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چکیده

سرمایه اجتماعی و شاخصهای آن مانند کنشهای مشارکتجویانه و رفتاری داوطلبی میتواند در زمینه
شاخص سالمت و رفتارشناسی سالم سالمندان حائز اهمیت باشد .با تکنیک پرسشنامه با استفاده از ساخت و
مدل نظری استون( )1002به مطالعه کنشهای مشارکتجویانه سالمندان در سال  2931پرداخته که تعداد 231
سالمند منطقه  7شهرداری اهواز به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای در دو گروه آزمایشی (با سابقه کنشهای
داوطلبانه) و گروه گواه (بدون سابقه کنشهای داوطلبانه) به تساوی انتخاب شدند .یافتههای بررسی نشان داد بین
دو حوزه مفهومی مشارکت از مولفههای اصلی سرمایه اجتماعی یعنی ساختار روابط (شبکهها) و کیفیت روابط
(هنجارها) با کنشهای داوطلبانه سالمندان گروه آزمایش رابطه معنادار وجود داشته که این ارتباط با متغیرهای
فرعی زمینهای بررسی مثلجنسیت ،جدایی از فرزندان ،سن به ویژه باشاخص رفتار سالم اثرگذارتر بود .بیاعتمادی
اجتماعی به نهادها ،کاهش مشارکت اجتماعی و افت مولفههای سرمایه اجتماعی با کاهش شاخص رفتار سالم و
آگاهی اجتماعی همراه بود .ولی در مجموع سرمایهگذاری درایجاد و تقویت متغیرهای امیدبخش سرمایه اجتماعی
برای سالمندان در نگرش آنها به پایانی اثربخش برای زندگی اجتماعی فردی خود و کسب اعتماد به نفس
افزونتر و بازخورد مطلوب برای زندگی حتماً موثر خواهد بود.
واژگان کليدي :سالمندان اهوازی ،سرمایه اجتماعی ،رفتار داوطلبی و شاخص سالمت.
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رو به رو است .در واقع مقاطع مختلف تاریخ ایران ،فرصتهایی برای ایجاد و به فعلیت درآمدن این کنشها بوده
است که با وجود ظهور و بروز مقطعی آنها ،انباشت مستمری از این سرمایه که منجر به فرایند موثر و پایداری از
توسعه در جامعه شود؛ به سختی قابل بازشناسی است .امروزه جامعه ایران در ابعاد وسیعی شاهد فردگرایی منفی و
غیرعقالنی است .عالیم این بحران را در گرههای کور ترافیکی ،تقلبهای مالیاتی و رشد شاخصهای ضد
سرمایه اجتماعی میتوان به روشنی دریافت(خاندوری .)79 :2931 ،پژوهشهای اخیر در خصوص ظرفیت
سرمایه اجتماعی و ارزشهای مشارکتجویانه در جامعه ایران نیز مؤید چنین فرضی است(ر.ک :متوسلی و
دیگری2931 ،؛ تاجبخش و همکاران 2931 ،و شارع پور.)2930 ،
در حالی که نگرش اخالقی نسلهای آینده با ایجاد توازن بین منافع خود و دیگران مرتبط است و رشد
اخالقی جامعه در گذر از خودخواهی به دگرخواهی و درک صحیح شهروندی معنی میشود؛ فردی شدن،
استقاللطلبی ،خرد خرد شدن هویت ،غیرخطی شدن مسیر گذار ،تغییر اولویت و اهمیت مولفههای آن و
کیفیت و میزان سرمایه اجتماعی که ایرانیان به عنوان یک گروه اجتماعی از آن برخودارند؛ نقش مهمی در
مرزبندیهای آنها از عرصه خصوصی و عمومی به دنبال آن ،کنش شهروندی آنان دارد(ذکایی.)7 :2931 ،
این پژوهش در پی آن است تا بر اساس مباحث نظری مربوط به سرمایه اجتماعی ،چارچوب مفهومی
استداللی را پیریزی کند که مبتنی بر تمایز مفاهیم داوطلبی از سرمایه اجتماعی و تلقی پیامدی از رابطه
این دو ،تاثیر و نقش این سرمایه را در ارتباط با کنشها و گرایش داوطلبانه سالمندان اهوازی توضیح داده و
به این سوال پاسخ دهد که آیا بهرمندی از سطوح تفاضلی سرمایه اجتماعی میتواند تبینگر تفاوت گرایشها
و رفتارهای داوطلبانه این سالمندان باشد؟
بیان موضوع

برایجوانان آتن در دوره سقراط هیچ چیز به اندازه این مسأله مهم نبودکه بدانند فضیلت چیست؟ و بهترین
حکومت کدام است؟ سوفسطائیان عقاید آنها را درباره خدایان المپ خراب کرده بودند .در نتیجه عقاید آنان در
خصوص اخالق نیز سست شده بود .چرا که قسمت عمده ضمانت اجرای آن ترس از خدایان بیشماری بود
که همه جا حاضر و ناظر بودند .طرفداری از منافع شخصی ،اخالق مردم آتن را تا حد نابودی برد؛ تا جایی که
شهر طمعه اسپارتیان خشن شد(دورانت .)20 :2930 ،بنیانهای نوین اخالق جامعه و مسأله نظم و صلح همان
قدر که دغدغه سقراط بود؛ توسط شاگردان وی نیز پیگیری شد .افالطون «جمهوری» را مطرح کرد که در آن
دوگانگی اخالق فرد و حکومت رد شده بود .وی معتقد بود که حکومت شبیه افراد خود است و به این نتیجه
رسیده بود که مطالعه و تحقیق درباره مسأله اخالق به عنوان جزئی از ساختمان اجتماعی بهتر و آسانتر از آن
استکه مانند یک صفت شخصی مورد مطالعه قرارگیرد« .اگر ما بتوانیم جامعه درستی را توصیفکنیم ،توصیف
یک فرد درست ،برای ما بهتر و آسانتر خواهد بود»(همانمنبع .)20 :2930 ،در فلورانس قرن  21که بازتاب
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تاریخ بیثباتی نهادهای جمهوری اعصار باستان و نیز ایتالیای عصر رنساس بود؛ نیکلو ماکیاولی و چند تن از
معاصرینش به این نتیجه رسیدند که موفقیت یا شکست نهادهای آزاد به ویژگی شهروندان یا فضیلیتشان
بستگی دارد(پاتنام.)211 :2930 ،
این مکتب جمهوریخواهی انسانگرایان مدنی ،بعدها مغلوب اندیشه هابز ،الک و جانشینان لیبرالشان شد.
در حالی که جمهوریخواهان برجامعه و تعهدات شهروندان تاکید میکردند؛ لیبرال بر فردگرایی و حقوق فردی
تاکید داشت .پاتنام معتقد است که در سنت جمهوریخواهی مدنی ،شهروندان میبایست قادر به فاصلهگذاری
کافی بینتقاضای خاصگرایانه خود و دیگران باشند؛ تا توانایی برخورد عینی با خواستههای خاصگرایانه دیگران
را داشته باشند .اشتراک درهویت مشترک شهروندی با هویت انفرادی افراد به عنوان اعضاء گروههای قومی یا
فرقهای دیگر فرق میکند .بر این اساس ،والزر( )2330عالقمندی به مسائل عمومی و دلبستگی به اهداف
عمومی را عالیم اصلی فضیلت مدنی میداند و کسانی چون میلر( )2333تعهد به پیشبرد خیر جمعی را شرطی
برای شهروندی میشناسند(ذکایی.)13 :2930 ،
این مجادالت بین فالسفه سیاسی در دوره معاصر متاثر از رهیافت جدیدی در علوم سیاسی تجربی شد
که مطابق کارهای گاربریل آلوموند و سیدنی وربا 2برای درک تفاوتهای موجود در عملکرد حکومتهای
دمکراتیک شکل گرفت و باز هم به فضیلتهای شهروندان نظر داشت .این رهیافت الهامبخش رابرت پاتنام
در پژوهش تجربی  10سالهای شد که توسعهی تئوری سرمایهی اجتماعی را به شکل امروزی آن در پیداشت
و هنوز هم در حال تکوین است.
تئوري سرمایه اجتماعی پاتنام

