فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،43پاییز 94

هویت جمعی کالن (مذهبی _جهانی) و اعتماد اجتماعی
( مطالعه موردی :جوانان تاجیکستان ،شهردوشنبه )
مالک ملکشاهی ،1يارمحمد قاسمی ،2قربان گیایف
چکیده

3

از صفحه  141تا 162

در ایــن مقالــه ،رابطــه بیــن هویــت جمعــی کالن (مذهبــی وجهانــی) بــا اعتمــاد اجتماعــی جوانــان شــهر

دوشــنبه مــورد تبییــن قــرار گرفتــه و از رویکــرد نظــری گیدنــز به عنــوان نظریــه غالــب جهــت بررســی رابطــه

مذکــور اســتفاده شــده اســت .روش تحقیــق آن از نــوع پیمایشــی ،ابــزار آن پرسشــنامه و جامعــه آمــاری مــورد
مطالعــه ،کلیــه جوانــان  18تــا  29ســاله (دختــر و پســر) شــهر دوشــنبه بــا تعــداد  189041نفــر اســت کــه تعــداد

 383نفــر از آن هــا به عنــوان نمونــه آمــاری انتخــاب و مطابــق روش نمونــه گیــری تصادفــی ســاده مــورد
ســنجش قــرار گرفتنــد .یافته هــا نشــان می دهــد کــه بیــن هویــت جمعــی (کالن) و اعتمــاد اجتماعــی رابطــه

معنــاداری وجــود دارد و مهم ترین(مطلوب تریــن) هویــت جمعــی از نظــر جوانــان شــهر دوشــنبه ،هویــت

جهانــی اســت .هم چنیــن ضریــب تعییــن مــدل رگرســیونی ارائــه شــده  1,59درصــد می باشــد کــه نشــان
می دهــد هویت هــای جمعــی 1,59درصــد اعتمــاد اجتماعــی جوانــان را توضیــح می دهــد .ایــن یافته هــا

نشــان می دهــد کــه هویــت جمعــی جوانــان تاجیکســتان در فاصلــه قریــب بــه  20ســال کــه متأثــر از نوعــی
اقلیــت ملــی (تاجیکــی) بــود متحــول شــده و بــه ســمت هویت هــای کالن دینــی و جهانــی بســط پیــدا کــرده

اســت.

واژگان کلیدی :اعتماد اجتماعی ،هویت جمعی ،هویت مذهبی ،هویت جهانی.

 .1دانشــجوی دکتــرای جامعــه شناســی دانشــگاه آکادمــی علــوم جمهــوری تاجیکســتان ،مــدرس گــروه علــوم اجتماعــی دانشــگاه پیــام نــور،
Email: malek.m87@gmail.com
 .2دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه ايالم -ایران Email: ym_ghasemi2004@yahoo.com
 .3دانشیار گروه فلسفه اجتماعی دانشگاه آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان Email: kgiyoev@mail.ru
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مقدمه
«هنگامــی کــه فــرد یــا گروهــی در برابــر ایــن ســؤال قــرار می گیــرد کــه مــن «کی هســتم»
یــا مــا «کــی هســتیم» و چگونــه و تحــت چــه معیارهایــی از دیگــران متمایــز می شــویم،
142
بالفاصلــه موضــوع هویــت مطــرح می شود»(قاســمی .)17 :1382،هويــت مجموعــه
عناصــري از شــخصيت فــرد اســت كــه بــه وي امــكان مي دهــد تــا موضــع خــود را نســبت
بــه جهــان و ديگــران مشــخص كنــد ،بــه معنــی کیســتی و هســتی یــک فــرد ،گــروه ،جامعــه،
ملــت ،و فراینــد ســاخته شــدن معنــا برپایــه دســته ای از ویژگی هــای فرهنگــی اســت کــه
بــر دیگــر منابــع برتــری دارد(کاســتلز .)13 :1380،هویــت همــواره متعــدد و متکثــر اســت،
بیش تــر در دو ســطح مــورد بررســی و مطالعــه قــرار می گیــرد .ســطح فــردی؛ از مهم تریــن
مباحــث جامعــه بشــری اســت و بــر اســاس تعلــق خانوادگــی ارزیابــی می شــود .لــذا بشــر
در طــول تاریــخ ،هویــت داشــته و انســان ها و جوامــع بــه دنبــال کســب هویــت و در عیــن
حــال موافــق و پیشــگام در تغییــر و تبدیــل هویــت ،متناســب بــا شــرایط زمــان خــود گام بــر
می دارنــد و بــا تکیــه بــر منابــع معرفتــی خــود (دیــن ،ایدئولــوژی سیاســی ،حافظــه جمعــی
وفرهنــگ) بــه نوعــی درصــدد حفــظ هویــت هســتند و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف،
ناچــار بــه طــی رونــد تولیــد نمادهــای هویتــی ونقــد مســتمر آن هستند(شــیخاوندی:1379،
 .)79هویــت در ســطح جمعــی؛ جنبــه منحصــر بــه فــرد یــگ گــروه خــاص بــا دارا بــودن
ویژگی هــای مشــترک اســت ،عموم ـاً ايــن مفهــوم محصــول عضويــت افــراد درگروه هــاي
مختلــف اجتماعــي اســت و منعكــس كننــده خاســتگاه گروهــی اســت كــه فــرد بــه آن تعلــق
دارد(چلبــي .)38 :1375،چنیــن تعلقــی موجــب احســاس همبســتگی و شــکل گیری یــک
واحــد جمعــی می شــود کــه بــا عنــوان «مــا» از ماهــا و گروههــای دیگــر جــدا می شــود(
عبدالهــی .)63 :1376 ،هویــت جمعــی نشــأت گرفتــه از جایــگاه و تعلــق فــرد بــه جامعــه
اســت و انســان ها در هویــت جمعــی خــود نیــز تعهداتــی از قبیــل هویــت جنســی ،ســنی،
نــژادی ،قومــی ،مذهبــی ،طبقاتــی ،منطقــه ای ،ملــی و فراملــی دارنــد .بنابرایــن هیــچ یــک از
ایــن هویت هــا درتقابــل بــا یکدیگــر نیســتند .بلکــه هــر کــدام از نظــر اهمیــت و جایــگاه
دارای وزن خــاص خــود هســتند ،ماهیتــی پویــا داشــته و همــواره در حــال تغییــر و تحول انــد.
هویــت دینــی ،از انــواع هویت هــای جمعــی اســت ،احســاس تعلــق و تعهــد فــرد نســبت بــه
باورهــا ،احــکام و ارزش هــای دینــی اســت .و به عنــوان هویــت جمعــی متضمــن آن ســطح از
دینــداری اســت کــه بــا مــای جمعــی یــا همــان اجتمــاع دینــی یــا امــت ،مقارنــت دارد .کــه
دارای ابعــادی هم چــون رابطــه فــرد بــا خویشــتن ،بــا خــدا ،بــا جهــان هســتی و رابطــه فــرد بــا
جامعــه اســت(حاجیانی .)435-436 :1388 ،نــوع دیگــر هویــت ،هویــت جهانــی اســت کــه
ترکیبــی از گرایش هــا ،احساســات و ادراک هــای مربــوط بــه عناصــر و ارزش هــای جهانــی

طرح مسأله
هويــت از نيازهــاي روانــي انســان و پيــش نيــاز هرگونــه زندگــي اجتماعــي اســت .بــدون
چارچوبــي بــراي تعييــن هويــت ،افــراد هماننــد يكديگــر خواهنــد بــود و هيچ كــدام از آنهــا
نمي تواننــد به صورتــي معنــادار و پايــدار بــا ديگــران ارتبــاط و پيونــد يابنــد .همچنيــن،
جوامــع انســاني نيــز در صورتــي به عنــوان يــك جامعــه مســتقل شــناخته مي شــوند كــه
از ديگــر جوامــع تمايــز و تفــاوت داشــته باشــند .در واقــع بــدون وجــود» شــباهت ها «و»
تفاوتهــا « ،افــراد يــك جامعــه امــكان برقــراري ارتباطــي معنــادار و مســتمر را ميــان
خــود و جوامــع ديگــر نخواهنــد داشــت(برتون .)24 :1380،لــذا بــدون هويــت اجتماعــي،
در واقــع جامعــه اي وجــود نخواهــد داشــت .عــاوه بــر ايــن هويــت بــه زندگــي افــراد معنــا
مي بخشــد .كاســتلز معتقــد اســت كــه « هويــت فراينــد ســاخته شــدن معنــا بــر پايــة يــك
ويژگــي فرهنگــي يــا يــك دســته ويژگي هــاي فرهنگــي كــه بــر ديگــر منابــع معنــا برتــري
دارنــد ،مي باشــد» (گل محمــدي.)225 :1381 ،
اریکســون در تعریــف هویــت می گویــد «:هویــت یــک احســاس نســبتاً پایــدار از
یگانگــی خــود اســت» .بــر اســاس دیــدگاه اریکســون « علی رغــم تغییــر رفتارهــا ،افــکار و

هویت جمعی کالن (مذهبی-جهانی) و اعتماد اجتماعی ( مطالعه موردی :جوانان تاجیکستان ،شهردوشنبه )

