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چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر ،بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشگاا ماننگدران
است .سؤال اساسی تحقیق این است :چه عوامل اجتماعی بر افزایش و کاهش میزان اعتمگاد اجتمگاعی
دانشجویان دانشاا مذکور تأثیرگذار است؟ چارچوب نظری پژوهش حاضر مبتنی بر تئوریهای پاتنام
دربارۀ تأثیر استفاد ان رسانههای جمعی و مشارکت در انجمنهای مدنی بر اعتماد اجتمگاعی و نظریگۀ
رنستین و استول در مورد تأثیر تجربۀ تبعیض و احساس امنیت بر اعتماد میباشد .برای سنجش پایایی
ابزار پژوهش ان آلفای کرونباخ استفاد شد .جامعۀ آماری تحقیق ،دانشجویان دانشاا ماننگدرن هسگتند
که تعدادشان  0769نفر و حجم نمونه نیز  563نفر را شامل میشود .نتایج رگرسیون خطی چندمتغیگر
نشان میدهد که تمامی شش متغیر مستقل در مدل نهگایی بگا ی ماندنگد .ضگرای تگأثیر مگدل نهگایی
متغیرهای مستقل تبیینکنندۀ اعتماد اجتماعی نشان میدهد که به ترتیگ  ،متغیرهگای احسگاس امنیگت،
استفاد ان رسانههای داخلی ،امید به آیند  ،استفاد ان رسانههای خارجی ،تجربۀ تبعیض و عضگویت در
تشکلها بر اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشاا مانندران اثرگذار هستند .شایان ذکر اسگت کگه ان بگین
متغیرهای مطرحشد  ،تأثیر متغیرهای تجربۀ تبعیض و استفاد ان رسانههای خگارجی بگر متغیگر وابسگتۀ
مذکور منفی میباشد .مدل مذکور میتواند  39/8درصد ان تغییگرا اعتمگاد اجتمگاعی را تبیگین کنگد.
همچنین ،تحلیل مسیر مدل علّی تحقیق نشان میدهد که میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل مطرحشد
(بنابر اثرا مستقیم و غیرمستقیم) بر متغیر اعتماد اجتماعی متفاو است.
کلیدواژهها :اعتماد اجتماعی ،عضویت در تشکلهای دانشجویی ،استفاد ان رسانههای جمعی ،امید
به آیند  ،تجربۀ تبعیض ،احساس امنیت.
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 .1مقدمه و بیان مسأله

مطابق با تعریف فرهنگ انالیسی آکسفورد ،اعتماد به عنوان اتکا یا اطمینان به نوعی کیفیت
یا صفت یک شخص یا یک چیز یا اطمینان به حقیقت یک گفتگه ،توصگیف مگیشگود (گیگدنز،
 ،7586ص .)56 .نتومکا اعتماد را نوعی شرطبندی در مورد کگنشهگای اجتمگاعی دیاگران در
نمان آیند میداند و به نظر مارچ و السن ،ایدۀ محوری اعتماد این است کگه اعتمگاد بگر نگوعی
انتظار استوار است (تاجبخش ،7581 ،ص.)228 .
وجود اعتماد اجتماعی در جامعه ،تبگادل اجتمگاعی را در شگراید عگدم اطمینگان و ریسگک
تسهیل میکند .حتی در ایجاد روابد گروهی منسجم ،اعتماد نقگش بگارنتری نسگبت بگه تعهگد
اخال ی ایفا میکند و در تحقق نظم اجتماعی و نیز نندگی رونمر  ،عنصری ضروری و حیگاتی
به شمار میآید؛ عالو بر آن ،اعتماد اجتماعی میتواند به کاهش پیچیدگی جوامع مدرن کمگک
کند .در دنیای بدون اعتماد ،نندگی سخت و نظم اجتماعی شکنند میشگود .در صگور
وجود اعتماد ،نهادهایی که نوعاً مقررا

و نظار

عگدم

اجتماعی را در جامعه تولید و تقویگت مگی-

کنند و شراید سانمانی را برای همکاری در جامعه مهیا مگیسگانند ،بایگد بگرای بر گراری نظگم
اجتماعی ،عملکرد خود را به صورتی محکم و انعطگافناپگذیر اجگرا کننگد (افشگانی ،عسگکری
ندوشن ،فاضل نجف آبادی و حیدری ،7588 ،صص.)38-30 .
اعتماد اجتماعی در روابد بین شخصی و انتزاعی و تخصصی نیز عامگل مهمگی در پیشگرفت
جامعه به شمار میآید و النمۀ شکلگیری پیوندها و معاهدا

اجتماعی است .اعتماد اجتمگاعی

ایجادکنندۀ تعاون و همیاری بود و فقد در این حالت است که در عین وجود تفاو ها ادر به
حل مشکال

و انجام تعهدا

اجتماعی میشود .با این وجود ،بررسیها نشانگر آن اسگت کگه

نوعی مسأله در اساسیترین شاخص سرمایۀ اجتماعی؛ یعنی اعتماد اجتمگاعی بگه وجگود آمگد
است که مستلزم بررسی د یقتر و علمی است (گیدنز ،7581 ،ص.)32 .
در خصوص اعتماد دانشجویان ،مسأله این است که شکلگیری اعتماد آنهگا در همگۀ ابعگاد
دستخوش دگرگونیهای عمیقی شد است کگه ایگن مسگأله در دانشگاا هگا بگر اثگر اسگتفاد ان
دانشها و اطالعا

رون علمی و فرهنای و تطبیق شراید اجتماعی موجود با شراید اجتمگاعی
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در دیار نقاط جهان بسیار محسوستر است .دانشجویان ،اعتماد خگود را نسگبت بگه نهادهگا و
انجمنها به گفتمانهای منحصر در حونۀ خانواد و دوستان محدود نمیکنند و با باناندیشیای
که استفاد ان ارتباطا

و اطالعا

(مثل استفاد ان اینترنت و ماهوار ) برای آنها فگراهم کگرد

است ،به اعتماد خود جهت و شکل میبخشند .بنابراین ،روشنکگردن عوامگل مگؤثر بگر اعتمگاد
اجتماعی دانشجویان که آیندۀ جامعه در دستان پرتوان آنها است و چشم تمامی افراد جامعه به
تفکر و انتخاب آنها پیوند خورد است ،میتواند نقشی بسیار اساسی در شکلگیری اعتماد یگا
عدم اعتماد به نهادها و انجمنها و القای آن به آحاد جامعه ایفا کند .ان این رو ،آسگی شناسگی
این رابطه ان ضرورتی اساسی و حیاتی برخوردار است (طگالبی ،حیگدری و فگاطمینیگا،7588 ،
ص.)782 .
ان طرفی ،کاهش اعتماد اجتماعی در ایران در دهههای اخیر ،مسألهای است کگه بسگیاری ان
محققان آن را بررسی و گوشزد کگرد انگد (آناد ارمکگی7585 ،؛ آناد ارمکگی و کمگالی7585 ،؛
شارعپور7589 ،؛ رفیع پور .)7568 ،ان طرفی دیار ،النمگۀ حیگا

و شگکوفایی مطلگوب یگک

جامعۀ در حال گذر ،رشد و شکوفایی جوانان و بهخصوص ،دانشجویان آن جامعگه اسگت .در
کشور ما سالهاست که بحث جوانان و مسائل مربوط بگه آنهگا در مقگاطع نمگانی مختلگف ان
سوی افراد و سانمانهای مختلف مطرح میشود و همیشه مثل اغل

امور ،در ادامۀ کار عقگیم

میماند .آمارهای نارانکنندۀ طالق ،خودکشی ،خودسونی ،مصرف مواد مخدر و کاهش سگن
فحشا در بین جوانان ،همای نشانههایی ان مسائل اجتماعی جامعه اسگت .در مواجهگه بگا ایگن
طیف ان مشکال  ،تضعیف یا کاهش سطح روابد اجتماعی به عنوان یکگی ان مسگایل حگاد و
اساسی در این نمینه است ( دیمی ،7587 ،ص.)527 .
مروری بر تحقیقا

انجامشد در نمینگۀ اعتمگاد اجتمگاعی ،بگهخصگوص اعتمگاد اجتمگاعی

دانشجویان نشان میدهد که متغیرهای گوناگونی بر آن تأثیرگذار است که ان جمله میتگوان بگه
متغیرهای دینداری ،امیدواری به آیند  ،امنیت ،تجربۀ تبعیض ،استفاد ان رسانههگای داخلگی و
خارجی ،پایاا اجتماعی و ا تصادی و غیر اشگار کگرد (طگالبی و همکگاران7588 ،؛ محسگنی
تبریزی و شیرعلی7588 ،؛ کامران و احمدیان7588 ،؛ منصوریان و گدرتی .)7588 ،آنچگه کگه
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گذشته ابل ذکر است این است که هیچیک ان این تحقیقا

