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] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2022-07-04

كاوش در اميد اجتماعي ،نظريهاي دادهبنياد

1

كليدواژهها :اميد اجتماعي ،تفسيرگرايي ،نظريه زمينهاي ،مدل پارادايمي.

تاریخ دریافت 1396/11/29 :تاریخ پذیرش1397/10/19 :
مسائل اجتماعی ایران ،سال دهم ،شمارة  ،1بهار و تابستان  ،1398صص 51-27

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1398.10.1.10.2

 .1اين مقاله برگرفته از رساله دكتري با موضوع " پژوهشي تركيبي در تبيين و تفسيرجامعه شناختي اميد اجتماعي
و تعهد عملي به ارزشهاي مردمساالرانه شهروندان شهر اصفهان" در دانشگاه اصفهان است.
ba.amiri55@gmail.com
* دانشجوي دكتراي جامعهشناسي گرايش اقتصاد و توسعه دانشگاه اصفهان
seyedalihashemianfar@yahoo.com
** دانشيار دانشگاه اصفهان (نويسنده مسئول)
v.ghasemi@ltr.ui.ac.ir
*** استاد دانشگاه اصفهان

مسائل اجتماعي ايران ،سال دهم ،شمارة 1
 .1مقدمه و بيان مسئله

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2022-07-04

28

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1398.10.1.10.2

زندگي فردي و اجتماعي انسان همواره داراي فراز و فرودهايي است و افراد به طور معمول
شكستهايي را تجربه ميكنند .اميدواربودن كمک مي كند مردم شكستهاي زندگي خود را
موقتي بدانند و حتي آن را با كوشش بيشتر به موفقيت تبديل كنند .اميد به افراد حس عميق
امن بودن و قابل اعتماد بودن جهان را مي دهد و زندگي را تحملپذير مي سازد.
كشور ايران به طور متوالي دورههاي ياس و اميد را پشت سرگذاشته است .انقالب مشروطه
به علت نااميدي از بهبود شرايط اجتماعي و سياسي شكل گرفت .به دليل تحقق نيافتن اهداف
مد نظر انقالبيون ،همانگونه كه جالييپور ( )1381اظهار مي كند انقالب مشروطه " نهايتاً به
ظهور ديكتاتوري رضاشاه منجر شد" ،و به اين ترتيب نااميدي اجتماعي حاكم شد .شروع حكومت
رضاخان براي برخي با اين انتظار همراه بود كه وي قادرباشد جامعه از هم گسيخته آن زمان را
متحد سازد اما اين اميد نيز با حاكميت ديكتاتوري وي خيلي زود به يأس تبديل شد .ضمن آنكه
مدرنيزاسيون شتابزده او و محمدرضا شاه هر چند از بعد مادي براي اقشاري از مردم فوايدي در
برداشت اما به دليل شتابزدگي و ناهماهنگي بين ابعاد مختلف توسعه و منع آزاديهاي سياسي
و سركوب آزاديخواهان ،دستاورد نهايياش نااميدي شد.
اين نا اميدي در ادبيات آن دوران به طور مثال در آثار جمالزاده و اخوان ثالث كه در دوران
پس از كودتاي سياه به سلطه همه جانبه ساواك منتهي شد(بشيريه )1380 ،به چشم ميخورد.
در همين دوران حميد مصدق و شاملو به سرودن اشعاري پرداختند كه همگي بيانگرنااميدي از
بهبود شرايط اجتماعي و سياسي بود .نااميدي حاكم در اين دوران مردم را نيز بينصيب نگذاشت.
اين شرايط عالوه بر آنكه حاصل سركوب سياسي بود ،نتيجه ورود مدرنيته و توسعه شتابان نيز
بود چرا كه مدرنيته در نفس خود آنچنان كه برمن ( )1392مينويسد يأس و نااميدي به همراه
دارد .در اين زمينه سن ( )1394نيز معتقد است در مراحل اوليه شروع توسعه ميوههاي درخت
آن به طور يكسان به همگان نميرسد و شايد يكي از داليل ديگر حاكم شدن نااميدي در آن
دوران ناهماهنگي دستيابي مردم به ثمرات توسعه بود.
آنچه در جامعه آن روز ميگذشت مردم را نااميد ساخت بطوريكه براي اصالح امور چارهاي
جز انقالب نيافتند .پس از انقالب اسالمي ،اميد زيادي براي پيشرفت به وجود آمد اما تحميل
جنگ بر مردم و خسارتهاي جاني و مالي آن و آنچه به زعم جالييپور (" )1391به قدرت گرفتن
تئوكراسي" ناميده مي شود به نااميدي گسترده دامن زد .پس از آن نيز با طرح گفتمان سازندگي
و اصالحات يک منبع اميد ايجاد شد و با شكست تالشهاي كوتاه مدت ،دوباره نااميدي فراگير
حاكم شد .به طوريكه در طول ساليان اخير برخي روشنفكران چون طباطبايي ( )1372چنان
از امكان بهبود شرايط اجتماعي دچار يأس شدند كه به اين نتيجه رسيدند كه فقط با ويراني
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بنيادي انديشه مذهبي سنتي و تاريخي مي توان صحنه را براي استقرار يک جامعه دموكراتيک
آماده كرد!
تحوالت دوران معاصر همواره اشكال گستردهاي از ياس و نااميدي را دامن زده است .به اعتقاد
نگارندگان اين متن ،هرچند كه در شكلگيري اين نااميدي هاي پي ساختارها دخيل بودهاند اما
عامالن اجتماعي هم با رفتارهاي اجتماعي هيجاني و ناشكيبايي براي پيشرفت اجتماعي در اين
امر سهم بسزايي داشتهاند .پديد آمدن اشكال متنوعي از نااميديهاي پي در پي باعث ايجاد تغيير
و تحوالت بنيادين اجتماعي پر هزينه شده است .به همين دليل جامعه به طور مرتب درحال
تخريب و بازسازي بوده است تا آنجا كه كاتوزيان ( )1392از اين مشكل با عنوان «ايران جامعه
كوتاه مدت» ياد ميكند.
مفهوم «اميد اجتماعي» به لحاظ جامعهشناختي كمتر مورد مداقه قرار گرفته است .رورتي2
( )1384اولين بار اين مفهوم را ابداع كرد .از منظر رورتي اميد اجتماعي تالش و برنامهريزي و
همكاري افراد جامعه براي رسيدن به هدف است خواه موفقيت كسب شود يا نشود .رورتي با طرح
مفهوم اميد اجتماعي معتقد است :بشر به جايي رسيده است كه به جاي دلبستگي به پروژههاي
عظيم تغيير اجتماعي بايد به اصالح همين انسان خاكي و جامعهي موجود بپردازد البته نه براساس
الگويي آرماني بلكه به اندازه اي كه بتواند زندگي شرافتمندانه را براي افراد فراهم آورد (رورتي،
.)641 :1384
اميد اجتماعي ،اميد كور كه مظهر يأس است و در هنگامهاي كه انسان مستأصل است و در
وضعيتي قرار دارد كه فقط ميتواند شرايط را بپذيرد ،نيست .اميد اجتماعي ،اميد عملي است كه
فرداي بهتر را دستيافتني و به دست همين انسان معمولي ممكن ميداند .بنابراين يكي از
مهمترين كيفيتهاي اميد اجتماعي ،عامليت انسان است .رورتي اظهار ميدارد :اميد توانايي باور
به اين است كه آينده به طور مطلوب از گذشته متفاوتتر و مطلوبتر است (رورتي .)1384 ،وي
اعتقاد دارد اميد اجتماعي ،اميد عبارتست از رستگاري از طريق اكتساب مجموعهاي از باورها كه
اشيا را به همان صورتي كه در واقعيت وجود دارند ،نشان ميدهد (رورتي .)98 :2007 ،اميد
اجتماعي از فرافكني خوشبختي و آسايش به جهان ديگر اجتناب ميكند و بار ساختن آينده را
بر دوش خود انسان ميگذارد (رورتي.)154 :2002 ،
اميد اجتماعي يک پروژه واقع گرايانه است كه به بهسازي و بهبودي شرايط اجتماعي تنها با
آنچه انسان در اختيار دارد كمک ميكند .اميد اجتماعي ابزار مفهومي است كه نشان مي دهد
چگونه ميتوان از وضع كنوني ،به شيوهاي مسالمتجويانه ،به آينده بهتري رسيد .از منظر
نگارندگان اميد اجتماعي ميتواند به شهروندان براي عزيمت از نقطهي كنوني جامعه به نقطهاي
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مطلوب در راستاي پيشرفت و بهبود اجتماعي ياري رساند و از ايجاد يأس اجتماعي كه حاصل
رفتارهاي هيجاني و غير عقالني براي ايجاد تغييرات اجتماعي شتابزده است ،جلوگيري مي كند.
به كارگيري مفهوم اميد اجتماعي از اين رو اهميت دارد كه مسؤليت واقعي ساخت جامعهي بهتر
را بر دوش افراد جامعه ميگذارد ،افرادي كه در مييابند پيشرفت و توسعه ،يک ايدهي اتوپيايي
غير قابل دسترس نيست بلكه تنها با داشتن اميد به بهبود شرايط و تالش در اين جهت ميتوان
به آن دست يافت.
اميد اجتماعي بر آن است كه از طريق خود شهروندان براي شهروندان تحول ايجاد كند .از
اين منظر رهيافتي مصلحانه است كه راه خروج از مشكالت جامعه را در به دوش گرفتن مسؤليت
تغيير مسالمتآميز از سوي شهروندان ميداند.
با وجود اهميتي كه مفهوم اميد اجتماعي براي جامعه دارد ،تاكنون پژوهشي در اين زمينه در
كشور صورت نگرفته است و از اين منظر مطالعه پيش رو نوآورانه است .نتايج اين پژوهش ميتواند
به غناي نظري مفهوم اميد اجتماعي ياري رساند و راهگشاي تحقيقات آتي در اين حوزه باشد.
شهر اصفهان در زمينه نااميدي ،از شرايط كلي جامعه ايران جدا نيست .ضمن آنكه مشاهدات
پژوهشگران بيانگر آن است كه در ساليان اخير بويژه با اوجگيري مشكالت اقليمي كه اين شهر
را تهديد ميكند ،نااميدي گسترده در بين شهروندان اصفهاني افزايش يافته است .اين نوشتار
درصدد است تا به شيوهي نظريهي داده بنياد ،در يک طرح تحقيق كيفي به كشف مقولههاي
اصلي و فرعي اميد اجتماعي بپردازد و شرايط و بسترهاي شكلگيري اميد اجتماعي را مورد
كنكاش قرار دهد و به تعامالت و فرآيندهاي ذهني مشاركتكنندگان درباره اميد اجتماعي دست
يابد.
انتظار مي رود با استفاده از نتايج اين تحقيق مسئولين بتوانند به تحليل مستقلي از وضعيت
اميد اجتماعي در بين شهروندان شهر اصفهان دست يابند و برنامههاي عمليتري را در اين حوزه
طراحي ،نظارت و اجرا كنند و بدين وسيله تا حد امكان گامهاي عمليتري در راستاي شناخت
ساز و كارهاي توليد و افزايش اميد اجتماعي ،به عنوان يكي از لوازم توسعه در جامعه و به ويژه
در اصفهان مفيد واقع شود.
اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به اين سؤاالت است كه درك و تفسير شركتكنندگان از
اميد اجتماعي به چه صورتي است ؟ ،اميد اجتماعي در چه شرايط و بسترهايي شكل ميگيرد؟،
تعامالت و فرآيندهاي ذهني شركتكنندگان در باره اميد اجتماعي چگونه است؟ وپيامدهاي اميد
اجتماعي در زندگي شركتكنندگان به چه صورتي بروز ميكند؟.