می باشــد کــه باعــث وحــدت و انســجام جهانــی شــده و در کل بخشــی از هویــت فــردی را
تشــکیل می دهد(محمدبخــش ودیگــران« .)12 :1389،جهانــی شــدن در هــم گــره خــوردن
رویدادهــای اجتماعــی و روابــط اجتماعــی ســرزمین های دور دســت بــا تــار و پــود موضعــی
و یــا محلــی دیگــر اســت .پدیــده ای کــه می تــوان آن را نوعــی تالقــی حاضــر وغایــب 143
دانســت(گیدنز  .)43 :1377در واقــع «جهانــی شــدن هویــت از یکســو وابســته بــه گســترش
ارتبــاط عمومــی اســت و از ســوی دیگــر ارتبــاط همگانــی نیــز منــوط بــه شــکل گیری
هویــت عــام است»(توســلی وقاســمی .)20 :1383 ،تحــوالت دنیــای جدیــد و تقســیم کار
بین المللــی ،پایــان جنــگ ســرد ،گســترش مهاجرت هــا و  ...باعــث توجــه بــه هویتهــای
گروهــی شــد و بررســی هویتهــای گروهــی و اجتماعــی یکــی از نگرانی هــای علــوم
اجتماعــی در دوران اخیــر بــوده اســت .در جوامــع معاصــر کــه زندگــی جدیــد گســترده تر
گردیــده و هویت هــای محلــی و قومــی جــای خــود را بــه هویت هــای ملــی و حتــی فراتــر
از آن داده انــد و تفکیــک نقــش اجتماعــی بــه شــدت گســترش یافتــه اســت افــراد نیازمنــد
بــه گســترش دامنــه اعتمــاد خــود هســتند و اعتمــاد خــود را از ســطح پیونــد خانوادگــی،
خویشــاوندی و محلــی بــه کلیــه شــهروندان و حتی بیگانــگان وســعت بخشــند(وثوقی:1388،
 .)135بنابرایــن دســتیابی بــه هویــت جمعــی بــدون در نظرگرفتــن اعتمــاد اجتماعــی میســر
نیســت .از ایــن منظــر ،متــن حاضــر بــر آن اســت تــا بــه بررســی رابطــه هویــت جمعــی کالن
(مذهبــی -جهانــی) و اعتمــاد اجتماعــی در شــهر دوشــنبه تاجیکســتان بپــردازد.
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احساســات ،برداشــت یــک فــرد از خــود همــواره مشــابه اســت .عــاوه بــر ایــن اریکســون
می گویــد ایــن احســاس کــه مــا « چــه کســی هســتیم » بایــد بــا نگرشــی کــه دیگــران نســبت
بــه مــا دارنــد نســبتاً همخــوان باشــد .ایــن مســأله بــر اعتقــاد اریکســون در اهمیــت رابطــه بیــن
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«خــود» و «جامعــه» تأکیــد دارد(بیابانگــرد .)123 :1379 ،در تعريفــي ديگــر از هويــت گفتــه
شــده اســت« :هويــت عبــارت اســت از مجموعــه خصايصــي كــه شــخص يــا احســاس دروني
را تعييــن ميكنــد .احســاس هويــت از مجموعــه متفــاوت احســاس ها تركيــب ميشــود،
ماننــد :احســاس وحــدت ،احســاس هم ســازي ،احســاس تعلــق ،احســاس ارزش ،احســاس
اســتقالل و احســاس اعتمــاد ســازمان يافتــه بــر محــور اراده موجود»(شــيخاوندي:1379،
 .)9از ایــن منظــر می تــوان هویــت و احســاس هویــت را در برســاختن احســاس وحــدت،
هم ســازي ،تعلــق و اعتمــاد موثــر دانســت.
از ســوی دیگــر؛ اعتمــاد یکــی از مؤلفه هــای اصلــی ســرمایه اجتماعــی اســت کــه
می توانــد بــا تســهیل اقدامــات هماهنــگ ،کارائــی جامعــه را بهبــود بخشــد(پاتنام:1380،
 .)285از ســوی دیگــر بــا ارزش هــای فرامــادی گرایانــه پیونــد دارد ،تــوأم بــودن بــا اجتمــاع
محلــی ،انســجام موزونــی روابــط بیــن شــخصی حکایــت از اهمیــت موضــوع اعتمــاد دارد
(اشــتومپکا .)34 :1387 ،بنابرایــن اگــر اعتمــاد را یکــی از لــوازم ضــروری زندگــی اجتماعــی
در دنیــای مــدرن بدانیــم ،اهمیــت آن کـم   و بیــش آشــکار می شــود و انســان ها در زندگــی
روزانــه و در انــواع و اقســام فعالیت هــای خــود بایــد بــه یکدیگــر اعتمــاد کــرده و روابــط
خــود را براســاس آن بنــا کننــد .اعتمــاد فــرد بــه دیگــران ،اعتمــاد بــه واحدهــا و نهادهــای
اجتماعــی ،کارکردهــای نظــام اجتماعــی را تســهیل کــرده و در نظــم اجتماعــی مؤثــر
اســت(امیرکافی .)294 :1386،از ایــن رو اعتمــاد اجتماعــی از جملــه پدیده هايــی اســت کــه
در روابــط و تعامــات انســانی نقــش حیاتــی ایفــا می کنــد از ســطح خــرد (خانــواده) گرفتــه
تــا ســطح کالن(جامعــه) و حتــی در ســطحی فراتر(جهانــی) کــه تســهیل گر روابــط انســانی
اســت ادامــه می یابــد .در جوامــع ســنتی کــه قلمــرو زندگــی در محــدوده و تفــاوت آشــنا و
غریبــه اســت تمایــز آشــکاری اســت ،فــرد تنهــا واغلــب بــه خانــواده و گروههــای محلــی و
در یــک کالم بــه خودی هــا اعتمــاد مــی ورزد و بیگانــگان غیــر قابــل اعتمادنــد و چــه بســا بــا
آنهــا خصومــت می ورزد(تونکیــس .)14 :1387،در رابطــه اعتمــاد حداقــل دو طــرف وجــود
دارد :اعتمــاد کننــده و امیــن ،فــرض این اســت کــه هــر دو طــرف هدف منــد هســتند وهــدف
آن هــا تأمیــن منافع شــان اســت .صرف نظــر از این کــه منافــع چــه باشــند(کلمن:1390،
 .)154از ایــن منظــر ،پایــه اصلــی نظــم اجتماعــی اســت « :اجتماعــات بــر اســاس اعتمــاد
دو طرفــه اســتوار هســتند و بــدون آن خلق الســاعه بــه وجــود نمی آینــد»(.Fukuyama, F
 ) 26-1995,25بــر ایــن اســاس ،اعتمــاد و تعامــل در فضــای خــاص ارتباطــات اجتماعــی

اهداف پژوهش

الف ـ هدف اصلی:
بررســي رابطــه بیــن هویــت جمعــی کالن (مذهبــی وجهانــی) بــا اعتمــاد اجتماعــی در
ميــان جوانــان شــهر دوشــنبه اســت
ب ـ هدف هاي ويژه:
■ ■شناخت میزان اعتماد اجتماعی جوانان (دختر و پسر) در جامعه مورد بررسی
■ ■تعیین ميزان تعلق خاطرجوانان نسبت به هويت های جمعی(مذهبی و جهانی)
■ ■تبیین رابطه هویت های جمعی کالن و اعتماد اجتماعی در بین جوانان
■ ■تعيین نوع هويت جمعی مطلوب و تأثیرگذار از نظر جوانان

ضرورت واهمیت تحقیق
همــة مــا در موقعيتهــاي مختلــف بــا هويتهــاي متعــددي ســر و كار داريــم و بــه
تبــع موقعيــت و شــرايطي كــه در آن قــرار داريــم خــود را تعريــف مي كنيــم .مرزهــاي
نفــوذ ناپذيــر بيــن مقــوالت و گروههــاي هويتــي ديگــر مســتحكم نيســتند ،بلكــه بــه شـدّت
آســيب پذيــر و شــكننده اند .دنيــاي ارتباطــات پيــش آهنــگ ايــن تغييــرات اســت .منابــع
و ابزارهــاي اصلــي ســاخت و حفــظ هويت هــا عبارتنــد از :مــکان و فضــا ،زمــان ،ديــن،

هویت جمعی کالن (مذهبی-جهانی) و اعتماد اجتماعی ( مطالعه موردی :جوانان تاجیکستان ،شهردوشنبه )