بگه بررسگی

تأثیر عضویت در تشکلهای دانشجویی بر اعتماد اجتماعی دانشجویان نپرداخته اسگت .ان ایگن
رو ،در پژوهش حاضر تالش میشود تا در کنار عوامل اجتماعی ،به بررسی تگأثیر عضگویت در
تشکلهای دانشجویی بر اعتماد اجتماعی پرداخته شود .به این ترتی  ،سؤال اساسی تحقیق این
است که :چه عوامل اجتمگاعی بگر افگزایش و کگاهش اعتمگاد اجتمگاعی دانشگجویان دانشگاا
مانندران تأثیرگذارند؟
 .2مبانی نظری تحقیق
 .1 .2پیشینۀ تحقیق

«اعتماد ،اجتماع و جنسیت :بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در بین دو جنس» عنوان پژوهشگی
است که توسد آناد ارمکی و کمالی ( )7585در شهرهای بیستوهشت استان کشور و با حجم
نمونۀ  8297نفر انجام شد .در این پگژوهش تگالش شگد تگا عگالو بگر متغیگر جنسگیت ،تگأثیر
متغیرهای وضعیت تأهل ،مصرف رسانهای و غیر بر اعتماد متقابل مگورد بررسگی گرار گیگرد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که سطح اعتماد متقابگل در کشگور ( 3/26ان  )79بگهخصگوص
اعتماد متقابل در میان ننان نسبت به مردان (به ترتی

 3/25و  )3/52پایین میباشد.

اوجا لو و ناهدی ( )7581در مقالهای با عنوان «بررسی اعتماد اجتماعی و عوامگل مگؤثر بگر
آن در بین ساکنان شهر ننجان» به روش پیمایشی به بررسی اعتماد اجتماعی پرداختهانگد .نتگایج
این تحقیق نشان میدهد که بین متغیر سنتگرایی ،پایاا اجتماعی و نیز متغیرهای سن ،جنس،
وضعیت تأهل ،مد

ا امت در شهر ،نوع نبان ،میزان تماشای تلویزیگون و رفگتن بگه سگینما بگا

اعتماد اجتماعی رابطۀ معناداری وجود ندارد؛ اما بین سنتگرایی و همچنین ،منطقۀ سکونت بگه
عنوان یکی ان ابعاد پایاا اجتمگاعی و نیگز بگین تحصگیال

و میگزان مطالعگۀ افگراد بگا اعتمگاد

اجتماعی ،رابطۀ معنادار و مستقیمی وجود دارد.
دیمی ( )7587در مقالهای با عنوان «بررسی میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بگر آن در
بین دانشجویان دانشاا ننجان» به بررسی تأثیر متغیرهای احساس آنگومی اجتمگاعی ،احسگاس
بیاانای اجتماعی ،احساس امیدواری اجتمگاعی ،احسگاس ا تگدار اجتمگاعی ،احسگاس منزلگت
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اجتماعی ،احساس تعهد اجتماعی ،حمایت ان نظم موجود ،احساس امنیت اجتمگاعی ،میگل بگه
مشارکت اجتماعی و میل به همبستای اجتماعی بر اعتماد اجتماعی پرداخته اسگت .در تحلیگل
نهایی متغیرهای میزان مشارکت اجتماعی ،همبستای اجتماعی و امنیت اجتماعی نسبت به سایر
متغیرها در تبیین اعتماد اجتماعی باالترین سهم را به خود اختصاص داد اند.
یافتههای طالبی و دیاران ( )7588در مقالهای تحت عنوان «عوامل مؤثر در اعتمگاد سیاسگی
دانشجویان صنعتی شریف» نشان میدهد که میاناین کلی اعتماد سیاسی در میگان پاسگ گویگان
 56درصد است و میاناین هر یک ان ابعاد اعتماد سیاسی برای نظام سیاسی  13درصگد ،اعتمگاد
به کنشگران سیاسی  57درصد و اعتماد به نهادهای سیاسی  51درصد اسگت .همچنگین ،همگۀ
متغیرهای مستقل (دینداری ،عامگرایی ،ارنشهای مادی و غیرمادی ،مشارکت در انجمگنهگای
دولتی ،استفاد ان رسانه) با متغیر وابسته (اعتماد سیاسی دانشجویان) رابطگۀ مثبگت و معنگاداری
دارند.
حیدرآبادی ( )7588تحقیقی با عنوان «اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی -فرهنای مؤثر بر
آن در بین جوانان  29تا  20ساله استان مانندران» انجام داد که یافتههای آن حگاکی ان آن اسگت
که میزان تحصیال

و طبقۀ اجتماعی ،رابطۀ منفی و معکوسی با میزان اعتماد اجتمگاعی دارنگد.

همچنین ،ارتباطا

انسانی ،جامعهپذیری خانوادگی و اعتقادا

دینی با اعتماد اجتماعی ،رابطگۀ

مثبت و معناداری دارند .مجموع این متغیرها  15درصد تغییرا

میزان اعتماد اجتماعی را تبیگین

میکنند .متغیرهای ارتباطا

انسانی و جامعهپذیری خانوادگی به ترتی  ،بیشگترین تگأثیر را بگر

اعتماد اجتماعی جوانان دارند .نتایج نشانگر آن است که میزان اعتماد بنیادین در بگین جوانگان،
بیشتر و باالتر ان سایر گونههای اعتماد (اعتماد تعمیمیافته و انتزاعی) است.
یافتههای کامران و احمدیان ( )7588در مقالهای با عنوان «بررسگی میگزان اعتمگاد اجتمگاعی
مردم به پلیس و عوامل مرتبد با آن در استان ایالم» نشان میدهگد کگه بگین متغیرهگای مسگتقل
(احساس امنیت ،خصوصیا

فردی ،دگرخواهی) با میزان اعتماد افراد به پلیس ،رابطۀ معنادار و

مستقیم و بین متغیرهای سن و تحصیال

با اعتماد نیز رابطۀ معنادار و منفی وجود دارد.
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محسنی تبریزی و شیرعلی ( )7588در پژوهشی با عنوان «عوامل مؤثر بر اعتمگاد اجتمگاعی
دانشجویان ایرانی خارج ان کشور :مورد پژوهش دانشاا های کشور آلمان» که براساس بخشگی
ان اطالعا

برگرفته ان پیمایش بررسی جامعهشناختی نقش اعتماد بگر میگزان تمایگل بانگشگت

دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج ان کشور که در کشور آلمان انجام گرفته ،تنظگیم
شد است .جامعۀ آماری این تحقیق را  0279دانشجوی مشغول به تحصیل در  52شگهر آلمگان
تشکیل دادند که ان بین آنها یک نمونۀ  581نفری با ضگری

اطمینگان  9/93انتخگاب شگد .بگا

توجه به نیکویی برانش مدل تحلیلی ان طریق کاربرد رگرسیون چندگانه و تحلیل مسگیر نتگایج
به دست آمد  ،نشان میدهد که برحس

ارنش بتا ،متغیرهای طول مگد

ا امگت در خگارج ان

کشور ،وضعیت تحصیلی ،تعدد سفر به ایران ،نارضگایتی و وضگعیت اجتمگاعی -ا تصگادی بگه
عنوان تعیینکنند ترین عوامل تأثیرگذار بر اعتماد اجتماعی دانشجویان مطرحاند.
یافتگگههگگای منصگگوریان و گگدرتی ( )7588در مقالگگهای بگگا عنگگوان «اعتمگگاد اجتمگگاعی و
تعیینکنند های آن :رهیافت نهادمحور یا رهیافت جامعهمحور» نشان میدهد که بین متغیرهگای
مستقل تجربۀ تبعیض ،فساد ،احساس امنیت اجتماعی ،اعتماد نهادی و سن بگا اعتمگاد تعمگیم-
یافته ،رابطۀ معناداری وجود دارد؛ اما رابطۀ متغیرهای میگزان عضگویت در گگرو هگای رسگمی،
میزان استفاد ان رسانهها ،میزان عضویت در گرو های غیررسمی ،تحصگیال  ،درآمگد و مرتبگۀ
شغلی با اعتماد تعمیمیافته ،معنادار نیست.
باباناد بایی ( )7580در ارتباط با پایاننامگۀ کارشناسگی ارشگد خگود تحقیقگی را بگا عنگوان
«بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی» انجام داد که موضوع اصلی آن ،بررسی تأثیر
اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی مثبت و منفی میباشد .عالو بر اعتماد پنج متغیر نمینگهای
(جنس ،سن ،تحصیال  ،تأهل و درآمد) نیز مورد بررسی رار گرفگت .جامعگۀ آمگاری تحقیگق
افراد  29ساله و باالتر ساکن شهر بابل و حجم نمونه  192نفگر را شگامل مگیشگود .یافتگههگای
تحقیق نشان میدهد تفاو