كاوش در اميد اجتماعي ،نظريهاي دادهبنياد
مروري بر پيشينه

31

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2022-07-04

3. Schneiderhan

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1398.10.1.10.2

جستجو براي يافتن پيشينه تجربي اميداجتماعي در بين مطالعات خارجي و داخلي به نتيجه
نرسيد و در اين قسمت به ذكر اندك مواردي كه تنها به تدقيق مفهوم اميد پرداخته اند ،اكتفا
ميشود.
3
اشنايدرهان ( )2003در مقالهاي با عنوان "رورتي ،آدامز و اميد اجتماعي" به مقايسه رورتي
و آدامز پرداخته است ،و خاطر نشان ميسازد در حالي كه هر دو متفكر يک نسخه عملگرايانه از
دموكراسي اجتماعي ايجاد كردند ،اما آدامز در تبديل نظرات خود به عمل بسيار مؤثر بود .آدامز
نشان ميدهد كه چگونه ميتوان از طريق كنش يا عمل ،اميد اجتماعي توليد كرد .در واقع آدامز
نشان مي دهد كه چگونه ممكن است برخي عناصر و عوامل عملگرايي رورتي را در سطحي از
كنش واقعي ايجاد كرد.
اسميت ( )2006ظهور مفهوم اميد اجتماعي در فلسفه رورتي را نتيجه تعامل اين فيلسوف با
دين دانسته است .وي معتقد است رورتي با الهام از كتاب مقدس كه الهام دهنده اميد به امكان
ايجاد يک جهان اخالقي بهتر است ،اين مفهوم راابداع كرده است .وي قاطعانه معتقد است كه
عملگرايي و دين و اميد اجتماعي با يكديگر سازگار هستند.
كوك ( )2004در مقالهاي با عنوان "رورتي در گفتگوي موفق درباره اميد" از آرمان وي براي
تداوم گفتگو مينويسد .از اين منظر اميد اعتقاد به اين است كه چه چيزي براي آينده امكان پذير
است .اميد براي گفتگو در واقع پرسشهايي كه فرد ميپرسد را مشروط ميكند و در يک گفتگوي
واقعي شركتكنندگان اميد مشتركي را در پاسخ دادن به سؤالها در ميان ميگذارند .با استفاده
از اميد مي توان تفاوت بين گفتگوي خالص و دروغين را تشخيص داد به اين وجه كه آيا
شركتكنندگان در يک اميد مشترك در گفتگو سهيم هستند يا نه .مخصوصا يک اميد مشترك
در پاسخ دادن به مهمترين سؤال اصلي جامعهشان.
بروان ( )2003در مقالهاي با عنوان «درباره اميد اجتماعي» نشان ميدهد كه زمينههاي
فرهنگي مقوله اميد در درجه اول امري ديني است و همتاي منفعلي براي مفاهيم فعالي چون
ميل است.
مرور پيشينه يادشده حاكي از آن است كه مطالعات صورت گرفته همگي از نقطه نظر فلسفي
به اين مفهوم پرداخته اند .با اينكه اين مطالعات براي دستيابي نگارندگان به درك فلسفي از
مفهوم اميد اجتماعي مفيد بودهاند با اين حال چون هيچ كدام از آنها از منظري جامعه شناختي

مسائل اجتماعي ايران ،سال دهم ،شمارة 1

و براساس مطالعه تجربي به موضوع نپرداخته اند ،نگارندگان برآن شدند با اتخاذ رويكرد كيفي و
استفاده از استراتژي نظريه زمينهاي به تفسير جامعه شناختي از مفهوم اميد اجتماعي بپردازند.
 .2چارچوب مفهومي
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به منظور بررسي فضاي مفهومي اميد اجتماعي به تعاريف اميد از منظر نظريهپردازان مختلف
پرداخته شده است و سپس به ارايه تعاريف موجود از اميد اجتماعي پرداخته شده است.
دستهاي از تعاريف اميد را نوعي هيجان دانستهاند بطور مثال پريچت ( )2004معتقد است
اميد نيرويي هيجاني است كه تخيل را به سمت موارد مثبت هدايت ميكند .ازنظر جنيا و شاو
( )1991اميد تمايلي است كه با انتظار وقوع مثبت همراه است .نان )1996( 4اميد را تمايل كلي
به ساختن آينده و پاسخ مثبت به آينده ادراك شده ميداند .ميلجز ( )1982براين عقيده است
كه اميد نگرشهاي مثبت كلي به آينده خويش كه همراه با تالش فعاالنهتر براي دستيابي به
نتايج آتي مثبت است را شامل ميگردد .در تعريف اخير هر چند اميد نگرش محسوب شده است
اما اين نگرش با نوعي رفتار يعني تالش فعاالنه براي دستيابي به آينده بهتر همراه است .اشنايدر
( )1994نيز اميد را خصيصه فعالي دانسته كه در برگيرنده داشتن هدف ،اراده براي دستيابي به
هدف ،توجه به موانع رسيدن به هدف و توانايي رفع آنها است.
استاتلند ( )1969اميد را تصور احتمالي براي رسيدن به هدف تعريف ميكند احتمالي كه
بيشتر از صفر است .استنجرز ( )2002اميد را به خالقيت غير قابل پيشبيني مرتبط ميداند كه
امكان تبديل شدن به واقعيت را دارد .ازنظر براون ( )2003اميد تفاوت بين احتمال و امكان است.
كوك ( )2004نيز اميد را اعتقاد به آنچه شدني و ممكن است ،ميداند.
در موارد اخير تعريف اميد با مفهوم اميد اجتماعي هم راستاتر است .زيرا از ديدگاه رورتي
اميد اجتماعي تالش و برنامهريزي و همكاري براي رسيدن به هدف است خواه موفقيت كسب
شود يا نشود (رورتي .) 164: 1384 ،رورتي با رويكردي عملگرايانه به مفهوم اميد پرداخته است
و جايگزيني آنچه كمتر سودمند است با آنچه كه سودمندي بيشتري دارد ،رامهم مي داند .بنابراين
اميد اجتماعي درخدمت ايجاد آيندهاي بهتر است.
به اعتقاد ميرسپاسي( ،)41:1388اميد اجتماعي داراي دو ويژگي اساسي يعني عمل گرايي و
تغيير پذيري است و اعتقاد به اين است كه افراد در تعيين سرنوشت خود نقش دارند.
همانطور كه مالحظه ميشود اميد از دو منظر مورد توجه نويسندگان و نظريه پردازان قرار
گرفته است .گروه اول كه آن را هيجان يا انگيزش مثبت نسبت به آينده محتمل دانسته اند .گروه
ديگر اميد را كنشي فعاالنه مي دانند كه افراد با انتخاب اهداف و تالش براي دستيابي به آن امكان