توسعه تئوری سرمایهی اجتماعی بیش از هر چیز وامدار کارهای پژوهشی رابرت پاتنام است .موضوع
پژوهش وی ،در آغاز بررسی عملکرد نهادهای حکومتی محلی در مناطق مختلف ایتالیا بود .پاتنام برای
پاسخ به این سوال که «چه چیزی باعث تمایز بین مناطق موفق شمال از مناطق ناموفق جنوب یا حتی
باعث تمایز آنها از مناطق کمتر موفق داخل هر بخش میشود؟» دو فرض اول را مطرح میکند :یکی
تاثیر مدرنیتهی اجتماعی -اقتصادی و دیگر وجود جامعهی مدنی یعنی الگوهای مشارکت مدنی و همبستگی
اجتماعی یافتههای پژوهش ،فرض اول را تایید میکند .اما بررسی بیشتر محدودیتهای این تفسیر را آشکار
میکرد« :در مناطق فقیر حکومتها مدام عملکرد سطح پایین داشتهاند .اما تفاوتهای آشکار در عملکرد
درون هر بخش بر حسب توسعهی اقتصادی کامالً غیرقابل توصیف بود .بنابراین باید گفت که ثروت و
توسعه اقتصادی نمیتوانند تمام داستان باشند»(پاتنام.)211 :2930 ،
فرض دوم این بود که موفقیت یک حکومت دمکراتیک به درجهی نزدیک شدن محیطش به ایدهآل
«جامعهی مدنی» بستگی دارد .این رابطه (رابطه مدنیت و عملکرد نهادی) چنان قوی است که وقتی ما
Almond & Verba, 1963

1.

14

مطالعات جامعهشناسی ،سال ششم ،مشاره بیست وسوم ،تابستان 3131

«مدنیت» یک منطقه را درمحاسبات وارد میکنیم؛ رابطه پیشگفته بینتوسعه اقتصادی و عملکرد نهادی
کامالً محو میشود(همان .)271 :هنگامیکه مشخص شد مهمترین عامل درتوضیح حکومت خوب ،درجه
نزدیکی زندگی اجتماعی و سیاسی یک منطقه به ایدهآل جامعهی مدنی است؛ سوال بعدی آن بود که
«چرا بعضی از مناطق از دیگران مدرنترند؟» برای پاسخ به این سوال پاتنام در ابتدا به سراغ تاریخ
میرود و دست به مطالعه تبارشناسی جامعهی مدنی در ایتالیا میزند .مطالعات وی نشان میدهد که
جامعه مدنی ریشههای تاریخی عمیقی دارد(همان.)921 :
اما چرا تاریخ گذشته چنین قدرتمند است؟ چرا مردم معتقدند که به گونهای ناامیدکننده در چارچوب عادات و
رسوم خاصی گیرافتادهاند؟ چه عوامل مثبتی در شمال ،سنتهای مشارکت مدنی را طی قرنها از میان تغییرات
شدید اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی حفظ نمودهاند؟ چه عوامل منفی در جنوب بهرهبرداری از آن و وابستگیاش را
بازتولید میکنند؟ در پاسخ به این سواالت بود که وی به منطق عمل جمعی و مفهوم سرمایهی اجتماعی روی
میآورد .به نحوی که از آن به بعد تحقیق وی «صرفاً هدف مطالعه ایتالیا را دنبال نمیکند ،بلکه این رهیافت،
دیدگاههای انتخاب تاریخی و عقالنی را به هم پیوند میدهد .به گونهای که میتواند درک ما را از زندگی عمومی
و عملکرد نهادی در بسیاری از کشورها دیگر بهبود بخشد»(همان.)11 :
پاتنام با طرح پرسشهای فوق خود را درگیر یک مسأله ریشهدار در تاریخ اندیشه میکند و آن تالش برای
آشتی دادن خواستههای فردی (نفع شخصی) و جمعی است .شهروندی در یک جامعه مدنی اول از همه با
مشارکت فعال در امور عمومی مشخص میشود .فقدان فضیلت مدنی در «خانوادهگرایی غیراخالقی» تجسم
یافته است که ادوارد بنفیلد 2آن را در اخالق مسلط شهر مونتگرانو میداند .او در مورد این نوع اخالق میگوید:
«هدف به حداکثر رساندن منافع مادی و کوتاهمدت خانوادهی هستهای است .چرا که فرض بر این است که
دیگران نیز همین کار را انجام میدهند»(بنفیلد.)31 :2331 ،
در این رهیافت شهروندان جامعهی مدنی ملزم به نوعدوستی نیستند؛ اما در جامعهی مدنی شهروندان
چیزی را دنبال میکنند که توکویل آن را نفع شخصی درست درکشده مینامد؛ یعنی نفع شخصی که در
متن نیازهای عمومی وسیعتر تعریف شده ،نفع شخصی که روشنفکرانه است و نه کوتهبینانه ،نفع شخصی
که بقایش به منافع دیگران بستگی دارد .پاتنام با نقد راهحل کالسیکها بر این مشکل تاکید میکند که
معمای بغرنج عدمهمکاری از انسانستیزی ناشی نمیشود؛ هر چند این احساسات ممکن است به وسیله
فرجام بد عدم همکاری تشدید شود(پاتنام.)130 :2931 ،
او با استفاده از تئوری بازی نشان میدهد که در مواردی -از جمله در فقدان ضمانت قابل اتکاء  -عدم
همکاری نه تنها غیرعقالنی نیست ،بلکه «عهدشکنی» میتواند [به زبان تئوری بازی] یک استراتژی تعادل
پایدار باشد .نهایتاً وی با چیدن مقدماتی از راهحلهای ارائه شده در تئوری بازی و کار برخی نهادگریان
Edward Banfild, 1985

1.

بررسی شاخص سالمت ،سرمایه اجتماعی و کنشهای مشارکتجویانه ساملندان در شهر اهواز

13

جدید مثل استروم( )2330و ویلیامسون( )2331نهایتاً به راهحلهای لطیف رابرت باتز (نظیر جامعه و اعتماد)
رجوع میکند و به این نتیجهگیری میرسد که موفقیت در غلبه بر معضالت عمل جمعی و فرصتطلبی که
در نهایت به ضرر خود افراد تمام میشود؛ به زمینهی اجتماعی گستردهای که بازی در آن انجام میپذیرد،
بستگی دارد[ .لذا] همکاری داوطلبانه در جامعهای که سرمایهی اجتماعی عظیمی را در شکل هنجارهای
عمل متقابل و شبکههای مشارکت مدنی به ارث برده؛ بهتر صورت میگیرد(همان منبع.)131 :2930 ،
نتیجه اینکه انباشت مداوم سرمایهی اجتماعی یکی از بخشهای مهم داستان حلقههای فضیلت
ایتالیای مدنی است(همان .)131 :سرمایهی اجتماعی مورد نظر پاتنام وجوه گوناگون سازمان اجتماعی
نظیر اعتماد ،هنجارها و شبکههاست که میتواند با تسیهل اقدامات هماهنگ ،کارایی جامعه را بهبود
بخشد(همان .)131 :به این ترتیب پاتنام راهحل معضل همکاری جمعی را در سرمایهی اجتماعی جستجو
میکند .به همین ترتیب پاتنام از بررسی گزارشها و پژوهشهای مختلف از انجمنهای اعتباری گردشی
به عنوان نمونهای از همکاریهای داوطلبانه فراگیر ،نشان میدهد که میتوان از طریق استخراج منابع
خارجی سرمایهی اجتماعی بر مشکالت عمل جمعی فائق آمد .چرا که این انجمنها از ارتباطات از پیش
موجود بین افراد برای کمک به حل مشکل نقص اطالعات و اجرا استفاده میکنند(همان .)133 :بررسی
این مورد و نمونههای دیگر وی را به این نتیجه میرساند که همه اشکال همکاری داوطلبانه از یک منبع
اصلی سرمایهی اجتماعی تغذیه میکنند(همان.)133 :
همکاري داوطلبانه

