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چکیده
در ایننت تیقیننه ،کننه مو ننو آن بررسننی عوامننت اجتمنناعی و فرهنگننی مننویر بننر پینندای
فرصتطلبی در شهر اصفهان است ،هدف ایت تیقیه تعییت ویژگیهاي فرصت طلبنان ،بررسنی
میزان تاییرگذاري عوامت اجتماعی بر فرآیند فرصت طلبی ،بررسی میزان تنثییر گنذاري عوامنت
فردي بنر فرآینند فرصنت طلبنی ،بررسنی زمیننههناي بنروز فرصنت طلبنی در جامعنه و روابن
اجتماعی ،بررسی چگونگی تاییر گذاري فرصت طلبی بر جلوگیري از پیشرفتهناي اجتمناعی،
است  .درچارچوب نظري ایت تیقیه از نظرات صاحب نظرانی چنون ،تناوتوت پارسنونز ،امینت
دورکیم ،مارکس وبر ،رابرت مرتت ،جانستیون ،پیربوردینو ،کلمنت ،پونتنام ،فوکویامنا ،گیندنز،
کلبرگ ،آوت بیرو استفاده شده است .جامعه آماري در ایت تیقیه مردان و زننان بنیت  82تنا 62
سال شهر اصفهان بوده است .تعداد حجم جامعه آمناري ( )9989894نفنر بنوده و تعنداد حجنم
نمونه آماري آن  324نفر بنوده اسنت .روش تیقینه پیمایشنی از ننو همبسنتگی اسنت و ابنزار
گردآوري دادههاي مورد نیاز براي آزمون ایت تیقیه ،پرسشنامه بوده و براي تیلیت فر یهها از
ریب همبستگی پیرسون ،آزمون  tمبتنی بر دو نمونه مستقت و آناویز واریانس به همراه سنوو
* نویسنده مسؤول
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معنیداري استفاده شده است .در تجزینه و تیلینتهنایی کنه صنورت گرفتنه تمنام فر نیههناي
آزمون به جز فر یه انسجام اجتماعی تایید شدند .مواوعات در ایت زمینه نشان منیدهند هنر چنه
میزان دینداري ،ا نسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی درجامعه بیشتر باشند مینزان فرصنت طلبنی
در جامعه کاه

مییابد و از سوي دیگر هر چه میزان آنومی وفردگرایی در جامعه بیشتر باشد،

میزان فرصت طلبی در جامعه افزای

مییابد همچنیت با توجه به نتنای تیقینه منیتنوان اغانان

داشت که فرصت طلبی بر حسب ست شهروندان متفاوت است؛ حال آنتنه جنسنیت و و نعیت
تثهت هیچگونه تثییري بر گرای

افراد به سمت رفتارهاي فرصت طلبانه ندارد وطبقه رگرسنیون

چندگانه نشان میدهد که از بیت متغیرهاي وارد شده؛ متغیر دینداري ،فردگرایی ،آنومی وطبقنه
اجتماعی در رابوه با فرصت طلبی داراي سوح معنیداري هستند و منیتواننند فرصنت طلبنی را
تبیت نمایند.
واژههای کلیدی :فرصتطلبی ،سرمایه اجتماعی ،دینداري ،انسجام اجتماعی ،فردگرایی.
مقدمه و بیان مساله
بین هاي فرصت طلبانه به عننوان یتنی از شناوودههناي فرهنگنی مندرن در کننار تاییرهناي
عمیقی که در ابعاد مختلف حیات اجتماعی به جاي میگذارد ،رواب اجتماعی را نیز بنه شندت
تیت تاییر قرارداده است .از آفاتی که رواب اجتماعی را تهدید میکند میتوان پدیده فرصنت
طلبی را نام برد .فرصت طلبی یتی از اصول پی

برننده زنندگی اجتمناعی در جوامنر مندرن و

امروزي است .شتاب و سرعت براي بهرهگیري هر چه بیشتر از زمان و فرصتها اخالق فردي و
اجتماعی راپراوتهاب ،سردرگم ،بی یبات و پر ا وراب کرده و انسجام اجتماعی را تیت شنعا
قرار داده است .انسجام و استیتام اجتماعی مبتنی بر تشخیص و رعایت حقوق متقابت و متمنت
است .رعایت حقوق موجب پیدای

