمی با
گرایشها ،نیازها و خواستههای مختلف فرهنگی داشته باشند .اما رابطهای بین همهی اینها و شکلهای واسطِ سازماندهی و در
نهایت مجموعهی جهانی راهبردها وجود دارد .یکی از دالیل آن که مسألهی چگونگی ساماندهی کلّ شهر را در نظر میگیرم این
است که به نظرم شهر مانند «جهان» آن قدر عظیم و آنقدر دستنایافتنی نیست .حتی آن قدر عظیم و دستنایافتنی مانند
ساماندهی کلّ ایاالت متحد نیست ،بلکه ساماندهی چیزی است که دارای نوعی قلمرو سرزمینی است که تصورش امکانپذیر است:
نیروی سیاسی که به نمایندگی از شهروندان ،نه سرمایه ،بر زندگی شهری چیره باشد .بنابراین دلیل آن که فکر میکنم خطهی
شهری هدفی بسیار مهم و نقطهی مبارزه است آن است که کلّاً محلّی نیست و عالوه بر آن چون پیوندهای درونشهری و مناسبات
بین شهری پیشینهی بلندباالی مهمّی دارد .و از این رو ،فکر میکنم که چپ باید دربارهی ساماندهی در این سطح فکر کند … (
مصاحبه با لوکاس پالرو 7در مورد کتاب شهرهای شورشی ).
انچه از مطالب فوق استناد میشود این است که ابزار سرمایه داری همیشه و به طور الیتغیری در خدمت مقاصد سرمایه داری
است و مقاصد سرمایه داری با هدف عدالت اجتماعی سازگار نیست و تنها در صورت وجود دموکراسی است که میتوان عدالت
اجتماعی را در بین جوامع برقرار نمود.

نتیجه گیری
همانگونه که اشاره شد دموکراسی یکی از پایه های ایجاد شهر و متضمن عدالت اجتماعی است  .در نبود دموکراسی مفهوم
عدالت به واژه ای بی معنی بدل میشود و مناسبات قدرت و سرمایه داری جایگزین روابط توزیع و تقسیم عادالنه منابع میگردد.
این تبعیض و نابرابری نتیجه ای جز انواع مشکالت اجتماعی و اقتصادی نخواهد داشت و یکی از علل بروز بحرانهایی مانند فقر ،
بیکاری  ،فشار اقتصادی باال بر گروه های کم درامد جامعه و انواع مشکالت اقتصادی و اجتماعی میگردد .در این زمان فشارهای
ناشی از تبعیض در اثر عملکرد ناقص دموکراسی یا عدم وجود آن  ،خود را به صورت بحران های اقتصادی اجتماعی و جنبش های
اجتماعی نشان میدهد که در سالهای اخیر به طور مداوم شاهد چنین جنبشهایی هستیم.

1 David Johnson
2.El Alto
3 Lucas Palro
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هاروی میگوید شبکه شهری به واقع مجموعه ای بسیار قدرتمند از امکانات سیاسی است .بخشی از مبحث من این است که
ما باید درباره اینکه چگونه از شبکه شهری استفاده کنیم و چگونه از قدرت سیاسی نهفته در شهرهای تعطیل شده بهره گیریم ،
بیاندیشیم یا در شهرها به عنوان بخشی از آن چیزی که مبارزه سیاسی برایش رخ میدهد ،دخالت کنیم.
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