حجم قابل توجهی از ادبیات سرمایهی اجتماعی معطوف به تاثیر داوطلبی و کنشهای داوطلبانه به
عنوان نمونه انجمنهای داوطلبانه ،روحیه داوطلبانه ،روحیه داوطلبی و داوطلبگرایی مدنی بر سرمایه
اجتماعی و پیامدهای اخالقی و ارزشی آن بوده است .پیپا نوریس( )1002معتقد است که تئوری پاتنام از
طریق مرتبط ساختن تفکرات سرمایهی اجتماعی با تفکر ضرورت انجمنهای مدنی و سازمانهای داوطلبانه
در دستیابی به دمکراسی ،مشارکت سیاسی و کارآمدی حکومت تکوین یافته است .تعدادی از جامعهشناسان
معاصر از نتایج کارهای پاتنام ایدههایی را در خصوص نقشآفرینی سرمایهی اجتماعی در کنشهای اخالقی
اخذکردهاند .اریک آسالنر( )2333بیان داشته که رویکرد سرمایهی اجتماعی بر التزام به سایرین فراتر از
توجه به منافع شخصیمان تاکید دارد و شامل یکسری ایدهها و نظرات درباره ارزشها و روابط اجتماعی و
تعهدات مدنی است(اسالینر.)1-1 :2333 ،
اسالینر معتقد استکه سرمایهی اجتماعیکمک میکند افراد مشکل عمل جمعیشان را که یکی از عناصر
اصلی کنش اخالقی است ،حل کنند و اخالقیتر عمل کرده و از سود خود به جهت خیر عمومی صرفنظر
کنند .آسالینر( )2333بر اساس مطالعهای که بر روی دادههای پیمایش ارزشهای جهانی سال  2332در مورد
آمریکا انجام داده است؛ به این نتیجه میرسد که کنشهای اخالقی بیشتر به ارزشهای اخالقی و اعتماد
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اجتماعی بستگی دارد .این برداشت بین ارزشها و شبکهها تمایز قائل میشود و بر آن است که مشکالت
عمل جمعی بیش از هر چیز به ارزشهای اصلی اعتماد به دیگران بستگی دارد .هر چند شبکههای روابط
اجتماعی نیز مهم است و بیان میدارد که ارزشها طبق تاکید دیدگاه سرمایهی اجتماعی در خالء ایجاد
نمیشود؛ لذا بخش دیگر ،شبکه اجتماعی یا ارتباطات اجتماعی است .موارد سادهای چون عضو اتحادیه بودن
یا ازدواج کردن باعث میشود افراد با هم ارتباط یابند .روابط و پیوندهای اجتماعی ،حسی از اجتماع را ایجاد
میکند که تقویتکننده ارزشهای ارتقاء دهنده همکاری است(همان منبع.)7 :2333 ،
تحقیق اسالینر در مورد آمریکا نشان میدهدکه درکل حمایت قابل توجهی از تاثیر شبکه سرمایه اجتماعی
وجود دارد و ارزشها (اعتماد) و روابط اجتماعی تعیینکنندههای اصلی در تایید استانداردهای اخالقی قوی
کنش هستند .پژوهش جوشوا گالپر( )1001نیز مبتنی بر فرضیههای پاتنام و دیگران در مورد سرمایه اجتماعی
طراحی شده است .این مطالعه درصدد آزمایش این است که آیا سرمایه اجتماعی در امور خیریه و داوطلبی
تعیینکننده است .گالپر مطالعه همبستگی میان کمکهای خیریه و سرمایه اجتماعی را (همانگونه که پاتنام
عملیاتی کرده) تایید میکند .در این تحقیق متغیر داوطلبی غیرقابل اتکاء دانسته شده ،زیرا متغیر خیریه غیرقابل
تفکیک و به شدت به آن مرتبط است .در یکی از پژوهشهای پاتنام( )1002که به بررسی رابطه سرمایه
اجتماعی و دیگرخواهی در آمریکا میپردازد؛ نتایج نشان میدهد که روند انجام اعمال نوعدوستانه در طول
دوره مورد مطالعه (از  2313تا  )2333از یک الگو با معنا در ارتباط با میزان سرمایه اجتماعی پیروی میکند و
تصادفی نیست(پاتنام.)1002 ،
پاتنام مینویسد« :در دیدگاه ما دیگرخواهی (به معنی کار خوب کردن برای مردمان) بخشی از تعریف
سرمایه اجتماعی نیست .اما حداقل در آمریکا و شاید در جاهای دیگر نتایج تجربی ثابت میکند که یک
پیشبینیکننده بسیار قوی برای دیگرخواهی ،اتصاالت اجتماعی است ».نتایج کار وی نشان میدهد« :مردمی
که خون میدهند ،پول و اعانه (کمکهای خیریه) میدهند و زمانشان را صرف کارهای داوطلبانه میکنند،
همان کسانی هستند که ارتباطات اجتماعی بیشتری دارند(».همان منبع.)1002 ،
او با ترسیم نقشه پهنهبندی سرمایه اجتماعی در آمریکا نشان میدهد که ایالتهایی که در قرن گذشته
بردهداری رواج بیشتری داشته ،میزان سرمایه اجتماعی کمتر است و الگوهای مهاجرت پایدار دارای رابطه با
میزان سرمایه اجتماعی است .سپس او سرمایه اجتماعی را با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مقایسه میکند و
پی به رابطه قطعی میان اعمال تحصیالت باالتر و سرمایه اجتماعی میبرد .سرمایه اجتماعی اندکی میتواند
میزان جرم را پیشبینی نماید .سالمت اجتماعی به واسطه رابطه اجتماعی قابل پیشبینی است .در جوامع با
میزان سرمایه احتماعی باالتر ،نابرابری مدنی و اختالف در دستمزدها و درآمدها کمتر است .در این موارد
جهتهای علّی ،دوطرفه هستند .به استناد مباحث نظری و یافتههای تحقیقی مرورشده در این پژوهش ،تاثیر
سرمایه اجتماعی و سایر متغیرهای زمینهای در دو سطح کنشها و گرایشهای داوطلبانه سالمندان مورد
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بررسی قرار میگیرد و با الهام از مدل نظری استون و هیوز )1001(2گرایشها و کنشهای داوطلبانه به عنوان
پیامدهای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته میشود و در مدلی نظری (نمودار  )2که تاثیر متغیرهای زمینهای در
سه سطح پارامترهای فردی ،گروهی و مکانی را در نظر میگیرد؛ تحلیل گردیده است.
نمودار ( :)1مدل نظري تحقیق

سرمایه اجتماعی Social Capital

پيامدهاي
سرمایه اجتماعی

گرایشهای داوطلبانه
کنشهای داوطلبانه

کيفيت روابط

ساختار روابط

اجتماعی (هنجارها)

اجتماعی (شبکهها)

 اعتماد:
بینشخصی/خانوادگی
تعمیمیافته
نهادی/مدنی
 هنجار عملمتقابل:
(مراودات)
(بدهبستانها)

 شبکههای رسمی:
روابط مدنی
روابط گروهی /انجمنی
روابط کاری
روابط نهادی
 شبکههای غیررسمی:
خانواده
دوستان
همسایگان
خویشاوندان