وظایف میشود ،حقوق و وظایف به نقوه اتتاي مقدسنی

نیاز دارند که مشروعیت خودشان را از آن کسب کنند تا دویت تیقه آنهنا بنه آن نقونه رجعنت
داده شود .حیات اجتماعی انسانها بندون اینت مجموعنه سناختمند(اخالق) امتنان پنذیر نیسنت
اتصال اجتماعی انسانها با رعایت اخالق است که میتواند اشتال گوناگون با میتنواي مختلنف
ایجاد کند .در هم ریختگی ،آنومی و بیارزش شدن فضایت ،نشانههایی از سست شدن اخالق و
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یا گذر از یك نو اخالق به نو دیگراست .انتقال و تغیینرات ارزشنی و در نتیجنه آن تغیینرات
اجتماعی تنها از طریه اخالق صورت منی گینرد .حنال بنا توجنه بنه اینتنه رگنههناي اخنالق را
میتوان در تمام زمینه هاي اجتماعی مشاهده کرد و بنه تعبینري نظینر قنوت تیمنوتی اسنت کنه
بدون آن جوامر قادر به ادامه زندگی نخواهند بود (دورکیم )9331 ،از دیندگاه جامعنه شناسنان
می توان اغعان داشت که فرصت طلبی یتی از عواملی است که در عیت حنال کنه منیتوانند در
یك چارچوب یك نوام اخالقنی مفیند واقنر شنود ،منیتوانند اصنول اخالقنی ینك جامعنه را
تضعیف کند اخالق بی

از هر چیز به عنوان وسیلهي تنظیم رواب اجتماعی و توجینه اجتمناعی

بودن افراد در زندگی بروز میکند .جامعنه مبتننی بنه سنود جنویی فنرد بننا بنه ماهینت خنود بنا
معیارهاي اوویه اخالقی در تضاد است .معیارهاي ساده اخالقی هر ویظه از طرف منفعنت طلبنان
و خوی