شــکوفا می شــود ،امــا بــدون ارتباطــات اجتماعــی وجــود مســتقلی نــدارد( فیلــد ،جــان:1385،
 .)213فضــای بی اعتمــادی در جامعــه آن هــم در ســطح کالن ،نــه تنهــا مانــع همبســتگی
ملــی و انســجام اجتماعــی بلکــه معضلــی در راه توســعه اســت .در حالــی کــه بــا همــکاری
و اعتمــاد اجتماعــی در بیــن اقــوام و نژادهــای مختلــف ایــن امــر مهــم راهبــردی می گــردد145 .
راجــع بــه هویــت جمعــی و اعتمــاد اجتماعــی بــه تفکیــک تحقیقــات متعــددی انجــام شــده،
ایــن تحقیقــات از حیــث فهــم موضــوع (هویــت واعتمــاد) و شــاخص های آن بــرای مــا
مهــم بوده انــد .امــا دربــاره ارتبــاط ایــن دو تاکنــون پژوهشــی درخــور ،انجــام نشــده اســت
بــه همیــن دلیــل ،مقالــه حاضــر بــر ایــن بــاور اســت کــه توانســته اســت ،مســأله ای جدیــد را
بررســی کنـــد .اهمیــت ایــن مســأله از آن جــا دو چنــدان می گــردد کــه بــه رابطــه ایــن دو
(اعتمــاد اجتماعــی وهویــت جمعــی) در بیــن قشــری پرداختــه می شــود کــه از نظــر کمــی و
کیفــی در میــان ســایر اقشــار جامعــه از جایــگاه باالئــی برخوردارنــد و آینــده نیــز در دســتان
آنــان اســت .عــاوه بــرآن ،مطالعــه مــورد نظــر در جامعــه ای صــورت می گیــرد کــه در
مقایســه بــا جامعــه ملــی ،منحصــر بــه فــرد و بی همتاســت .از ایــن رو مطالعــه حاضــر در
نظــر دارد بــه ایــن ســوال پاســخ دهــد کــه جوانــان از چــه ســطحی از هویــت جمعــی کالن و
اعتمــاد اجتماعــی برخوردارنــد و رابطــه ایــن دو متغیــر در بیــن آنــان چگونــه اســت؟
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زبــان و فرهنــگ کــه مهم تريــن و غني تريــن منبــع هويتــي بــه شــمار مــي رود .در گذشــته
ايــن منابــع( مــکان و فضــا ،زمــان ،فرهنــگ و زبــان ) بــه خوبــي از عهــده انجــام کار هويــت
ســازي افــراد بــر مي آمدنــد ،ولــي امــروزه ،وســايل نويــن ارتباطــي و فراينــد جهانــي شــدن
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بــا متحــول ســاختن فضــا و زمــان و جــدا کــردن آنهــا از مــکان ،فضــاي انحصــاري کــه
در اختيــار دولــت -ملت هــا بــوده تــا هويــت ســازي کننــد را از بيــن بــرده و در نتيجــه
توانايــي جوامــع در هويــت ســازي و هويــت يابــي افــراد بــه ميــزان بســيار زيــادي کاهــش
يافتــه است(عباســی قــادی و خلیلــی کاشــانی .)28 :1387،بــه بیــان دیگــر ،در دنیــای مــدرن
امــروزه فراینــد هویــت یابــی هم چــون ســایر اشــکال زندگــی روزمــره بــه افــراد واگــذار
شــده اســت؛ امــری کــه آنتونــی گیدنــز تحــت عنــوان سیاســت زندگــی از آن نــام می بــرد.
سياســت زندگــي مبتنــي بــر تــاش ،انتخــاب و بازانديشــي و تعامــل فــرد در ميــان گزينه هــاي
گوناگــون در محيطــي بازانديشــانه اســت كــه ديگــر ســنت نقشــي در ارايــه الگــو و معيــار در
زندگــي روزمــره افــراد نــدارد .امــری کــه به واســطه جهانــی شــدن ایجــاد شــده اســت(نش،
 .)91 :1382پیوتــر اشــتومپکا( )1999بــا بررســی آثــار و نوشــته های اندیشــمندان مختلــف،
بــه جنبه هــای مهــم و ضــروری اعتمــاد پرداختــه و معتقــد اســت کــه در جوامــع معاصــر،
ویژگی هــای منحصــر بــه فــردی وجــود دارنــد کــه منجــر بــه اهمیــت و ضــرورت یافتــن
مســأله اعتمــاد اجتماعــی می شــوند .به طــوری کــه زندگــی در جوامــع جدیــد و معاصــر
بــدون توجــه بــه اعتمــاد ،امــری ناشــدنی و اجتناب ناپذیــر اســت .همچنیــن بررســی ها نشــان
می دهــد کــه اعتمــاد اجتماعــی در بســیاری از جوامــع از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار
نیســت« .در کشــورهای صنعتــی و غیرصنعتــی ،پژوهش هــا بیانگــر آن اســت کــه بــا کاهــش
اعتماداجتماعــی ،بحــران شــخصیت و هویــت افزایــش می یابــد»( .گیدنــز250 -253 :1383 ،
) .بنابرایــن هويــت جمعــي الزمــه اعتمــاد اجتماعــي اســت و هرگونــه تأخيــر يــا انحــراف در
شــكل گيري هويــت جمعــي مي توانــد منجــر بــه پراكندگــي يــا بحــران در اعتمــاد اجتماعــي
در رابطــه بــا جوانــان شــود ،ايــن امــر بســياري از نابهنجاري هــاي فــردي و اجتماعــي را
بــه دنبــال خواهــد داشــت ،بــه هميــن منظــور دولت مــردان و نظــام سياســي هــر جامعــه اي
در خصــوص مکانیســم شــکل گیری اعتمــاد اجتماعــي اهميــت بســزايي قائل انــد .بــر ايــن
اســاس جامعــه ي تاجيكســتان كــه از تاريــخ و تمــدن ديرپــا و فرهنــگ غنــي برخــوردار
اســت و جوانــان به عنــوان بدنــه فعــال ،پويــا و پرانگيــزه ملــت ،بهتريــن منابــع انســاني در
زيســت جمعــي محســوب شــده ،ســهم مؤثــري در تضميــن حيــات فرهنگــي و ملــي جامعــه
دارنــد .تحقــق هويــت جمعــي در بیــن جوانــان ،نــه تنهــا ســبب افزايــش درجــه اميــد بــه
آينــده و اعتمــاد آنــان بــه نهادهــاي اجتماعــي اســت بلكــه تضميــن كننــده نقــش جوانــان در
زيســت جمعــي جامعــه به واســطه دارا بــودن انرژیهــای فــراوان ،حساســیت ســنی و اجتماعــی

ایــن قشــر عمــده از جامعــه در آينــده اســت .بــر ایــن اســاس ضــروری بــه نظــر مي رســد كــه
بــه بررســی هویــت جمعــی کالن ( مذهبــی ـ جهانــی) بــا اعتمــاد اجتماعــی در بیــن جوانــان
شــهر دوشــنبه پرداختــه شــود.

دســته اول :تحقیقاتــی کــه هویت هــای جمعــی را محــور اساســی کار خــود قــرار
داده اند(تــلِ ا ُ ِژ آدام حســینوویچ  ،2011یــورس اِونــا  ،2010قــادرزاده  ،1389لهراســبی
وجریبــی ،1388شــازی موف  ،2006توســلی وقاســمی ،1383پ ِســتی ،2003گیایــووف
 ،1999چلبــی ،1377آخونــدی  ،1377رزازی فــر  ،1376ســینیرال ،1997عبدالهــی ،1374
کســتلز ) 1992
دســته دوم :تحقیقاتــی هســتند کــه هرکــدام از منظــری خــاص بــه موضــوع اعتمــاد
اجتماعــی پرداخته  اند(:آراســته و همــکاران ،2010محســنی تبریــزی وهمــکاران ،1387
قریشــی راد وصداقــت  ،1388زهرایــی ،1387حیدرآبــادی  ،1387پاکســتون ،2005
هــاروی وهمــکاران  ،2009عبــاس زاده  ،1383اســکوور  ،1996ایوانــز کارن و پ ِنــی،1996
لیبــرگ ،1995جیــن جــوی وآنــ ِدر.)1995
بنابرایــن مالحظــه می شــود تحقیقــات پیشــین صرفــاً یــک متغیــر بررســی کرده انــد،
پژوهــش حاضــر می خواهــد رابطــه دو متغیــر را بررســی نمایــد تالشــی کــه موجــب پــر
شــدن ایــن خــاء علمــی خواهــد بــود.