زمينههاي
سرمایه اجتماعی
 مولفههای فردی:
جنس
سن
 مولفههای گروهی :
قومیت
پایگاه
 مولفههای مکانی:
محل سکونت

شاخص سالمت سالمند

روششناسی پژوهش

این پژوهش رهیافتیکمی و تجربی داشته و مبتنی برمنطق فرضیه آزمایی ازطریق تحلیلآماری است
که در آن پدیدهها بر حسب تعاملی که با سایر متغیرها دارد؛ تبیین میشوند .استراتژی روششناختی
پژوهش ،مبتنی بر استفاده از طرح تحقیق ترکیبی از دو روش ،علیمقایسهای برای بررسی متغیر داوطلبی
در سطح کنشی و روش پیمایش مقطعی عرضی برای شناخت و بررسی گرایشهای داوطلبانه افراد و
تاثیرگذاری عوامل زمینهای موثر درهر دو سطح است .جامعه آماری این تحقیق کلیه سالمندان شهر اهواز
در پاییز  2931است که با نمونه معرفی از  37نفر از سالمندان این شهر که با روش طبقهبندی تصادفی
متناسب با حجم نمونهگیری شدند(دالور .)211 :2930 ،از طرف دیگر در سطح کنشی ،نمونهای  37نفری
Stone & Hughs, 2002
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از سالمندان حاضر و فعال که در موسسات خیریه مدنی مذهبی داوطلب شده بودند؛ با روش گلوله برفی
شناسایی شدند .آنها با نمونه تصادفی هم حجم از سالمندان غیرداوطلب مقایسه شدند .در مجموع کل
نمونه آماری  231نفر بودند(همان منبع.)101 :2930 ،
متغیر داوطلبی (در سطح ذهنی) با یک سازه ترکیبی از  22و  7گویه پنج درجهای از نوع لیکرت سنجیده
میشود .به منظور تشخیص و تعیین گویههای مناسب و پایدار در طیف لیکرت معموالً از ضوابط درونی برای
تشخیص پایدار مناسب بودن گویهها استفاده میشود(رفیعپور .)111 :2930 ،روشی که در اینجا برای تحلیل
گویهها به کار برده شده ،مبتنی بر محاسبه ضریب روایی آلفای کرونباخ است .برای دسته اول گویهها α=0/32
و برای دسته دوم  α=0/31محاسبه شد .پس از گردآوری اطالعات با تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد
مختلف این گویهها شناسایی شده و مورد بررسی قرار میگیرد(سرمد و همکاران.)2931 ،
یافتههاي پژوهش

گونهشناسی گرایشهاي داوطلبانه در بين سالمندان اهوازي

برای سنجش گرایشهای داوطلبانه افراد دو دسته گویه طراحی شده و بر اساس تکنیک تحلیل عاملی
مدل اکتشافی ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته است .جدول شماره ( )2مربوط به دسته اول این گویهها است و
بر مفهوم کمک کردن و صرف زمان در فعالیتهای جمعی و گروهی تاکید دارد .با وارد کردن این گویهها در
آزمون تحلیل عاملی این  3متغیر به سه دسته اصلی تقسیم میشوند.
جدول شماره ( :)1ماتریس چرخش یافته اجزاء در تحلیل عاملی گویههاي گرایش داوطلبانه
گرایشهای داوطلبانه (گروهمحور)

گرایشهای داوطلبانه
شهروندی

مولفهها
1

کمك به گروه یا تشكلی که برای زیباسازی شهر فعاليت میکنند.

0/718

کمك به گروه یا تشكلی که برای ارتقای فرهنگ ترافيك فعاليت میکنند.
کمك به گروه یا تشكلی که برای حفظ محيط زیست فعاليت میکنند.

0/718
0/868

کمك به گروه یا تشكلی که فعاليت فرهنگیهنری انجام میهد.

2

3

0/718

کمك به گروه یا تشكلی که برای گسترش عدالت اجتماعی فعاليت میکنند.
کمك به گروه یا تشكلی که برای گسترش آزادی عقيده و بيان کار میکنند.

0/747
0/872

ارزشگرا یا آرمانی

کمك به گروه یا تشكلی که فعاليتهای مذهبی انجام میدهد.
کمك به گروه یا تشكلی که برای توسعه علم و دانش فعاليت میکنند.

0/621
0/797

گرایشهای داوطلبانه

کمك به اعضای خانوادهام تا در زندگیشان پيشرفت کنند.

0/787

خاصگرایانه

کمك به دوستانم برای این که به اهدافشان برسند.

0/707

گرایشهای داوطلبانه

مطابق جدول فوق ،متغیرهایی را که بر اساس بار عاملی در یک دسته قرار میگیرند؛ مشخص کرده
و بر اساس یافتههای آماری و مالحظات نظری ،دسته اول این متغیرها با عنوان گرایشهای داوطلبانه
شهروندی مفهومسازی شد .گروه دوم گرایشهای داوطلبانه ارزشگرا یا آرمانی و دسته سوم گرایشهای
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داوطلبانه خاصگرایانه عنوان گرفتند .این سه فاکتور در مجموع  13/11درصد از واریانس کل را برآورد
میکنند .دسته دوم گویههایی هستند که بر گرایشهای داوطلبانهای تاکید میکنند که بیشتر آنها مبنای
فردی داشته ولی اهدافی معطوف به جمع (تولید خیر جمعی و کنشهای مشارکتی عامالمنفعه) دارند .در
جدول شماره ( )1نحوه توزیع پاسخهای داده شده به گویهها نشان داده شده است.
جدول شماره ( : )2ماتریس چرخش یافته اجزاء در تحلیل عاملی گویههاي گرایش داوطلبانه

مولفهها

گرایشهای داوطلبانه (گروهمحور)
1
شرکت در تجمع اعتراضآميز برای احقاق حقوق مردم ایران.

0/703

گرایشهای داوطلبانه

شرکت در تجمع اعتراضآميز برای احقاق حقوق اقليتهای دینی.

0/879

اعتراضی یا رادیكالی

شرکت در تجمع اعتراضآميز برای احقاق حقوق سالمندان

0/872

شرکت در تجمع اعتراضآميز به تهاجم ناحق به یك کشور

0/604

گرایشهای داوطلبی
دیگرخواهی

2

کمك به گروه یا تشكلی که برای حمایت از کودکان بیسرپرست فعاليت میکند.

0/799

داوطلبشدن برای اعزام به یك منطقه زلزلهزده یا سيلزده

0/797

داوطلبشدن برای حمایت از سالمندان ساکن در سراهای سالمندی

0/863

گویههای دسته اول بر پایه مالحظات نظری و آماری با عنوان گرایشهای دواطلبانه اعتراضی یا
رادیکال و گویههای دسته دوم با عنوان گرایشهای داوطلبی دیگرخواهانه مفهومسازی شدند .این دو
فاکتور در مجموع  13/112درصد از واریانس کلی تست را برآورد میکنند.
سرمایه اجتماعی و گرایشهاي داوطلبانه

آزمونهای آماری ارتباط معنیداری را بین هر یک از گرایشهای داوطلبانه با سرمایه اجتماعی تایید
میکند .این ارتباط با جنبه کیفیتی روابط اجتماعی (هنجارها) در کلیه گرایشهای داوطلبانه وجود داشت ،در
حالی که فقط گرایشهای ارزشی ،دیگرخواهانه و خاصگرایانه از ساختار روابط نیز متأثر است .در واقع گرایش
خاصگرایانه تنها از طریق شبکههای غیر رسمی خانوادگی ،خویشاوندی و دوستی (به غیر از شبکههای
همسایگی) تقویت میشود .در حالی که گرایشهای اعتراضی و دیگرخواهانه با گسترش شبکههای روابط
مدنی و نهادی ،تقویت میشود .یافته دیگری نشان میدهد درحالی که گرایشهای داوطلبی شهروندی با
هنجارهای اعتماد ارتباط دارد .در مقابل ،گرایشهای دیگرخواهانه و اعتراضی با هنجار عمل متقابل در ارتباط
بودند و نه اعتماد .در این میان ،داشتن روابط کاری با گرایشهای داوطلبانه شهروندی و اعتراضی رابطه معنادار
ولی منفی دارد .به این معنی که با گسترش یا افزایش روابط کاری ،از این گونه گرایشها کاسته میشود.
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سرمایه اجتماعی و کنشهاي داوطلبانه

