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Abstract
Social pessimism is a reflection of the society conditions and is rooted in numerous social
factors. Social capital is an important variable that influences social pessimism. The present
study was conducted with the intention of determining the relationship between social
capital and social pessimism among the citizens of Yazd city. The method used in this
study is survey research, where the optimal research sample size was determined to be 385
people based on Cochran’s formula, and the samples were selected through multistage
cluster sampling. The questionnaire was researcher-made and its validity was confirmed
through content validation. Cronbach's alpha coefficient was 0.81 for social pessimism and
0.75 for social capital, which indicate the acceptability of the instrument reliability. The
findings of the study indicated that the social pessimism of the citizens was slightly below
the medium level, while social pessimism of the majority of respondents was at the medium
level. There was a negative and significant relationship between social capital variable and
its different aspects (social network, social norm, and social trust) and social pessimism.
Other variables including gender, age, and marital status did not have a significant
relationship with social pessimism. The structural equation model – which had a good fit –
showed that social capital had a significant and negative effect on social pessimism.
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 .1استاد ،دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
 .2کارشناسارشد پژوهش علوم اجتماعی ،دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
(تاریخ دریافت 2911/70/12 :ـ تاریخ پذیرش)2911/27/79 :

چکیده
بدبینی اجتماعی بازتاب شرایط جامعه است و از عوامل اجتماعی متعدد ریشه میگیرد .سرمایة اجتماعی یکی از متغیرهای مهمی است که
بر بدبینی اجتماعی اثر دارد .پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطة سرمایة اجتماعی و بدبینی اجتماعی بین شهروندان شهر یزد انجام شد.
روش پژوهش پیمایشی بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  583نفر تعیین شد و نمونهها با روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای انتخاب شدند .پرسشنامه از نوع محققساخته بود و روایی آن به صورت محتوایی محرز شد .ضریب آلفای کرونباخ برای
بدبینی اجتماعی برابر با  0/88و برای سرمایة اجتماعی برابر با  0/53به دست آمد که نشاندهندة مطلوبیت پایایی ابزار است .یافتههای
پژوهش نشان داد میانگین بدبینی اجتماعی شهروندان اندکی کمتر از حد متوسط است .این در حالی است که بدبینی اجتماعی اکثریت
پاسخگویان در حد متوسط بود .بین متغیر سرمایة اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد اجتماعی ،شبکة اجتماعی ،هنجار اجتماعی) با بدبینی
اجتماعی رابطة معکوس و معنادار وجود داشت .متغیرهای جنسیت و سن و وضعیت تأهل رابطة معناداری با بدبینی اجتماعی نداشتند.
مدل معادلة ساختاری ،که برازش مناسب نیز داشت ،نشاندهندة تأثیر معنادار و معکوس سرمایة اجتماعی بر بدبینی اجتماعی بود.

کلیدواژگان
اعتماد اجتماعی ،بدبینی اجتماعی ،سرمایة اجتماعی ،شبکة اجتماعی ،هنجار اجتماعی.
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مقدمه
گرچه آدمی تنها به دنیا میآید و تنها از دنیا میرود ،در این دنیا بیگمان در ارتباط با دیگران است که
ارزشهای زیادی را خلق میکند و پاس میدارد یا نماهایی زشت و ناپسند از اجتماع انسانها به
نمایش میگذارد .آدمی در رابطه با دیگران تصمیم میگیرد ،سخن میگوید ،و اقدام میکند .دادوستد
و واکنش و موضعگیری او در برابر دیگران بخش زیادی از روابط او را تشکیل میدهد .اگر این
بخش از زندگی آدمی مسیری درست و پسندیده یابد ،بسیاری از ارزشهای الهی و انسانی به تحقق
میپیوندد .صداقت ،امانتداری ،ایثار ،سخاوت ،گذشت ،حسنظن و اعتماد به دیگران ،تعاون،
نصیحت ،خیرخواهی ،و دهها فضیلت دیگر در همین عرصه خود را نشان میدهد .با آمدن این
فضیلتها به عرصة روابط اجتماعی ،جایی برای نفاق ،خیانت ،تنگنظری ،خودخواهی ،انتقام ،بددلی،
بدگمانی ،خودمحوری ،و سوءنیت نمیماند (چراغی کوتیانی  .)888 :8811سالیوان و طرفداران او بر
این باورند که روابط بینفردی نهتنها در شکلگیری شخصیت بلکه در ایجاد اختالالت روانی نقش
اساسی دارند .به سخن دیگر ،رشد روانی افراد محصول تغییر و تحول مداوم در برقراری ارتباط
متقابل با دیگران است (قنبری و همکاران  .)222 :8831بنابراین ،یکی از عواملی که در سالمت
روانیـ اجتماعی افراد نقش دارد احساس خوشبینی و نقطة مقابل آن بدبینی است .افراد بدبین مردد
و ناپایدارند .این تفاوت ممکن است در شرایط سخت بیشتر باشد .خوشبینها بر این باورند که
نامالیمات میتوانند به شیوة موفقیتآمیزی اداره شوند .اما افراد بدبین انتظار بدبختی دارند ( Snyder

 .)2009: 307بنابراین خوشبینی یعنی افراد انتظار دارند همه چیز طبق روال خود پیش برود؛ اما
بدبینی به معنای داشتن انتظارات منفی برای نتایج و پیامدهاست (.)Scheier & Carver 1985: 239
انسان به واسطة بدبینی نمیتواند اعمال و رفتار هیچ کس را خالی از غرض و آلودگی تصور کند .در
چنین افرادی ،که روحیة آنها منفی است ،قهراً قوة مثبتی وجود ندارد و دائم به قدرت خیال و توهم
برای خویش مشقت و دردسر ایجاد میکنند (احمدپور .)881 :8831
بدبینهای امروزی ارزشهای اخالقی را نفی میکنند و صداقت و حقیقت را با شکگرایی زیر
سؤال میبرند و از آن غافل میشوند و دیگران را افرادی در خدمت خود میدانند .بدبینی اجتماعی
باورهای منفی دربارة مردم و نهادهای اجتماعی تعریف میشود و تأثیر منفی بر واکنشهای
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تأثیرگذار مردم را نشان میدهد ( .)Li et al 2011: 339-340مفهوم بدبینی بیشتر به بیاعتمادی به
مردم اشاره میکند .فرد بدبین بر این باور است که رفتار دیگران خودخواهانه و غیر اجتماعی و
غیر اخالقی است و آنها ارزش اعتماد و تکیه کردن ندارند و مستحق رنجاند ( Cook & Medley