میاناین اعتماد اجتماعی ننان و مردان ،معنادار اسگت؛ امگا تفگاو

میاناین اعتماد اجتماعی افراد متأهل و مجرد معنادار نیست .رگرسیون خطگی سگاد نیگز نشگان
میدهد که تأثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی مثبت و منفی معنادار است.
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اسلنر و براون )2995( 7در پژوهشی با عنوان «نابرابری ،اعتماد و مشارکت مگدنی» در سگال
 2995و با استفاد ان داد های ایالتی آمریکا در دهههای  7069،7089و  7009به بررسگی علگت
مشارکت افراد در اجتماعا
آنمودند :نابرابری موج

مدنی پرداختنگد .آنهگا چهگار فرضگیۀ اصگلی را در ایگن پگژوهش
بیاعتمادی میشود؛ اثرا

غیرمستقیم و ان طریق اعتماد است نه به صور

نابرابری بر مشگارکت بیشگتر بگه صگور

مستقیم؛ اعتماد تأثیر بیشتری بر انواع اجتماعی

مشارکت مدنی دارد تا بر مشارکت سیاسی ،و تأثیر اعتماد بگر مشگارکت مگدنی بیشگتر ان تگأثیر
مشارکت مدنی بر اعتماد است .این چهار فرضیه مورد تأیید رار گرفت .یافتهها نشان مگیدهگد
که نابرابری موج

کاهش اعتماد تعمیمیافته میشود و ویترین تعیینکنندۀ آن است.

لگی ،پگیکلس و سگیویج )2993(2در پژوهشگی تحگگت عنگوان «سگرمایۀ اجتمگاعی و اعتمگگاد
اجتماعی در بریتانیا» ،به بررسی وضعیت شبکههای اجتمگاعی غیگررسگمی (تعلگق همسگایای،
شبکۀ اجتماعی) و شبکههای اجتماعی رسمی (مشارکت مدنی) در بریتانیا پرداختند .یافتگههگای
این تحقیق نشان میدهد که شراید فرهنای -اجتماعی بر روی ایجاد سگرمایۀ اجتمگاعی تگأثیر
میگذارد .مردمی که در شراید نامساعد رار دارند ،بیشتر احتمگال دارد کگه سگرمایۀ اجتمگاعی
خود را ان روابد ضعیف و کسانی که در شراید مساعد رار دارند نیز به احتمال گوی سگرمایۀ
اجتماعی خود را ان مشارکت مدنی رسمی کس

میکنند .آنها همچنین ،دریافتند کگه سگرمایۀ

اجتماعی بر روی شراید فرهناگی -اجتمگاعی مگردم تأثیرگگذار اسگت .شگبکههگای اجتمگاعی
غیررسمی در مقایسه با مشارکت مدنی رسمی تأثیر بیشتری در ایجاد اعتماد اجتماعی دارد.
 یافتههای اوری )2990( 5در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر رسگانههگای خبگری بگر اعتمگادسیاسی» ،حاکی ان آن است که تأثیر مثبت یا منفی رسانههای خبری بر روی اعتماد سیاسی هگم
به منابع خبری (مانند تلویزیون یا روننامه) و هم به سطح اعتماد فعلی افگراد بگه نظگام سیاسگی
بستای دارد .افرادی که سطح اعتماد سیاسی آنها پایین است ،ارایۀ اخبار (صگرفنظگر ان منبگع
خبری) سب

افزایش و کاهش اعتمادشان نمیشود؛ اما افرادی کگه اعتمگاد اجتمگاعی آنهگا در
1 Uslaner & Brown
2 Li, Pickles and Savage
3 Avery
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سطح باالتری رار دارد ،اعتمادشان تحت تأثیر اخبار روننامههگا افگزایش و تحگت تگأثیر اخبگار
تلویزیون کاهش مییابد.
مروری بر آنچه که در پیشینۀ پژوهش آمد است ،نشاندهندۀ آن اسگت کگه گرچگه تمگامی
این تحقیقا

به موضوع اعتماد اجتماعی (به عنوان متغیر مستقل یگا وابسگته) پرداختگهانگد؛ امگا

هیچکدام ان آنها تأثیر عضویت در تشکلها بر اعتماد اجتماعی را مورد توجه رار نداد اند؛ بگه
بیانی دیار ،مطالعۀ نقش عضویت در تشکلهای دانشگجویی بگر اعتمگاد اجتمگاعی دانشگجویان
موضوعی است که در پژوهشهای اجتماعی به آن پرداخته نشد است.
 .2 .2چارچوب نظری

به نظر پاتنام ،اعتماد اجتماعی در جوامع مدرن ان دو منبع مرتبد؛ یعنگی هنجارهگای معاملگۀ
متقابل و شبکههای مشارکت مدنی ناشی میشود .هنجارهایی کگه اعتمگاد را تقویگت مگیکننگد،
توسعه مییابند؛ چراکه هزینگههگای معگامال

را کگاهش داد و همکگاری را تسگهیل مگیکنگد.

مهمترین این هنجارها ،هنجارهای معاملۀ متقابل است .معاملۀ متقابل دو نگوع اسگت :نگوع اول،
مبادلۀ متوانن خواند میشود که در این نوع مبادله چیزهای باارنش به طگور هگمنمگان ،مبادلگه
میشوند؛ مانند مو عی که همکاران رونهای تعطیلشان را با هگم عگوم مگیکننگد؛ امگا معاملگۀ
متقابل عمومی به رابطۀ تبادلی مداومی اشار دارد که در همه حال یکطرفه و غیرمتوانن است؛
اما انتظارا

متقابلی ایجاد میکند؛ مبنی بر اینکه سودی که اکنگون اعطگا شگد  ،بایگد در آینگد

پرداخت شود؛ برای مثال ،دوستی اغل

به معاملۀ متقابل عمومی تبدیل میشود .هر فگردی کگه

در نظام معاملۀ متقابل عمل مگیکنگد ،معمگوالً ترکیبگی ان دو انایگز را دارا مگیباشگد :دوسگتی
کوتا مد

و حفظ منافع خود در بلندمد

(باباناد بائی ،7580 ،ص.)36 .

به عقیدۀ پاتنام یک هنجار مؤثر مبتنی بر معاملۀ متقابل عمومی ممکن اسگت بگا شگبکههگای
انبوهی ان مبادال

اجتماعی مرتبد است .در جوامعی که در آنها مردم میتوانند مطمئن باشگند

که اعتماد مورد سوءاستفاد رار نمیگیرد؛ بلکه جبران میشود ،احتمال نیادتگری بگرای انجگام
مبادال

وجود دارد .مبادال

مکرّر طی یک دورۀ نمانی نیز به نوبۀ خود ،توسگعۀ یگک هنجگار
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معاملۀ متقابل عمومی را به دنبال دارد .ان سویی دیار ،روابگد اجتمگاعی مگداوم نیگز مگیتوانگد
انایز هایی را برای ابل اعتمادبودن ایجاد کند (همان.)38 :
هر جامعهای ان طریق شبکههای رسمی و غیررسگمی ارتباطگا و مبگادال بگین افگراد شگناخته
میشود .بعضی ان این شبکهها اساساً افقی هستند و شهروندان برخوردار ان وضعیت و گدر برابگر
را دور هم جمع میکنند؛ اما بعضی دیار شبکههای عمودی میباشگند کگه شگهروندان نگابرابر را بگه
وسیلۀ روابد نابرابر مبتنی بر سلسلهمرات

و وابستای به هم پیوند میدهنگد .البتگه در جهگان وا عگی

تقریباً همۀ شبکهها مخلوطی ان عمودی و افقی هستند (فیرونآبادی ،7581 ،ص.)738 .
به نظر پاتنام ،شبکههای مشارکت مدنی ان جمله انجمنهای همسایای ،کانونهای سرودخگوانی،
تعاونیها ،باشاا های ورنشی ،احزاب تود ای و غیر  ،کنش افقی شدید را بگه نمگایش مگیگذارنگد.
هرچه این شبکهها در جامعهای متراکمتر باشند ،احتمال بیشتری وجود دارد که شهروندان بتواننگد در
جهت منافع متقابل همکاری کنند (همان) .ان این رو ،براسگاس دیگدگا پاتنگام مگیتگوان گفگت کگه
عضویت در تشکلهای دانشجویی که بستر تعامل بیشتر دانشجویان را فگراهم مگیسگاند ،مگیتوانگد
سب

افزایش میزان اعتماد اجتماعی آنها شود؛ به عالو  ،وی در تبیین کاهش اعتماد ،عامل رسانههگا

و بهویژ  ،تلویزیون را دارای اهمیت نسبتاً نیادی میداند؛ چراکه تلویزیگون افگراد را بگه درون خانگه-
های خود و به دور ان تعامال

اجتماعی میبرد (همان ،ص.)730 .