مطابق مدل نظری تحقیق ،سرمایه اجتماعی در دو بُعد ساختار روابط (شبکهها) و کیفیت روابط (هنجارها)
مفهومسازی شده است که میزان آن در بین گروه سالمندان داوطلب با گروه گواه مقایسه شده است.
ساختار روابط (شبکهها)

در حالی که در هیچ یک از ابعاد رابطه غیررسمی (شبکههای خانوادگی ،خویشاوندی و دوستی) اختالف
معنیداری بین دو گروه داوطلب و غیرداوطلب وجود نداشت؛ لیکن میانگینهای روابط رسمی دو گروه در تمام
ابعاد اختالف معنیداری با هم دارند .میانگین روابط مدنی گروه مبنا در بین سالمندان داوطلب از میانگین
مربوط به سالمندان غیرداوطلب بیشتر است .ازجمله مولفههای این بعد از روابط رسمی فرد ،عضویت درتشکل-
های غیردولتی شهری و محله ،عضویت در تشکلهای غیرمحله و نیز عضویتهای متداخل (عضویت در چند
تشکل) بوده است .حدود  17درصد از کل سالمندان ،داوطلب حداقل عضو یک  NGOمیباشند .آزمونهای
آماری ارتباط معنیداری را بین داوطلب بودن و عضویت در NGOها نشان میدهد .در دو مورد دیگر نیز این
رابطه صادق است.
در مورد روابط مدنی فردی ،سالمندان داوطلب از میانگین روابط مدنی فردی باالتری از سالمندان
غیرداوطلب بهرهمندند .از جمله مولفههای مورد بررسی این بُعد ،میزان شرکت افراد در تجمع و گردهمایی و
دفعات شرکت در انتخابات بود که به لحاظ شرکت در تجمعها و گردهماییها ،سالمندان داوطلب میانگین
باالتری از سالمندان غیرداوطلب دارند .در مورد روابط نهادی فرد که شامل ارتباط داشتن و تعامل فرد با
نهادهای حکومتی و غیرحکومتی از جمله تماس گرفتن یا نامه نوشتن به مسؤولین و یا شرکت در جلسات
بررسی مشکالت میباشد؛ سالمندان داوطلب از سطح روابط نهادی باالتری برخوردار بودند و در اکثر موارد
فعالیت داوطلبان تا حد  10درصد از غیرداوطلبان بیشتر بوده است .همچنین اگر بر اساس تعداد فعالیتهایی
از این نوع افراد دو نمونه را با هم مقایسه کنیم؛ باز شاهد آن هستیم که افراد گروه داوطلبین اختالف
معنیداری با افراد غیرداوطلب در این زمینه دارند .متغیر مرتبط دیگر ،سر و کار داشتن با یک نهاد حکومتی
در رابطه با مشکالت مردم درظرف  1ماه گذشته است .آزمون کایدو نیز معنیداری رابطه داوطلب بودن با
ارتباط نهادی را در سطح  31درصد تایید میکند.
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جدول شماره ( :)3مقایسه میانگین ابعاد اصلی سرمایه اجتماعی در بین دو گروه آزمایش و گواه
ابعاد سرمایه اجتماعی

ساختار روابط (شبكهها)

شبكههای غيررسمی

ميانگين سرمایه اجتماعی
داوطلب
72/92

شبكههای رسمی
کيفيت روابط (هنجارها)

هنجار اعتماد
هنجار بده و بستان

13/12
72/92

40/46
21/07

t

غيرداوطلب

69/81

69/64
88/32

88/32

10/82
42/77
20/78

ρ

0/031
1/972

1/972

3/44

0/986
0/07

-1/46
0/286

0/001
0/176

0/07

0/89

کيفيت روابط

در مدل استون( 1000و  )1002در بعد کیفیت ،روابط تاکید بر هنجارهای اعتماد و بده بستان است .در
این مدل نیز ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است .درحالیکه میانگین اعتماد بین شخصی در دو گروه
سالمندان داوطلب و غیر داوطلب اخالف معناداری را نشان نمیدهد .در مورد اعتماد تعمیم یافته میانگین
نمره سالمندان داوطلب باالتر از میانگین اعتماد تعمیم یافته سالمندان غیرداوطلب است .اعتماد نهادی نیز
پس از انجام آزمون عوامل بر روی گویههای 29گانه و به دست آوردن ابعاد آن در سه زمینه بررسی شده
است .سالمندان داوطلب و غیرداوطلب تنها به لحاظ اعتماد نهادی به حکومت اختالف معنیداری را
درمیانگینهایشان نشان میدهند .دراین مورد میزان اعتماد سالمندان داوطلب به نهاد حکومت از میانگین
اعتماد سالمندان غیرداوطلب به حکومتکمتر میباشد .هنجار عمل متقابل (بده بستان) با وجود اینکه مقدار
میانگین باالتری را در بین سالمندان داوطلب در مقابل غیرداوطلب دارد ،ولی معنیداری این اختالف توسط
آزمون تی تایید نمیشود .درحالی که هنجارهای مخالف با عمل متقابل (هنجارهایی که بر خالف اصول بده
بستان است ).به لحاظ نمره میانگین اختالف معنیداری بین دو گروه داوطلب و غیرداوطلب دارد .در واقع
هدف از تفکیک این دوبعد هنجار بده و بستان اندازهگیری همزمان نزدیکی افراد به هنجارهای عمل متقابل
و دوری آنها ازهنجارهای ضد آن بود تا درککاملی از میزان نزدیکی یا گرایش افراد به هنجارهای بده و
بستانی سنجیده شود .یافتهها حاکی از آناند که سالمندان داوطلب دوری بیشتری از هنجارهای ضد عمل
متقابل دارند .نهایتاً با ترکیب خطی هر یک از ابعاد به ابعاد اصلیتر سرمایه اجتماعی میرسیم که در جداول
بعدی ذکر شده است.
نتایج آزمون تی مندرج درجدول شماره ( )9نشان میدهدکه سالمندان داوطلب و غیرداوطلب به لحاظ
میانگین روابط در شبکههای رسمی اختالف معنیداری با هم دارند .میانگین این روابط برای سالمندان
داوطلب از میانگین این متغیر در بین سالمندان غیرداوطلب باالتر است .در مجموع نتایج به دست آمده
بیانگر این است که سرمایه اجتماعی در بین سالمندان داوطلب ازمیانگین این متغیر در بین سالمندان غیر
داوطلب باالتر است و اختالف بین این دو میانگین هم به لحاظ آماری معنادار است .این امر مؤید فرضیه
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مطرح شده در مورد بهرهمندی بیشتر سالمندان داوطلب از سرمایه اجتماعی و نقش آن در بروز کنش
داوطلبانه در ایشان است.
مقایسه ميانگين ابعاد مختلف گرایشهاي داوطلبانه در بين دو گروه

سالمندان مورد مطالعه در دو گروه به لحاظ میانگین گرایش داوطلبانه به فعالیتهای دیگرخواهانه و
اعتراضی تفاوت معنیداری با یکدیگر دارند ،به این معنی که سالمندان گروه آزمایش (نمونه داوطلب) در هر دو
این موارد ،میانگین گرایش باالتری از سالمندان گروه گواه (نمونه غیرداوطلب) را به خود اختصاص میدهند.
جدول شماره ( :)4مقایسه میانگین گرایش داوطلبانه در ابعاد مختلف در بین دو گروه آزمایش و گواه
ابعاد گرایشها داوطبانه