 .)1954: 417-418ازینرو ،افراد بدبین عموماً از ارتباط داشتن با سایرین احساس امنیت و آرامش
نمیکنند .چون هر گونه رابطه را به شکلی منفی تفسیر میکنند و این موضوع آسایش روانی آنها
را از بین میبرد .به دنبال این روند ،آنها بیشتر ترجیح میدهند تنها باشند تا اینکه از ارتباط
بدبینانه با دیگران رنج بکشند .آنها در مواجهه با امور روزمره نیز دچار مشکلاند .چون بروز هر
اتفاق تازه و هر نوع تغییر بر نگرانیهایشان میافزاید و این خود موجب میشود از بهکارگیری
ابتکار عمل بر اساس خالقیتهای فردی پرهیز کنند .چون تصور میکنند خطرهای احتمالیِ هر
نوع ابتکاری بسیار بیشتر از فواید آن است و به مرور زمان فردی بسیار محتاط یا به گونهای
افراطی محافظهکار میشوند؛ طوری که گاه مخاطرات خیالی را دستاویز منفیبافی و پرهیز از عمل
قرار میدهند .به عبارت دیگر ،احتیاط ،به منزلة یک خصوصیت مثبت ،در این افراد شکل افراطی و
دردسرساز به خود میگیرد (صمیمی اردستانی .)81 :8831
بیاعتمادی مردم به کسبه و بازاریها و بنگاهداران ،یعنی کسانی که مردم به طور روزمره با
آنها در ارتباطاند ،موضوع تأملبرانگیزی است .طبعاً ،عدم نظارت و نبود شفافیت از عوامل دامن
زدن به این بیاعتمادی است و با اتخاذ رویههای درست میتوان تا حدی آن را مرتفع ساخت .اما
از آن خطرناکتر بیاعتمادی یا میزانی از بیاعتمادی مردم به نمایندگان مجلس و کل دستگاه
بوروکراسی کشور است .این نبودِ اعتماد را در سطوح مختلف میتوان مشاهده کرد؛ از اعتراض
همیشگی به نتایج کنکور و اعتراض به نتایج امتحان دستیاری پزشکی تا اعتراضهای گسترده و
روزافزون به داوریهای مسابقات ورزشی .گرچه در مواردی ،آشکارا ،حق با معترضان بوده است
(مانند امتحان دستیاری پزشکی چند سال قبل ،که باطل اعالم شد) ،گسترة این اعتراضها بیشتر
جلوهای از بیاعتمادی به نهادهای داوری و حل منازعه در کشور است (غفاری .)812 :8831
مفهوم سرمایة اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به منزلة منبع باارزش
اشاره میکند که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشود (پورافکاری
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و شکری  .)811 :8838در گذشته تأکید اصلی بر سرمایة مادی و فیزیکی بوده است .اما امروزه ،در
کنار سرمایههای مالی و اقتصادی و انسانی ،از سرمایة اجتماعی بهرهبرداری میشود (علینی :8838
 .)21امروز ،سرمایة اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایة فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا میکند؛
به گونهای که در غیاب سرمایة اجتماعی سایر سرمایهها اثربخشی خود را از دست میدهند و
پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار میشود .ازینرو ،سرمایة
اجتماعی یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه به شمار میآید (الوانی و شیروانی .)81 :8818
در جامعهای که سرمایة اجتماعی در سطح پایینی است دلسردی و بیاعتنایی هر یک از اعضا یا
گروههای جامعهـ بر اثر بیگانگی اجتماعی ،احساس نبود اثربخشی ،نارضایتی ،بیاعتمادی به
دیگرانـ باعث شکنندگی ساختار اجتماعی خواهد شد .همین عوامل کمکم اعضای شبکة اجتماعی
را به همة فرایندهای اجتماعی بدبین میکند و آنها را به بیماری بدبینی به آینده و انزوای
اجتماعی ،به دور از هر گونه ارتباط اجتماعی ،دچار میسازد .بنابراین ،بیتوجهی به ارتباطات
فردی یا گروهی عناصر اجتماعی عامل فروپاشی هر ساختار یا محیطی خواهد بود که در آن انسان
به مثابة عاملی اثرگذار و دارای قدرت تصمیمگیری به حساب نیاید (صفاریان .)81 :8832
برای داشتن جامعهای با نشاط اجتماعی و مشارکت اجتماعی همهجانبة افراد ،باید موانعی که
این آرمانهای انسانی را تحت تأثیر قرار میدهند بررسی شوند و برای رفع این موانع برنامهریزی
صحیح صورت بگیرد .یکی از این موانع مهم در جهت پیشرفت کشور و رسیدن به آرمانهای
انسانی بدبینی اجتماعی است .بدبینی اجتماعی مشکلی است که همة زوایای جامعه ،همچون
روابط اجتماعی افراد ،که جزء بزرگترین پیشرفتهای بشر به حساب میآید ،را تحت تأثیر قرار
میدهد .شهر یزد از شهرهای توسعهیافتة ایران است و به لحاظ رشد صنعتی و علمی در جایگاه
نسبتاً مناسبی در کشور قرار دارد و پذیرای افراد از شهرهای دیگر برای اشتغال و تحصیل است.
آنچه مسلم است مواجهه با پیامدهای منفی شهری و صنعتی شدن است که شهر یزد نیز از آن
مستثنی نیست؛ از جمله رشد فردگرایی و جمعزدایی و به تبع آن کاهش سرمایة اجتماعی افراد
جامعه که موجب کاهش نوع دوستی و افزایش بدبینی اجتماعی میان شهروندان یزدی میشود.
ضمن اینکه در پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان موج سوم ( ،)818 :8831در قسمت
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ارزیابی ویژگیهای اخالقی مردم ،متغیر بدبینی نیز سنجیده شده است که از نظر  18/1پاسخگویان
در کل کشور رواج بدبینی در حد زیاد و خیلی زیاد و از نظر  81/1درصد نیز در حد متوسط است
که بر اساس درصدهای منتشرشده در همین گزارش استان یزد در زمرة استانهایی است که بدبینی
در آن در حد زیاد رواج یافته است (ارزشها و نگرشهای ایران  .)112 :8831با توجه به
یافتههای پیمایش ملی و همچنین بدیع بودن موضوع بدبینی اجتماعی و عدم اختصاص تحقیقات
علمی و تخصصی به موضوع بدبینی اجتماعی و ارتباط آن با سرمایة اجتماعی در کشور ایران و به
طور خاص در استان یزد ،الزم است مطالعهای دقیق و علمی در زمینة رابطة سرمایة اجتماعی و
بدبینی اجتماعی صورت گیرد .بنابراین ،این پژوهش با هدف پاسخگویی به این سؤاالت انجام شد
که میزان بدبینی اجتماعی بین شهروندان شهر یزد چقدر است؟ آیا سرمایة اجتماعی افراد بر بدبینی
اجتماعی آنها اثرگذار است؟ و سازوکار این تأثیرگذاری چگونه است؟
مبانی نظری
بدبینی اجتماعی