باید اضافه کرد که اگرچه در ارتباط با رسانههای خارجی میتوان این تبیین را پذیرفت ،بگه
این دلیل که سگطح تعامگل اجتمگاعی را کگاهش داد و ان سگویی دیاگر ،ارنشهگای مغگایر بگا
ارنشهای جامعه را تبلیغ میکنند؛ اما در ارتباط با رسانههای داخلی ،این تبیگین ابگل پگذیرش
نیست؛ نیرا رسانههای داخلی ،علیرغم کاهش سطح تعامل اجتماعی افراد ،میتواننگد بگا تبلیگغ
ارنشهای همسو با اعتماد اجتماعی ،سب

افزایش آن در جامعه شوند.

رنستین و استول نیز معتقدند که وجود اعتماد تعمیمیافته ،نشانگر آمادگی بالقوۀ شگهروندان جهگت
همکاری و مشارکت با هم و انجام فعالیتهای مدنی است .نارشهای مربوط بگه اعتمگاد تعمگیمیافتگه
فراتر ان مرنهای تعامل رودررو رفته و افرادی را که باهم آشنا نیستند ،یکپارچه مگیسگانند .همچنگین،
این نارشها فراتر ان محدود های خویشاوندی ،دوستی و آشنایی گسترش مییابند .به گفتۀ آنها ایگن
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نظریه بر این اندیشۀ لوی استوار است کگه برداشگتهگای افگراد ان نهادهگای سیاسگی کارآمگد ،عگادل و
منصف ،بر اعتماد تعمیمیافتۀ افراد ،مؤثر است .نهادهگای دولتگی منشگأ ایجگاد اعتمگاد هسگتند ،فقگد در
صورتی که شهروندان آنها را ابل اعتماد بدانند .آنها با اشار به نظر لوی ،تأکید مگیکننگد کگه دولگت
باید راردادهایی منعقد ساند که در آن بگر فگراهمآوردن اطالعگا  ،نظگار
حقوق و وانین مربوط به مجانا

گوانین و اجگرا و اعمگال

انونشکنان تأکید شگود .بنگابراین ،وظیفگۀ نهادهگای گانون و نظگم،

شناخت و مجانا افراد خائن است که دست به دندی ،جنایگت و سگایر اعمگال غیگرهمکارانگه ند و
بنابراین ،اعتماد را خدشهدار میکنند .اگر شهروندان بدانند که این نهادهگا بگه طگور منصگفانه و کارآمگد
عمل میکنند ،میتوانند باور کنند که شانس فرار افراد خگائن و غیر ابگل اعتمگاد ان چناگال گانون کگم
است در نتیجه ،شهروندان به این نتیجه میرسند که مردم دلیل خوبی برای اجتناب ان اینگونگه رفتارهگا
دارند و بنابراین ،بیشتر مردم ابل اعتماد هستند (منصوریان و درتی ،7588 ،صص.)706-700 .
ان نظر رنستین و استول ،آنچه برای اعتماد تعمیمیافته مهم است ،کارآمدی و عدالت این نهادهگا
میباشد .در مجموع ،اگر شهروندان به کارآمدی و عدالت نهادها ،بهویژ نظام ضایی و پلیس اعتقگاد
داشته باشند ،راحتتر به دیاران اعتماد میکنند؛ به عالو  ،ارنیابی شگهروندان ان عملکگرد نهادهگای
دولتی که با آنها تعامل دارند ،نیز بر اعتماد آنها تأثیرگذار است .آنها در تبیین اعتمگاد تعمگیمیافتگه
بیان میکنند که نهادها ممکن است موج

تجربۀ تبعگیض و بگیعگدالتی در شگهروندان ،بگه هناگام

تماس مستقیم با آنها شود که نتیجۀ آن ،کاهش میزان اعتماد اجتمگاعی افگراد اسگت ..ان ایگن رو ،بگا
توجه به نظریۀ رنستین و استول ،میتوان گفت که احساس امنیت فرد در رابطه بگا سگایر شگهروندان
در جامعه و تجربۀ تبعیض وا عی توسد شهروندان (در رابطه با نهادها) در طگول ننگدگی مگیتوانگد
بر اعتماد اجتماعی افراد تأثیرگذار باشد (همان ،ص.)299 .
 .3 .2فرضیههای تحقیق

با توجگه بگه نظریگا

مطگرحشگد در چگارچوب نظگری تحقیگق و تحقیقگا

فرضیههای نیر مطرح است:
 )7عضویت در تشکلها بر اعتماد اجتماعی دانشجویان تأثیر مثبت دارد.
 )2احساس امنیت بر اعتماد اجتماعی دانشجویان تأثیر مثبت دارد.

انجگامشگد ،
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 )5تجربۀ تبعیض بر اعتماد اجتماعی دانشجویان تأثیر منفی دارد.
 )1امیدواری به آیندۀ شغلی و تحصیلی بر اعتماد اجتماعی دانشجویان تأثیر مثبت دارد.
 )3استفاد ان رسانههای جمعی داخلی بر اعتماد اجتماعی دانشجویان تأثیر مثبت دارد.
 )7استفاد ان رسانههای جمعی خارجی بر اعتماد اجتماعی دانشجویان تأثیر منفی دارد.
 .3روش تحقیق
 .1 .3جامعۀ آماری و حجم نمونه

پژوهش حاضر ان نوع روش پیمایشی و مقطعی است .برای گردآوری اطالعا ان پرسگشنامگۀ
خوداجرا استفاد شد است .جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل همۀ دانشجویان دانشگاا ماننگدران
در بهار سال  7509بود که طبق اطالعا ادارۀ کل آمونش دانشاا مانندران تعدادشگان  0769نفگر
میباشد .حجم نمونه در پژوهش حاضر با توجه به جدول مورگگان  569نفگر انتخگاب شگد کگه بگه
منظور کاهش خطای ناشی ان نمونهگیری و احتمال نا صبودن برخی ان پرسشنامهها ،حجگم نمونگه
تحقیق ان 569مورد به 589مورد افزایش یافت که با حذف پرسگشنامگههگای نگا ص بگه  563مگورد
تقلیل یافت .شیوۀ نمونهگیری در پژوهش حاضر تصادفی ساد است.
 .2 .3تعریف مفاهیم و عملیاتیکردن متغیرهای تحقیق
اعتماد اجتماعی

فرهنگ معین ،اعتماد را تکیهکردن بر ،واگذاشتن کار به کسی و سپردن چیزی به کسی معنا کگرد
است و اعتمادکردن را به معنای وثوق به کسی یا اطمینانکردن به کار برد است ،فرهنگ عمیگد نیگز
همین معنا را به کار برد است؛ اعتماد یعنی تکیهکردن ،متکیشدن به کسی ،کاری را بیگمگان بگه او
سپردن و واگذاشتن کار به کسی .در فرهنگ انالیسی آکسفورد ،اعتماد به عنوان اتکا یگا اطمینگان بگه
نوعی کیفیت ،صفت یک چیز ،یا اطمینان به حقیقت یک گفته ،تعریف شگد اسگت (بابگاناد بگایی،
 ،7580ص .)68 .به گفتۀ نیمل اعتماد و تی وجود خواهد داشت که آدم بگه کسگی یگا اصگلی بگاور
داشته باشد .اعتماد بیانکنندۀ این احساس است که میان تصور ما ان یک موجود و خگود آن موجگود
پیوند و وحد معینی وجود دارد و ادراك ما ان آن موجود ان تداوم معینی برخوردار اسگت (گیگدنز،
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 ،7586ص .)55 .دویچ 7رفتار اعتمادکردن را کنشهایی توصیف میکند که آسگی پگذیری شگخص
نسبت به دیاری را که رفتارش در وضعیت ویژ ای تحت کنترل فرد نیست ،افزایش مگیدهگد .ایگن
تعریف ،رفتار اعتمادکردن یا بر راری اعتماد را به وضعیتهایی محدود میکند که در آن نیان بگالقو
بیشتر ان منفعت بالقو است (کلمن ،7587 ،صص .)738-730 .جیان فرانکو پوچی 2معتقد است کگه
اعتماد میان اشخاص ،یک جهتگیری اخال ی است که برای حفگظ جامعگۀ دموکراتیگک بایگد میگان
اکثر افراد جامعه وجود داشته باشد (پاتنام ،لئوناردی و نانتی ،7589 ،ص.)730 .
در پژوهش حاضر ،اعتماد اجتماعی به عنوان مجموعگهای ان انتظگارا  ،تعهگدا اکتسگابی و بگه
لحاظ اجتماعی تأییدشد  ،در نظر گرفته شد اسگت کگه افگراد نسگبت بگگه یگکدیاگر و نسگبت بگه
سانمانها و نهادهای مربوط به ننگدگی اجتماعیشگان دارنگد (انکیگا و غفگاری ،7589 ،ص )0 .و بگه
چهار بعد تقسیم میشود که شامل اعتماد بین شخصگی ،بنیگادین ،نهگادی ،تعمگیمیافتگه (اعتمگاد بگه
غریبهها) میباشد.
* اعتماد بین شخصی نوعی ان اعتماد است که در جریان روابد مستمر چهر بهچهر شگکل
میگیرد؛ مانند اعتماد به خانواد  ،دوستان ،همکاران و غیر (باباناد بگایی ،7580 ،ص .)88 .در
تعریف عملیاتی این بعد  3مؤلفه در نظر گرفته شد کگه عبگار انگد ان خگانواد  ،خویشگاوندان،
دوستان ،همکالسیها ،همسایهها .در ارتباط با هر مؤلفه  1گویه یا سؤال مطرح شد.
* اعتماد بنیادین ،نارشی است نسبت به خود و دنیای پیرامون که رفتار و اعمال ما را متأثّر
میساند و موج