مالحظات نظری و مفهومی
فوکویامــا اعتمــاد را انتظــاری می دانــد کــه بــر پایــه یک ســری رفتارهــای منظــم ،صادقانــه
و مشــارکتی (براســاس هنجارهــای مشــترک متــداول) در فــرد نســبت بــه ســایر افــراد آن
اجتمــاع به وجــود آید(فوکویامــا . )137 :1379،کلمــن اعتمــاد را «وارد کــردن عنصــر خطــر
در کنــش بــا دیگــران دانســته و اعتمــاد را بــا مخاطــره در ارتبــاط می دانــد»( کلمــن،1390:
 )271بــه اعتقــاد پاتنــام؛ اعتمــاد از عناصــر ضــروری بــرای تقویــت همــکاری بــوده و حاصــل
پیش بینــی پذیــری رفتــار دیگــران اســت کــه در یــک جامعــه کوچــک از طریــق آشــنایی
نزدیــک بــا دیگــران حاصــل می شــود ،امــا در جوامــع بزرگ تــر و پیچیده تــر یــک اعتمــاد
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بررسی مطالعات تجربی
همــان طــور کــه در مقدمــه گفتــه شــد ،در حوزه مــورد مطالعــه یعنی هویــت جمعی کالن
و اعتمــاد اجتماعــی تحقیقــات تجربــی درخــوری صــورت نگرفتــه اســت امــا بررســی های
جانبــی و مرتبــط ،آن هــم بــه صــورت مســتقل در جهــان و ایــران صــورت گرفتــه کــه بــه
طــور کلــی می تــوان تحقیقــات انجــام شــده در ایــن زمینــه را بــه لحــاظ موضوعــی در دو
مقولــه دســته بنــدی نمــود.
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غیرشــخصی تر بــا شــکل غیرمســتقیمی از اعتمــاد ضــرورت دارد(پاتنــام .)234: 1380،از
نظــر زتومــکا ،اعتمــاد راهبــردی اســت کــه افــراد را قــادر می ســازد تــا خــود را بــا محیــط
اجتماعــی پیچیــده وفــق دهنــد و از فرصت هــای فزاینــده ســود ببرند(اشــتومپکا:1387 ،
148
 .)50اعتمــاد اجتماعــی عنصــر فرهنگــی جوامــع مــدرن و پیش نیــاز فرهنگــی دموکراســی
لیبــرال باثبــات اســت .دموکراســی ها بــا حــوزه جامعــه مدنــی کــه دارای انجمن هــای
داوطلبانــه اســت ،مســتلزم اعتمــاد بیــن غریبه هاســت کــه ایــن نهادهــای عمومــی را حفــظ
کنــد .هــرگاه دایــره اعتمــاد محــدود بــه دوســتان وخانــواده باشــد ،در بنیان هــای فرهنگــی
فســاد ایجــاد می شــود ،چــون نظــام اخالقــی دوگانــه ای بــه وجــود می آیــد :رفتــار خــوب
بــا دوســتان وخانــواده و رفتــاری نه چنــدان مطلــوب بــا عمــوم وغریبه ها(،تاجبخــش:1384،
 .)14فوکویامــا عنــوان می کنــد ،بیــن ســطح اعتمــاد بــا پیشــرفت جوامــع ارتبــاط معنــی داری
وجــود دارد .بــه عقیــده وی جوامــع توســعه یافتــه در مقایســه بــا جوامــع دیگــر از ســطح
اعتمــاد باالتــری برخوردارنــد .وی در این بــاره می نویســد« :خوشــبختی یــک ملــت و
همیــن طــور توانایــی اش بــرای رقابــت منــوط اســت بــه داشــتن یــک ویژگــی فرهنگــی
واحــد فراگیــر کــه آن ســطح اعتمــاد در جامعــه اســت» )فوکویامــا.)24 :1379 ،
گیدنــز اعتمــاد 1را به عنــوان اطمینــان یــا اتــکاء بــه نوعــی کیفیــت یــا صفــت یــک
شــخص ،یــک چیــز یــا اطمینــان بــه حقیقــت یــک گفتــه تعریــف می کند(.گیدنــز:1377 :
 ) 37یکــی از مباحــث اصلــی گیدنــز پرداختــن بــه جایــگاه اعتمــاد ونقــش آن در توســعه
جامعــه انســانی اســت«،اعتماد بنیادیــن چیــزی اســت کــه موجــب احســاس امنیــت وجــود
اســت ،و راهبــر انســان در نقــل وانتقال هــا ،خطــرات حاصــل از زندگــی اجتماعــی وکلیــه
ارتباطــات اجتماعــی انســان می باشــد» از نظــر او اعتمــاد یکــی از مهم تریــن مؤلفه هــای
ســرمایه ی اجتماعــی اســت ،کــه باعــث شــکل گیری هویت هــای فــردی ،محلــی و ملــی
می گردد(گیدنــز .)656 :1382،بــه نظــر وی ،هویــت اجتماعــی افــراد بــر اســاس خودآگاهــی
و هــم توســط شــرایط و موقعیت هــای اجتماعــی در زمــان و مــکان شــکل می گیــرد.
هم چنیــن معتقــد اســت کــه عملکردهــای اجتماعــی ،رونــد بازتابــی بــودن آن ،عقالنیــت
وخودآگاهــی فــرد و بازاندیشــی آن هویــت فــرد را همیشــه در فراینــد ســاخت یابی قــرار
می دهــد .خصوص ـاً در عصــر جدیــد کــه نهادهــای امروزیــن هــم دخالــت دارنــد .به زعــم
وی هرچیــزی در زندگــی اجتماعــی از آن چــه سیســتم های جهانــی در بــر می گیرنــد
تــا آن چــه کــه وضعیــت فکــری یــک فــرد محســوب می شــود در یــک کــردار و راه و
رســم اجتماعــی به وجــود می آید(گیدنــز .)81 :1383 ،برایــن اســاس همیشــه بایــد هویــت
خودمــان را براســاس زمــان ،مــکان و فضــا و تحــت شــرایط مختلــف مــورد مشــاهده،
1. trust
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تجدیدنظــر و بازبینــی قــرار دهیــم .هــر انــدازه ســنت نفــوذ خــود را از دســت می دهــد و
زندگــی روزمــره بــر حســب تعامــل دیالکتیکــی محلــی و جهانــی بازســازی می شــود ،افــراد
بــه چانــه زدن بــر ســرگزینش شــیوه زندگــی خــود از بیــن گزینه هــای گوناگــون وادار
می شــوند(گیدنز .)83 :1383 ،بنابرایــن هویــت فــرد الزامــاً بایــد در ارتبــاط بــا تغییــرات 149
ســریع زندگــی اجتماعی(بــه مقیــاس محلــی و جهانــی) شــکل بگیــرد ،دگرگــون شــود و
بــه طــور بازتابــی اســتحکام یابــد و افــراد فعــال در اجتماعــات وســیع تر ضمــن احتــرام بــه
هویت هــای کوچک تــر بــه هویت هــای عام تــر گرایــش بیش تــری پیــدا کننــد.
از نظــر گیدنــز «باورداشــت های مذهبــی کارشــان ایــن اســت کــه معمــوالً بــه تجربــه
رویدادهــا و واقعیت هــا  ،اعتمــاد تزریــق می کننــد و چارچوبــی را فراهــم می ســازند کــه
در آن ایــن رویدادهــا و موقعیت هــا را می تــوان تبییــن کــرد و در برابــر آن هــا واکنــش
نشــان داد» (گیدنــز .)122 :1377 ،از نظــر وی «ایمانــی کــه پیــش فــرض اعتمــاد اســت
و نخســتین بــار شــامل مواظبــت کننــدگان کــودک می شــود ،حفاظــت نهــادی اش از
مذهــب ،ســازمان یافتــه اســت .اعتمــاد زاییــده مواظبــت ،در واقــع معیــار واقــع بودگــی
یــک دیــن معیــن اســت»(گیدنز .)124 :1377 :طبــق نظــر او بیش تــر موقعیت هــای زندگــی
اجتماعــی مــدرن ،بــا دیــن به صــورت نفــوذ حاکــم بــر زندگــی روزانــه ســازگاری ندارنــد و
باورداشــت های مذهبــی جایــش را بــه دانــش بازاندیشــانه داده اســت« .دیــن وســنت همیشــه
پیونــد نزدیکــی بــا هــم داشــته اند و بازاندیشــی مختــص زندگــی اجتماعــی مــدرن اســت
کــه مغایــرت مســتقیم بــا ســنت دارد ،و ســنت را بیش تــر از دیــن تضعیــف کــرده اســت».
(گیدنــز )130 :1377 ،از نظــر وی در جوامــع (ســنتی) پیــش از مــدرن ،مذهــب بــرای افــراد
بســیار حائــز اهمیــت اســت و نقــش مؤثــری در امــور اجتماعــی دارد ،امــا بــا گــذار جامعــه و
در حالــت اجتماعــی شــدن (مدرنیتــه) نقــش مذهــب در میــان افــراد انســانی کم رنگ تــر،
و یــا اهمیــت خــود را از دســت می دهــد .بــا تکیــه بــر ایــن پشــتوانه نظــری ،اکنــون فــرض
مــا این اســت کــه جوانانــی کــه بــه هویــت مذهبــی تعلــق خاطــری بیش تــری دارنــد اعتمــاد
آنــان از نــوع بیــن شــخصی اســت.
گیدنــز معتقــد اســت هــر چقــدر هویــت ،جهانــی شــود ،اعتمــاد افــراد تعمیــم یافتــه اســت
ونوعــی بی تفاوتــی مدنــی بوجــود آمــده و تغییــر شــکل در صمیمیــت به وجــود می آیــد.
وقتــی جامعــه محلــی اســت ،صمیمــت نیــز محلــی اســت .چیزهــای خاصــی بــه مــا صمیمیــت
می بخشــند مانند«خــون»« -نســب» ،امــا بــه محــض این کــه از جامعــه پیــش از مــدرن بــه
ســوی مــدرن حرکــت کنیــم ،روابــط عاطفــی و صمیمیــت بــه بی تفاوتــی مدنــی ســوق
می یابــد ،هرچقــدر بی تفاوتــی مدنــی در جامعــه بیش تــر باشــد گرایــش بــه ســمت هویــت
جهانــی بیش تــر گردیــده و همین طــور اعتمــاد بــه ســمت اعتمــاد تعمیــم یافتــه گســترش
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می یابــد .فــرض مــا این اســت ،جوانانــی کــه بــه هویــت جهانــی تعلــق خاطــر بیش تــری
دارنــد ،اعتمــاد آنهــا بــه نظام هــای انتزاعــی بیش تــر اســت.
بــه نظــر گیدنــز رابطــه بیــن فاعلیــت و ســاخت؛ رابطــه ای دو طرفــه اســت .از ایــن رو
150
ســاخت اجتماعــی هــم وســیله و هــم براینــد اعمالــی اســت کــه نظــام اجتماعــی را می ســازد.
در نظریــه ســاخت یابی ،جهــان یــک کل واحــد اســت کــه نهادهــا ،هنجارهــا وکنش هــا
در آن دائمــاً شــرایط و موقعیت هــای نامنظــم و تصادفــی را به وجــود می آورند(گیدنــز،
.)18 :1377
به طــور کلــی در نظریــه گیدنــز نظــام اجتماعــی شــامل :نهادهــا ،هنجارهــا و کنش هاســت.
کــه ایــن نظــام اجتماعــی در تعامــل عاملیــت وســاختار منجــر بــه یکپارچگــی و انســجام
می گــردد ،در ایــن نظریــه یکپارچگــی در شــاخص های شــخصیت ،هویــت ،روابــط
ســاختار و هیجانــات جمعــی اســت کــه در طــول زمــان ومــکان بــه اعتمــاد می انجامــد.
اعتمــاد هــم شــامل؛ اعتمــاد بــه افــراد خــاص ،اعتمــاد عمومــی و اعتمــاد بــه نظام هــای
انتزاعــی اســت .از ســوی دیگــر ،بــا شــکل گیری نظــام شــخصیتی افــراد ،هویــت جمعــی
در معنــای عــام آن در بیــن کنش گــران ایجــاد می گــردد ،در ایــن تحقیــق هویــت جمعــی
کالن شــامل ؛ هویــت مذهبــی و جهانــی اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط زمانــی و مکانــی
می توانــد بــر اعتمــاد تأثیــر گــذار باشــند .از مجمــوع کنــدو کاو در تعاریــف و مباحــث
نظــری چنیــن اســتنباط می شــود کــه هویــت و اعتمــاد به عنــوان یــک ویژگــی در روابــط
اجتماعــی و یــا نظــام اجتماعــی ،بــه طــور کلــی بــه عنــوان یــک ویژگــی جمعــی مفهــوم
ســازی شــده اســت .گیدنــز بــا طــرح تئــوری ســاختاربندی ســطح مطالعــه ســاخت و کنــش
بــه بررســی و تحلیــل مفهــوم اعتمــاد و هویــت پرداختــه اســت .در ايــن تحقیــق نیــز تئــوري
ســاختاربندی 1گيدنز(ســاختار -عامليــت) بــه خاطــر جامعیــت بیش تــر در تبییــن رابطــه بیــن
اعتمــاد اجتماعــی و هویــت جمعــی ،بــه عنــوان مــدل و چارچــوب نظــري مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه اســت.