بدبینی محصول عصر حاضر نیست .رایتزمن )8332( 8بدبینی را مجموعهای منسجم از باورها و
انتظارات از رفتار مردم تعریف میکند که بخشی از چشماندازهای کلی فرد نسبت به طبیعت بشر
است .بنابراین ،بدبینی اندیشههای بدبینانة فرد دربارة آینده و انتظارات نامعقول برای خود و دیگران
تعریف میشود .این گونه افراد بر این باورند که دیگران وانمود میکنند به یکدیگر اهمیت میدهند
و در واقع چنین نیست .آنها بر آناند که دیگران سطح فکر پایینی دارند ،خودخواهاند ،و برای اعتماد
و وفاداری ارزش قائل نیستند ( .)Fitz Gerald 2002: 8طبق نظر نایر 2و کالبانهان ( ،)2181با
جهانی شدن فضای کسبوکار و تجارت ،افراد به جای احساس امنیت احساس ناامنی و بیگانگی
بیشتری میکنند و جامعه از برآورده کردن انتظارات آنها دورتر میشود .این موضوعِ ناخوشایند و
انحراف از قراردادِ روانشناختی خود را در شکل بدبینی عمومی نمایان میسازد؛ یعنی ناامیدی و
ناراحتی از جامعهای که فرد بخشی از آن است .این موضوع باعث میشود افراد بدبین بیشتر به
1. Wrightsman
2. Nair & Kamalanabhan
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رفتارهای فرصتطلبانه بیندیشند و برای کسب منافع شخصی کوتاهمدت خود تالش کنند و جامعه
را نادیده بگیرند ( .)Nair & Kamalanabhan 2010بدبینی اجتماعی نیز با دستیابی کمتر به آسودگی
مرتبط است و افرادِ با بدبینی اجتماعی باال انگیزهای برای همراه شدن با دیگران ندارند .بنابراین،
بدبینی با ترکیبی از دیدگاه منفی از ماهیت بشری ،دیدگاه سوگیرانه علیه برخی گروههای اجتماعی،
بیاعتمادی به نهادهای اجتماعی ،و بیتوجهی به معنای اخالقی برای رسیدن به هدف مطابقت دارد.
افراد با بدبینی باال قادر به سازگاری با جهان اجتماعیشان ،به شکل کارآمد ،نیستند .در نتیجه
خروجیهای منفی قابل توجهی به دست میآورند (.)Leung & Bond 2004: 166
یکی از دالیل انجام دادن این مطالعه خأل مطالعات علمی دربارة بدبینی اجتماعی بود .مطالعات
مختلفی که دربارة بدبینی صورت گرفته است عمدتاً در حوزة روانشناسی یا در حوزة مدیریت و
سازمانها بوده است .توجه به متغیر مهم سرمایة اجتماعی به منزلة یکی از متغیرهای تبیینکنندة
بدبینی اجتماعی در مطالعات قبلی نیز مغفول مانده است .البته اخیراً مطالعهای در حوزة خوشبینی
به رابطة سرمایة اجتماعی و خوشبینی پرداخته است ( )Cheng & Liao 2020: 1و نتایج آن
بیانگر این بود که سرمایة اجتماعی درونگروهی فقط بر خوشبینی تأثیر مثبت میگذارد؛ اما
سرمایة اجتماعی برونگروهی بر خوشبینی و اعتمادبهنفس بیش از حد نیز تأثیر میگذارد.
مطالعات روانشناسی عمدتاً به بررسی رابطة تیپهای شخصیتی و سالمت روان با بدبینی
پرداختهاند (آقایی و همکاران 8811؛ شهابی 8811؛ هیبتالهی  )8828و نشان دادهاند تیپهای
شخصیتی مختلف سطح بدبینی متفاوت دارند و بین سالمت روان و ابعاد آن (نشانههای بدنی،
اضطراب ،اختالل در عملکرد اجتماعی) با بدبینی رابطة معنادار وجود دارد یا اینکه میزان
خوشبینی رابطة معناداری با رضایت از زندگی دارد (امیرتیموری و منظری توکلی .)8811
مطالعاتی نیز ،بر اساس مدل اسنادی ،رابطة درماندگی آموختهشده و بدبینی را مورد توجه قرار
داده (هیبتالهی 8828؛ احمدی و همکاران 8831؛ رمضانی و همکاران  )8831و نشان دادهاند با
سبک اسنادی درماندگی آموختهشده دانشآموزان شکستخورده به قطب آسیبپذیری و بدبینانه
گرایش بیشتری دارند و با مداخلة بازآموزی اسنادی (سبک خوشبینانه) سبک بدبینانه در
دانشآموزان با اختالالت یادگیری خاص کاهش مییابد و از طریق بازآموزی اسنادی خوشبینی
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افزایش پیدا میکند و بدبینی کاهش مییابد و همچنین میتواند موجب پیشگیری از بدبینی و
بیماریهای پارانوئیدی شود.
برخی مطالعات نیز نشاندهندة عدم تفاوت بدبینی بر حسب جنسیت ،وضعیت تأهل ،و
وضعیت اشتغال است (شهابی 8811؛ امیرتیموری و منظری توکلی 8811؛ Fischer & Leitenberg

 .)1986البته در مطالعة جیهون 8و همکارانش ( )13 :2182مشخص شد سطوح بدبینی در کارکنان
متأهل کمتر از کارکنان مجرد است و همچنین در مطالعة هیبتالهی ( )8828و چنگ و لیاو
( )2121نشان داده شد دانشآموزان و دانشجویان دختر گرایش بدبینانهتری نسبت به دانشآموزان
و دانشجویان پسر دارند.
مطالعاتی نیز به رابطة سن و بدبینی پرداختهاند که مطالعة فیشر 2و الیتنبرگ ( )8311نشاندهندة
آن است که رابطة معناداری بین سن و بدبینی وجود ندارد .البته در مطالعة جیهون و همکارانش
( )13 :2182مشخص شد بین سن و بدبینی رفتاری رابطة معناداری وجود دارد و بیشترین میزان
بدبینی را میتوان در ردة سنی بیست تا بیست و چهار سال دید.
مطالعاتی که در سازمانها انجام شده عمدتاً بر بدبینی سازمانی متمرکز بوده و به بررسی رابطة
این متغیر با متغیرهای شغلی و سازمانی پرداختهاند .جیهون و همکارانش ( )13 :2182به این نتیجه
رسیدند که سطوح بدبینی عاطفی و رفتاری در کارکنان بدون وظایف اجرایی کمتر است؛
درحالیکه تفاوت معناداری در بعد شناختی وجود ندارد .مطالعة غریبی و همکارانش ()11 :8831
نشاندهندة آن است که سرمایة روانشناختی با فرسودگی شغلی و بدبینی سازمانی رابطة منفی و
معنیدار دارد و در مطالعة برناردو )122 :2188( 8نیز نشان داده شد بدبینی اجتماعی به طور منفی
با امیدواری رابطه دارد.
سبک اسنادی