ميانگين نمرات
t
سالمندان داوطلب

ρ

سالمندان غيرداوطلب

گرایشهای داوطلبانه

گرایشهای داوطلبانه ارزشی

77

12/81

77

12/67

0/104

0/918

گرایشهای داوطلبانه شهروندی

74

12/04

77

12/74

-1/331

0/177

گرایشهای داوطلبانه دیگرخواهانه

77

10/62

77

9/37

2/361

0/019

گرایشهای داوطلبانه اعتراضی

74

11/97

74

10/18

2/767

0/007

گرایشهای داوطلبانه خاصگرا

76

8/39

76

8/63

-0/907

0/367

پنج گرایش به دست آمده در جدول شماره ( )1را با پارهای مالحظات مفهومی و نظری در جهت تحلیل
و درک بهتر از مساله میتوان به دو صورت ترکیب کرد .در حالت اول بر اساس نوع گرایش داوطلبانه مورد
عالقه به لحاظ فردی یا جمعی (گروهی) بودن شکل مشارکت در فعالیت میتوان آنها را به دو دسته
فعالیت گروه مبنا و فعالیت فرد محور تفکیک کرد .از طرف دیگر سه نوع اول این گرایشها ،بر اساس
خصلت عامگرا بودن نوع فعالیت از گرایشهای خاصگرایانه از یک سو و از گرایشهای رادیکال از سوی
دیگر قابل تفکیک است .تحلیل نتایج این دو نوع مفهومسازی جدید نشان میدهد که میانگین گرایشهای
داوطلبانه سالمندان مورد مطالعه در دو گروه آزمایش و گواه بر حسب گروه /فردمحور بودن فعالیت داوطلبانه
اختالف معنیداری دارد .در حالی که بر اساس عام/خاصگرا بودن فعالیت تفاوت معنیداری وجود ندارد.
رابطه بین داوطلبی و متغیرهاي زمینهاي

جنسيت

بررسی رابطه (پیوستگی) بین جنسیت سالمندان نمونه (متغیر مستقل) و وضعیت داوطلبی حاکی از
ارتباط معنادار این دو متغیر با یکدیگر است .در این نمونه مردان بیش از زنان در امور داوطلبانه شرکت
کردهاند .البته باید توجه داشت که این نتیجه در سطح کنشی به دست آمده است .درحالی که تحقیقات
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انجام شده در خصوص رابطه جنسیت و گرایش به شرکت در امور داوطلبانه از جمله تحقیق فالنگن و
همکاران( )2333که در میان بیش از  1هزار نوجوان  21تا  23ساله در  7کشور صنعتی و در حال گذرا
انجام شده؛ حاکی از آن است که به طور میانگین زنان بیش از مردان به انجام فعالیتهای داوطلبانه
تمایل نشان دادهاند(ذکایی.)22 :2931 ،
بررسی گرایشهای داوطبانه بر اساس جنس در این پژوهش نیز موید این امر است که در زمینه
گرایشهای گروهمحور و باالخص گرایش در فعالیتهای داوطبانه شهروندی اختالف معنیداری بین زنان و
مردان وجود دارد و زنان سالمند در هر دو زمینه میانگین گرایش باالتری به فعالیت از خود نشان دادهاند
( .)0/011این در حالی است که مقایسه میانگین نمرات زنان و مردان در زمینه ابعاد مختلف سرمایه
اجتماعی نشان میدهد که مردان سالمند در زمینه داشتن روابط در شبکههای رسمی (روابط مدنی گروه/فرد
مبنا ،روابط نهادی ،روابط کاری) به طور کلی میانگین نمرات باالتری را داشتهاند ( .)0/001اختالف در سطح
کنش و گرایش را باید در ارتباط با سایر عوامل موثر و موانع احتمالی بروز این گرایشها جستجو کرد .یک
تبیین جانبدارانه زنان 2در این زمینه میتواند تفاوت بین ذهنیت و عمل را در زمینههای ساختی جامعه و
سنتهای فرهنگی آن جستجو کند که فرصتهای بیشتری را در اختیار مردان قرار میدهد و در این زمینه
در حق زنان تبعیض اعمال میکند.
سن

تحقیقات متعدد نشان میدهند که افزایش سن با عالقه بیشتر به سیاست و مشارکت همبستگی
دارد(ذکایی .)1 :2931 ،در نمونه مورد مطالعه این تحقیق با افزایش سن ،میزان گرایشهای شهروندی و
ارزشی کاهش مییابد .به طوری که گروه سنی  11-10ساله در این دو گرایش نمره بیشتری از دو گروه
سنی 12-11و  11ساله به باال را به خود اختصاص دهند.
نحوه سکونت

استقالل نسبی حاصل از جدا زندگی کردن از فرزندان باعث آن میشود که سالمندان در تصمیمگیریها به
خود بیشتر اتکا کنند و با تبعات آن به صورت عینیتری مواجه شوند .این تحول بر شکلگیری گرایشها و
سوگیریهای کنشی و ارتباطات افراد تاثیر میگذارد .مطابق تئوری پیوندهای ضعیف گرانو وتر پیوندهای ضعیف
با شبکهها (در مقابل پیوندهای قوی ،مثال ًبا اعضاء خانواده یا گروه بسته) باعث افزایش سرمایه اجتماعی کل
میشود .هر چند بررسی نتایج این پژوهش در بعد کنشی هیچ رابطه معناداری را بین نحوه سکونت و وضعیت
داوطلبی سالمندان تایید نمیکند .اما مقایسه میانگین گرایشهای داوطلبانهکلی و گروه محور در بین افراد دو گروه

Feminist View
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اختالف معنیداری را در این زمینه نشان داده است ،به این معنی که سالمندانی که جدا از فرزندان خود زندگی
میکنند؛ نمره میانگین باالتری را در گرایشهای داوطلبانه به خود اختصاص میدهند.
قوميت

متغیر قومیت از چند جهت میتواند بر روی گرایشها و کنشهای داوطلبانه سالمندان تاثیرگذار باشد.
از یک طرف وجود شکاف اجتماعی و احساس به بازی گرفته نشدن و تبعیض از طرف یک قوم غالب بر
روی هویتیابیهای افراد سایر اقوام و گرایشهای آنها تاثیرگذار بوده و از طرف دیگر تجربه تاریخی با
عناصر موجود در یک فرهنگ قومی میتواند زمینهساز این گرایشها باشد .بررسی دادههای این تحقیق
رابطه معنیداری را بین قومیت و وضعیت داوطلبی نشان میدهد .در این تحقیق حدود  13درصد کسانی
که فعالیت داوطلبانه داشتند؛ از بین سالمندان فارس بودند؛ در حالیکه  17درصد کل نمونه را سالمندان
فارس تشکیل میدهند .تبیین این امر میتواند بر اساس مباحث نظری که به ساخت فرصتهای سیاسی
و اجتماعی برای قومی و محتواهای فرهنگی آنها در یک جامعه چند قومی اشاره دارد مطعوف باشد.
بررسی دقیقتر ،این فرض را نیز مطرح میکند که ممکن است عالوه بر روابط قومی خاص که در ایران
به نفع قوم فارس ساختار یافته تاثیر این متغیر از طریق اعتماد نهادی به حکومت قابل توضیح باشد.
همانطور که در متن مقاله توضیح داده شد .تحقیقات ملی حاکی از آن است که فارسها ،کمترین میزان
اعتماد به نهادهای حکومتی را در مقایسه با سایر اقوام ایران دارند ،این متغیر در مورد سالمندان عرب در
باالترین سطح قرار دارد .در حالی که مشارکت در امور داوطلبانه در بین این دو قوم کامالً رابطهای
معکوس دارد .یافتههای ما در مورد اعتماد نهادی و جداییگزینی اقوام کامالً با یافتههای تحلیل یوسفی
در مورد اقوام ایران منطبق است(یوسفی.)107 :2930 ،
سواد و تحصيالت رسمی