مدل نظـری
1. Structuration Theory

فرضیه های تحقیق
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فرضیــه اصلــی :بــه نظــر می رســد هویت هــای جمعــی کالن بــر شــکل گیری اعتمــاد
اجتماعــی مؤثراند.
فرضیــه فرعــی :1بــه نظــر می رســد جوانانــی کــه بــه هویــت مذهبــی تعلــق خاطــر

بیش تــری دارنــد ،اعتمــاد بیــن شــخصی در بیــن آنــان بیش تــر اســت.

152

فرضیــه فرعــی :2بــه نظــر می رســد جوانانــی کــه بــه هویــت جهانــی تعلــق خاطــر
بیش تــری دارنــد ،اعتمــاد آن هــا بــه نظام هــای انتزاعــی بیش تــر اســت.
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متغیرهای تحقیق
هویــت جمعــی شناســه آن قلمرویــی از حیــات اجتماعــی اســت کــه فــرد بــا ضمیر«مــا»
خــود را بــدان متعلــق و مدیــون می دانــد و در برابــر آن احســاس تعهــد و تکلیــف کنــد.
ایــن هویت هــای جمعــی را می تــوان در ســطح ترتیبــی ،از کوچــک و خــاص بــه بــزرگ
و عــام ،مثــ ً
ا از هم فامیلــی ،هم طایفــه یــا هم محلــه ،هم روســتا ،هم قــوم ،هم زبــان،
هم مذهــب ،هم وطــن و هم نــوع دســته بنــدی کــرد( عبدالهــی .)63 :1376 ،در ایــن مقالــه
هویــت جمعــی بــا شــاخص های هویــت مذهبــی و هویــت جهانــي ســنجيده مي شــود.
مفاهیم

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

هویت مذهبی

بــرای ایــن متغیــر  6گویــه (تعلــق داشــتن بــه جامعــه اســامی
جهانــی ،اولویــت دادن بــه مســلمان بــودن ،افتخــار بــه
مجموعه ای نسبتاً پایدار و ثابت از جامعــه جهانــی ،اول مســلمانم بعــد تاجیــک ،ارجحیــت
ایستارهایی است که فرد از رابطه ی دیــن برســایر امــور ) ... ،در ســطح ســنجش رتبــه ای طراحی
گردیــد و در  4ســطح بــر اســاس مقیــاس رتبــه ای ســنجیده
خود با دین در ذهن دارد.
شــده و بــر مبنــای ایــن مقیــاس از 1تــا  4محاســبه گردیــد.
يعنــي( :بســیار زیــاد=  4زیــاد =  3کــم=  2بســیارکم= )1

هویت جهانی

به منظور عملی کردن این متغیر 4 ،گویه
( انســان بــودن ،تعلــق خاطــر بــه نــوع بشــر ،ترجیــح دادن
ترکیبی از گرایش ها ،احساسات
هــم وطــن و هــم دیــن بــر غیــر ،قابــل احتــرام بــودن همــه
وادراک های مربوط به عناصر و
انســانها) در چهــار ســطح (بســیار موافقــم =  4موافقــم =
ارزش های جهانی می باشد
 3مخالفــم =  2بســیار مخالفــم =  )1بــا مقیــاس رتبــه ای
ســنجیده شــد.

اعتماد اجتماعی

انتظاری است که از یک جامعه
از ترکیــب شــاخص های اعتمــاد بیــن شــخصی ،اعتمــاد
برخوردار از رفتار منظم ،دارای
عمومــی و اعتمــاد نهــادی کــه شــامل  28گویــه و بــا مقیــاس
روابط صادقانه و مبتنی بر تعاون بر
رتبــه ای ســنجیده شــده اســت.
می خیزد.
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روش تحقیق
در ایــن مقالــه از روش پیمایــش اجتماعــی اســتفاده شــده اســت .هویــت جمعــی
متغیرمســتقل و اعتمــاد اجتماعــی متغیــر وابســته می باشــد .جامعه آمــاري ايــن پژوهــش را
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جوانــان  18-29ســاله شــهر دوشــنبه تشــكيل مي دهنــد .بنــا بــه اطالعــات جمــع آوری شــده
بــر اســاس آمارگیــری ســال  2010مرکــز آمــار جمهــوری تاجیکســتان ،تعــداد کل جمعیــت
کشــور 502,564,7نفــر ،جمعیــت شــهر دوشــنبه  844,724نفــر و تعــداد کل جوانــان (دختر و
پســر  18تــا  29ســال) شــهر دوشــنبه  041,189نفــر اعــام گردیــد کــه از ایــن تعــداد91495 ،
پســر و  97547دختــر در چهــار ناحیــه پراکنــده شــده اند .شــيوه نمونه گيــري ،بــه صــورت
تصادفــی ،خوشــه اي چنــد مرحلــه اي اســت كــه بــا اســتفاده از تقســيم بندي شــهر دوشــنبه
بــه چهــار ناحیه(خوشــه) بــه تناســب جمعيــت هــر ناحیــه صــورت مي گيــرد .بــراي انتخــاب
حجــم نمونــه ،بــا اســتفاده از فرمــول ُككــران تعــداد  383نفــر تعییــن ،کــه تعــداد  185نفــر
پســر و  198نفــر دختــر هســتند .جهــت گــردآوری اطالعــات از تکنیــک پرسشــنامه اســتفاده
شــده اســت کــه در نهایــت  368پرسشــنامه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد .بــراي
تعييــن پايايــي شــاخص ها آلفــاي کرونبــاخ محاســبه گرديــد کــه ميانگيــن پايايــي يــا اعتمــاد
شــاخص ها بــا اســتفاده از ضريــب آلفــاي کرونبــاخ بــراي ســؤاالت پرسشــنامه برابــر33,83
به دســت آمــده اســت .بــا توجــه بــه اينکــه آلفــاي کرونبــاخ بيش تــر از %70بــراي هــر
کــدام از مقياس هاســت نشــانگر آن اســت کــه گويه هــا از دقــت بااليــي برخوردارنــد.
در نهایــت تجزیــه وتحلیــل داده هــا در دو بخــش آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی انجــام
می شــود کــه بخــش آمــار توصیفــی ،شــامل جــداول و نمودارهــای آمــاری و شــاخص های
مرکــزی و پراکندگــی اســت و بخــش آمــار اســتنباطی شــامل ضریــب همبســتگی کنــدال،
آزمــون تــی ( ،)T-testآزمــون Fوآزمون هــای ناپارامتــری (آزمــون خــی -دو) و تحلیــل
مــدل رگرســیون چنــد متغیــره می شــود .در ایــن تحقیــق جهــت ســهولت پــردازش و تجزیــه
تحلیــل داده هــا از کامپیوتــر و نرم افــزار آمــاری  SPSSاســتفاده گردیــد.