نظریة اسناد به مطالعة فرایند نسبت دادن به نحوة داوری مردم دربارة دالیل یا علل رفتار اجتماعی
میپردازد .زندگی اجتماعی پیچیده است و مردم برای درک علل رفتارهای روزمرة خود به مقدار
1. Ceyhon
2. Fischer
3. Bernardo
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زیادی اطالعات تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی ،و زیستشناختی نیاز دارند .اما ،احتمال کمی وجود
دارد که این اطالعات برای شناخت علل رفتار آدمی همیشه در دسترس باشند .البته ،با وجود
محدودیت در شناخت علل رفتار ،بسیاری از افراد میکوشند علل هر چیز را تبیین کنند ،حتی اگر
با انتقادات درستی نیز روبهرو شوند (ازکمپ  .)121 :8821این نظریه مبتنی بر این فرض است که
مردم علت یک رفتار را بر اساس احساس خود در روابطی که با دیگران دارند تبیین و طبق آن
عمل میکنند .آنها معموالً علت یک رفتار را یا به ویژگیهای گرایش یا به عوامل موقعیتی نسبت
میدهند .اسناد گرایش شامل نسبت دادن کنشهای فرد به گرایشهای درونی وی ،مانند نگرشها
و ویژگیها و انگیزهها ،و اسناد موقعیتی شامل نسبت دادن کنشهای فرد به عوامل موقعیتی و
محیطی است (ستوده  .)881 :8811در زمینة سبکهای اسنادی ،علل درکشدة یک حادثه بیشتر بر
اساس سه بعد درونیـ بیرونی ،پایدارـ ناپایدار ،و کلیـ اختصاصی تغییر میکند .سبک اسناد
میتواند به دو صورت خوشبینانه یا بدبینانه باشد .در اسناد خوشبینانه فرد موفقیتها و
رویدادهای مثبت را به عوامل درونی و پایدار و عام نسبت میدهد و در اسناد بدبینانه فرد برعکس
عمل میکند؛ یعنی موفقیتها را به عوامل بیرونی و خاص و ناپایدار و شکستها را به عوامل
درونی و پایدار و عام نسبت میدهد (نامنی و همکاران  .)111 :8832بنابراین ،از دیدگاه
نظریهپردازان اسنادی ،انسان گرایش به تعبیر و توجیه دنیای پیرامون خود دارد تا بتواند کنترل
بیشتر بر آن داشته باشد (بروین .)8821
سرمایة اجتماعی

سرمایة اجتماعی ،به منزلة یکی از مفاهیم کلیدی علوم اجتماعی و به مثابة جوهر و بنیان جامعة نو،
از طریق فرایند ایجاد ارتباط و اعتماد در شبکههای ارتباطی ،در جامعة فردگرای عصر حاضر ،از
ذرهای شدن جامعة ازخودبیگانه و رشد فزایندة انحرافات اجتماعی پیشگیری و با ایجاد ارتباط میان
افراد جامعه کنش را تسهیل میکند (فصیحی  .)11 :8811در تعریف بانک جهانی ( )8333سرمایة
اجتماعی اشاره دارد به نهادها و روابط و هنجارهایی که کیفیت تعامالت اجتماعی را شکل
میدهند؛ طوری که سرمایة اجتماعی فقط مجموعهای از نهادها نیست که یک جامعه را شکل داده
است ،بلکه به مثابة چسبی است که آنها را با هم نگه میدارد (گنجی و هاللی ستوده .)31 :8831
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از نظر هانیفن ،سرمایة اجتماعی آن چیز یا آن پدیدهای است که در روابط میان انسانها نهفته است
و حسننیت را میان آنها پدید میآورد .همدلی آنها را در قبال یکدیگر برمیانگیزد ،آنها را پیرو
جمع میکند ،و بدینسان زمینة معاشرت بیشتر و روابط پایدار میان آنان را فراهم میآورد .افزایش
یا کاهش سرمایة اجتماعی بر میزان حسننیت و همدلی و معاشرتهای اجتماعی میان انسانها اثر
میگذارد .هستة اصلی اندیشة هانیفن ،در واقع ،این است که میان سرمایة اجتماعی و رابطة
اجتماعی پیوندی تنگاتنگ وجود دارد و سرمایة اجتماعی در درون رابطة اجتماعی نهفته است
(اجتهادی  .)1 :8811بوردیو سرمایة اجتماعی را دربرگیرندة روابط اجتماعی ارزشمند میان آدمها
میداند .در واقع ،شبکههای مشارکت مدنیـ از جمله انجمنهای همسایگی ،معاشرتهای جمعی،
تعاونیها ،باشگاههای ورزشی ،احزاب تودهای ،و ...ـ از عناصر اساسی سرمایة اجتماعی به شمار
میروند (ماجدی و لهساییزاده  .)31 :8811میتوان گفت سرمایة اجتماعی به پیوندها و ارتباطات
میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی باارزش اشاره میکند که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل
موجب تحقق اهداف اعضا میشود (نیازی و شیرازی .)881 :8813
به باور فوکویاما ،یکی از نظریهپردازان سرمایة اجتماعی ،یکی از مفاهیم مفید در تبیین سرمایة
اجتماعی «شبکة اعتماد» است .شبکة اعتماد عبارت است از گروهی که بر اساس اعتماد متقابل به
یکدیگر در تبادالت بین خود از اطالعات و هنجارها و ارزشهای یکسان استفاده میکنند .ازینرو،
اعتماد بین آنها نقش زیادی در تسهیل فرایندها و کاهش هزینههای مربوط به این گونه مبادلهها دارد.
شبکة اعتماد میتواند بین افراد یک گروه و بین گروهها و سازمانهای مختلف به وجود آید (صدیقی
و همکاران  .)821 :8831یکی از مؤلفههای سرمایة اجتماعی در نظر پاتنام نیز اعتماد است .اعتماد از
عناصر ضروری برای تقویت همکاری و حاصل پیشبینیپذیری رفتار دیگران است که در یک
جامعة کوچک از طریق آشنایی نزدیک با دیگران حاصل میشود .اما در جوامع بزرگتر و پیچیدهتر