كاوش در اميد اجتماعي ،نظريهاي دادهبنياد

خلق آينده موردنظرخودرا فراهم ميكنند .نگرش دوم به اميد به آنچه مد نظرنويسندگان اين
نوشتار است ،نزديکتر مي باشد.
اميد اجتماعي بر مبناي موقعيت اجتماعي مردم و عادتوارههاي شان ،قابل تفسير است.
پژوهش حاضر در قالب پارادايم تفسيرگرايي انجام شده است .در قالب اين پارادايم همانگونه كه
دنزين و همكاران ( )2005بيان ميكنند انسان موجودي خالق و معناساز است وپيوسته در حال
ساخت و ساز و معنادار كردن زندگي اجتماعي و واقعيات است .همان طور كه گوبا و لينكلن5
( )2005مينويسند در پارادايم تفسيرگرايي واقعيت در فرآيند درك و تفسير انسانها در خالل
زندگي روزمره ساخته ميشوند و اعتقاد به اينكه انسان موجودي خالق و معناساز است ،اميد
اجتماعي را به واقعيتي تبديل ميكند كه توسط كنشگران اجتماعي برساخته مي شود .بنابراين
نويسندگان اين متن بر آن شدند تا به ارائه تفسير و درك مشاركتكنندگان از اميد اجتماعي بپردازند.
 .3روششناسي
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پژوهش حاضر از نوع مطالعات كيفي است و با استفاده از استراتژي نظريۀ زمينهاي انجام شده
است تا با كشف مقولههاي مركزي و فرعي اميد اجتماعي و شناسايي ارتباط اين مقوالت با يكديگر
نهايتاً يک الگوي پارادايمي ارائه گردد .از بين استراتژيهاي مختلف نمونه گيري هدفمند،
نمونهگيري نظري متوالي انتخاب شد .در انتخاب نمونهها سعي بر اين بوده است تا مواردي رعايت
شود ،از جمله اينكه انتخاب مشاركت كنندگان به صورتي بوده است كه محقق به دنبال انتخاب
نمونههاي غني و پرمايه به لحاظ اطالعاتي بوده است و تمركز نمونهگيري بر حسب كدگذاري
باز ،محوري و گزينشي تغيير يافته است .در جريان نمونهگيري پژوهشگران رويدادها و اموري كه
معرف مفاهيم نظري باشد را پيگيري كردند .سپس اين رويدادها و اتفاقات از لحاظ ويژگيها و
ابعادشان با يكديگر مقايسه شد و درجات و گوناگوني ابعاد آنها كشف شد .در اين مسير رفت و
برگشت بين نمونهگيري و تحليل دادهها صورت گرفت و هرچه پژوهش پيشتر رفت ،نمونهگيري
هدفدارتر و متمركزتر شدتا حداكثر تفاوت در مفاهيم بدست بيايد و نمونهگيري تا زماني كه
تمام مقولهها اشباع شدند و ديگر دادهي تازه و مهمي به دست نيامد و مقولهها از لحاظ ويژگي و
ابعاد بقدركافي تعين پيدا كرد ،تداوم داشت .به اين ترتيب حجم نمونه درسطح  20نفر متوقف
شد .ابزار گردآوري دادهها مصاحبه نيمه ساخت يافته است .تحليل دادهها بر مبناي شيوه
كدگذاري باز ،محوري و انتخابي صورت گرفت .براي اطمينان از قابليت اعتماد يافتهها از
تكنيکهاي مميزي ،مقايسه تحليلي و اعتباريابي توسط مشاركتكنندگان استفاده شد ،در
تكنيک مميزي چند متخصص نظريه زمينه اي بر مراحل مختلف كدگذاري و استخراج مقوالت
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نظارت داشتند و در مقايسه تحليلي نگارندگان به دادههاي خام رجوع كردند و ساختبندي نظريه
را با آن مقايسه كردند و باالخره در اعتباريابي از مشاركتكنندگان خواسته شد تا يافتهها را
ارزيابي كنند و در مورد صحت آن نظر دهند .همهي موارد مذكور در جريان تحقيق تأييد شد،
بنابراين تا حد زيادي از قابليت اعتماد يافتهها اطمينان حاصل شد.
 .4يافتهها

يافتههاي پژوهش در دو بخش ارايه شده است .ابتدا به توصيف مشاركتكنندگان بر اساس
متغيرهاي زمينهاي پرداخته شده و سپس يافتههاي ديگر در قالب مقوالت عمده مستخرج از
مصاحبهها ،مفاهيم و مقوالت فرعي و هسته ارائه شده است.
عالوه بر ارائه يافتهها در قالب جدول ،نگارندگان سه مدل تحليلي از يافتهها ارايه نمودهاند كه
ممكن است با يكديگر همپوشاني داشته باشند ،ولي به لحاظ تحليلي «اميد اجتماعي» ،در قالب
مدلهاي مجزا مورد بحث قرار گرفتهاند .درپايان نيز سعي شده است تا جايي كه يافتهها اجازه
ميدهند ،يک مدل پارادايمي ارائه شود.
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جدول .1توصيف مشاركتكنندگان بر حسب متغيرهاي زمينهاي
وضعيت اشتغال
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جدول  .2مفاهيم ،مقوالت عمده و مقوله محوري هسته استخراج شده از دادههاي كيفی
ابعاد اميد اجتماعی

مقولههاي

مقوله

اصلی

هسته

(بلندمدت  /جامعه محور)

اميد اجتماعي به مثابه دستاوردي اجتماعي (در رحوزهي اجتماعي و ديگران دور و ناشناس)

( (كوتاه مدت /ميان مدت /خودمحور /واقعي)

اميد اجتماعي به مثابه دستاوردي فردي (در حوزهي شخصي فرد و ديگران نزديک به شخص

تمايل ـ عالقه ـ اشتياق ـ ابهام ـ
ناشناختگي

آرمان
چشمداشت

آرزومندي

عمل در حد توان به عهده
گرفتن وظيفه

حس تعهد
وظيفه مداري

مسئوليتپذيري

اصالح جزيي ـ عوض كردن
وضع موجود ـ حركت به سمت
امري مطلوب

اعتقاد به توان تغيير
پوست اندازي
ايجاد تحول در حد
توان

ميل به تغيير

تمايل به بهبود ـ ارتقاي وضع
موود ـ زمان بر بودن پيش روي
ـ مقايسه با وضعيت بهتر

بهبود شرايط
ميل به تكامل يافتگي

ميل به پيشرفت

گام برداشتن به سوي هدف ـ
انجام كارها با مشاركت ديگران ـ
يافتن دادههاي جديد در صورت
شكست

كنشگري
فعاليت عملي ساختن

تالشگري

ذهن برنامهريز ـ دستور كار
دستيابي به هدف ـ برنامه
عملياتي

تدوين برنامه
نقشه راه عملي

برنامه ريزي

ميل به تغيير

مشخص كرن قصد
تعيين نقطهاي به عنوان هدف
قصد دسترسي به هدف

هدف تعريف شده
روشني هدف

هدفگذاري

جدول  .3بسترهاي اجتماعی شكلگيري اميد اجتماعی
پيشبينيپذيري
ريسکپذيري
اثربخشي فعاليتها

امكان حدس نتيجه اعمال و رفتارهاي خود در آينده ،داشتن تصوير تقريباً روشن از آينده
فراهم بودن فرصتهاي متنوع ريسک و توان جبران عواقب ريسک در صورت شكست
تناسب دستاورد با زمان صرف شده ،تناسب دستاورد با تالش به كار گرفته شده ،تحقق اهداف قبلي
جدول  .4حس دریافتی از جامعه (پيامدهاي اميد اجتماعی)

حس تعلق اجتماعي
حس اعتماد
احساس شايستگي

يگانگي ،محبت و دوستي با اعضاي جامعه ،حس داشتن فرصت برابر با ديگر اعضاي جامعه
راستگويي جامعه و عملي شدن وعدههايش
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مفاهيم