آموزش و سواد رسمی بستری مهم در خلق و تداوم شکلگیری کنشهای داوطلبانه و ارتباط با
نهادهای رسمی و غیررسمی مولد و باز تولیدکننده سرمایه اجتماعی است .در این بررسی یکی دیگر از
متغیرهای زمینهای که فرض بر تاثیرگذاری آن بر ایجاد و تداوم بقای کنشهای داوطلبی میرفت؛ به عنوان
سواد و آموزش رسمی مطرح گردید .در نمونههای مورد مطالعه جالب توجه اینکه با افزایش سطح سواد
اعضای جامعه آماری گرایش به فعالیتهای شهروندی و ارزشها و کنشهای داوطلبانه کاهش مییابد .به
طوری که طبق نتایج آزمون معنادار گروههای ناهمبسته مشاهده شد تمایزی بین گروه آزمایش و گواه از
لحاظ مولفه سواد در کنشهای داوطلبانه مالحظه نگردید .اما میانگین نمره باالتری در بین کمسوادان و بعد
از آن دربین دارندگان مدرک تحصیلی ابتدایی و مقدماتی قدیم نسبت به سطوح تحصیلی باالتر و دانشگاهی
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کسب نمودند .این یافته با نتایج تحقیق اسدالهی مبنی بر کاهش مشارکت اجتماعی سالمندان با رشد سواد و
تحصیالت در آنها همسویی فراوانی دارد(اسدالهی.)2931 ،
شاخص سالمت سالمند

سالمندی با کاهش و تحلیل قوای بدنی همراه بوده به طوری که طرحواره پیوند بین سالمندی و
بیماریها یک عقیده کلیشهای در جامعه انسانی است .بدون توجه به درستی یا نادرستی این عقیده و نگرش
اجتماعی؛ بیماری مزمن در اکثریت سالمندان شیوع باالیی داشته است .این امر زمینه ایجاد و طراحی دو
رشته تخصصی در علوم با عنوان سالمندشناسی 2و در حوزه علوم پزشکی به نام طب سالمندی 1گردیده
است .هر چند این گرایش پزشکی و متغیر اثرگذار در مطالعات نادر سالمندی در ایران کمتر مورد توجه قرار
گرفته است .این متغیر به عنوان یک متغیر مستقل با متغیرهای بررسی آزمون شدهاند .نتایج آزمون
معناداری تی برای گروههای ناهمبسته نشان داد تمایزی بین گروه آزمایش و گواه از لحاظ ارتباط معنادار
بین مولفه بیماریهای مزمن و کنشهای داوطلبانه مالحظه نگردید .اما میانگین نمره باالتری از کنشهای
داوطلبانه در بین سالمندان با بهداشت جسمانی و روانی بهتر وجود داشت .این نتیجه با نتایج تحقیق
اسدالهی مبنی بر کاهش مشارکت اجتماعی سالمندان با گسترش بیماریهای مزمن در آنها همسویی
فراوانی دارد(اسدالهی 1022 ،و .)1029
بررسی نقش متغيرهاي مستقل با آزمون تحليل تشخيصی

در آزمون تحلیل تشخیصی با وارد کردن متغیرهای مستقل جنس ،سواد ،بیماری مزمن ،سن ،قومیت،
نحوه سکونت و طبقه به همراه متغیر سرمایه اجتماعی (بر اساس ابعاد مختلف مدل استون) در آنالیز و
استفاده از روش گام به گام و انتخاب معیار المدای ویلکز برای ورود و خروج متغیرها ،تابع تشخیص
مناسب جهت تعیین نقش متغیرهای موجود در مدل نظری در توضیح کنش داوطلبانه به دست میآید.
معادالت حاصل از تحلیل تشخیصی مربوط به این دو مدل که از ترکیب خطی متغیرهای مستقل به
دست میآید؛ به ترتیب برای گروه آزمایش (سالمندان داوطلب):
Z= (39.646+0.215)X1– (9.488)X2
میباشد که در آن سرمایه اجتماعی معادل  X1و سالمت سالمندی معادل  X2است و برای گروه گواه
(سالمندان غیرداوطلب):
Z= (68.07–10.22)X1

Gerontology
Geriatrics Medicine

1.
2.
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میباشد که در آن ،محل سکونت معادل  X1است .در مجموع میتوان دید در سطح کنشی معادلهی به
دست آمده از آنالیز تشخیصی که احتمال عضویت در یکی از گروه را بر اساس متغیرهای مستقل توضیح
میدهد؛ نشان داده که به وسیله چهار متغیر باقیمانده در مدل ،یعنی سالمت سالمندی ،اعتماد تعمیمیافته،
اعتماد به نهاد حکومت و شبکه روابط رسمی ،میتوان تا  19/1درصد واریانس متغیر گروهبندی (داوطلبی) را
پیشبینی کرد.
بحث و نتیجهگیري