یک اعتماد غیر شخصیتر یا شکل غیر مستقیمی از اعتماد ضرورت مییابد .پاتنام ،در بحث اعتماد ،با
توجه به شعاع اعتماد ،به دو نوع اعتماد شخصی و اعتماد اجتماعی اشاره میکند و نوع دوم را ،که در
مباحث سرمایة اجتماعی بعضاً اعتماد تعمیمیافته نیز نامیده میشود ،برای جامعه سودمندتر میداند .به
نظر وی ،این نوع اعتماد «شعاع اعتماد» را از فهرست کسانی که شخصاً میشناسیم فراتر میبرد و
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همکاری گستردهتر در سطح جامعه را موجب میشود .پاتنام افزایش مشارکتهای مدنی و گسترش
شبکههای اجتماعی را از سازوکارهای تبدیل اعتماد شخصی یا خاص به اعتماد اجتماعی یا
تعمیمیافته معرفی میکند .به نظر پاتنام اعتماد اجتماعی ،همان اندازه که یک نگرش شخصی است،
یک دارایی ضروری نظام اجتماعی نیز به شمار میرود (توسلی و موسوی .)81 :8811
بنابراین ،اندیشة اصلی سرمایة اجتماعی این است که خانواده ،دوستان ،همکاران دارایی بسیار
مهمی را تشکیل میدهند که یک فرد میتواند در شرایط بحرانی از آنها بهره بگیرد یا از منافع
مادی آنها استفاده کند .البته این موضوع برای گروه بیشتر صدق میکند .اجتماعاتی که از نعمت
مجموعة گوناگونی از شبکههای اجتماعی و انجمنهای مدنی برخوردارند در مواجهه با فقر و
آسیبپذیری و حل منازعات در وضعیت محکمتری قرار دارند و بهتر میتوانند از فرصتهای
جدید بهره ببرند (.)Putnam & Gos 2002
رابطة سرمایة اجتماعی و بدبینی اجتماعی
در رابطه با ارتباط این دو متغیر باید گفت داشتن یک سبک اسنادی خوشبینانه ،که با انتظارات
مثبت تعمیمیافته مرتبط است ،با به حداقل رساندن سرزنش خود و تشویق به ارزیابی سازندة
موقعیتهای اجتماعی ،سازگاری اجتماعی فرد را گسترش میدهد ( )Peterson 2000و در
مواجهه با افراد متنوع افراد خوشبین نسبت به افراد بدبین بیشتر احتمال دارد مشکالت بینفردی
را به عوامل موقعیتی و موقتی نسبت دهند و در برقراری ارتباط با افراد پایدار بمانند .در مقابل،
افراد بدبین به احتمال زیاد خود را سرزنش میکنند یا به موانع ظاهراً تغییرناپذیر و نامطلوب استناد
میکنند و در تعامالت نامطلوب احساساتی مانند گناه یا شرم یا اضطراب را برمیگزینند
( .)Seligman 1991به منزلة یک اصل کلی ،افراد با دیدگاههای مطلوب یا خوشبینانه ،از حضور
در کنار هم بیشتر لذت میبرند و از حمایت و توافق اطرافیان برخوردارترند ولی افراد با
دیدگاههای بدبینانه ،خصومت را بیشتر درک میکنند و احساس میکنند کمتر از آنها قدردانی
میشود ( .)Lepore & Ituarte 1999; Srivastava et al 2006احساسِ مثبت تواناییِ فرد را در
برقراری ارتباط با دیگران در موقعیتهای مختلف افزایش میدهد و درک مسئله را تسهیل میکند.
در مقابل ،خلق و خوی منفی ،با اغراق و تقویت تمرکز بر خود ،از شایستگی اجتماعی میکاهد.
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بنابراین ،از طریق سبکهای شناختی گسترده ،احساسِ مثبت ایجادِ درک متقابل و همدردی در
لحظه را تسهیل میکند .در نتیجه ،گرایش به سمت احساسات مثبت باید باعث شود که تنوع
بیشتری از تعامالت اجتماعی بهخوبی پیش رود و در نتیجه تنوع بیشتری از روابط اجتماعی شکل
بگیرد و حفظ شود (.)Andersson 2012: 96
سرمایة اجتماعی ،با فراهم کردن فضای اعتماد ،همکاری بین گروههای اجتماعی را امکانپذیر
میسازد و همین همکاری گروهها و اعتماد بین آنها باعث میشود منافع همگانی فراهم آید و
هزینههای نظارت نهادهای رسمی نیز کاهش یابد (فیروزآبادی و ایمانی جاجرمی  .)218 :8811از
طرف دیگر سرمایة اجتماعی از طریق کاهش هزینههای روابط اجتماعی باعث حل مسالمتآمیز
تضادها و تفاوتهای بین اشخاص و همچنین تضاد بین گروههای اجتماعی میشود (چلبی و
مبارکی  .)81 :8811دی کارولیس 8و ساپاریتو ( )2111بر آن بودند که سرمایة اجتماعی میتواند
بر سوگیری شناختی تأثیر بگذارد و شواهد تجربی ارائه دادند که سطح سرمایة اجتماعی افراد
میتواند تمایل آنها را برای به اشتراک گذاشتن و بهروزرسانی مدلهای ذهنی خود افزایش دهد؛
که بر تعصب شناختی آنها تأثیر میگذارد .بنابراین سرمایة اجتماعی به مثابة پیشبینی عوامل
شناختی عمل میکند ( .)Cheng & Liao 2020: 9خوشبینی یک ویژگی شخصیتی مربوط به
انتظارات مثبت دربارة وقایع آینده است که با به کار بردن آن در گذشت زمان پایداری نسبی پیدا
میکند .بنابراین ،پایداری یا عدم پایداری سبک اسنادی مرتبط با بهکارگیری آن در گذر زمان است.
گسترش شبکة اجتماعی این باور را میدهد که میتوانند بدبینی را کنترل کنند .افراد ،با
بهروزرسانی مدلهای ذهنی خود ،خوشبینتر میشوند .ازینرو ،سرمایة اجتماعی نقش اساسی در
سوگیری شناختی آنها دارد .بنابراین ،افراد باید ارتباطات خود را گسترش دهند و شبکههایی با
جوامع مختلف ایجاد کنند تا دامنه و تنوع اطالعات قابل دسترسی را افزایش دهند .در نتیجه
نگرش مثبت خود را باال ببرند (.)Cheng & Liao 2020: 20