مقولههاي فرعی

ارزشگذاري مادي و معنوي جامعه براي اعضايش

مفاهيم و مقوالت جدول  2بيانگر مفاهيم ،ايدهها ،نگرشها و معاني است كه مشاركتكنندگان
در رابطه با اميد اجتماعي بيان نمودهاند.
تحليل دادهها حاكي از آن است كه اميد اجتماعي چه در سطح فردي و چه در سطح اجتماعي،
با هفت زير مقولهي «هدفگذاري»« ،آرزومندي»« ،مسئوليتپذيري»« ،ميل به تغيير»« ،ميل
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به پيشرفت»« ،تالشگري »و «برنامهريزي » مرتبط است .به عبارت ديگر «اميد» به تنهايي و فارغ
از سطوح اجتماعياش ،زماني معنا مييابد و درذهن كنشگر شكل ميگيرد كه با مقوالتي مانند
هدفمندي ،آرزومندي ،پذيرش مسئوليت ،تمايل به تغيير و تمايل به پيشرفت ،تالشگري و
برنامهريزي مرتبط شود.
منتهي اين هفت مقوله بايد در يک طيف ،بلند مدت يا كوتاهمدت ،جامعهمحور يا خودمحور
و ايدهآل يا واقعي مورد بحث قرارگيرد .ذهنيت كاوش شده مشاركتكنندگان نشان داد ،هر چه
مقولههاي مذكور اميد اجتماعي كوتاه مدتتر ،خودمحورتر (معطوف به خود) و واقعيتر باشند،
اميداجتماعي در سطح فردي باقي ميماند و وارد سطوح اجتماعي و آمالها و آرزوها براي جامعه
بزرگتر و جامعهي جهاني نميشود.
 هدفگذاري به معناي تعيين نقطهاي در آينده تقريباً نزديک و تالش براي تحقق آن است.
اين نقطه ميتواند كار ،تحصيل ،ازدواج ،خودشكوفايي فردي و هر چيز قابل حصول ديگر
باشد.
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 آرزومندي :آرزومندي به معناي تمايل و عالقه براي رسيدن به نقطهاي خاص يا دستيابي به
امري خاص ،در هالهاي از ابهام و ناشناختگي است .به عبارت ديگر فرد در آرزومندي ،دوست
دارد به چيز خاصي برسد ،ولي نميداند دقيقاً چگونه از چه مسيري ،يا حتي در چه زماني
فقط اشتياق چنين چيزي وجود دارد.
دوست دارم كه موسيقي خوب آموزش بدم و از كسايي كه بهشون آموزش دادم تو كار خودم
استفاده كنم(.مرد24-ساله)
دوست دارم كارآفرين بشم حداقل اونايي كه ميدونم احتياج دارن را بيارم سركار(مرد40-ساله)
آينده خيلي روشني نميبينم .من درسته كه االن توي ذهنم هست واسه خودم شركت بزنم ولي
اين هدف يه چيزه محوريه توي مغز من( .مرد43-ساله)
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زندگي به هرشكلي باشه دنبال خودسازي هستم ،خودسازي مهمترين و اثربخشترين چيز تو
زندگيمه (زن37ساله).
من اگر بخوام هدف برا خودم انتخاب كنم حتما كه نه اما تو فكرم هست كه ازدواج بكنم
(مرد43ساله).
به مهاجرت فكر ميكنم گاهي جديتر ،گاهي كم تر (مرد40ساله).
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 مسئوليتپذيري يعني وجود حس تعهد نسبت به امري خارج از حوزهي شخصي (اما نزديک
به حوزه شخصي ) است كه به نظر مي رسد با كمي نگراني نيز همراه است .زيرا فرد احساس
مي كند امر مهمي بر دوش اوست كه بايد به خوبي از عهده آن برآيد .بر اساس طيف بلند
مدت/كوتاهمدت ،جامعهمحور /خودمحور و ايدهآل /واقعي؛ مسئوليتپذيري در مقوله «اميد به
مثابه دستاوردي فردي» كوتاهمدت يا نهايتاً ميانمدت ،معطوف به ديگران نزديک به خود
مثل خانواده و تا اندازه ي زيادي واقعي و قابل لمس (مثل مسئوليت رشد فرزندان و ).. .و بر
اساس منابع در دسترس ،تقريباً قابل حصول است.
ال همسايمون يه زنبيل سنگين داره براش
با اين زوري كه االن دارم كاري كه ميتونم بكنم مث ً
ببرم باال چون قدرتي ندارم( .زن 36-ساله)
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 ميل به پيشرفت به معناي تمايل به بهبود و ارتقاي وضعيت موجود در حوزه شخصي و ديگران
نزديک به خوداست .
دوست دارم كه تحصيل بكنم .به نظرم اين هدف قابل دست يافتنيه؛ درصدي كه بخوام بگم،60
 70درصد ،مهمترين قضيش اينه كه اون كسي كه ميخوام پيدا كنم بتونم باش كار كنم(.مرد-
37ساله)
هدفم مسيري هست كه تكامل باشه ،مسيري باشه كه در عين شاد بودن در كنارش بتونه خدمت
كردن باشه نااميدي نباشه(.زن37-ساله)
من تقريباً هرهفته خونمو در اختيار دوستام ميزارم .ما يه فيلم خوب ميشينيم ميبينيم ،و بعد
از اينكه فيلم تموم شد هركسي تفسيرخودش رو ازاين فيلم ميگه .توي تفسيرا خيلي تجربه دست
ادم مياد( .مرد43-ساله)
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 ميل به تغيير به معناي تمايل به اصالح و عوض كردن وضعيت موجود به سمت امري مطلوب
در حوزه شخصي و ديگران نزديک است.
من به نوبهي خودم ميتونم كاري راه بندازم حداقل كه پنج ،چهار نفره ديگهام اونجا مشغول كار
بشن .تا حدي ميتونم شرايط را تغيير بدم (مرد37-ساله).
يه زنجيره است كه بتونيم به هم كمک كنيم اين آگاهيا كه خودمون به دست مياريم را منتشر
كنيم تا بتونيم كمي عوض بشيم همين كم هم غنيمته (زن57-ساله).
ميتونم روحيه بقيه رو تقويت كنم با حرفام .ميتونم ديدگاه خودموبه بقيه برسونم اونارم آگاه كنم
و باعث عوض شدن فكر آنها بشم (مرد 37-ساله).
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 برنامهريزي در سطح فردي به معناي داشتن نقشه راه و برنامه مدون ومشخص براي دستيابي
به اهداف در حوزه شخصي و ديگران نزديک به فرد است .برنامهريزي در اين سطح كوتاهمدت
يا نهايتاً ميانمدت ،معطوف به فرد و ديگران نزديک و تا اندازهي زيادي واقعي و قابل لمس
و بر اساس منابع در دسترس ،تقريباً قابل حصول است.
انساني كه نتونه برا خودش درست برنامهريزي كنه نميتونه درست زندگي كنه و باري بر روي
دوش ديگران است اگه برنامهريزي نداشته باشم ترجيح ميدم بميرم( .مرد26-ساله)
آيندهاي كه براش برنامهريزي كرده بوديم همش پاشيده شد( .مرد26-ساله)
من به هر هدفي كه برا زندگيام تنظيم كردم رسيدم چون برنامه داشتم(.مرد24-ساله)

اميد به مثابه دستاوردي اجتماعي

در مقولهي اميد به مثابهي دستاوردي اجتماعي ،هفت زير مقولهي «هدفگذاري»« ،آرزومندي»،
«مسئوليتپذيري»« ،ميل به تغيير» و«ميل به پيشرفت»« ،برنامهريزي»« ،تالشگري» تكرار
ميشود .ذهنيت كاوش شده مشاركتكنندگان نشان داد ،هر چه هفت مقوله مذكور بلند مدتتر،
جامعهمحورتر و ايدهآليستيتر باشد ،اميد بيشتر به سطح آمال و آرزوها براي جامعه بزرگتر و
حتي جامعهي جهاني وارد ميشود.
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 تالشگري در سطح فردي به معناي كوشش عملي براي دستيابي به اهداف است .برنامهريزي
در اين سطح كوتاهمدت يا نهايتاً ميانمدت ،معطوف به فرد و ديگران نزديک به خود و تا
اندازهي زيادي واقعي و قابل لمس و بر اساس منابع در دسترس ،تقريباً قابل حصول است.
من تمام تالشم را ميكنم و اميد دارم به تمام چيزهايي كه ميخوام برسم يعني راستش مطمئنم
به تمام چيزهايي كه اميد دارم ميرسم( .مرد26-ساله)
وقتي هدفي در سر داشته باشي بايد براش تالش كني نميشه همينطوري بشيني و خيال پردازي
كني من تا حاال بيشتر چيزهايي كه ميخواستم را به دست آوردم چون براش زحمت كشيدم
(.زن70-ساله)
ميدوني من اگه تا اينجا رسيدم و تونستم موفق بشم همهاش به خاطر تالش شبانه روزي بوده
باورت نميشه اما گاهي چندين شبانه روز براي رسيدن به هدفم (دكتري رياضي )بيدار بودم درس
خوندم( .زن37-ساله)