پرستان وگد کوب میشود (صادقی .)68:9379 ،در ایت میان ،نق

بارز اخالق ،ایجاد

تعادل و هماهنگی میان فرد و جامعنه اسنت( .کالنتنري )62:9323 ،امینت دورکنیم بنا تاکیند بنر
اهمیت اخالق و نظم اخالقی معتقد است اگر نظم اخالقی مورد توجه نباشدوجامعه از ارزشنها و
اخالق گریزان شود ،رو به زوال منیرود (سنیدمت .)72-33 :9326 ،عوامنت مختلفنی منیتوانند
باعث درهم ریختگی ،آنومی و بی ارزش شدن فضائت ،که نشانههایی از سست شدن اخنالق ،و
یا گذر از یك اخالق به نو دیگر شود ،که یتی از ایت عوامنت فرصنت طلبنی اسنت .فرصنت
طلبی از دیدگاههاي مختلف مت جمله از نظر تاریخی ،سیاسی ،اجتماعی وحتی از نظر فرهنگنی
قابت بررسی است .فرصت طلبنی بنه عننوان ینك پدینده اجتمناعی ینا واقعینت اجتمناعی داراي
مراتب گوناگون و مراحت مختلفیباشد در نتیجه فرصت طلبان همدر درجات و مراتب مختلنف
قابت تقسیم و بررسی اند و به همیت جهت ،خور آنان و نیز شنیوهي کارشنان بنا یتندیگر کنامال
یتسان و هماهنگ نیست .فرصت طلبی چنان وسیله میور است و چنان از ابزارهاي ایر مشرو
جهت اهداف خود استفاده میکند که از آن جز بوي ابزار نگاري به مشام نمیرسد.
بنابرایت سواتتی که ما را به انجام ایت تیقیه سوق داده است ایت است که:آیا فرصت طلبی
میتواند در اخالق جمعی اختالل ایجناد کنند و معینارهناي اخالقنی ینك جامعنه را بنه چناو
بتشد؟ فرد فرصت طلب در حوزه اجتماعی چه آیار منفی میتواند بر جاي بگذارد و اینت آینار
چه تاییراتی بر رواب اجتماعی فرد با دیگران دارد؟آیا نابرابري در فرصتها زمینه سناز فرصنت
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طلبی است؟ آیا عدم تبعیت از هنجارها باعث بروز رفتار فرصت طلبانه میگردد؟ آیا اعتقنادات
مذهبی و کارکرد دیت در فرصت طلبی بنی تناییر اسنت؟ خنرده نظنامهناي سیاسنی ،اجتمناعی،
اقتصادي و فرهنگی تا چه میزان بر رفتار فرد فرصت طلب تاییر میگذارند؟ بنابرایت با پژوهشنی
که قرار است در ایت زمینه درشهر اصفهان صورت گیرد امید اسنت بتنوان بنه شنناخت بیشنتري
نسبت به فرصت طلبی و زمینههاي بروز آن در رواب اجتماعی و فرهنگی جامعه دست یافت.
اهمیت و ضرورت تحقیق
مفهوم فرصت طلبی اگر چه پیشینهاي به قدمت تاریخ بشر دارد ،اما مفهومی است که معننا و
مفهوم بسی خود را با مور شدن مباحثی چون فردگرایی ،قانون گریزي ،خود خواهی ،فریب
کاري و ایره به دست آورده است .اگر چه ایت مباحث چندي اسنت در جامعنه منا بنه صنورت
تئوریك و نظري از سوي صاحبنوران و اندیشمندان مور شنده اسنت ،امنا رکنت اساسنی اینت
مباحث که همان فرصت طلبی است چندان مورد بیث قرار نگرفته است .فرصت طلبی عبنارت
است از دستیابی به منابر شخصی بدون توجه به منابر دیگران .اما ایت تعریف ارتبنا تنگناتنگی
با مفاهیم مور شده دارد با توجه به نظریه هویت اجتمناعی (ترننر :9323 ،ترننر  9124و )9123
هویت متشنتت از دو جنز اسنت :هوینت شخصنی و هوینت اجتمناعی .هوینت شخصنی شنامت
ویژگیهایی چون تواناییهنا ،صنفات و اینره منیشنود .در حناوی کنه هوینت اجتمناعی شنامت
وابستگیهاي مختلف اجتماعی و عضویت در گروه نیز اسنت در اینت جاسنت کنه منیبیننیم در
جوامر فردگرا مننافر شخصنی افنراد جلنوتر از مننافر گنروه قنرار دارد درحناوی کنه در جوامنر
جمرگرا اینگونه رفتارها باعث طرد فرد از گروه میشود در چنیت شرایوی است کنه فردگراینی
میتواند عاملی براي بروز فرصت طلبی گردد .همچننیت منیبیننیم کنه تعهند اخالقنی نسنبت بنه
دیگران ایر عمیقی بر کن هاي فرد فرصت طلب دارد.
از آنچه تا اینجا مورد بیث قرارگرفت می تنوان بنه طنور نمنی دریافنت کنه طنر بینث
فرصت طلبی در جامعه میتواند چشم انندازهاي جدیندي را در اینت زمیننه پنی

روي منا قنرار

دهد .بووریته باعث گردد آن را در ابعناد مختلنف آن ،بخصنور در قاونب فرسنای
اجتماعی ،افزای

سنرمایه

انیرافات و آنومی ،زیر پا گذاشتت ارزشها و معیارهاي اخالقی و مسنایلی از
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ایت قبیت در نظر بگیریم و به ایت نتته اطمینان داشته باشیم کنه وجنود فرصنت طلبنی در جامعنه
نشانگر عالئم بیماري جامعه است و جوامعی که میزان فرصت طلبی آنها به هنر دویلنی افنزای
یابد گسیختگیها و شتافهاي ژرفی در میان گروههاي اجتماعی آن پدیدار میگردد و باعنث
میشود که ربه گیريهاي اجتماعی آن که شامت شبتههاي رسمی و ایر رسمی سنازمانهنا و
هنجارهاي اجتماعی است ،به صورت صییح عمت نترده و جامعه را با بینرانهناي گونناگونی
رو به روسازد .عالوه بر دیدگاه فوق ،ازدیدگاه اجتماعی نیز میتوان براي طنر بینث فرصنت
طلبی رورتهایی را برشمرد .یتی از جدي تریت مباحنث ،بینث نظنام اخالقنی اسنت کنه از
مهمتریت نتات مور شده در باب فرصت طلبی و تاییر آن بنر ارزشنها و اصنول اخالقنی ینك
جامعه است .تداوم چنیت مواوعهاي در بعد زمان میتواند روند تغییرات ،انیرافات و میزان جنرم
و جرائم و همچنیت تغییرات سرمایهاجتماعی را در سوح ملی آشتار سازد آگاهی از اینت رونند
میتواند به برنامه ریزان فرهنگی و اجتمناعی در انتخناب سیاسنتهناي مناسنب کمنك شنایانی
بنماید.
اهداف تحقیق
 -بررسی عوامت اجتماعی و فرهنگی مویر بر پیدای