تقویت این تفکر میشود که افراد و امور جهان ابگل اعتمادنگد (اوجگا لو و

ناهدی ،7581،ص .)799 .برای سنجش این بعد ان اعتماد 3 ،گویه طرح شد.
* اعتماد تعمیمیافته (اعتماد به غریبهها) عبار است ان حسنظگن بگه افگراد جامعگه ،جگدای ان
تعلق آنها به گرو های ومی و بیلهای (باباناد بایی ،7580 ،ص .)88 .در تعریف عملیاتی این بعگد
ان اعتماد اجتماعی ان سه مؤلفه استفاد شد که عبار اند ان کنشگران سیاسی ،کنشگگران آمونشگی
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و شهروندان .برای سنجش اعتماد به کنشگران سیاسی  3گویه ،برای سنجش اعتماد بگه کگنشگگران
آمونشی  3گویه و برای سنجش اعتماد به شهروندان  0گویه طرح شد.
* اعتماد نهادی به معنای داشتن حسنظن به نهادهای آمونشی ،ا تصادی ،سیاسگی ،مگذهبی
و اعتقاد به توانمندی این نهادها در حل مسائل و نیز رضایت کلی ان عملکردهای آنهگا اسگت
(همان ،ص .)80 .در تعریف عملیاتی این بعد ان اعتماد اجتماعی 1 ،مؤلفه مدنظر گرار گرفگت
که شامل نهادهای سیاسی ،فرهنای ،آمونشی و ا تصادی میباشگد .جهگت سگنجش اعتمگاد بگه
نهادهای سیاسی  77گویه ،برای سنجش اعتماد به نهادهگای فرهناگی  3گویگه ،بگرای سگنجش
نهادهای آمونشی  2گویه و برای سنجش نهادهای ا تصادی  1گویه طرح شد.
استفاده از رسانهها

رسانههای جمعی عبار اند ان تمام ابزارهای غیرشخصی ارتباط که به این وسیله ،پیگامهگای
بصری و یا سمعی ،به طور مستقیم به مخاطبان انتقال مییابند؛ مانند تلویزیون ،رادیو و غیگر  .در
تعریف عملیاتی این مفهوم ،دو مؤلفۀ رسانههگای داخلگی و رسگانههگای خگارجی مگدنظر گرار
گرفت .برای سنجش استفاد ان رسانههای داخلی ان  1گویه و برای سنجش استفاد ان رسگانه-
های خارجی ان  3گویه استفاد شد.
تجربۀ تبعیض

تبعیض به دو صور تحقق میپذیرد :نخست تبعیضی است که براساس وانین موضوعه اعمگال
میشود؛ به این معنا که گروهی با تکیه بر وانین موجود ،ان امتیاناتی ویژ برخوردار میشوند .نمونگۀ
خاص این نوع تبعیض در جامعه مبتنی بر آپارتاید صور میگیرد .دوم ،تبعیض اجتماعی است کگه
نه براساس وانین؛ بلکه در عمل صور میگیرد؛ به این معنگا کگه بگه ظگاهر ،همگه در برابگر گانون،
یکسان هستند؛ اما اساس نندگی مردم چنان است که گگرو هگای محگروم در حاشگیۀ جامعگه متولگد
میشوند ،نندگی میکنند و حیا خود را به پایان میبرند .هرچند همه ،طبگق گانون حگق دارنگد ان
همۀ فرصتها برخوردار شوند؛ اما در عمل ،امکانا فقد برای تعدادی حاصگل مگیشگود نگه بگرای
همه .تبعیض نوع اول رسمی است و تبعیض نوع دوم غیررسمی و عملی اسگت (سگاروخانی،7569 ،
ص .)297 .در تعریف عملیاتی تجربۀ تبعیض ،تبعیض عملی و غیررسمی مدنظر است؛ به ایگن معنگا
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که آیا فرد در طول نندگی خود در مواجهه با اموری که به نهادهای اجتماعی مربوط اسگت ،مشگمول
بیانصافی ،بیعدالتی و تبعیض وا ع شد است .جهت سنجش این متغیر ان  7گویه استفاد شد.
احساس امنیت

نبود نارانی خاص در مواجهه با امور اجتماعی و نوعی احسگاس بهگرونی عمگومی اسگت.
برای عملیاتیکردن احساس امنیت در این تحقیق ،ابعاد ا تصادی و اجتمگاعی (آبگرو و حیثیگت)
آن در جامعه مدنظر رار گرفت که جهت سنجش بعد ا تصادی ان  5گویه و برای سنجش بعگد
اجتماعی نیز ان  5گویه استفاد شد.
امیدواری به آینده شغلی و تحصیلی

به این معنا است که افراد نسبت آیندۀ تحصگیلی و شگغلی خگویش نارانگی نداشگته باشگند.
جهت سنجش این مفهوم ان  3گویه استفاد شد.
عضویت در تشکلهای دانشجویی

تشکل؛ یعنی مجموعهای ان افراد که براساس آرمان ،ایمان و نقطهنظرهای مشترك گرد هم بیاینگد
تا بتوانند نمینه را برای رشد اخالق کار دستهجمعی و بگرای رشگد اسگتعدادها و شگناخت کادرهگا و
تربیت آنها و تهیۀ برنامهها و بول مسؤولیت اجرای برنامگههگا همگوارتر کننگد .نمگانی کگه تشگکل
مطرحشد  ،دانشجویی باشد ،حکایت ان آن دارد که این تشکل در دانشاا شگکل گرفتگه و اعضگای
آن دانشجویان هستند .جهت سنجش این متغیر ،عضویت در تشکلهای دانشگاا ماننگدران مگدنظر
رار گرفت .تعداد این تشکلها  21مورد است کگه شگامل دو تشگکل بسگیج (بسگیج ،هسگتۀ علمگی
بسیج) ،پنج تشکل مذهبی (کانون امام حسن مجتبی ،کانون رآن و عتگر  ،هیگأ محبگان حسگین،
کانون طرح حکمت ،کانون شهدا) ،پنج تشکل هنری (کانون موسیقی ،کانون فگیلم و عکگس ،کگانون
تئاتر ،کانون هنرهای تجسمی ،کانون صنایع دستی) ،پنج تشکل فرهنای (نهاد رهبری ،کانون شگعر و
ادب ،کانون گردشاری ،کانون هالل احمر ،کانون مانندران شناسی) ،چهگار تشگکل علمگی (انجمگن
علمی ،کانون نجوم ،انجمن رباتیک دانشگجویی ،کگانون جهگاد دانشگااهی) ،تشگکلهگای ورنشگی،
شورای صنفی ،انجمن اسالمی می باشگد .جهگت ارنیگابی میگزان عضگویت افگراد در تشگکلهگا ،بگه
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عضویت در هر تشکل ،نمرۀ یک و به عدم عضویت در آن ،نمرۀ صفر اختصاص یافت کگه میگاناین
نمرا کس شدۀ فرد در  21تشکل ،نشاندهندۀ میزان عضویت فرد در تشکلها میباشد.
 .3 .3روایی (پایایی) و اعتبار تحقیق