كاوش در اميد اجتماعي ،نظريهاي دادهبنياد
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« هدفگذاري» به معني تعيين نقطهاي در آينده تقريباً دور و با محوريت اجتماعي است .به
اين معنا كه هدفگذاري هم در بازه زماني طوالنيتري تعيين ميشود و هم از حوزه شخصي
و خانوادگي فراتر ميرود و ديگران دورتر و اجتماع بزرگتر را در بر ميگيرد ،حتي ديگراني
كه فرد هيچ شناخت مستقيمي از آنها ندارد.
دوست دارم يه آكادمي رياضي بزنم از پايه نه فقط براي دانشجو يا هر چيز ديگهاي حتي يه نانوا
دوست داره رياضيش بهتر بشه( .زن37-ساله)
دوست داشتم يک كارفرما باشم يک آدمي كه در واقع كار آفرين بشم حداقل اونايي كه احتياج
دارن را بيارم سر كار( .مرد40-ساله)
« آرزومندي» به معني تمايل و عالقه براي دستيابي به امري خاص در هالهاي از ابهام و
ناشناختگي است .اين نقطه خاص و ناشناخته از حوزه فردي فراتر رفته و كل اجتماع شخص
يا حتي جامعه جهاني را در بر ميگيرد به عبارت ديگر فرد در آرزومندي ،دوست دارد
جامعهاش به دستاورد خاصي برسد ،ولي نميداند دقيق ًا چگونه با چه مسيري ،يا حتي در چه
زماني؛ فقط اشتياق چنين چيزي در وي وجود دارد.
دوست دارم هر كسي سرش به كار خودش باشه كسي تو كار كسي دخالت نكنه و به همديگه
احترام بزارن( .زن33-ساله)
دوست دارم كشورم مثل كشورهاي پيشرفته ديگر راحت بتونه با كشوراي ديگه رابطه داشته باشه،
رفتوآمد راحتتر باشه(.مرد31-ساله)
آرزوم برا جامعه! دوست بودن ،همدل بودن ،حرف همو فهميدن ،حق خوري نباشه تو جامعه.
(زن57-ساله)
« مسئوليتپذيري» به معني وجود حس تعهد نسبت به امري خارج از حوزه شخصي است كه
به نظر ميرسد با كمي نگراني نيز همراه است .زيرا فرد احساس ميكند امر مهمي بر دوش
اوست كه بايد به خوبي از عهده آن برآيد .بر خالف مقوله فردي اميد ،در اينجا فرد اين نگراني
را براي كل اجتماعش و در مواردي براي كل جامعه بشري حس كرده است و تالش ميكند
تا اندازهاي كه قدرت و منابع در دسترسش اجازه ميدهد ،آن مسوليت را انجام دهد.
ا ز روزي كه من به دنيا اومدم تا روزي كه قراره اين دنيا را ترك كنم ،بايد يه كاري كنم كه دنيا
يه جاي بهتري باشه براي زندگي (زن33-ساله)
هر از چندگاهي ميرم پرورشگاه به بچهها كمک ميكنم.اينارو كه يكم آغوش و محبت
ميخواستند ،فقط بغل بگيرم( .زن57-ساله)
حتي كثيف نكردن فضاي زندگيمون يه كمكه .كمک بكنيم يه چيز خوب به وجود بياد( .مرد-
31ساله)
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وقتي داري با ماشين رانندگي ميكني آهسته بري كه آب نپاشه به مردم ،آهنگ ترافيک رو رعايت
كنيم حق ديگران را ضايع نكنيم( .زن70-ساله)
« ميل به تغيير» به معني تمايل به اصالح و عوض كردن وضعيت اجتماعي موجود به سمت
امري مطلوب است .برخالف مقوله فردي اميد ،دراينجا فرد فقط تغييرات شخصي و محسوس
را مد نظر ندارد ،بلكه نقطه ايدهآلي را در نظر دارد و مي خواهد جامعهاش به آن حد مطلوب
برسد.
ما هميشه به تغييرات اميد داشتيم .اما توي اون دوره [اشاره به دوران رياست جمهوري
احمدينژاد] دچار دلسردي شده بوديم( .زن33-ساله)
من دوست دارم ،اينجا عوض بشه ،مردم عوض بشن ،جامعه عوض بشه ،من هم بتونم در كنار اين
جامعه زندگي كنم( .مرد43-ساله)
دوست دارم جامعه پيشرفت كنه بيشتر تاهر چيز ديگه و سعي ميكنم به اندازهي خودم تغيير
ايجاد كنم( .مرد37-ساله)
« ميل به پيشرفت» به معني تمايل به بهبود و ارتقاي وضعيت موجود به سمت امري مطلوب
در حوزه اجتماعي و ديگراني است كه اصالٌ شناخت شخصي از آنها ندارد.
برنامه اي كه داريم اينه كه واقعاً يه گروهي تشكيل بديم وبريم بين اقشار پايين جامعه حاال هر
كدوممون يه جور ايثار و از خودگذشتگي داشته باشه(.زن33-ساله)
« برنامهريزي » به معناي داشتن برنامه و نقشه راه براي دستيابي به اهداف اجتماعي تعيين
شده توسط فرد است .بر خالف مقوله فردي اميد ،در اينجا فرد فقط برنامهريزي براي رسيدن
به اهداف شخصي را مد نظر ندارد ،بلكه برنامهاي عملي براي اهداف اجتماعي بويژه در راستاي
تغيير اجتماعي را پيگيري ميكند.
بايد به راهي كه ميريم معتقد باشيم و با برنامه به راهي كه جلمون هست و با انرژي بريم جلو نه
اينكه فقط از سر تكليف البته اين حركت بايد از طرف همه مردم باشه( .مرد26-ساله)
طوري برنامهريزي كردم كه به يه سني كه رسيدم از ايران برم يعني اصن تو فكر برنامهاي براي
درست كردن اين جامعه نيستم كشورمو دوست دارم ولي خب ميدونم هيچ كاري نميشه براش
كرد من هنوز خودما نساختم بعد چه شكلي كاري برا جامعهام انجام بدم و در مورد آن فكر
كنم(.مرد24-ساله)
من برنامه خيلي خاصي ندارم فقط اينكه يک كارگاهي تو رشته خودم بزنم و چند نفر را بيارم
سر كار (مرد37-ساله)
« تالشگري» كوشش عملي افراد براي دستيابي به اهداف اجتماعي است .بر خالف مقوله
فردي اميد ،در اينجا فرد فقط تالش براي رسيدن به اهداف شخصي را مد نظر ندارد ،بلكه
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تالشهاي عملي بر مبناي برنامههايي كه در حوزه جامعه و براي دستيابي به اهداف اجتماعي
دارد را پيگيري ميكند.
ما ناچار به تالشيم يعني اگه يه دورههايي هم با افت و خيز بخوايم سپري كنيم ،اما بايد مجدد
بلند شيم( .زن33-ساله-پژوهشگر)
من هر كار كوچيكي بتونم انجام ميدم .كار من مثل اينه كه يه سطل ماست برداري و بخواي توي
دريا دوغ درست كني تو نگاه اول ممكنه كه خندهدار باشه ولي تو نگاه بعد قابل تقديره( .مرد-
35ساله)
ببين من ميتونم به دانشجوها و حتي دوستان خودم آگاهي بدم هر چند جزيي باشه اما اثر داره.
به هر حال بايد گام برداشت هر چند جزيي حاال اصن چه بهتر كه اين تالشها و كارها كوچک
باشه( .زن37-ساله)
بسترهاي اجتماعي اميدبخش
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بسترهاي اجتماعي اميدبخش ،با سه زير مقولهي «پيشبينيپذيري»« ،ريسکپذيري» و
«اثربخشي فعاليتها» قابل تفسير است .اميد به عنوان پروژه شخصي و يا پروژه اجتماعي ،زماني
امكان تحقق پيدا مي كند كه جامعه نيز بستري اميدبخش داشته باشد ،يعني زمينه
«هدفگذاري»« ،آرزومندي»« ،مسئوليتپذيري»« ،ميل به تغيير»« ،ميل به پيشرفت»،
«تالشگري » و «برنامهريزي » فراهم باشد.
بنابراين چنان كه بستر اجتماعي فراهم نباشد ،اميد اجتماعي به عنوان يک دستاورد ،معنا پيدا
نمي كند و تالشي هم براي رسيدن به آن صورت نميگيرد .دوم :هرچه فضاي اجتماعي ،مهياتر
باشد احتمال تبديل اميد فردي به اجتماعي بيشتر خواهدشد.
 پيشبينيپذيري به اين معناست كه ،افراد تا اندازهاي قادر باشند نتيجه اعمال و رفتارهاي
خود را حدس بزنند ضمن ًا حدس آنان تقريباً درست باشد در واقع نتيجه همان شود كه فكر
ميكردهاند .جامعه پيشبينيپذير جامعهاي است كه هر عمل يا رفتار اعضايش ،نتايج متناسب
با خودش را دريافت ميكند نه نتيجهاي غير از آن .در اين مقوله مشاركتكنندگان انتظار
داشتند كه جامعه امكان دستيابي به تصويري روشن از آينده را براي آنها فراهم كند تابتوانند
نتيجه اعمال خود را تصور كنند.
االن از نظر اقتصادي مردم ضعيف شدن يا پول دارن اما نميتونن باش كاري بكنن يا پول ندارن
كه باش كاري بكنن( .مرد40-ساله)
در مورد جامعه هم آيندش واقعاً غير قابل پيشبيني هست .اينقدر تزلزل داره كه من نميدونم
چه در آينده ،حتي فردا هم نميدونم چه اتفاقي قراره بيفته .ببين اين وضعيت درست مثل االن
جامعهي ما است( .زن37-ساله)
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حس دريافتي از جامعه ،به سه مقوله «حس تعلق اجتماعي»« ،حس اعتماد» و «حس
قدرشناسي» قابل تقسيم است .اين كه جامعه چه قدر و چگونه بسترهايي نظير «پيشبينيپذيري»،
«ريسکپذيري» و «اثربخشي فعاليتها »زمينه را براي «هدفگذاري»« ،آرزومندي»،
«مسئوليتپذيري»« ،ميل به تغيير» و«ميل به پيشرفت»« ،تالشگري»« ،برنامهريزي» را براي
اعضايش فراهم ساخته است ،حس كلي مشاركتكنندگان به جامعه را ميسازد.
 حس تعلق اجتماعي به معناي يگانگي ،محبت و دوستي با جامعه است .از ديد شركتكنندگان
در پژوهش همان اندازه كه اعضا خود را متعلق به جامعه ميدانند ،جامعه نيز بايد آنها را به
عنوان عضو خود بپذيرد و مهمتر از آن فرصتهايي برابر براي آنها فراهم كند و فرصت
شناسايي به آنها عطا كند.
ميگن اجتماعه ،اجتماع من نيست! يعني يه كاري كردن كه اين طوري شده .اجتماع من نيست
چون من تو اجتماع حقي ندارم ،من تو اجتماع حرف نميتونم( .مرد40ساله)
خب به هرحال من تو اين خاك دارم زندگي ميكنم اينجوريم انصاف نيست اين چيزيكه از اين
خاك گرفتمو برم يه جاي ديگه خرج كنم .حداقل بمونيم اگه دستمون به يه جايي ميرسه چيزي
كه جمع كردي تو اين چند سال واسه خاكت بزاري(.زن33ساله)
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 ريسکپذيري از نظر مشاركتكنندگان با در اختيار داشتن فرصت و پيامدهاي حاصل از
امتحان آن ،تعريف ميشود .از نظر مشاركتكنندگان جامعه ريسکپذير جامعهاي است كه
هم فرصتهاي متنوع ريسک به اعضايش بدهد و هم در صورت شكست در آن ريسک ،اعضا
بتوانند از نو شروع كنند ،نه اينكه به يک باره همه چيز را از دست بدهند .در جامعهاي كه
هزينه ريسک آن باالست ،افراد از ترس شكست ،دست به هيچ اقدامي نميزنند.
شما فكر كن من در ايران يه روزي از كارم خسته بشم تازه بعد سيزده سال سابقه كار در اون روز
تنها راهم باغ رضوان خواهد بود هيچ راهي برام وجود نداره .ولي برادر من خارج ،راحت شغلش
را عوض ميكنه چون ميتونه ريسک كنه( .زن37ساله)
 اثربخشي فعاليتها يعني دستاورد افراد در زمينههاي گوناگون با ميزان تالششان و مدت
زماني كه براي آن صرف نمودهاند متناسب باشد .اثربخشي را با تحقق اهداف قبلي نيز ميتوان
تفسير كرد.
منم سعي ميكنم خوشبين باشم حاال گاهي با توجه به فضايي كه توي جامعهي ما هست و
تغييرات سياسي ،اجتماعي كه بعداً رخ ميده گاهي به سمت نااميدي هم سوق داده شديم.
(زن33ساله)
زماني جامعه مال من و شماست ،كه راحت كارمونو انجام بديم .هر كي به ميزان تحصيالتش و
به ميزان درواقع تواناييهاش بتونه دستمزد خودشو داشته باشه( .مرد40ساله)
ببين آدم اين همه راه اومده تهش ميبينه هيچي! خيلي زور ميگه! اين ميشه كه ادم درونگرا
ميشه .كال وقتي جامعه ايدهآله كه هر كسي به حق خودش برسه( .مرد26ساله)