فرصت طلبی

 تعییت ویژگیهاي فرصت طلبان بررسی میزان تاییرگذاري عوامت اجتماعی بر فرآیند فرصت طلبی بررسی میزان تثییر گذاري عوامت فردي بر فرآیند فرصت طلبی بررسی زمینههاي بروز فرصت طلبی در جامعه و رواب اجتماعی بررسی چگونگی تاییر گذاري فرصت طلبی بر جلوگیري از پیشرفتهاي اجتماعیفرضیههای تحقیق
بیت تعلقات مذهبی فرد و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
بیت طبقه اجتماعی و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
بیت سرمایه اجتماعی و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
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بیت آنومی و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
بیت فردگرایی و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
بیت انسجام اجتماعی و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
بیت نظام اخالقی جامعه و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
بیت ست و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
بیت جنس و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
بیت و عیت تثهت و فرصتطلبی رابوه وجود دارد.
بیت بعد پیامدي دینداري و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
بیت بعد تجربی دینداري و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
بیت بعد مناستی دینداري و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
بیت مشارکت اجتماعی و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
بیت اعتماد اجتماعی و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
بیت پیوستگی اجتماعی و فرصت طلبی رابوه وجوددارد.
ادبیات و زمینه نظری تحقیق
فرصت طلبی از واژگان رای در دان

و عرف و عام است و در اصوال تغییر رننگ دادن

است و علیرام تعارض فتري بنا قندرت حناکم ،سناختت (سنازش) را منیرسناند (سناروخانی،
 .)324:9372به عبارت دیگر فرصت طلبی ،سیاست آگاهانه و عملترد (بهنرهگینري) از شنرای
دوخواه ،با توجه کمی به اصول یا بهنره گینري از فرصنتهنا بندون توجنه بنه عواقنب آن بنراي
دیگرا ن .فرصت طلبی را درمعناي وغوي آن ابت اووقتی یا بوقلمون صفتی نیز هم میگویند .یعنی
کسی که تغییر رنگ میدهد .معنی وسیرتر اپورتونیسم یا پایبنند نبنودن بنه ینك عقینده و خن
مشی سیاسی و اجتماعی است و به عبارتی تغییر مدام دادن با توجه به موقعیتها را در اصنوال
فرصت طلبی میگویند .به مفهوم فرصت طلبی 9اپورتونیسم نینز منیگوینند؛ اپورتونیسنم همنان
چیزي است که در فرهنگ عامه به آن «نان به نرخ روز خوردن» میگوینند در فرهننگ منذهبی
1 opportunism
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به آن نفاق گفته میشود و کسی که چند چهنره دارد مننافه ننام دارد .بنه اپورتونیسنم بوقلمنون
صفت هم میگویند؛ یعنی کسی که به سرعت رنگ عوض میکند .بر اسناس تئنوري مرتنون و
دورکیم یتی از علت پیدای