جهت ارنیابی میزان پایایی ابزار تحقیق ان آلفای کرونباخ استفاد شد که نتایج آن در جدول
نیر آمد است .اعتبار ابزار پژوهش حاضر نیز مبتنی بر اعتبار صوری است.
جدول  -1ضریب آلفای کرونباخ متغیرها
نوع متغیر

متغیر

آلفای کرونباخ

وابسته

اعتماد اجتماعی

9/03

رسانههای جمعی داخلی

9/65

رسانههای جمعی خارجی

9/80

تجربه تبعیض

9/83

احساس امنیت

9/37

امیدواری به ایند

9/70

مستقل

 .4یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی نشان میدهد که  73/8درصد پاس گویان را ننان و  51/2درصد آنهگا را
مردان تشکیل میدهند .تقریباً  88درصد پاس گویان مجرد هسگتند 77 .درصگد آنهگا متأهگل و
تقریباٌ  7درصد آنها مطلقه یا بیو اند .بیشتر پاس گویان ( 77/2درصد) در گرو سنی  78تگا 27
سال و کمترین فراوانی به گرو سنی  59تگا 51سگال اختصگاص داشگته اسگت کگه  9/5درصگد
پاس گویان را شامل میشود .میاناین سنی پاس گویان  27سال میباشد.
تونیع پاس گویان برحس

متغیرهای اصلی تحقیق در جگدول ( )2آمگد اسگت .بگراسگاس

یافتههای این جدول میتوان گفت که:
 .7در تمامی پاس گویان حدی ان اعتماد اجتماعی وجود دارد؛ اما میزان آن در افراد متفاو
است؛ به این معنا که میزان اعتماد اجتماعی  75/3درصد پاس گویان در حد پایین 7/5 ،درصگد
در حد متوسد و  53/2درصد افراد در حد باال میباشگد .میگاناین اعتمگاد اجتمگاعی  2/67ان 3
است که تقریباً در حد متوسد میباشد.
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 9/8 .2درصد پاس گویان اصالً به آیند امیدوار نیستند .همچنین ،میزان امید به آیند در  63/5درصد
افراد در حد پایین 3/1 ،درصد در حد متوسد و  78/3درصد در حد باال رار دارد .میاناین امید به آیند
 2/26ان  3میباشد که تقریباً ضعیف است.
 .5احساس امنیت در تمامی پاس گویان وجود دارد؛ اما میزان این نوع احسگاس در افگراد متفگاو
است .بر این اساس ،میزان احساس امنیت در  73/1درصد افگراد در حگد پگایین72/7 ،درصگد در حگد
متوسد و  22/3درصد در حد باال رار دارد .میاناین احساس امنیت  2/76ان  3است که تقریباً در حگد
متوسد میباشد.
جدول  -2توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان اعتماد اجتماعی ،امید به آینده ،احساس
امنیت ،تجربۀ تبعیض و استفاده از رسانههای جمعی
متغیر7

باال

متوسد

پایین

اصال

میاناین ان 3

اعتماد اجتماعی
امید به آیند
احساس امنیت

53/2
78/3
22/3

7/5
3/1
72/7

75/3
63/5
73/1

9
9/8
9

2/67
2/26
2/76

تجربۀ تبعیض

59/2

3/7

71/6

9

2/77

استفاد ان رسانههای جمعی

0/7

1

87/5

3/7

7/70

 .1تمامی پاس گویان تبعیض را تجربه کرد اند؛ اما به میزان متفاو ؛ چراکه  59/2درصد پاسگ گویگان
تا حد نیادی تبعیض را تجربه کردند؛ اما میزان تجربۀ تبعیض  3/7درصگد افگراد در حگد متوسگد و 71/6
درصد در حد پایین است .میاناین تجربۀ تبعیض  2/77ان  3میباشد که تقریباً در حد متوسد است.
 3/7 .3درصد پاس گویان اصالً ان رسانههای جمعی استفاد نمیکنند .همچنگین ،میگزان اسگتفاد ان
رسانههای جمعی در  87/5درصد پاس گویان در حد پایین 1 ،درصد در حد متوسد و  0/7درصگد در
حد باال رار دارد .میاناین استفاد ان رسانههای جمعی( 7/70ان  )3نیز ضعیف میباشد.
 7در این پژوهش جهت برآورد میزان اعتماد اجتماعی (و سایر متغیرها) افراد ان ( )computeبا روش( )meanاستفاد
شد است که در این روش نرمافزار  spssمیاناین نمرا

کس شدۀ افرد را منظور میکند .بنابراین ،دامنۀ تغییرا

افراد (در تمامی موارد)ان  9تا  3است .براساس مقیاس ساخته شد در این تحقیق  ،کسانی که نمرۀ  9کس

نمرا

کرد اند ،کسانی

هستند که در گرو اصالً ،کسانی که نمرۀ آنها باالتر ان  9تا  2.3میباشد ،در گرو پایین  ،کسانی که نمرۀ آنها باالتر ان
 2.3تا  5.3است ،در گرو متوسد و کسانی که نمرۀ آنها باالتر ان  5.3تا  3است ،در گرو باال جای گرفتهاند.
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جدول  -3توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عضویت در تشکلهای دانشجویی
فراوانی

درصد

عضویت در تشکل
عدم عضویت

783

10/5

عضویت در حدا ل یک تشکل

709

39/6

عضویت در تمام تشکلهای دانشجویی

9

9

جمع

563

799

براساس داد های جدول ( )5میتوان گفت که  10/5درصد پاس گویان عضو هیچکدام ان تشکلهگای
دانشجویی نیستند و در مقابل 39/6 ،درصد آنها حدا ل در یکی ان این تشکلها عضویت دارند.
جدول  -4توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عضویت در تشکلهای دانشجویی
تشکلهای بسیج

بلی

خیر
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

بسیج

286

67/3

88

25/3

تشکل ورنشی

577

81/5

30

73/6

هستۀ علمی بسیج

551

80/7

17

79/0

انجمن علمی

519

09/6

53

0/5

کانون امام حسن مجتبی

536

03/2

78

1/8

کانون شعر و ادب

538

03/3

76

1/3

کانون ران و عتر

530

03/6

77

1/5

530

03/6

77

1/5

کانون نجوم
کانون شهدا

579

07

73

1

کانون گردشاری

575

07/8

72

5/2

کانون موسیقی

571

06/7

77

2/0

انجمن اسالمی مستقل

573

06/5

79

2/6

کانون فیلم و عکس

576

06/0

8

2/7

کانون هالل احمر

578

08/7

6

7/0

کانون مانندران شناسی

578

08/7

6

7/0

کانون تئاتر

570

08/1

7

7/7

انجمن رباتیک دانشجویی

567

08/0

1

7/7

کانون صنایع دستی

562

00/2

5

9/8

محبان حسین

565

00/3

2

9/3

کانون جهاد دانشااهی

565

00/3

2

9/3

کانون هنرهای تجسمی

565

00/3

2

9/3

شورای صنفی

565

00/3

2

9/3

نهاد رهبری

561

00/6

7

9/5

کانون طرح حکمت

561

00/6

7

9/5

هیأ
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یافتههای جدول ( )1نشان میدهد که میزان عضویت در تشگکلهگای دانشگجویی متفگاو
است .بیشترین عضویت به تشکلهای بسیج ،ورنشی و هستۀ علمی بسیج اختصگاص دارد کگه
به ترتی  79/0 ، 73/6 ، 25/3 ،درصد پاس گویان عضو این تشکلهگا هسگتند .کمتگرین میگزان
عضویت به نهاد رهبری و کانون طرح حکمت اختصاص دارد که  9/5درصد افراد در هر کگدام
ان آنها عضویت دارند .در مجموع ،جدول فوق حاکی ان پایینبودن میزان عضویت در تشکل-
هاست .در تبیین این موضوع میتوان گفگت کگه بسگترهای مناسگ

نهگادی بگرای عضگویت و

فعالیت در این تشکلها کمتر وجود دارد .اساساً فلسفۀ تشکیل این تشکلها ،توسگعۀ تعگامال
اجتماعی و تضارب افکار و اندیشهها است .به واسطۀ اینکه این موضوع خیلی مگورد حمایگت
مادی و معنوی رار نمیگیرد ،بدیهی است کگه دانشگجویان ،انایگزۀ النم را بگرای عضگویت و
فعالیت در چنین تشکلهایی را نداشته باشند .بنابراین ،پگایینبگودن میگزان عضگویت ،بیشگتر ان
آنکه امری فردی باشد ،یک امر اجتماعی است که در صور