در برخورد جامعه ایران با پدیده مدرنیته غربی و شکل مستقر آن در نظام جهانی یعنی سرمایهداری در
قرن گذشته و پیامدهای اجتماعی و هویتی آن در شکل گسترش نسبی فردگرایی و اتمیزهشدن جامعه و
شخصیشدن گفتمانها و پروژههای زندگی از یکسو و سنتهای برجامانده از تاریخی پرآشوب و استبدادی
که در دیالتیکی از سازندگی و ویرانگری ،همواره جامعه را دستخوش ناامنی و بیثباتی عدم شکلگیری
اخالق مدنی و شهروندی و به تبع آن بیاعتمادی و ضعف در انباشت و حفظ سرمایههای اجتماعی کرده
است؛ از سوی دیگر ،روابط اجتماعی را به قهر در چارچوبهای تنگ عرصههای خصوصی و خانوادگی فرو
برده و ضعف نسبی جامعه مدنی را در پیدارد.
تجربه جدایی از محیط اجتماعی به علت کهولت سن و ناتوانی جسمانی که برای طیف وسیعی از
سالمندان همزمان با تجربه جداشدن فرزندان و توام با فرایندهای فردی شدن و استقالل نسبی است زمینهساز
جامعهپذیری مجدد و هویتیابیهای جدیدی میشود که به نوبه خود از متغیرهای زمینهای متاثر بوده و در
مجموع باعث تغییر در نگرشها و اولویتهای کنشی و گرایشهای ایشان میشود (اسدالهی .)2931 ،آنچه
که موضوع این پژوهش بدان معطوف بوده ،کنشها و گرایشهای داوطلبانه سالمندان است .مطابق
یافتههای این پژوهش ،درمجموع در سطح بررسی ذهنی (گرایشها) در  1زمینه مفهومسازی شده؛ فعالیت-
های داوطلبانه شهروندی ،آرمانی -ارزشی ،رادیکال -اعتراضی ،دیگرخواهانه و خاصگرایانه با متغیر سرمایه
اجتماعی ،که بر اساس مدل استون( )1002و مفهومسازی وی از ساختار روابط (شبکهها) و کیفیت روابط
(هنجارها) سنجیده میشود ،ارتباط معنیداری بین هر یک از گرایشهای داوطلبانه با سرمایه اجتماعی تایید
شد .این گرایشها از متغیرهای زمینهای نیز تاثیر میپذیرد .در سطح کنشی نیز ارتباط سرمایه اجتماعی با
کنشهای داوطلبانه از طریق یک طرح علی -مقایسهای بررسی شد ،یافتهها موید تاثیرگذاری سرمایه
اجتماعی در بروز کنش داوطلبانه است .بررسی دقیقتر نشان میدهد که جنبه ساختاری روابط اجتماعی
است که با کنش داوطلبانه رابطه دارد .گروه داوطلبان در شبکه راوبط رسمی اعم از روابط مدنی و نیز روابط
نهادی ،نمره باالتری از گروه غیرداوطلبان دارند و این امر تاثیرگذاری این گونه روابط را در بروز رفتار
داوطلبانه افراد تایید میکند .در بعد هنجاری نکته بسیار جالب توجه ،اختالف معنیدار دو گروه در اعتماد به
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نهادهای حکومتی است .نتایج حاکی از آن بوده که گروه سالمندان داوطلب اعتماد کمتری به نهادهای
حکومتی دارند.
از طرف دیگر کنشهای داوطلبانه از متغیرهای زمینهای نیز تاثیر میپذیرند .مقایسه بین دو سطح کنشی و
گرایشی نشان میدهد سالمندانیکه در امور داوطلبانه شرکت میکنند؛ کسانی هستند که گرایشهای اعتراضی
رادیکال باالتری داشته و از اعتماد کمتری به نهادهای حکومتی برخودارند .بین این دو گروه سالمندان به لحاظ
گرایشهای دیگرخواهانه نیز اختالف معنیداری وجود داشته و داوطلبان دیگرخواهترند .سالمندان داوطلب هم-
چنین به لحاظ سابقه عضویت درتشکلهای مدنی و محلی ،اختالف معناداری با دیگر سالمندان دارند .سرانجام
این یافتهها نشان میدهند که بهرهمندی از سطوح باالتر سرمایه اجتماعی در حالیکه در بعد هنجاری مقوم
گرایشهای داوطلبانه است ،در بعد ساختاری زمینههای بروز آن را در شکل کنشهای داوطلبانه تسهیل می-
کند .باید یادآور شد که اصطالح داوطلبی ،در نوع خود مفهومی سهل و ممتنع است .چرا که عالوه بر معنای
کلی و احتماالً مشترکی که از یک سری اعمال و حاالت به ذهن متبادر میکند ،در بردارنده مولفههای رقیب و
گاه متعارض است .آنچه در این پژوهش مدنظر بود ،در نظر گرفتن داوطلبی به عنوان ویژگی فردی یا گروهی
است که میتواند در گرایشها و کنشهای افراد برای عمل در جامعه مدنی پدید آید .از طرفی داوطلبی ،عالوه
بر تبیینهای روانشناختی یا اقتصادی میتواند تغییرپذیری ساختی (ساختار روابط اجتماعی) را نشان دهد و لذا
میتواند با رویکردی جامعهشناختی و در ارتباط با روابط و هنجارهای اجتماعی تبیین شود .این جاست که از
مفهوم سرمایه اجتماعی که به عنوان ابزار تحلیلی مناسبی در حوزه عمومی مطرح است؛ استفاده میشود.
سرمایه اجتماعی غالباً به مفهوم ویژگی خاص از یک جامعه یا گروه اجتماعی است که ظرفیت سازماندهی
جمعی و داوطلبانه برای حل مشکالت متقابل یا مسائل عمومی را دارند .البته رویکرد این تحقیق مبتنی بر
بررسی این ویژگی در سطح افراد سالمند است.
آنچهکه بالفاصله هر پژوهش تجربی در زمینه سرمایه اجتماعی با آن مواجه میشود .تفکیک ویژگیهای
متمایز سرمایه اجتماعی از مفاهیمی مثل دیگرخواهی ،داوطلبی و سایر مفاهیم مشابه است که در این پژوهش
عالوه بر مالحظات مفهومی و نظری ،انتخاب مدل سنجش استاندارد استون( )1002این امر را تا حدودی
تضمین کرده است .در سطح نظری یافتههای این پژوهش موید تمایز میان کنش خنثی برای اقدام و عمل
جمعی در برابر کنش هنجاری است .همچنان که صاحبنظران کالسیک در ادبیات سرمایه اجتماعی اذعان
دارند ،هر ترکیبی از شبکههای متراکم و هنجارهایی که اقدام جمعی را سازمان میدهد؛ لزوماً به انباشت
سرمایه اجتماعی در جامعه مدنی منجر نمیشود  -اعتماد باال یا هنجارهای قوی بده و بسان در شبکههای
مافیایی یا نژادی یک نمونه بارز آن است  -لذا تنها آنگونه خاصی ازکنشها را مقوم سرمایه اجتماعی درجامعه
مدنی میدانند که به تقویت ارزشهای مدنی و دمکراتیک و بسط کنشهای اخالقی بیانجامد.
از سوی دیگر بر خالف اکثر پژوهشهای سرمایه اجتماعی و از جمله پژوهشهای رابرت پاتنام (که تاکید
بر سرمایه اجتماعی در آنها همیشه از نظر سیاسی محافظهکارانه است و افزایش سرمایه را تنها با سطح باالی
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اعتماد مردم ،از جمله اعتماد باالی شهروندان به نهادهای حکومتی و سیاسی ،وابسته میداند ).یافتههای این
پژوهش بیشتر منطبق با استدالل به کار رفته در آثار ادواردز و فولی( )2337است که درآن دموکراسی به عنوان
«نهادینهسازی بیاعتمادی» تعبیر میشود .بر اساس این دیدگاه در جوامع بزرگ و پیچیده که اکثر شهروندان
آن غریبه هستند؛ دلیل چندانی برای اعتماد به نخبگان ،مقامات حکومتی یا غریبهها وجود ندارد .مگر این که
راهکارهای نهادینهای وجود داشته باشد که مانع از سیاستها یا اقداماتی شود که هر فردی را با خطر مواجه
میسازد؛ تنها در این صورت میتوان اعتماد موقت ایجاد کرد.
نهایتاً باید یادآور شد که این پژوهش رویکرد خاصی به سرمایه اجتماعی را برگزیده است که آن را
سرمایهای مفید به شکل کاالیی عمومی که تسهیلکننده و مولد عمل جمعی و مولد جامعه مدنی است؛
میداند .بدیهی است که این تنها رویکرد به سرمایه اجتماعی نیست .حداقل دو رویکرد دیگر به سرمایه
اجتماعی را میتوان بر شمرد که کلیه انتقاداتی که از منظر آنها به رویکرد این پژوهش وارد میشود را باید
مورد توجه قرار دارد .در یکی از این رویکردها که دیدگاهی انتقادی به سرمایه اجتماعی و کل جامعه دارد؛
اصوالً هر شکل سرمایه میتواند در خدمت بازتولید وضع نامطلوب موجود قرار گرفته و در راستای تضادهای
موجود در جامعه عمل کند .در این رویکرد ،سرمایه اجتماعی فقط درحوزه جامعه مدنی مفهومسازی نمیشود
و عملکرد این سرمایه را بسته به چگونگی سازماندهی جامعه با معیار عدالت قابل بررسی میدانند .رویکرد
دیگر ،دیدگاهی محافظهکارانه بهسرمایه اجتماعی استکه آن را کاالیی خصوصی و دارایکارکردهای مثبت
و منفی میداند .این رویکرد نیز مفهومسازی سرمایه اجتماعی با اعمال جمعی و خیر عمومی را از منظری
دیگر با دیده تردید مینگرد.
تشکر و قدردانی

در انجام این پژوهش کارکنان مراکز تابعه بهزیستی شهرستان اهواز به ویژه سرکارخانم نسرین فرجی و
سازمان بهزیستی استان خوزستان ،معاونت پیشگیری ،در حوزه مراقبتها و خدمات به سالمندان ،همچنین
تعدادی از دانشجویان عالقهمند دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان ،همکاری ثمربخشی داشتهاند؛
پژوهشگران در اینجا از تمام این عزیزان قدردانی مینمایند.
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