فرصتطلبی در جامعه را ایت میدانند که در بنیت اعضنا آرزوهنا،

نیازها و اهداف بلند پروازانه جدید به وجود میآید ،اما در مقابت ،راههاي ار اي نیازها میدود
یا مسدود است .وذا مردم آرزومند و ناکام از بیراهه و طرق نامشرو به دنبال دستیابی به اهنداف
میروند .وقتی بیراهه رفتت شرو شود ،بعد از مدتی به عنوان یك روش هنجار و فرهننگ بناب
می شود .وقتی فرصت طلبی به یك فرهنگ تبدیت شود ،کسی دیگر فتر نمیکنند کنه کنارش
ال است .زیرا از یك طرف میبیند که همه اینوور رفتار میکنند و از طرف دیگر از او انتظار
دارند که او نیز آنگونه رفتار کند .از همه مهمتنر اینتنه راه ار نا نینازهنا مسندود و تنهنا از اینت
طریننه ممتننت اسننت .بنننابرایت مننیبینننیم کننه یتننی از متغیننرهنناي مهمننی کننه باینند در رابوننه بننا
فرصتطلبی سنجیده شود همیت فرهنگ فرصت طلبی است (رفیرپور 41 :9326 ،و  .)42مفهوم
فرصتطلبی در حوزه هاي مختلفی قابت تامت اسنت .اصنوال فرصنت طلنب در علنوم سیاسنی
االب در یك معناي منفی به کار رفته است ،زیرا ایت افراد نمیتوانند از قوانیت سیاسنی بنه طنور
کامت دست بتشند یا با آنها سازش داشته باشند ،ایت به ایت معنی است کنه رفتنار فنرد فرصنت
طلب ایر قانونی است .چنانته میتوان گفت االب افراد سیاسی فرصت طلبند و هدف آنها بنه
کاربران فرصتهاي سیاسی براي دستیابی به منافر شنان اسنت ،امنا اینت مباحنث حنول مفهنومی
مرتب با رابوه دقیه بیت «ربودن یك فرصت سیاسی و قوانیت سیاسی موجنود» قنرار دارد .رفتنار
فرصت طلبانه ممتت است در رواب استراتژیك به طور کنامال بندیهی وجنود داشنته باشند؛ در
گروههایی که ایت رابوه را براي بهتر شدن موقعیتشان به کار میبرند؛ اوبته بنه قیمنت از دسنت
رفتت یا نازل شدن موقعیت افراد دیگر) .به عبنارتی مفهنوم فرصنت طلبنی در اقتصناد و سیاسنت
مربو است به رقابتی منفی که در سوح نهنادي مینان احنزاب و گنروههنا و مؤسسنات و نظنایر
ایتها جریان مییابد .در فرهننگ سیاسنی ،افنراد ینا گنروههناي اپورتونیسنت بنه کسنانی گفتنه
می شود که پیرو قوانیت و واب خاصی نیستند که یابت باشد .تمایت براي نزدیتی به قندرت و
حضور در کانون تصمیمگیريها ،چنیت افرادي را به سمت تغییر مداوم اصول اووینه راننده و بنه
راحتی امتان معامله را بر روي زیربناهاي تشتیالتی فراهم میسازد .از دیگر مسائت قابنت توجنه
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به عدم تمایت ایت تفتر براي پرداخت هرگونه هزینهاي ،در آراي کارکرد سیاسی برمنیگنردد.
در واقر تفتر فرصت طلبی با عافیت طلبی همراه است ،که ایت خود میتواند منجنر بنه میافظنه
کاري بشود .در زندگی سیاسی ،افراد فرصت طلب همواره سعی میکنند از هر کس و هر چینز
چونان نردبان ترقی خود استفاده کنند و چه بسا به هیچ چیز رحم نتنند .فرصنت طلبنان سیاسنی
براي رسیدن به باتتریت مدارج سیاسی ،در رقابت با افرادي قرار میگیرند که مثت خودشنانانند
و مترصد بهرهگیري از همه کس و همه چیز هستند؛ بنابرایت نمیتوانند بیتفناوت ماننده و همنه
چیز را به سیر طبیعی خود وانهند .بنابرایت آنها سعی میکنند از هر چیز در جهت خواسنتههناي
خود سوء استفاده کنند .ایت افراد همیشه براي عمت خود توجیهاتی دارند تاعمت خود را مشرو
و موابه قانون جلوه دهند .که اوبته آنها از قانون هم به عنوان یك توجیه براي اعمنال نادرسنت
خود استفاده میکنند .ایت افراد در پی یك چارچوب فتري و عملنی واحند نیسنتند .اینت افنراد
معموت مسائلی را مور میکنند که افراد جامعه به سمت آن گنرای