فراهمسانی بسگترهای مسگاعد و

مشوّق فعالیتهای جمعی و گروهی ،پیشبینی میشود که میزان عضویت و فعالیگت در چنگین
تشکلهایی افزایش یابد.
جدول  -5رگرسیون خطی ساده بین متغیرهای مستقل و اعتماد اجتماعی
متغیر مستقل

ضری

ضری تعیین

ضری بتا

9/783

9/951

9/783

9/192

9/772

9/192

9/750

9/970

-9/750

تجربۀ تبعیض

9/115

9/703

-9/115

احساس امنیت

9/312

9/201

9/312

امید به آیند

9/310

9/592

9/310

عضویت در تشکلها
استفاد ان رسانههای
داخلی
استفاد ان رسانههای
خارجی

همبستای

مقدار ثابت

مقدار t

سطح معناداری

2/776

30/727

9/999

2/772

5/726

9/999

2/238

53/797

9/999

9/218

8/117

9/999

2/872

39/738

9/999

-9/965

-2/767

9/998

5/790

57/973

9/999

-9/550

-0/357

9/999

9/072

7/707

9/999

9/731

72/127

9/999

7/636

72/769

9/999

9/178

72/771

9/999

ضری رگرسیونی
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نتایج رگرسیون خطی ساد بین هر یک ان متغیرهای مستقل با متغیر وابستۀ اعتماد اجتماعی
در جدول ( )3آمد است .یافتههای جدول مذکور نشان میدهد که تأثیر متغیرهای عضویت در
تشکلهای دانشجویی ،استفاد ان رسانههای داخلگی ،اسگتفاد ان رسگانههگای خگارجی ،تجربگۀ
تبعیض ،احساس امنیت و امید به آیند بر متغیر اعتماد اجتماعی معنادار است و به ترتی  ،می-
توانند  59/2 ، 20/1 ،70/3 ،7/0 ،77/2 ،5/1درصد ان تغییرا

متغیگر وابسگتۀ مگذکور را تبیگین

کنند .شایان ذکر است که تأثیر متغیرهای استفاد ان رسانههای خارجی و تجربۀ تبعگیض منفگی
است؛ اما تأثیر سایر متغیرها مثبت میباشد .بنابراین ،مگیتگوان گفگت کگه تمگامی فرضگیههگای
مطرحشد در ارتباط با متغیرهای فوق ،مورد تأیید رار میگیرد.
جهت بررسی بهتر تأثیر متغیرهای مستقل(امید به آیند  ،تجربگۀ تبعگیض ،احسگاس امنیگت،
استفاد ان رسانههای داخلی ،استفاد ان رسانههای خارجی ،عضویت در تشکلهای دانشجویی)
بر اعتماد اجتماعی ان رگرسیون خطی چندمتغیر به شیوۀ گامبهگام اسگتفاد شگد کگه خروجگی
آنها در جدول ( )7آمد است.
در مدل رگرسیونی گامبهگام متغیرهای مستقل کگه بگرای تبیگین اعتمگاد اجتمگاعی صگور
گرفته ،نتایج به دست آمد نشان میدهد که در مدل ( )7با توجه به متغیر امید به آیند کگه وارد
مدل شد  ،این متغیر بهتنهایی توانسته  20/6درصد ان تغییرا

اعتماد اجتمگاعی افگراد را پگیش-

بینی کند .مدل ( )2نشان میدهد که پس ان اضافهشدن متغیر احساس امنیت این ر گم بگه 19/1
درصد افزایش یافته است .نتایج مدل ( )5حاکی ان آن است که با افزود شدن متغیگر اسگتفاد ان
رسانههای داخلی به معادلۀ فوق ،ایگن ر گم بگه  11/3درصگد ارتقگا مگییابگد .در مگدل ( )1بگا
اضافهشدن متغیر استفاد ان رسانههای خارجی به معادلۀ ر م مگذکور بگه  16/0درصگد افگزایش
مییابد .همچنین ،در مدل ( )3با افزود شدن متغیر تجربۀ تبعیض این ر م به  39/7درصد مگی-
رسد .سرانجام ،در مدل ( )7با ورود متغیر عضگویت در تشگکلهگا ایگن ر گم بگه  39/8درصگد
افزایش یافته است .ان این رو ،میتوان گفت که امید به آیند ویترین پیشبینگیکننگد اسگت.
جدول مذکور همچنین ،نشاندهندۀ ضرای

تأثیر مدل نهایی اکتشافی متغیرهای مسگتقل تبیگین-

کنندۀ اعتماد اجتماعی است .مقایسۀ بتاها در مدل نهایی نشان میدهد که به ترتیگ  ،متغیرهگای
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احساس امنیت ( ،)9/261استفاد ان رسانههای داخلی ( ،)9/265امید به آیند ( ،)9/251استفاد
ان رسانههای خارجی ( ،)-9/789تجربۀ تبعیض ( )-9/789و عضویت در تشکلها ( )9/988بر
اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشاا مانندران اثرگذار هستند .شایان ذکر است کگه تگأثیر چهگار
متغیر امید به آیند  ،احساس امنیت ،استفاد ان رسانههای داخلی و عضگویت در تشگکلهگا بگر
اعتماد اجتماعی مثبت است؛ اما تأثیر متغیرهای تجربۀ تبعیض و استفاد ان رسانههگای خگارجی
بر متغیر وابستۀ مذکور منفی است.
جدول  -6ضرایب تأثیر متغیرهای مستقل تبیینکنندۀ اعتماد اجتماعی
ضری بتا

ضری تعیین

مقدار t

سطح معناداری

مقدار ثابت

7/367

9/705

-

-

8/710

9/999

امید به آیند

9/789

9/953

9/251

9/206

3/731

9/999

احساس امنیت

9/557

9/931

9/261

9/191

7/797

9/999

9/762

9/926

9/265

9/113

7/557

9/999

-9/901

9/927

-9/789

9/160

-1/132

9/999

-9/750

9/955

-9/789

9/397

-5/767

9/999

9/007

9/117

9/988

9/398

2/238

9/923

متغیرها

میزان استفاد ان
رسانههای داخلی
میزان استفاد ان
رسانههای خارجی
تجربۀ تبعض
میزان عضویت در
تشکلها

ضری رگرسیونی خطایمعیار

برای آگاهی ان این موضوع که هر یک ان متغیرهای مستقل مطرحشد (امید به آیند  ،تجربۀ
تبعیض ،احساس امنیت ،استفاد ان رسانههای داخلی ،استفاد ان رسانههای خگارجی ،عضگویت
در تشکلهای دانشجویی) تا چه اندان بر اعتماد اجتماعی افگراد تأثیرگگذار اسگت ،بگه بررسگی
اثرا

مستقیم و غیرمستقیم هریک ان متغیرها بر متغیر وابسته مبادر

ورنیدیم .جهت این کگار

ان شکل نیر (نمودارتحلیل مسیر) استفاد کردیم تا ان این طریق ،این فرضیۀ تحقیق را که میزان
تأ ثیرگذاری متغیرهای مستقل بر اعتماد اجتماعی متفاو

است ،مورد آنمون گرار دهگیم .بایگد

متذکر شد که برخی ان مسیرها ان نمودار حذف شدند؛ چون تأثیرگذاریشان معنادار نبگود و نیگز
مقدار بتا کمتر ان  9/93بود است.

اعتماد اجتماعی و تشکلهای دانشجویی...
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شکل  -1تحلیل مسیر اثرات متغیرهای مستقل بر اعتماد اجتماعی

جدول ( )6داللت بر این دارد که براساس مدل علّی فوق ،مهمتگرین پگیشبینگیکننگد هگای
متغیر اعتماد اجتماعی (بنابر اثرا

مستقیم و غیرمستقیم) به ترتیگ  ،عبگار انگد ان :اسگتفاد ان

رسانههای داخلی ( ،)9/123تجربگۀ تبعگیض ( ،)-9/533احسگاس امنیگت ( ،)9/539اسگتفاد ان
رسانههای جمعی خارجی ( ،)-9/262امید به آیند ( )9/217و عضویت در تشکلهگا (.)9/988
به این ترتی  ،میتوان گفت که ان میان شش متغیر مطرحشدۀ تأثیر متغیر عضگویت در تشگکل-
های دانشجویی در حد ضعیف ،تأثیر چهار متغیر تجربۀ تبعگیض ،احسگاس امنیگت ،اسگتفاد ان
رسانههای خارجی و امید به آیند در حد متوسد و نیز تأثیر متغیر استفاد ان رسانههای داخلگی
در حد متوسد وی میباشد.
جدول  -7اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل در مدل تحلیلی اعتماد اجتماعی
متغیرها