پس ،سرمایة اجتماعی با ایجاد روابط مسالمتآمیز بین افراد و با گسترش شبکههای اجتماعی
و کاهش تضاد بین اشخاص باعث میشود افراد سبک خوشبینانهای در روابط خود اتخاذ کنند.
1. De Carolis
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بنابراین ،با افزایش سرمایة اجتماعی و ابعاد آن ،از جمله شبکههای اجتماعی و اعتماد اجتماعی و
هنجار اجتماعی ،میتوان بدبینی و ابعاد آن را در جامعه کاهش داد .برعکس ،در شرایطی که
سرمایة اجتماعی کاهش مییابد و فضای اعتمادآمیز نزول پیدا میکند ،بدبینی در جامعه گسترش
مییابد .افزون بر این ،سبکها و تعبیرها و پیشداوریهای بدبینانة افراد از روابط و هنجارهای
اجتماعی را موجب میشود .مسلم است که در این شرایط بدبینی اجتماعی افزایش مییابد.
بدبینی

اعتماد

تعمیمیافته

اجتماعی

بدبینی
عمومی

بدبینی
اجتماعی

سرمایة
اجتماعی

هنجار
اجتماعی

بدبینی فردی
شبکه
اجتماعی
شکل  .1مدل نظری پژوهش

فرضیات تحقیق
بین سرمایة اجتماعی و بدبینی اجتماعی رابطه وجود دارد.
بین شبکة اجتماعی و بدبینی اجتماعی رابطه وجود دارد.
بین اعتماد اجتماعی و بدبینی اجتماعی رابطه وجود دارد.
بین هنجار اجتماعی و بدبینی اجتماعی رابطه وجود دارد.
بین میانگین بدبینی اجتماعی زنان و مردان تفاوت وجود دارد.
بین سن و بدبینی اجتماعی رابطه وجود دارد.
بین میانگین بدبینی اجتماعی بر حسب وضعیت تأهل تفاوت وجود دارد.
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .به دلیل فقدان ابزار معتبر برای سنجش بدبینی
اجتماعی در پژوهشهای قبلی ،از پرسشنامة محققساخته برای سنجش این متغیر استفاده شد.
همچنین ،برای سنجش سرمایة اجتماعی از پرسشنامة افشانی و همکارانش ( )8831استفاده شد.
جامعة آماری تحقیق را همة شهروندان شهر یزد ،از هجده تا شصت و چهار سال ،ساکن شهر یزد،
در فاصلة مقطعی شهریورماه و مهرماه سال  ،8832تشکیل دادند .بر اساس برآوردهای جمعیتی از
سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران ( ،)8831تعداد کل آنها  121828نفر بود.
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان  31درصد و دقت احتمالی  1درصد و
حداکثر واریانس  811نفر مشخص شد .در این تحقیق ،از روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای استفاده شد؛ بدین صورت که ابتدا پنج منطقة شهرداری یزد به منزلة پنج خوشة
اصلی و در مرحلة بعد خیابانها و میادین اصلی هر منطقة شهرداری در حکم بلوک برای خوشهها
در نظر گرفته شد و در مرحلة آخر ،به روش تصادفی ،پاسخگویان مطالعه شدند .در این تحقیق ،از
اعتبار محتوایی استفاده شد .بدین منظور ،اوالً سعی شد گویههایی که متغیرهای تحقیق را میسنجند از
گویههای تحقیقات پیشین ،که زیر نظر استادان مجرب استفاده و اجرا شدهاند ،انتخاب شوند و دیگر اینکه
به منظور انتخاب بهترین گویهها برای متغیرهای جدید از نظر محققان و استادان دیگر استفاده شود .در
نهایت ،یک بار دیگر پرسشنامة تدوینشده به استادان و متخصصان نشان داده شد و از دیدگاه آنها برای
تصحیح پرسشنامه کمک گرفته شد .بدین ترتیب ،پرسشنامة این تحقیق از نوعی اعتبار محتوایی برخوردار
شد .عالوه بر آن ،از اعتبار سازهای مبتنی بر تکنیک تحلیل عامل برای سنجش اعتبار ابزار استفاده
شد .شاخص  KMOبرابر  1/138به دست آمد و شاخص بارتلت نیز در سطح کمتر از 1/118
معنادار بود .گویهها در قالب سه عامل استخراج شد که عامل اول (بدبینی تعمیمیافته) شامل 3
گویه ،عامل دوم (بدبینی عمومی) شامل  1گویه ،و عامل سوم (بدبینی فردی) شامل  2گویه بود.
جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برای بدبینی اجتماعی
برابر  1/18و برای سرمایة اجتماعی برابر  1/21به دست آمد که نشاندهندة مطلوبیت پایایی ابزار
است .همچنین ،آلفا برای ابعاد این متغیرها نیز باالی  1/2بود.
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جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ برای سازههای پژوهش

متغیر

ضریب آلفا

متغیر

ضریب آلفا

هنجار اجتماعی

1/28

بدبینی فردی

1/21

اعتماد اجتماعی

1/21

بدبینی عمومی

1/11

شبکة اجتماعی

1/28

بدبینی تعمیمیافته

1/21

سرمایة اجتماعی

1/21

بدبینی اجتماعی

1/18

یافتههای پژوهش
از مجموع  811نفر پاسخگو ،تعداد  812نفر ( 81/2درصد) از پاسخگویان را مردان و  281نفر
( 18/1درصد) را زنان تشکیل دادند .میانگین سن پاسخگویان  81/11سال بود که در بازة سنی 81
تا  11سال قرار داشتند 28/2 .درصد از پاسخگویان متأهل و  28/1درصد از پاسخگویان مجرد
بودند 8/8 .درصد از پاسخگویان نیز گزینة «سایر» را انتخاب کردند.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار سرمایة اجتماعی و ابعاد آن

متغیر

میانگین

انحراف معیار

سرمایة اجتماعی

2/11

1/811

اعتماد اجتماعی

2/11

1/132

شبکة اجتماعی

2/11

1/112

هنجار اجتماعی

8/81

1/112

میزان

تعداد

درصد معتبر

کم

88

1/1

متوسط

818

11/1

زیاد

81

2/1

کم

882

81/1

متوسط

218

12/1

زیاد

2

8/1

کم

18

88/2

متوسط

881

11/2

زیاد

1

2/8

کم

88

2/3

متوسط

221

28/1

زیاد

33

21/1
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یافتهها حاکی از آن بود که میانگین شاخص کلی میزان سرمایة اجتماعی  2/11و انحراف معیار
آن  1/811است و میانگین هنجار اجتماعی ( )8/81نسبت به میانگین ابعاد دیگر باالتر است.
بنابراین ،به طور کلی ،میانگین میزان سرمایة اجتماعی در میان شهروندان یزد اندکی کمتر از
متوسط ( )2/11است .همچنین ،با توجه به دادههای رتبهبندیشده (در سطوح کم و متوسط و
زیاد) ،سرمایة اجتماعی اکثر پاسخگویان ( 11/1درصد) در رتبة متوسط قرار گرفت .بین ابعاد
سرمایة اجتماعی ،رعایت هنجارهای اجتماعی پایینترین میانگین و شبکة اجتماعی باالترین
میانگین را داشت.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار بدبینی اجتماعی و ابعاد آن

متغیر

میانگین

انحراف معیار

بدبینی اجتماعی

2/22

1/111

بدبینی فردی

2/13

1/188

بدبینی عمومی

8/81

1/128

بدبینی تعمیمیافته

2/11

1/182

متغیر

تعداد

درصد معتبر

کم

12

22/1

متوسط

211

11/1

زیاد

88

1/1

کم

828

11/3

متوسط

821

11/2

زیاد

81

3/3

کم

81

3/3

متوسط

212

13/1

زیاد

11

21/1

کم

823

88/1

متوسط

281

11/1

زیاد

81

3/3

یافتهها حاکی از آن بود که میانگین شاخص کلی میزان بدبینی اجتماعی  2/22و انحراف معیار
آن  1/111است و میانگین بعد بدبینی عمومی ( )8/81نسبت به میانگین ابعاد دیگر بیشتر و بدبینی
فردی ( )2/13کمتر است .بنابراین ،به طور کلی ،میانگین میزان بدبینی اجتماعی میان شهروندان یزد
کمتر از متوسط ( )2/22است .همچنین ،با توجه به دادههای رتبهبندیشده (در سطوح کم و
متوسط و زیاد) ،بدبینی اجتماعی اکثر پاسخگویان ( 11/1درصد) در حد متوسط قرار دارد.
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جدول  .4ماتریس همبستگی بین متغیر میزان سرمایة اجتماعی و ابعاد آن با بدبینی اجتماعی و ابعاد آن