كاوش در اميد اجتماعي ،نظريهاي دادهبنياد

 حس اعتماد از منظر مشاركتكنندگان به معناي اين است كه چه قدر جامعه به آنها راست
ميگويد و چه قدر به و عدههايي كه به اعضايش داده است عمل ميكند .هر چه قدر كه
جامعه بيشتر به وعدههاي پيشين خود عمل كرده باشد ،بيشتر مورد اعتماد اعضايش ميباشد.
بعد از اون دوره ،نسبت به هشتاد و هشت كه مردم حتي بياعتماد شده بودن حاال مشاركت
اجتماعي بهتره اما مردم كه سالهاست بياعتماد شدن.ما دچار بيتفاوتي شديم نسبت به هم
اعتمادمون رو از دست داديم( .زن33ساله)
 حس قدرشناسي به معناي اين است كه چه قدر جامعه براي تالشها و دستاوردهاي اعضاء
ارزش قائل است و متناسب با آن تالشها از آنها قدرداني (مادي و معنوي) ميكند .جامعهاي
كه نسبت به اعضايش و به ويژه مشكالت آنها ،بيتفاوت است ،جامعهاي قدرناشناس است.
خوب هر چي ميرفتيم جلو رسيد به جايي كه هر ترم دويست نفر ميگرفتن مثال سالي پانصد نفر
ميگرفتن دانشگاهها خوب ديگه طبيعتا آيندهاي كه ما برنامهريزي كرده بوديم همش پاشيده شد
چونكه االن ديگه دست خيلي زياده( .مرد26ساله)
من فكر ميكردم اين جامعه ميتونه اين كاري كه من كردم و جبران كنه واسم ولي خوب االن
نه ،همون چيزيكه قبل از درس خوندمون بود همون طوريه( .مرد26ساله)

پروژه شخصي اميد

پروژه اجتماعي اميد

ساختار

عامليت
بلند مدت

كوتاه مدت

جامعهمحور

خودمحور

هدفگذاري
آرزومندي
مسئوليتپذيري
ميل به تغيير
ميل پيشرفت
برنامهريزي
تالشگري

سياسي
اقتصادي
اجتماعي

بسترهاي اجتماعی اميد
ايدهآل
تجربيات پيشين
قدرت

منابع
فرصت

با فرصت شناسايي از طريق جامعه )
شكل  .1مدل بسترهاي اجتماعی اميد
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واقعي
پيشبينيپذيري(تصوير تقريباً روشن از آينده)
ريسکپذيري(امكان خطر كردن و توان جبران عواقب آن)
اثربخشي فعاليتها(تناسب دستاورد با زمان ،تناسب دستاورد با
تالش ،تحقق اهداف قبلي)
حس تعلق اجتماعي(جامعه مال ماست)
حس اعتماد(عملي شدن وعدهها)
احساس شايستگي (ارزش گذاري جامعه براي جامعه براي اعضايش
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 اگر بپذيريم كه افراد جامعه در فضايي بين ساختارگرايي و عامليت صرف عمل ميكنند،
ميتوان براي «اميد اجتماعي» پيوستاري از ساختار/عامليت را رسم نمود.
 يافتههاي تحقيق حاكي از آن بود كه «اميد» مفهومي رو به آينده است و هرهفت مقوله
مستخرج نيز ،به نوعي با آيندهنگري و آيندهسازي و با تصويري كه فرد از آينده ترسيم ميكند،
مرتبط است.
 هفت مقولهي اميد اجتماعي براي اميد به عنوان دستاورد شخصي و اميد به عنوان پروژه
اجتماعي صدق مي كند.
 اينكه اميد چگونه از يک امر شخصي به امري اجتماعي تبديل ميشود ،بستگي به «بسترهاي
اجتماعي اميد» و جايگاه افراد در پيوستار «ساختار/عامليت» دارد.
« بسترهاي اجتماعي اميد» ويژگيهاي جامعهاي است كه افراد در آن زندگي كرده و در آن
محدوده دست به عمل ميزنند .اين بسترها را ميتوان در دو بخش بحث كرد:
 ويژگيهاي جامعه :چه قدر جامعه «پيشبينيپذير» و «ريسکپذير» است ؟و چه قدر افراد
احساس ميكنند فعاليتشان در جامعه «اثربخش» است؟
 مجموع ويژگيهاي مذكور كداميک از احساسات تعلق اجتماعي ،اعتماد ،قدرشناسي را در
افراد برميانگيزد؟
 براي هفت مقولهي اميد اجتماعي ميتوان سه طيف بلند مدت/كوتاهمدت،
جامعهمحور/خودمحور و ايدهآل /واقعي را در نظر گرفت.
 هر چه كانون «اميد» شخصيتر باشد هفت مقوله مرتبط با آن نيز به پيوستار كوتاهمدت،
خودمحور و واقعي نزديکتر است.
 و هر چه كانون «اميد» اجتماعيتر باشد هفت مقوله مرتبط با آن نيز به پيوستار بلندمدت،
جامعهمحور و ايدهآل نزديکتر است.
 اينكه افراد چگونه از طرف اميد به عنوان «پروژه شخصي» به سوي اميد به عنوان «پروژه
اجتماعي» حركت ميكنند ،بستگي به «بسترهاي اجتماعي اميد» دارد كه «منابع» و
«فرصت» و در نهايت «قدرت» به آنها اعطا ميكند .دراين حالت افراد در پيوستار ساختار/
عامليت در حال حركت به سمت عامليت هستند.
 هر چه «بسترهاي اجتماعي اميد» محدودتر باشد ،افراد در پيوستار ساختار/عامليت بيشتر به
سمت ساختار حركت ميكنند .اين مسير به صورت فلشهاي نقطهچين و يکسويه در مدل
ترسيم شده است.