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کلی

میزان استفاد ان رسانههای داخلی

9/265

9/732

9/123

تجربۀ تبعیض

-9/789

-9/763

-9/533

احساس امنیت

9/261

9/967

9/539

میزان استفاد ان رسانههای خارجی

-9/789

-9/902

-9/262

امید به آیند

9/251

9/972

9/217

میزان عضویت در تشکلها

9/988

-

9/988
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

یکی ان متغیرهای مطرحشد در تحقیق ،عضویت در تشکلهگای دانشگجویی اسگت کگه در
ارتباط با آن ان تئوری پاتنام استفاد شد .وی در انتزاعیترین سطح ،میزان تعامل و ارتباط افگراد
را عامل به وجود آورندۀ اعتماد میداند .به همین خاطر اسگت کگه او عضگویت در شگبکههگای
افقی را که موج

تعامل بیشتر افراد میشود ،موجد اعتماد میداند .بنابراین ،بگراسگاس دیگدگا

پاتنام میتوان گفت که عضویت در تشکلهای دانشجویی که بستر تعامل بیشگتر دانشگجویان را
فراهم میساند ،میتواند سب

افزایش میزان اعتماد اجتماعی آن ها شگود .یافتگههگای پگژوهش

حاضر تأییدکنندۀ این دیدگا پاتنام میباشگد .ان ایگن رو ،مگیتگوان گفگت اگگر دانشگجویان در
تشکلهای بیشتری عضویت داشته باشند ،میزان تعامل اجتماعی آنها بیشتر شد کگه در نتیجگۀ
آن ،میزان اعتماد اجتماعیشان افزایش مییابد .البته باید این را نیگز در نظگر داشگت کگه افگزایش
اعتماد اجتماعی نیز متقابالً میتواند عضویت افراد در تشگکلهگای بیشگتر و افگزایش مشگارکت
آنها را به دنبال داشته باشد.
در ارتباط با متغیر استفاد ان رسانههای جمعی نیز ان نظریۀ پاتنام استفاد شد .وی در تبیگین
کاهش اعتماد اجتماعی ،عامل رسانههای جمعی بهخصوص ،تلویزیگون را دارای اهمیگت نسگبتاً
نیاد میداند؛ نیرا استفاد ان رسانههای جمعی سب

میشود تگا میگزان تعامگل اجتمگاعی آنهگا

کاهش یابد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که تأثیر رسانههای خارجی بر اعتماد اجتماعی منفی
و معنادار است .ان این رو تئوری پاتنام در ارتباط با تأثیر منفی رسگانههگا بگر اعتمگاد اجتمگاعی
مورد تأیید رار میگیرد .در تبیین این موضوع میتوان گفت که نه تنها اسگتفاد ان رسگانههگای
خارجی ان طریق کاهش تعامل اجتماعی افراد ،سب

کاهش اعتمگاد اجتمگاعی آنهگا مگیشگود؛

بلکه ارنشهایی که ان طریق رسانههای خارجی تبلیغ میشود ،در تعارم با ارنشهای داخلگی
همسو با اعتماد اجتماعی است که نتیجۀ پذیرش آن ارنشهگا ،کگاهش اعتمگاد اجتمگاعی افگراد
میباشد؛ اما در ارتباط با استفاد ان رسانههای جمعی داخلی بایگد گفگت کگه نگوع تأثیرگگذاری
مثبت میباشد .در تبیین این موضوع میتوان گفت کگه اگرچگه اسگتفاد ان رسگانههگای جمعگی
داخلی سب

کاهش سطح تعامل اجتماعی میشود؛ اما این رسانهها با درونیکگردن ارنشهگای

اعتماد اجتماعی و تشکلهای دانشجویی...
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میشوند تا میزان اعتماد اجتماعی در جامعگه افگزایش

یابد.
در ارتباط با متغیرهای احساس امنیت و تجربۀ تبعیض ان نظریۀ رنسگتین و اسگتول اسگتفاد
شد است که یافتههای تحقیق این نظریه را تأیید میکند .بر ایگن اسگاس ،مگیتگوان گفگت کگه
احساس امنیت سب

افزایش و تجربۀ تبعیض باعث کاهش میزان اعتمگاد اجتمگاعی در جامعگه

میشود.
پیشنهادهای پژوهشی

 -7سطح سنجش در تحقیق حاضر ،به دلیل محگدودیتهگای گونگاگون ،بگه دانشگجویان
محدود شد است ،هرچند به دلیل اهمیت دانشجویان جوان و نسبت ابگل توجگه آن بگه هگرم
سنی جامعه ایران ،انجام این مطالعه بااهمیت به نظر میرسد در عین حال ،تحقیق بر روی سایر
ا شار و گرو های سنی نظیر ننان ،کارگران و سایر دستههای سنی و ا شار اجتمگاعی مگیتوانگد
مکمل تحقیق حاضر باشد و نتایج آنها را با یکدیار مورد مقایسه رار داد.
 -2در تحقیق حاضر ،سطح سنجش به یافتن روابد میان دو متغیر در سطح خگرد (افگراد)
محدود شد است .در عین حال ،تحقیق بر روی سطوح کالنتر سنجش (شهرها ،استانها یا در
سطوح بینالمللگی) مگی توانگد در جهگت افگزایش آگگاهی ان وضگیعت اعتمگاد و عضگویت در
انجمنهای گوناگون در سطوح مختلف و مقایسه آن مؤثر افتد.
کتابنامه
 .7آناد ارمکی،

 .)7585( .بحران اجتماعی و روشنفکران ایرانی .فرهنگ اندیشه-786 ،)79( 5 ،

.757
 .2آناد ارمکی،

 .و کمالی ،ا .)7585( .اعتماد ،اجتماع و جنسیت :بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در

بین دو جنس .مجلّۀ جامعهشناسی ایران.799-752 ،)2( 3 ،
 .5انکیا ،م .و غفاری ،غ .)7589( .بررسی رابطۀ اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر
کاشان .نامۀ علوم اجتماعی.5-57 ،)76( 0 ،
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شهر ننجان .مجلّۀ جامعهشناسی ایران.02-723 ،)1( 7 ،
 .3افشانی ،ع .ر ،.عسکری ندوشن ،ع .فاضل نجف آبادی ،س .و حیدری ،م .)7588( .اعتماد
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کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دانشاا مانندران ،بابلسر ،ایران.

 .6پاتنام ،ر ،.لئوناردی ،ر .و نانتی ،ر .)7589( .دموکراسی و سنتهای مدنی :تجربۀ ایتالیا و درسهایی
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 .8تاجبخش ،ك .)7581( .سرمایۀ اجتماعی :اعتماد ،دموکراسیون و توسعه .تهران :نشر شیران .
 .0حیدرآبادی ،ا .)7588( .اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی -فرهنای مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی:

جوانان  29تا  20ساله استان مانندران) .جامعهشناسی مطالعا

جوانان.50-77 ،)7( 7 ،

 .79رفیع پور ،ف .)7568( .آناتومی یا آشفتای جامعه .تهران :انتشارا

سروش.

 .77ساروخانی ،ب .)7569( .دایرۀ المعارف علوم اجتماعی .تهران :مؤسسۀ کیهان.
 .72شارع پور ،م .)7589( .فرسایش سرمایۀ اجتماعی و پیامدهای آن .نامۀ انجمن جامعهشناسی ایران،
.797-772 ،)5( 7
 .75طالبی ،ا ،.حیدری ،س .و فاطمی نیا ،س .)7588( .عوامل مؤثر در اعتماد سیاسی :پیمایشی میان
دانشجویان دانشاا صنعتی شریف .پژوهشنامۀ علوم سیاسی.760-298 ،)1( 5 ،
 .71فیرونآبادی ،ا، .)7581( .نقد و معرفی کتاب بولینگ تکنفر  :فروپاشی و احیای مجدد اجتماع
آمریکایی ،مجلّۀ جامعهشناسی ایران.737-771 ،)2( 7 ،
 .73دیمی ،م .)7587( .بررسی میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان
دانشاا های ننجان .پژوهشنامۀ علوم انسانی.523-537 ،)35( 7 ،
 .77کامران ،ف .و احمدیان ،ا .)7588( .بررسی میزان اعتماد اجتماعی مردم به پلیس و عوامل مرتبد با
آن در استان ایالم .فصلنامۀ پژوهش اجتماعی.70-19 ،)1( 2 ،
 .76کلمن ،ج ،)7587( .بنیادهای نظریۀ اجتماعی( .م .صبوری ،مترجم) .تهران :نشر نی.
 .78گیدنز ،آ ،)7586( .پیامدهای مدرنیت( ،م .ثالثی ،مترجم) .تهران :نشر مرکز.
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