یافتـه ها
جدول ( :)1توزيع میانگین گروه نمونه پژوهش بر حسب میزان اعتماد اجتماعی وهویت های
کالن
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آزمون معناداری میانگین با
مقدار مطلوب بزرگ تر از 2

شاخص های آماری

عامل
کم ترین

بیش ترین

میانگین

انحراف معیار آماره آزمون

معناداری

اعتماد اجتماعی

3,1

4

6884,2

43064,0

665,30

000,0

هویت مذهبی

00,1

00,4

1698,3

55549,0

399,40

000,0

هویت جهانی

50,1

00,4

2385,3

52105,0

596,45

000,0

همان گونــه کــه در جــدول( )1مشــاهده مي شــود ،میانگیــن اعتمــاد اجتماعــی جوانــان
شــهر دوشــنبه  6884,2می باشــد .کــه نشــان می دهــد اعتمــاد اجتماعــی جوانــان شــهر
دوشــنبه در حــد متوســط بــه بــاال اســت .بــرای بررســی ایــن ادعــا مقــدار معنــاداری میانگیــن
اعتمــاد اجتماعــی  000,0اســت کــه نشــان می دهــد ایــن مقــدار معنــاداری کم تــر از خطــای
 5درصــد اســت .به عبارتــی میانگیــن اعتمــاد اجتماعــی عــددی بزرگ تــر از  2اســت.
هم چنیــن مشــاهده می شــود میانگیــن هویــت مذهبــی جوانــان  1698,3و هویــت جهانــی بــا
میانگیــن  2385,3می باشــد .بنابرایــن بیش تریــن میانگیــن هویت هــای جمعــی مربــوط بــه
هویــت جهانــی اســت .به عبارتــی مهم ترین(مطلوب تریــن) هویــت جمعــی از نظــر جوانــان
شــهر دوشــنبه ،هویــت جهانــی اســت.
آزمون فرضیات
جدول( :)2نتایج رابطه بین هویت جمعی کالن و اعتماد اجتماعی
متغیرها
اعتماد اجتماعی
هویت جمعی کالن

ضریب همبستگی کندال

معناداری ضریب همبستگی

0.123

0.001

فرضیــه اصلــی :بــه نظــر می رســد بیــن هویــت جمعــی کالن و اعتمــاد اجتماعــی
رابطــه معنــادار وجــود دارد.
بــرای بررســی ایــن فرضیــه از ضریــب همبســتگی کنــدال اســتفاده می شــود کــه نتایــج
آن در جــدول( )2آورده شــده اســت .همان طــوري کــه در جــدول ( )2مشــاهده مي شــود

رابطــه بيــن هویــت جمعــی کالن و اعتمــاد اجتماعــی برابــر بــا  123,0و مقــدار معنــاداری
آن  0.001اســت کــه از ســطح خطــاي  5درصــد کم تــر اســت(با توجــه بــه دو دامنــه بــودن
آزمــون بــا  0/025مقايســه مي شــود) .به عبارتــی ،بيــن هویــت جمعــی و اعتمــاد اجتماعــی
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یــک رابطــه مثبــت و مســتقیم و معنــي داري وجــود دارد.

فرضیــه فرعــی  :2بــه نظــر می رســد جوانانــی کــه بــه هویــت جهانــی تعلــق خاطــر
بیش تــری دارنــد ،اعتمــاد آنهــا بــه نظام هــای انتزاعــی بیش تــر اســت .بــرای بررســی ایــن
فرضیــه از ضریــب همبســتگی کنــدال اســتفاده می شــود کــه نتایــج آن در جــدول( )3آورده
شــده اســت .همان طــوري کــه در جــدول ( )3مشــاهده مي شــود رابطــه بيــن هویــت جهانــی
و اعتمــاد بــه نظام هــای انتزاعــی برابــر بــا  0 ,081و مقــدار معنــاداری آن  0.012اســت کــه
از ســطح خطــاي  5درصــد کم تــر اســت (بــا توجــه بــه دو دامنــه بــودن آزمــون بــا 0/025
مقايســه مي شــود) .به عبارتــی ،بيــن هویــت جهانــی و اعتمــاد بــه نظام هــای انتزاعــی یــک
رابطــه مثبــت و مســتقیم و معنــي داري وجــود دارد .از آنجائی کــه میــزان وابســتگی مثبــت
اســت در نتیجــه می تــوان گفــت کــه هــر چــه جوانــان بــه هویــت جهانــی تعلــق خاطــر
بیش تــری دارنــد ،اعتمــاد بــه نظام هــای انتزاعــی آن هــا بیش تــر اســت.
جدول( :)3نتایج رابطه بین هویت های مذهبی وجهانی با اعتماد اجتماعی
متغیرها
اعتماد بین شخصی
هویت مذهبی
اعتماد به نظام های انتزاعی
هویت جهانی

ضریب همبستگی کندال

معناداری ضریب همبستگی

0 ,101

005,0

0 ,081

0 ,012

هویت جمعی کالن (مذهبی-جهانی) و اعتماد اجتماعی ( مطالعه موردی :جوانان تاجیکستان ،شهردوشنبه )

فرضیــه فرعــی :1بــه نظــر می رســد جوانانــی کــه بــه هویــت مذهبــی تعلــق خاطــر
بیش تــری دارنــد ،اعتمــاد بیــن شــخصی در بیــن آنــان بیش تــر اســت.
همان طــوري کــه در جــدول ( )3مشــاهده مي شــود رابطــه بيــن هویــت مذهبــی و اعتمــاد
بیــن شــخصی برابــر بــا  0 ,101و مقــدار معنــاداری آن  0.005اســت کــه از ســطح خطــاي
 5درصــد کم تــر اســت(با توجــه بــه دو دامنــه بــودن آزمــون بــا  0/025مقايســه مي شــود).
به عبارتــی ،بيــن هویــت مذهبــی و اعتمــاد بیــن شــخصی یــک رابطــه معنــي داري وجــود
دارد .در نتیجــه می تــوان گفــت کــه هــر چــه جوانــان بــه هویــت مذهبــی تعلــق خاطــر
بیش تــری دارنــد ،اعتمــاد بیــن شــخصی در بیــن آنــان بیش تــر اســت.

جدول ( :)4نتایج آزمون ضریب تعیین مدل رگرسیونی هویت های کالن برشکل گیری اعتماد
اجتماعی

156
فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،43پاییز 94

شاخص ها

میزان همبستگی

ضریب تعیین

آماره آزمون

معناداری آزمون

یافتـه ها

0.769

0.591

8.929

0.000

همان طــور کــه در جــدول( )4مشــاهده می شــود ،ضریــب تعییــن مــدل رگرســیونی ارائــه
شــده  1,59درصــد می باشــد کــه نشــان می دهــد کــه هویت هــای جمعــی  1,59درصــد
اعتمــاد اجتماعــی جوانــان را توضیــح می دهــد .به عبارتــی هویت هــای کالن  1,59درصــد
اطالعــات دربــاره اعتمــاد اجتماعــی را نتیجــه می دهــد .آمــاره آزمــون ضریــب تعییــن دارای
میــزان معنــاداری  000,0اســت کــه در مقایســه بــا خطــای  5درصــد کم تــر اســت.
جــدول( )5نتایــج آزمــون معنــاداری همزمــان ضرایــب مــدل رگرســیونی هویت هــای
جمعــی و اعتمــاد اجتماعــی را کــه از طریــق تحلیــل واریانــس انجــام می شــود نشــان
می دهــد.
جدول( :)5نتایج آزمون معناداری ضرایب مدل رگرسیونی هویت های جمعی و اعتماد اجتماعی
منبع تغییرات

مجموع توان
دوم

درجه آزادی

میانگین توان
دوم

رگرسیونی

6.097

4

1.524

خطاها

61.965

363

0.171

کل

68.062

367

----

آماره آزمون

معناداری

8.929

0.000

----

----

جــدول ( )5نشــان می دهــد کــه هم زمــان بــرآورد ضرایــب مــدل رگرســیونی ارائــه شــده
برابــر بــا صفــر نیســت .به عبارتــی نشــان می دهــد مــدل رگرســیونی مناســب اســت .زیــرا
مقــدار معنــاداری( )0 ,000آن کم تــر از خطــای  5درصــد اســت.
جــدول( )6نتایــج آزمــون معنــاداری تــک تــک ضرایــب مــدل رگرســیونی هویت هــای
جمعــی واعتمــاد اجتماعــی را کــه از طریــق آزمــون Tانجــام می شــود نشــان می دهــد.
جدول( :)6نتایج آزمون معناداری تک تک ضرایب مدل رگرسیونی هویت جمعی کالن و
اعتماد اجتماعی
هویت جمعی کالن

ضرایب

انحراف معیار ضرایب

آماره آزمون

معناداری

عرض از مبدا(ثابت)