كاوش در اميد اجتماعي ،نظريهاي دادهبنياد

ديگران جهاني
ديگران ناشناس
ديگران دور
ديگران نزديک

شخص
اميد اجتماعی
هدفگذاري
آرزومندي
مسئوليتپذیري
ميل به تغيير
ميل به پيشرفت
تالشگري
برنامهریزي

فرصت

شرح مدل 2
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 همانطور كه در مدل( )1نشان داده شد« ،اميد» با هفت مقوله قابل طرح است و اين مقوالت
با «بسترهاي اجتماعي اميد» شامل پيشبينيپذيري ،ريسکپذيري ،اثربخشي فعاليتها در
ارتباط هست.
 مدل حاضر «حيطه اثربخشي» اميد را را به صورت دواير متحدالمركز نشان ميدهد .به بيان
ال شخصي به پروژهاي اجتماعي
ديگر در اين مدل بيان ميشود كه چگونه اميد از پروژه كام ً
تبديل شده و اين فرايند شامل چه سطوحي است.
 اميداجتماعي در دو سطح فردي و اجتماعي در دو سر يک پيوست قرار دارد كه بين آنها
ميتوان «ديگران نزديک»« ،ديگران دور» و «ديگران ناشناس» و«ديگران جهاني» را قرار داد.
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 اين كه افراد چه قدر از دايره مركزي و شخصمحور خود ،به سمت دواير بعدي حركت ميكنند
و اين كه چهقدر افراد در مقولههاي مربوط به اميد از خود به سمت جامعه حركت ميكنند،
بستگي به چند عامل دارد:
 -1قدرت :جامعه كدام قدرت اقتصادي ،سياسي و اجتماعي را در اختيار فرد ميگذارد؟
 -2فرصت :جامعه چه فرصتها و مسيرهايي را در اختيار فرد ميگذارد؟
 -3منابع :جامعه چه منابعي را براي دسترسي فرد به اهدافش واگذار ميكند؟
 -4تجربيات پيشين :فرد در خصوص ميزان اثربخشي تالشها و فعاليتها و ميزان رسيدن
به اهدافش چگونه عمل كرده است؟
اميد
رفتار

نگرش

+
عامليتی رفتار

ساختاري
اندیشيدن

كردن
كوتاه مدت

بلند مدت

خودمحور

جامعهمحور

ایدهآل

واقعی

شكل  .3مدل پيوستار رفتار/نگرش

شرح مدل:3
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 پيوستار ديگري كه ميتوان براي اميد اجتماعي ترسيم كرد ،پيوستار رفتار /نگرش است.
 هفت مقوله اميد ميتواند در سه طيف بلند مدت/كوتاهمدت ،جامعهمحور /خودمحور و ايدهآل/
واقعي قرار گيرد.
 يافتههاي تحقيق نشان داد كه مشاركتكنندگان به شدت در سطح «نگرش» و «رفتار»
متناقض عمل ميكنند.
 در سطح «نگرش» اميد چنداني ندارند ،ولي رفتارهاي آنها به گونهاي است ،كه گويا چنين
اميدي دارند.
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هدفگذاري
آرزومندي
مسئوليتپذيري
ميل به تغيير
ميل به پيشرفت
برنامهريزي
تالشگري
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 به عبارت ديگر «نگرش» آنها به اميد اجتماعي «منفي» است ،درصورتي كه «رفتار» آنها
«مثبت» است .به بيان ديگر آنها در سطح نگرش «ساختاري» ميانديشند ولي «عامليتي»
رفتار ميكنند.
شرایط مداخلهكننده
فرصت
منابع
تجربيات پيشين

شرایط علی
هدفگذاري
آرزومندي
مسؤليتپذیري

ميل به تغيير

پيامدها
حس تعلق
اجتماعی
حس اعتماد
احساس
شایستگی
(فرصت شناسایی)

عمل تعامل(راهبرد )
تناقض افراد در نگرش و رفتار
نگرش منفي و رفتار مثبت
نگرش ساختاري و رفتار عامليتي

شكل  .4مدل پارادایمی اميد اجتماعی

 .5بحث و نتيجهگيري
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در اين مطالعه كه بين بي ست نفر از شهروندان ا صفهاني صورت گرفت ،مقوله ه سته «ميل به
تغيير »يعني تمايل به اصالح و عوض كردن وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب بود.
در صورتي كه افراد تمايل به ا صالح و عوض كردن و ضعيت موجود زندگي شخ صي خود و
ديگران نزديک به خود را داشـــته باشـــند ،نقطه اي در آينده تقريباً نزديک را تعيين ميكنند و
براي ر سيدن به آن تالش و برنامهريزي ميكنند .در اين و ضعيت كه بي شتر جنبه خود محورانه
دارد آرزومندي آنها يعني تمايل ،عالقه و ا شتياق شان براي ر سيدن به آن نقطهي هدف وجود
دارد هر چند اين اشتياق و تمايل در هالهاي از ابهام و ناشناختگي است .نسبت به هدف انتخاب
شده مسؤليتپذيرند و به بهبود وضعيت خود و ديگران نزديک به خود توج دارند.
در اين راستا هر چه فرصت ،منابع و قدرت بي شتري از سوي جامعه در اختيار فرد براي طي
كردن مسير قرار گرفته باشد و تجربيات پيشين وي براي دستيابي به اهداف قبلي مثبتتر باشد
امكان د ستيابي وي به هدف بي شتر ا ست .از سوي ديگر هر چه جامعه فر صت ري سک كردن به
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ميل به
پيشرفت
ميل به تغيير
تالشگري
برنامه ریزي