ابعاد

بدبینی تعمیمیافته

بدبینی عمومی

شبکة اجتماعی

بدبینی

بدبینی اجتماعی

فردی

***-1/218

***-1/281

**-1/818

***-1/282

مشارکت اجتماعی

***

***

***

***

مشارکت مدنی

***

کیفیت شبکه

***
***

-1/822
-1/811
-1/881

-1/212

***

-1/881

***

-1/812

***

-1/281

***

-1/281

***

-1/213

***

-1/822

***

-1/823

***

-1/811

***

اعتماد اجتماعی

-1/111

-1/181

-1/238

-1/133

اعتماد تعمیمیافته

***-1/211

***-1/211

***-1/838

***-1/213

اعتماد نهادی

***

***

**

***

اعتماد محیط

***

اعتماد بینشخصی

***

هنجار اجتماعی

***

میزان سرمایة اجتماعی

***

-1/281
-1/888
-1/111
-1/888
-1/118

* P </11

-1/811

***

-1/118

***

-1/181

***

-1/838

***

** P< 1/18

-1/118

-1/888

***

-1/831

***

-1/821

**

-1/881

***

-1/221

-1/211

***

-1/821

***

-1/122

***

-1/213

***

-1/121

*** P <1/118

یافتههای جدول  1نشان داد بین میزان سرمایة اجتماعی و بدبینی اجتماعی همبستگی منفی و
معنادار ( )P>1/118وجود دارد .به عبارت دیگر ،هر چه میزان سرمایة اجتماعی شهروندان یزدی
افزایش یابد میزان بدبینی اجتماعی آنها کاهش مییابد .همچنین ،نتایج آزمون نشاندهندة وجود
رابطة منفی و معنادار بین ابعاد سرمایة اجتماعی و ابعاد بدبینی اجتماعی بود .پس ،هر چه میزان
سرمایة اجتماعی و ابعاد آن بین شهروندان یزدی افزایش یابد ،بدبینی فردی و بدبینی تعمیمیافته و
بدبینی عمومی کاهش مییابد .بین ابعاد سرمایة اجتماعی ،اعتماد اجتماعی قویترین و شبکة
اجتماعی ضعیفترین رابطه را با بدبینی اجتماعی داشتند .بنابراین ،نتایج حاصل از آزمون فرضیة
اول صحت این فرضیه را تأیید کرد.
طبق یافتههای جدول  ، 1بین بدبینی اجتماعی و ابعاد آن در زنان و مردان تفاوت معناداری
وجود ندارد ( .)P<1/11پس ،نمیتوان فرض صفر را رد کرد و این فرضیه تأیید نشد.
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جدول  .5خروجی آزمون تی مستقل جهت مقایسة میزان بدبینی اجتماعی برحسب جنس

متغیر

مقوالت

میانگین

انحراف معیار

مرد

2/21

1/212

زن

2/21

1/112

مرد

2/12

1/111

زن

2/12

1/181

مرد

8/81

1/222

زن

8/81

1/112

مرد

2/11

1/122

زن

2/18

1/228

بدبینی اجتماعی
بدبینی تعمیمیافته
بدبینی عمومی
بدبینی فردی

تی

سطح معناداری

1/211

1/118

1/131

1/118

1/111

1/182

-1/111

1/132

جدول  .6ماتریس همبستگی بین متغیر سن و ابعاد مختلف بدبینی اجتماعی

متغیر
سن

بدبینی تعمیمیافته

بدبینی عمومی

بدبینی فردی

بدبینی اجتماعی

ضریب همبستگی

1/188

-1/811

-1/111

1/181

سطح معناداری

1/123

1/118

1/812

1/211

طبق یافتههای جدول  ،1فقط بین متغیر سن و بعد بدبینی عمومی ( )P>1/11همبستگی
ضعیف و معکوس و معناداری وجود دارد .اما ،رابطة معناداری بین متغیر سن با ابعاد تعمیمیافته،
بدبینی فردی و شاخص کلی بدبینی اجتماعی وجود ندارد ( .)P<1/11پس ،نمیتوان فرض صفر
را رد کرد و فرضیة «بین سن و بدبینی اجتماعی رابطه وجود دارد» تأیید نشد.
جدول  .7خروجی آزمون تی مستقل جهت مقایسة میزان بدبینی اجتماعی برحسب وضعیت تأهل

متغیر
بدبینی اجتماعی
بدبینی تعمیمیافته
بدبینی عمومی
بدبینی فردی

مقوالت

میانگین

انحراف معیار

مجرد

2/21

1/182

متأهل

2/21

1/118

مجرد

2/12

1/181

متأهل

2/11

1/121

مجرد

8/11

1/121

متأهل

8/21

1/121

مجرد

2/12

1/112

متأهل

2/11

1/112

تی

سطح معناداری

-1/211

1/111

1/221

1/211

-8/111

1/821

1/181

1/123
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طبق یافتههای جدول  ،2بین میانگین بدبینی اجتماعی و ابعاد آن بین شهروندان مجرد و متأهل
تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)P<1/11بنابراین فرضیة چهارم تأیید نشد.
مدلسازی معادالت ساختاری
برای اینکه بدانیم تا چه اندازه دادههای گردآوریشده از مدل نظری تحقیق حمایت میکند و مدل
تدوینشده تا چه اندازه با واقعیت همخوانی دارد از مدل معادلة ساختاری استفاده شد .همانطور
که در نمودار  8مشاهده میشود ،اعتماد اجتماعی مهمترین مؤلفه سرمایة اجتماعی و بدبینی
عمومی مهمترین مؤلفة بدبینی اجتماعی است .همچنین ،سرمایة اجتماعی تأثیر معکوس و
معناداری بر بدبینی اجتماعی میگذارد .به عبارت دیگر ،هر چه سرمایة اجتماعی افزایش یابد
بدبینی اجتماعی کاهش مییابد.

نمودار  .1مدل معادلة ساختاری رابطة سرمایة اجتماعی و بدبینی اجتماعی

به منظور برازش مدل پیشنهادی از چند شاخص استفاده شد .بر پایة قرارداد ،مقدار ،NFI ،GFI
 ،TLI ،IFIو  CFIباید برابر یا بزرگتر از  1/31باشد تا مدل پذیرفته شود .در مدل حاضر،
شاخصهای یادشده بیشتر از  1/3شده است که نشاندهندة مطلوبیت برازش مدل است .همچنین،
شاخص کای اسکویر نسبی ( )2/811کمتر از  8و  RMSEAنیز از  1/11کمتر است.
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جدول  .8شاخصهای نیکویی برازش