1.542

0.254

6.296

0.000

هویت مذهبی

0.234

0.042

3.797

0.000

هویت جهانی

0.243

.0.043

2.999

0.002

جــدول ( )6نشــان می دهــد کــه بــرآورد ضرایــب تــک تــک مــدل رگرســیونی ارائــه
شــده برابــر بــا صفــر نیســت .به عبارتــی نشــان می دهــد مــدل رگرســیونی مناســب اســت.
زیــرا مقــدار معنــاداری( )000,0آن هــا کم تــر از خطــای  5درصــد اســت .مــدل رگرســیونی
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ارائــه شــده بــه صــورت زیــر حاصــل می شــود:

نمودار ( :)1مقادیرخطاهای برازش شده مقابل مقادیر پیش بینی مدل رگرسیونی رابطه هویت
جمعی کالن و اعتماد اجتماعی

هویت جمعی کالن (مذهبی-جهانی) و اعتماد اجتماعی ( مطالعه موردی :جوانان تاجیکستان ،شهردوشنبه )

کــه در آن  Yاعتمــاد اجتماعــی اســت .مــدل رگرســیونی ارتبــاط هویت هــای کالن
و اعتمــاد اجتماعــی نشــان می دهــد کــه عالمــت کلیــه ضرایــب مثبــت اســت .به عبارتــی
هویــت جمعــی کالن تأثیــر مثبــت و مســتقیمی روی اعتمــاد اجتماعــی جوانــان دارنــد .یعنــی
بــا افزایــش میــزان هویت هــای جمعــی میــزان اعتمــاد اجتماعــی جوانــان بیش تــر می شــود.
نمــودار ( )1نمــودار پراکنــش مقادیــر خطاهــای بــرازش شــده را در مقابــل مقادیــر پیــش
بینــی بدســت آمــده از مــدل رگرســیونی هویت هــای جمعــی بــر شــکل گیری اعتمــاد
اجتماعــی نشــان می دهــد.
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نمــودار ( )1نشــان می دهــد از آنجائی کــه تراکــم مشــاهدات در نمــودار بــه صــورت
یــک ابــر دایره ای شــکل می باشــد نتیجــه می شــود کــه مــدل رگرســیونی رابطــه ی
هویت هــای جمعــی و اعتمــاد اجتماعــی مــدل مناســب بــا اعتبــار باالیــی اســت.
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نتیجه گیری ،بحث و پیشنهادات
در ایــن مقالــه ،بــه بررســی رابطــه بیــن هویــت جمعــی کالن (مذهبــی وجهانــی) بــا اعتمــاد
اجتماعــی جوانــان  18تــا  29ســاله (دختــر و پســر) شــهر دوشــنبه پرداختــه شــد .رویکــرد
نظــری گیدنــز بــه عنــوان نظریــه غالــب جهــت بررســی رابطــه مذکــور مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت .میانگیــن اعتمــاد اجتماعــی جوانــان شــهر دوشــنبه  6884,2بدســت آمــد .کــه نشــان
می دهــد اعتمــاد اجتماعــی جوانــان شــهر دوشــنبه درحــد متوســط بــه بــاال اســت .بــه همیــن
ترتیــب ،میانگیــن هویــت جهانــی جوانــان شــهر دوشــنبه  2385,3و هویــت مذهبــی بــا
میانگیــن  1698,3می باشــد و بیش تریــن میانگیــن هویت هــای کالن مربــوط بــه هویــت
جهانــی بــا میانگیــن  2385,3اســت ،در واقــع مطلوب تریــن هویــت جمعــی از نظــر جوانــان
شــهر دوشــنبه ،هویــت جهانــی اســت.
نتایــج به دســت آمــده از آزمــون فرضیه هــای پژوهــش نشــان داد ،جوانانــی کــه بــه
هویــت مذهبــی تعلــق خاطــر بیش تــری دارنــد ،اعتمــاد آنهــا از نــوع اعتمــاد بیــن شــخصی
اســت .نتایــج به دســت آمــده در آزمــون ،حاکــی از رابطــه معنــاداری در ســطح بــاال بیــن
دو متغیــر اســت .در نتیجــه می تــوان ادعــا نمــود کــه هــر چــه جوانــان بــه هویــت مذهبــی
تعلــق خاطــر بیش تــری داشــته باشــند ،اعتمــاد بیــن شــخصی در بیــن آنــان بیش تــر اســت.
به ســخن دیگــر هویــت مذهبــی اعتمــاد بیــن شــخصی را تقویــت می کنــد ،کارکــرد مذهــب
ایجــاد وحــدت اســت ایــن وحــدت از دوســتی های معمولــی و روابــط بیــن خانــواده شــروع
می شــود وتــا ایجــاد جامعــه ملــی گســترش می یابــد از آنجایــی کــه کارکــرد مذهــب،
ترویــج اخــاق انســانی در بیــن افــراد جامعــه اســت از ایــن رو بــا شــکل گیری ایــن نــوع از
هویــت جمعــی ،دوســتی وهمدلــی بیــن افــراد وگروههــای انســانی ایجــاد می شــود واعتمــاد
بیــن فــردی در بیــن آن هــا تقویــت می شــود .از نظــر گیدنــز «اعتمــاد زاییــده ی مواظبــت ،و
معیــار واقع بودگــی یــک دیــن معیــن اســت .همــه دین هــا ایــن بینــش را در بــر دارنــد کــه
اعتمــاد فــردی بایــد تبدیــل بــه یــک ایمــان همگانــی شــود و بی اعتمــادی فــردی ،شــری
همگانــی تلقــی شــود .و اصــاح فــرد بایــد بــه بخشــی از عملکــرد مناســک آمیــز همگانــی
تبدیــل شــده و بــه نشــانه قابلیــت اعتمــاد در اجتمــاع تبدیــل گردد»(گیدنــز.)124 :1377 ،
جوانانــی کــه بــه هویــت جهانــی (کالن) تعلــق خاطــر بیش تــری دارنــد ،اعتمــاد آنهــا
بــه نظام هــای انتزاعــی بیش تــر اســت .نتایــج به دســت آمــده از آزمــون فرضیــات نشــان
مي دهــد کــه بيــن هویــت جهانــی و اعتمــاد بــه نظام هــای انتزاعــی یــک رابطــه مثبــت و
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مســتقیم و معنــی داری وجــود دارد .از آنجائی کــه میــزان وابســتگی مثبــت اســت در نتیجــه
می تــوان ادعــا نمــود کــه هرچــه جوانــان بــه هویــت جهانــی تعلــق خاطــر بیش تــری داشــته
باشــند ،اعتمــاد بــه نظام هــای انتزاعــی در بیــن آنــان بیش تــر اســت .در واقــع “جهانــی شــدن
هویــت از یک ســو وابســته بــه گســترش ارتبــاط عمومــی اســت و از ســوی دیگــر ارتبــاط 159
همگانــی نیــز منــوط بــه شــکل گیری هویــت عــام است”(توســلی و قاســمی.)20 :1383 ،
گیدنــز معتقــد اســت «بــا کاهــش نفــوذ ســنت و توســعه مدرنیتــه همــراه بــا تفکیک و انســجام
اجتماعــی ،امــکان تحقــق هویت هــای جمعــی چندگانــه و آزادی افــراد در انتخــاب آگاهانــه
و خردمندانــه آن هــا پدیــد می آید»(گیدنــز .)80 :1377 ،بــا توجــه بــه یافتــه ی بدســت آمــده
در ایــن پژوهــش مبنــی بــر تعلــق خاطــر بیش تــر جوانــان تاجیــک بــه هویــت جهانــی ،شــاید
بتــوان ایــن نظــر را بــه جامعــه در حــال توســعه تاجیکســتان کــه ســنت گرایی و مدرنیتــه در
آن بــا هــم در حــال تقابل انــد ،تعمیــم داد ،کــه بــا کاهــش نفــوذ ســنت و توســعه مدرنیتــه در
آینــده شــاهد تحقــق هویت هــای چندگانــه در بیــن جوانــان باشــیم .در بررســی فرضیــه اصلی
پژوهــش بــا عنــوان؛ رابطــه ی هویت هــای جمعــی کالن بــا اعتمــاد اجتماعــی جوانــان ،نتایــج
مــدل رگرســیونی نشــان می دهــد کــه عالمــت کلیــه ضرایــب مثبــت اســت .به عبارتــی،
هویت هــای جمعــی کالن رابطــه مثبــت و مســتقیمی بــا اعتمــاد اجتماعــی جوانــان دارنــد.
یعنــی بــا افزایــش میــزان هویت هــای جمعــی کالن(مذهبــی و جهانــی) اعتمــاد اجتماعــی
جوانــان بیش تــر می شــود .در ایــن پژوهــش بیــن هویــت جمعــی کالن و اعتمــاد اجتماعــی
رابطــه معنــاداری وجــود دارد .نتیجــه فرضیــه حاضــر بــا نظریــه گیدنــز کــه محــور اصلــی در
ایــن پژوهــش اســت بیش تریــن ســازگاری را دارد ،براســاس آن نظــام اجتماعــی شــامل:
نهادهــا ،هنجارهــا و کنش هاســت .کــه ایــن نظــام اجتماعــی در تعامــل عاملیــت و ســاختار
منجــر بــه یکپارچگــی و انســجام می گــردد ،در ایــن نظریــه یکپارچگــی در شــاخص های
شــخصیت ،هویــت ،روابــط ســاختار و هیجانــات جمعــی اســت کــه در طــول زمــان ومــکان
بــه اعتمــاد می انجامــد .اعتمــاد هــم شــامل؛ اعتمــاد بــه افــراد خــاص ،اعتمــاد عمومــی و
اعتمــاد بــه نظام هــای انتزاعــی اســت .از ســوی دیگــر ،بــا شــکل گیری نظــام شــخصیتی
افــراد ،هویــت جمعــی در معنــای عــام آن در بیــن کنش گــران ایجــاد می گــردد ،بــا
عنایــت بــه تعامــل کنش گــران و توجــه بــه اهدافــی کــه آنــان در زندگــی دارنــد پیوندهــای
عقالنــی بیــن آنــان برقــرار و از خــال ایــن پیوندهــا بــه اهــداف مــورد نظرشــان می رســند
کــه در نهایــت منجــر بــه شــکل گیری اعتمــاد اجتماعــی در جامعــه می گــردد .هم چنیــن
هویت هــای جمعــی همان طــور کــه در ایــن پژوهــش حاصــل شــد بــا اعتمــاد اجتماعــی
جوانــان رابطــه ی معنــادار باالئــی دارد .بنابرایــن بررســی تجربــی فرضیه هــای ایــن پژوهــش
کــه برگرفتــه از مــدل نظــری گیدنــز اســت در ســطح معنــاداری باالئــی تأییــد گردیــد ،کــه