دارنند؛ یعننی در واقنر از

مردم به عنوان ابزار دست خود استفاده میکنند و منردم را چنون موجنوداتی ابلنه منیانگارنند ؛
همیت مسثوه باعث میشود گاهی اوقات افراد از اندیشههاي آنان مولر و آگاه شوند و در جهت
ناسازگاري با ایت افراد گام بردارند .ویت دورانت به صراحت میگوید :دیپلماسی و سیاسنت بنا
اخالق سازشی ندارنند .امنا بایند گفنت اینت برداشنت از سنوي کسنانی اسنت کنه بنه سیاسنت،
حتومت و قدرت به چشم هدف طعمنه منینگرنند و بنراي آن ارزش غاتنی قائنتانند .بننابرایت
طبیعی است آنان که درپرتو آموزههاي دینی و اسالمی ،حتومت و قدرت را جز وسیله و ابنزار
اجراي احتام اوهی ،هدایت جامعه به سوي آرمانهاي انسانی و اخالقی ،بس عداوت اجتمناعی
و خدمت به مردم نمی دانند ،حضور اخالق در عرصه سیاست ،گریز ناپنذیر و بنیدوینت خواهند
بود (ایزدي.)944:9328 ،
روش تحقیق
در تیقیه حا ر با توجه به اینت کنه هندف ،بررسنی عوامنت اجتمناعی وفرهنگنی منؤیر بنر
پیدای

فرصتطلبی است ،از روش توصیفی -پیمایشی از ننو همبسنتگی اسنتفاده شنده اسنت.

جامعه آماري یا جمعیت آماري در ایت تیقیه مردان و زنان بنیت  82تنا  62سنال شنهر اصنفهان
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هستند .حجم جامعه ( )9989894نفر است .با توجه به بنزرگ بنودن حجنم جامعنه ،منیتنوان از
فرمول کوکران استفاده نمود و تعداد حجم نمونه بر اساس فرمول کنوکران  324نفنر بنه دسنت
آمد .تزم به غکر است که بر اساس جدول مورگان نیز اندازه نمونه  324بدست آمد .به منظنور
کارایی بیشتر و جمر آوري اطالعات دقیه تر ،از  422پرسشننامه اسنتفاده شنده و پنس از جمنر
آوري پرسشنامهها از  324پرسشنامه قابت تیلیت استفاده شد .ابزار گردآوري دادههاي مورد نیاز
براي آزمون ایت تیقیه پرسشنامه است که با توجه بنه مبنانی نظنري و تجربنی فرصنت طلبنی و
عوامت منویر بنر آن و همچننیت بنا در نظنر گنرفتت دیندگاههنا در منورد اینت فرآینند و بررسنی
شاخص هاي مورد نظر ،پرسشنامه نهایی تهیه شده و در اختیار پاسخگویان قنرار گرفنت .پنس از
جمننر آوري پاسننخهنناي پاسننخگویان ،و بننازبینی پرسن نامننههننا ،بننا اسننتفاده از نننرمافننزارهنناي
کامپیوتري ( )SPSSتجزیه و تیلیت نهایی دادهها انجام شد.
یافتههای پژوهش
تجزیه و تیلیت اطالعات ،یتی از پایههاي اصلی پنژوه هنا اسنت .انتخناب صنییح روش
آزمون فر یهها ما را در دستیابی به نتای درست رهنمون منیسنازد .در اینت قسنمت پژوهشنگر
براي پاسخگویی به مسثوه تدویت شده و یا تصمیمگیري در مورد تثییند ینا رد فر نیههنایی کنه
براي پژوه

در نظر گرفته است از روشهاي مختلف تجزیه و تیلیت آماري استفاده منیکنند.

با توجه به روش تیقیه ارایه شده و ارایه روشهاي تجزیه و تیلیت توصیفی و استنباطی ،دادهها
تلخیص ،طبقهبندي و در نهایت پردازش و تفسیر میشوند تا زمینة برقراري رواب بیت دادههنا و
انجام تیلیتهاي علمی به منظور آزمون فر یه هنا فنراهم شنود .در اینت فصنت تجزینه و تیلینت
دادهها در دو بخ

توصیفی و استنباطی ارایه میشود.