شاخص

CMIN/DF

RMSEA

GFI

CFI

TLI

NFI

IFI

مقدار

2/811

1/111

1/311

1/313

1/323

1/311

1/313

نتیجه و پیشنهاد
هنگامی جامعهای سالم و متعادل خواهیم داشت که افراد جامعه از سالمت روان برخوردار باشند و
همچنین در عرصههای اجتماعی فعالیت کنند .این مهم زمانی رخ میدهد که افراد جامعه بر پایة
اعتماد با هم رفتار کنند و با گسترش اعتماد و شبکههای اجتماعی در جامعه بدبینی را ،که عواقب
مخرب به همراه دارد ،کاهش دهند .با توجه به اهمیت موضوع بدبینی ،بهویژه از بعد اجتماعی ،و
همچنین تأثیر سرمایة اجتماعی بر بدبینی اجتماعی ،پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطة سرمایة
اجتماعی و بدبینی اجتماعی شهروندان شهر یزد انجام شد .یافتههای پژوهش نشان داد به طور کلی
میانگین میزان بدبینی اجتماعی میان شهروندان یزد اندکی کمتر از متوسط ( )2/22است .البته با توجه به
دادههای رتبهبندیشده (در سطوح کم و متوسط و زیاد) بدبینی اجتماعی اکثر پاسخگویان ( 11/1درصد)
در حد متوسط قرار داشت.
در زمینة رابطة میزان سرمایة اجتماعی (شامل اعتماد اجتماعی و هنجارهای اجتماعی و شبکة
اجتماعی) و میزان بدبینی اجتماعی ،آزمون فرضیة اول در جهت تأیید رابطة فوق عمل کرد.
بنابراین ،زمانی که سرمایة اجتماعی و ابعاد آنـ یعنی اعتماد اجتماعی ،هنجارهای اجتماعی،
شبکههای جامعهـ افزایش یابد و افراد روابط صمیمانه و مؤثر با یکدیگر داشته باشند بدبینی
اجتماعی کاهش مییابد .نتیجة بهدستآمده با یافتههای چنگ و لیا ( )2121همخوانی دارد .آنها
نشان دادند سرمایة اجتماعی درونگروهی و برونگروهی بر خوشبینی تأثیر مثبت میگذارد.
کوهن و لوینتال ( )8331بر آناند که سرمایة اجتماعی برونگروهی میتواند دامنه و تنوع اطالعات
قابل دسترس را افزایش دهد و به افزایش دانش افراد کمک کند و میتواند منجر به تخمین بیش از
حد دانش شود و به توسعة اعتمادبهنفس و خوشبینی کمک کند .همچنین ،در سرمایة اجتماعی
درونگروهی ،اعتماد مکانیسم اصلی است که میتواند روابط موجود در جامعه را گسترش و
خوشبینی را افزایش دهد (.)Cheng & Liao 2020: 10
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تفاوت معناداری در میزان بدبینی اجتماعی زنان و مردان وجود نداشت .نتیجة بهدستآمده با
پژوهش هیبتالهی ( ،)8828که نشان داد زنان نسبت به مردان سبکهای اسنادی بدبینانهتری در
رویارویی با مسائل و رویدادها برمیگزینند ،همخوانی ندارد؛ درحالیکه با نتیجة حاصل از پژوهش
شهابی ( ،)8811که نشان داد بین خوشبینیـ بدبینی و جنسیت رابطة معنادار وجود ندارد ،و با
پژوهش فیشر و الیتنبرگ ( ،)8311که نشان دادند بین جنسیت و خوشبینیـ بدبینی تفاوت وجود
ندارد ،همخوانی دارد .در ارتباط با نتیجة تحقیق حاضر باید گفت ،با توجه به شرایط کنونی جامعه
و وجود امکانات تقریباً برابر برای زنان و مردان در زمینة دستیابی به تحصیالت عالیه و اشتغال و
پیشرفت در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ،زنان نسبت به گذشته بیشتر
میتوانند توانمندیهای خود را باور داشته باشند و احساس خودکارآمدی کنند .با توجه به اینکه
احساس مؤثر بودن در جامعه میتواند موجب خوشبینی افراد شود ،این احساس برابری و مؤثر
بودن موجب میشود تفاوتی بین میزان بدبینی زنان و مردان وجود نداشته باشد.
رابطة سن و میزان بدبینی اجتماعی تأیید نشد .نتیجة بهدستآمده با یافتههای پژوهش جیهون و
همکارانش ( ،)2182که نشان دادند رابطة معناداری بین سن و بدبینی رفتاری وجود دارد،
همخوانی ندارد؛ درحالیکه با پژوهش فیشر و الیتنبرگ ( )8311حاکی از اینکه رابطة معنیداری
بین سن و خوشبینیـ بدبینی وجود ندارد مطابقت دارد.
تفاوت معناداری در میزان بدبینی اجتماعی شهروندان مجرد و متأهل وجود ندارد .نتیجة
بهدستآمده با یافتههای پژوهش جیهون و همکارانش ( ،)2182که نشان دادند بدبینی بین کارکنان
متأهل کمتر از مجرد است ،ناهماهنگ است؛ درحالیکه با نتیجة حاصل از پژوهش شهابی (،)8811
که نشان داد بین خوشبینی و بدبینی در افراد مجرد و متأهل تفاوت معناداری وجود ندارد،
همخوانی دارد .در تبیین فرضیة حاضر باید گفت افراد مجرد و متأهل هر دو با مسائل مختلف
روبهرو هستند؛ افراد مجرد با نگرانیهایی مانند ازدواج و هزینههای آن و پیدا کردن شغل مناسب و
 ...و افراد متأهل با نگرانیهایی مانند حقوق مناسب برای اداره کردن خانواده و مدیریت خانواده و
 ...دست به گریباناند که به بدبینی آنها منجر میشود .بنابراین ،تفاوتی بین بدبینی مجردان و
متأهالن وجود ندارد.
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پژوهش حاضر مؤید آن است که سرمایة اجتماعی و ابعاد آن رابطة معکوس با بدبینی اجتماعی
دارد .بنابراین ،با افزایش سرمایة اجتماعی و ابعاد آن (شبکههای اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،هنجار
اجتماعی) بدبینی اجتماعی کاهش مییابد .با توجه به اینکه میانگین سرمایة اجتماعی در شهر یزد
اندکی کمتر از حد متوسط است ،میتوان با افزایش شبکههای اجتماعی و اعتماد اجتماعی ،که
میانگین کمتری نسبت به هنجارهای اجتماعی دارند ،جامعه را از پیامدهای اسفناکی که کاهش
سرمایة اجتماعی به دنبال دارد ،از جمله بدبینی اجتماعی ،نجات داد .باید توجه داشت اگرچه در
این پژوهش سرمایة اجتماعی یکی از علل بدبینی اجتماعی شناخته میشود ،اگر بدبینی در جامعه
رو به فزونی باشد ،سرمایة اجتماعی و ابعاد آن متعاقباً کاهش مییابد و این دور باطلی است که
اجتماع را دچار ناامیدی و درماندگی میکند .بنابراین ،برای ارتقای سرمایة اجتماعی ،پیشنهاد
میشود به موارد زیر توجه شود:
ـ تشکیل و تقویت نهادهای مدنی؛
ـ غنیسازی و ارتقای آموزشهای عمومی جامعه در جهت باال بردن سطح اعتماد و کاهش
درماندگی اکتسابی؛
ـ ایجاد شبکههای اعتمادافزایی بین آحاد مختلف مردم از طریق تقویت نهادهای اجتماعی و
مدنی؛
ـ توانمندسازی افراد جامعه از طریق افزایش مشارکتهای اجتماعی.
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