نشــان دهنــده اعتبــار نظریــه ســاختار -عاملیــت گیدنزاســت.
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بر این اساس پیشنهادات زیر مطرح می شود:
160
v vبــه منظورآگاهــی از کاهــش یــا افزایــش اعتمــاد اجتماعــی در مقاطــع مختلــف
زمانــی ،انجــام تحقیقــات طولــی در فواصــل زمانــی مناســب ،ضــرروی به نظــر
می رســد.
 v vبــه پژوهش گرانــی کــه قصــد تحقیــق در ایــن زمینــه را دارنــد پیشــنهاد می گــردد
پژوهشــی در بیــن دیگــر گروههــای اجتماعــی از قبیــل نوجوانــان و ....به عمــل آیــد.
 v vاز آنجــا کــه اعتمــاد یکــی از شــاخص های ســرمایه اجتماعــی اســت ،بنابرایــن
بررســی رابطــه ســرمایه اجتماعــی در جامعــه تاجیکســتان بــا ابعــاد گوناگــون در
ســطوح مختلــف احســاس می گــردد.
v vاز آنجــا کــه اعتمــاد نهــادی یکــی از راههــای تقویــت ثبــات ،انســجام وهمبســتگی
اجتماعــی می باشــد وتوســعه ملــی در گــرو ایــن موضــوع و تعــادل روابــط اجتماعــی
بیــن دولــت و ملــت اســت لــذا تقویــت اعتماداجتماعــی ضــرورت مهــم امــروز
جامعــه تاجیکســتان می باشــد.

منابع
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

هویت جمعی کالن (مذهبی-جهانی) و اعتماد اجتماعی ( مطالعه موردی :جوانان تاجیکستان ،شهردوشنبه )

●
●
●

●امیرکافــی ،مهــدی ،)1380( ،اعتمــاد اجتماعــی وعوامــل موثــر بــرآن ،نمایــه پژوهــش
شــماره  ،18نشرپژوهشــگاه فرهنــگ ،هنروارتباطــات ،تهــران.
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●اشــتومپکا ،پیوتــر ،)1387( ،اعتمــاد :نظریــه ی جامعــه شــناختی ،ترجمــه غالمرضــا غفــاری،
نشرشــیرازه ،تهــران .
●برتون ،روالند ،)1380( ،قوم شناسی سیاسی ،ترجمه ناصر فکوهی ،نشر نی ،تهران.
●بیابانگرد ،اسماعیل()1379؛ روانشناسی نوجوانان ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
●پاتنــام ،روبــرت ،)1380( ،دموکراســی وســنت های مدنــی ،ترجمــه محمدتقــی دل فــروز،
دفتــر مطالعــات سیاســی وزارت کشــور ،مرکــز نشــر روزنامــه ســام ،تهــران.
●توســلی ،غالمعبــاس و یارمحمــد قاســمی ،)1383( ،هویت هــای جمعــی و جهانــی شــدن،
فصلنامــه جامعــه شناســی ایــران( ،نامــه علــوم اجتماعــی ) شــماره  ،24تهــران.
●ـ تونكيــس ،فرانــك ،)1387(،اعتمــاد و ســرمايه اجتماعــي ،ترجمــه محمــد تقــي دلفــروز،
پژوهشــكده مطالعــات فرهنگــي و اجتماعــي ،تهــران
●تاج بخــش ،کیــان ،)1384(،ســرمایه اجتماعــی :اعتمــاد ،دموکراســی وتوسعه،نوشــته رابــرت
پاتنــام ودیگــران ،ترجمــه افشــین خاکبــاز وحســن پویــان ،تهــران ،نشــر شــیرازه ،تهــران.
●چلبــی ،مســعود ،)1375( ،جامعــه شناســی نظــم :تشــریح وتحلیــل نظــری نظــم اجتماعــی،
چــاپ اول ،نشــر نــی ،تهــران
● حاجیانــی ،ابراهیــم ،)1388( ،جامــه شناســی هویــت ایرانــی ،مرکــز نشــر گــروه
پژوهش هــای فرهنگــی واجتماعــی مجمــع تشــخیص مصلحــت ،چــاپ اول ،تهــران.
●شــیخاوندی ،داور ،)1379( ،وفــاق اجتماعــی وهمبســتگی ملــی ،فصلنامــه مطالعــات ملــی،
ســال دوم ،شــماره پنجــم .،تهــران .
●عباســی قــادی ،مجتبــی .خلیلــی کاشــانی ،مرتضــی ،)1387(،بررســی تأثیــر اینترنــت بــه
هویــت ملــی کاربــران ،پژوهشــکده مطالعــات راهبــردی ،چــاپ اول ،تهــران.
●عبدالهــی محمــد ،)1376(،بحــران هویــت ،دینامیســم ،مکانیســم و تحــول هویــت جمعــی
در ایــران ،نامــه انجمــن جامعــه شناســی ایــران .
●فوکویاما ،فرانسیس .)1379( ،پایان نظم؛ سرمایه اجتماعی و حفظ آن ،ترجمه غالمعباس
توسلی ،جامعه ایرانیان ،تهران.
●فیلد ،جان ،)1385( ،سرمایه اجتماعی ،ترجمه جالل متقی ،چاپ اول ،موسسه عالی پژوهش
تامین اجتماعی ،تهران .
●قاســمی ،یارمحمــد ،)1382(،هویــت جمعــی ،وصعیــت وفراینــد تحــول آن در ایــام-
ایــران ،رســاله دکتــری ،دانشــکده علــوم اجتماعــی ،دانشــگاه تهــران.
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●کلمــن ،جیمــز ،)1390( ،بنیادهــای نظریــه اجتماعــی ،ترجمــه منوچهــر صبــوری ،نشــر نــی،
چــاپ ســوم ،تهــران.
● کاســتلز ،امانوئــل ،)1380(،عصراطالعــات :اقتصــاد ،جامعــه ،فرهنــگ ،قــدرت هویــت،
ترجمــه حســن چاوشــیان ،جلــد دوم،چــاپ ســوم ،نشــر طــرح نــو ،تهــران.
●گل محمدي ،احمد()1381؛ جهاني شدن -هويت ،فرهنگ ،تهران ،نشر ني.
●گیدنــز ،آنتونــی ،)1377(،پیامدهــای مدرنیــت ،ترجمــه محســن ثالثــی ،نشــرمرکز ،چــاپ
اول ،تهــران.
● گیدنــز ،آنتونــی ،)1382( ،جامعــه شناســی ،ترجمــه منوچهــر صبــوری ،چــاپ نهــم ،نشــر
نــی ،تهــران.
●گيدنز،آنتونــي ،)1383( ،تجــدد و تشــخص ،جامعــه وهويــت شــخصي در عصــر جديــد،
ترجمــه ناصــر موفقيــان ،نشــر نــي ،چــاپ ســوم ،تهــران.
● محمدبخــش ،بهمــن ،و دیگــران ،)1389( ،جهانــی شــدن و هویــت ملــی دانشــجویان
دانشــگاه تبریــز -ایــران ،فصلنامــه علمــی پژوهشــی رفــاه اجتماعــی ،ســال یازدهــم ،شــماره
 ،43تهــران.
●وثوقــی ،منصــور و هاشــم آرام ،)1388( ،بررســی اعتمــاد اجتماعــی و عوامــل مؤثــر بــر آن
در شــهر خلخال(اســتان اردبیــل)  -ایــران ،پژوهــش نامــه اجتماعــی ،ســال ســوم ،شــماره
ســوم ،تهــران
●نش،کيــت) 1382 ( ،؛ جامعــه شناســي سياســي معاصــر ،مترجــم :محمــد تقــي دلفــروز،
انتشــارات کويــر ،تهــران.

●● Fukuyama, F. (1995) Trust: the social virtues and the creation of prosperity,
Hamish Hamilton, London. Pg: 25-26.
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