یافتههای توصیفی
یافتههاي توصیفی صرفا توصیفی از و عیت متغیرها را ارایه میدهند و ایت توصیف معمنوت
تصویر روشنی از جامعه مورد پژوه

ارایه میدهد .به ویاظ جنسیتی توزیر دادهها بنه صنورت

مساوي بیت دو جنس توزیر شد و دو جنس در فراینند پنژوه

داراي فراواننی برابنري هسنتند.
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و عیت سنی پاسخگویان در گروههاي دسته بندي شدند که در ایت میان گروه سننی  82تنا 81
سال با فراوانی  38/8درصد بیشتریت فراوانی را در میان سایر گروهها داشنته اسنت .در و نعیت
تاهت مشاهده میشود که در بیت پاسخ دهندگان ،بیشنتریت تعنداد یعننی % 64/2متثهنت و 33/1%
مجرد هستند .نتته قابت توجه در مورد تیصیالت آمار بیسوادي صفر است و بیشتریت فراواننی
تیصیالت به مقور تیصیلی ویسانس با  87/3درصد تعله دارد .همچنیت توزیر فراوانی و عیت
فعاویت پاسخگویان گویاي ایت و عیت آمناري اسنت کنه  36/7درصند افنراد کنه همگنی زن
هستند خانه دارد هستند و بعد از آن درصد باتیی از افنراد در حنیت تیصنیت هسنتند .بنه ویناظ
درآمدي  39/3درصد داراي درآمدي بیت یك میلیون تا یك و نیم میلیون تومان در ماه درآمند
دارند .همچنیت در نموننه منورد مواوعنه ،بیشنتریت تعنداد یعننی  38/8%ملنك شخصنی دارنند و
کمتریت تعداد ،یعنی  6/1%خانه سازمانی دارند.
بررسی توصیفی سازه تعلقات مذهبی
جدول  -1معیارهای آماری شاخص تعلقات مذهبی (تعداد = :)483
میانگین

انحراف معیار

ابعاد
بعد اعتقادي

4/97

2/69

بعد مناستی

3/72

2/16

بعد عاطفی

3/17

2/23

بعد پیامدي

4/96

2/62

4/28

2/37

کت (تعلقات مذهبی)

در جدول فوق میانگیت و انیراف معیار مووفههاي مربو به شاخص پایبندي بنه ارزشهناي
دینی میاسبه و ارایه شده است .در بیت ابعاد ،بیشتریت میانگیت بنا مقندار  4/97و انینراف معینار
 2/69مربو به «بعد اعتقادي » است و کمتریت میانگیت بنا مقندار  3/72و انینراف معینار 2/16
مربو به «بعد مناستی» است .در مجمو مینانگیت شناخص تعلقنات منذهبی بنا مقندار  4/28از
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متوس  3بیشتر است و حتایت از مینزان تعلقنات منذهبی پاسنخگویان در حند بناتي متوسن
است.
بررسی توصیفی سازه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن
جدول  -2معیارهای آماری سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (تعداد = )483
میانگین

انحراف معیار

متغیرها
مشارکت اجتماعی

3/93

2/33

اعتماد اجتماعی

8/11

2/67

پیوستگی اجتماعی
سرمایه اجتماعی

3/49
3/92

2/28
2/43

در جدول  8میانگیت و انیراف معیار سرمایه اجتماعی و ابعاد آن میاسبه و ارایه شده اسنت.
در بیت ابعاد ،بیشتریت میانگیت با مقدار  3/49و انیراف معیار  2/28مربو به پیوستگی اجتماعی
است و کمتریت میانگیت با مقدار  8/11و انیراف معیار  2/67مربو به اعتمناد اجتمناعی اسنت.
در مجمو مینانگیت سنازه سنرمایه اجتمناعی بنا مقندار  3/92از متوسن  3بیشنتر اسنت و نشنان
میدهد میزان سرمایه اجتماعی پاسخگویان بیشتر از حد متوس است.
بررسی توصیفی سازههای تحقیق
جدول  -4معیارهای آماری سازههای تحقیق (تعداد = :)483
میانگین