شرایط زمينه اي
پيشبينیپذیري جامعه
اثربخشی فعاليتهاي افراد
ریسكپذیري جامعه
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فرد بد هد و درصـــوت عدم موفق يت ،توان جبران عوا قب ريســـک را فراهم ك ند و همچنين
د ستاوردها متنا سب با زمان صرف شده و كو شش فرد با شد آنگاه فرد اح ساس تعلق اجتماعي
دارد و بنابراين احســاس يگانگي و محبت و دوســتي با اعضــاي ديگر جامعه و احســاس داشــتن
فرصـــت برابر با ديگران را خواهد داشـــت .چنين فردي چون عملي شـــدن وعدههاي جامعه و
صداقت آن را احساس ميكند ،ميزان اعتمادش به جامعه شدت پيدا مي كند.
بنابراين ميتوان انتظار داشت كه اميد به مثابه دستاوردي فردي شكل بگيرد .هر چه فرد در
طي كردن اين مسير موفقتر عمل كند و موانع را پشت سر گذارد احساس قدرت بيشتري پيدا
مي كند چرا كه توانسته است موانع ساختاري سياسي اجتماعي و فرهنگي را پشت سر گذارد و
بنابراين به عامليت خود نزديکتر ميشـــود و تمايل وي براي تغيير بيشـــتر مي شـــود .دوباره
هدفگذاري ميكند اما اين بار اهداف بلندمدتتر را انتخاب ميكند وي نقطهاي در آينده تقريباً
دور با محوريت اجتماعي انتخاب ميكند و براي دســتيابي به آن تالش و برنامهريزي ميكند در
اين ســطح تمايل ،عالقه و اشــتياق وي براي رســيدن به هدف فراتر از حوزهي فردي اســت و
ديگران دور و ناشناس را در برميگيرد .در اين سطح فرد احساس تعهد نسبت به امري خارج از
حوزهي فردي اش دارد اين هدف و آرزومندي ياد شده در فرد اح ساس تعهد ن سبت به آن ايجاد
ميكند در واقع فرد م سؤليت د ستيابي به هدف را بر عهده ميگيرد با اين ت صور كه در حوزهي
اجتماعي و ديگران دور و ناشــناس به بهبود و ارتقاي وضــعيتشــان ياري برســاند .يا در واقع به
پيشرفت آنها كمک كند در اين سطح نيز هرچه فرصت ،منابع و قدرت بيشتري از سوي جامعه
براي طي كردن اين م سير در اختيار فرد با شد و هر چه تجربيات پي شين وي براي د ستيابي به
اهداف اجتماعي قبلي مثبتتر باشـــد آرزومندي وي براي دســـتيابي به هدف افزون ميگردد
م سؤليتپذيرياش بي شترو امكان د ستيابي فرد به هدف بي شتر مي شود .از سوي ديگر هر چه
جامعه براي فرد قابل پيشبينيتر باشـــد و امكان حدس نتيجه اعمال و رفتارهايي فرد در آينده
برايش مقدور باشــد به طوري كه تصــويري تقريباً روشــن از آينده داشــته باشــد .وجامعه امكان
ريســک بيشــتري براي تحقق اهداف و افزايش آرزومندياش را به وي عطا كند به عبارت ديگر
جامعه فر صت متنوع ري سک كردن را به فرد بدهد و توان جبران عواقب ري سک وي در صورت
شك ست را فراهم كند و همچنين د ستاوردهايي كه او در طول فرآيند برنامهريزي و تالش براي
دستيابي به هدف به دست ميآورد با زمان صرف شده و ميزان تالش به كار گرفته شده تناسب
داشـــ ته باشـــد يا به ع بارت ديگر وقتي فعال يت هاي اجت ماعي فرد به قدر ك فايت براي وي
اثربخ شي شان را ن شان دهند بويژه با توجه به تحقق اهداف قبلي ،آنگاه اح ساس تعلق اجتماعي
فرد افزايش مييابد يعني او احساس ميكند كه با ديگر اعضاي جامعه فرصت برابر براي فعاليت
دارد و احساس يگانگي و محبت و دوستي با آنها خواهد داشت در اين شرايط و هنگامي كه فرد
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احســاس كند وعدههاي جامعه عملي شــده اســت احســاس اعتماد پيدا ميكند .وي همچنين
احســاس ميكند جامعه براي تالشهاي فرد براي دســتيابي به اهداف اجتماعي به اندازه كافي
ارزش مادي و معنوي قائل است يا به عبارت ديگر فرد از سوي جامعه مورد شناسايي قرار گرفته
ا ست .بنابراين هر چه بي شتر از سوي ساختار به عامليت حركت ميكند اهداف خود و تالشاش
براي د ستيابي به هدف را باور ميكند و در اين سطح فرد تبديل به شهروند ميگردد كه براي
بهبود و پيشرفت جامعهاش و ارتقاي آن به سمت وضعيت بهتر اميد بيشتري پيدا ميكند.
اگر در دو مرحلهي قبل فرد به اندازه كافي تجربهي موفقي داشــته باشــد ،به قدرت و توان
خود براي تغيير و اصـــالح ،باور بيشـــتري پيدا ميكند .بنابراين هدفگذاري بلندمدت عامليت
فردي بيشتري را رقم ميزند .تمايل به بهبود و ارتقاء وضعيت موجود جهان در او وجود دارد .در
واقع او در پي آن اســـت كه تالشهايش جهان را به جاي بهتري براي زندگي تبديل كند حتي
اگر تغييرات بسيار اندكي در جهت بهبود وضعيت بشر ايجاد شود .در اين زمينه هر چه فرصت،
منابع و قد رت بيشتري در اختيار فرد باشد و تجربيات پيشين وي در چنين فعاليتهايي بيشتر
به ثمر نشسته باشد و مثبتتر باشد؛ امكان تالش و دستيابي وي به هدف بيشتر است .هر چند
كه او آگاهي دارد كه ممكن ا ست به هدفش نر سد يا موفقيت اندكي ك سب كند .از سوي ديگر
هر چه فرد جامعه بيشــتر فرصــت ريســک كردن به فرد بدهد و امكان جبران عواقب ريســک را
براي او فراهم سازد و هر چه دستاوردي كه كسب مي كندبرايش رضايت بخش تر باشد ،آنگاه
فرد بي شتر اح ساس يگانگي ،محبت و دو ستي با ديگر اع ضاي جامعهي جهاني خواهد دا شت.
بنابراين ميتوان انتظار داشت كه اميدوار بودن در سطح جهاني نيز داراي داللت هايي است .در
واقع فرد به شـــهروندي جهاني تبديل ميگردد كه جهان را مكان امني براي فعاليتهاي خود
ميداند و احســـاس هم خانواده بودن با افراد بشـــري فارغ از نوع نژاد ،قوم ،مليت ،زبان ،دين،
مذهب خواهد داشت.
و ضعيت اميد اجتماعي ن شان داد هر چه افراد در زندگي شخ صي و خ صو صي خود موفقيت
بي شتري ك سب كرده بودند و از منابع و فر صت و قدرت كافي برخوردار بودند؛ و تجربيات قبلي
موفقيت آميزتري دا شتند؛ احتمال بي شتري دا شت كه در مرحله بعد براي ايجاد تغيير و تحول
اجتماعي بويژه با اســتفاده از امكانات و تجربيات شــخصــي خود اقدام كنند .البته در اين مســير
ساختارهاي موجود بويژه ساختارهاي اقت صادي مانعي ا سا سي براي تبديل اميد از مرحله فردي
به مرحله اجتماعي است.
به عبارت ديگر افرادي كه اميد را به لحاظ فردي تجربه كرده بودند اما به لحاظ امكانات
اقتصــادي در ســطح متوســطي بودند فرصــت تبديل اميد فردي به اجتماعي را نمييافتند .در
حقيقت از نظر آنان ســـاختارهاي موجود مانعي اســـاســـي در اين راه بود .ديگر آنكه افرادي با
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تح صيالت باالتركه از فر صتهاي اقت صادي منا سبي تري بهره مند بودند و امكان تغيير و تحول
اجتماعي براي شان فراهم بود؛ بي شتر ساختار سيا سي را مانع تحقق جامعه مطلوب ميديدند.
يأس و نااميدي حاكم بر اين افراد در حدي بود كه اكثر آنها قصـــد جالي وطن داشـــتند .زيرا
معتقد بودند با وجود چنين موانعي امكان ايجاد كوچكترين تغيير آرام و مصـــلحانه اي وجود
ندارد و تنها راهكار در دنبال كردن اهدافشان را در خروج از كشور ميديدند.
از ديگر نتايج اين مطالعه اين است كه افراد در سنين باالتر و با تحصيالت پايينتر نسبت به
جوانان و تح صيلكردهها از اميد بي شتري برخوردار بودند.گروه اول در اندي شه پي شرفت از طريق
تغيير به ميزان اندك بودند و برخي از افراد اين گروه معتقد بودند اگر نتوانند هيچ تغييري در
جامعه ايجاد كنند حداكثر براي رشد فردي خود تالش خواهند كرد .جوانان به نسبت ميانساالن
صبوري كم تري در د ستيابي به اهداف تعيين شده شان دا شتند و برنامهريزي اكثر آنها طوري
بود كه در صورتي كه در طول زمان دو يا سه ساله به اهداف اجتماعي شان دست نيابند آنگاه يا
براي هميشــه فقط به دنبال اهداف فرديشــان خواهند بود يا بعد از گذشــت اين مدت از ايران
مهاجرت خواهند كرد .نكته قابل توجه در يافتههاي تحقيق اين بود كه مشــاركت كنندگاني كه
اميد بسيار اندكي براي پيشرفت و تحول در جامعه داشتند و با وجود موانع ساختاري متعدد هر
تحولي را امكان ناپذير ميدانســـتند اما در عمل اقدامات و برنامه هايي را دنبال ميكردند كه
حاكي از وجود اميد اجتماعي در آنان بود .اين افراد هر چند به لحاظ ذهني به عملكرد ساختارها
توجه داشتند ،اما به لحاظ عيني به عامليت خود باور داشتند و براي آينده بهتر تالش ميكردند.
افراد بهره مند از اميد اجتماعي باال هر چند تعدادشــان اندك بود اما به دليل حس اعتماد و
تعلق اجتماعي بااليي كه به جامعه داشــتند تمايل زيادي براي پيشــرفت از طريق تغيير خود و
همفكران شــان داشــتند .دربين مشــاركت كنندگان اين تحقيق ميزان اميد اجتماعي براســاس
تجربههاي مثبت ،بهره مندي از فرصــتها و امكانات ،توفيق در دســتيابي به اهداف و چگونگي
مواجهه با موانع ساختاري و ت صور از پيشبينيپذيري و ري سکپذيري امور ازخيلي كم تا خيلي
زياد متغير بود.
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