انحراف معیار

ابعاد
آنومی

3/27

2/22

انسجام اجتماعی

3/33

2/76

فردگرایی

4/94

2/18

نظام اخالقی

3/92

2/22

فرصت طلبی

3/23

2/79

در جدول فوق میانگیت و انیراف معیار سازههاي تیقیه میاسبه و ارایه شده است .میانگیت
آنومی با مقدار  3/27و انیراف معیار  2/22به طور تقریبنی از متوسن  3بیشنتر اسنت .مینانگیت
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انسجام اجتماعی با مقدار  3/33و انیراف معیار  2/76از متوس  3بیشتر اسنت و نشنان از مینزان
انسجام اجتماعی در حد باتي متوس است .میانگیت فردگرایی با مقدار  4/94و انینراف معینار
 2/18از متوس  3بیشتر است و نشان از میزان فردگرایی در حد بناتي متوسن اسنت .مینانگیت
نظام اخالقی با مقدار  3/92و انینراف معینار  2/22از متوسن  3بیشنتر اسنت .مینانگیت فرصنت
طلبی با مقدار  3/23و انیراف معیار  2/79از متوس  3بیشتر است.
یافتههای استنباطی
در ایت قسمت آزمون فر یههاي تیقیه مورد تیلیت استنبا آماري قرارگرفته است وسنعی
شده تابا توجه به قبول یا رد فر یههاي تیقیه پاسخی مناسب براي سؤالهاي تیقینه بینابیم .در
ایت بخ

از ریب همبستگی پیرسون و آزمون  tمبتنی بر دو نمونه مستقت و آناویز واریانس بنه

همراه سوو معنی داري در آزمون فر یههاي پژوه

استفاده گردیده است.

فر یه اول:به نظر میرسد بیت ویژگیهاي فردي و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
به عبارتی میانگیت فرصت طلبی پاسخگویان بر حسنب متغیرهناي زمیننه اي متفناوت اسنت.
فر یههاي صفر و مقابت به صورت زیر نوشته میشود.
 :HOفرصت طلبی بر حسب متغیرهاي زمینه اي یتسان است.
 :H1بیت فرصت طلبی بر حسب متغیرهاي زمینه اي تفاوت معناداري وجود دارد.
در آزمون فر یه فوق ،رد فرض صفر و قبول فرض مقابت ،معادل وجود رابوه بنیت فرصنت
طلبی و متغیرهاي زمینه اي است .فرصت طلبی بر حسنب متغیرهناي دو سنویی بنا آزمنون  tدو
نمونه مستقت بررسی و نتای در جدول  4ارایه شده است.
جدول  -3آزمون  tدر بررسی فرصت طلبی بر حسب متغیرهای زمینه ای دو سطحی
مقدار t

درجه آزادي

سوح معناداري

فر یه
فرصت طلبی بر حسب جنسیت

2/296

328

2/39

فرصت طلبی بر حسب داشتت وسیله شخصی

8/73

328

2/227

نتای مندرج در جدول  4نشان میدهد که سوو معنی داري آزمون تفاوت فرصنت طلبنی
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بر حسب جنسیت از خواي  2/23کمتر نیست و ونذا فنرض صنفر رد نمنی شنود و نمت اینتنه
تفاوت معنی داري بیت میانگیتهاي فرصت طلبی بر حسب جنسیت وجود تدارد ،وذا رابونه بنیت
فرصت طلبی و جنسیت تثیید نمی شود .اما سوح معنی داري آزمنون تفناوت فرصنت طلبنی بنر
حسب داشتت وسیله شخصی از خواي  2/23کمتر است و وذا فرض صنفر رد منیشنود و نمت
اینته تفاوت معنی داري بیت میانگیتهاي فرصت طلبی بر حسب داشتت وسنیله شخصنی وجنود
دارد ،وجود رابوه بیت فرصت طلبی و داشتت وسیله شخصی تثیید میگردد.
فرصت طلبی بر حسب متغیرهاي چند سویی با آزمون ( Fتیلیت واریانس) بررسی و نتای در
جدول  3ارایه شده است.
جدول  -5آزمون ( Fتحلیل واریانس) در بررسی فرصت طلبی بر حسب متغیرهای
زمینه ای چند سطحی
مقدار F

سوح معنی داري ()p

ردیف

فر یه

9

فرصت طلبی بر حسب گروه سنی

3/44

2/296

8

فرصت طلبی بر حسب و عیت تثهت

8/39

2/929

3

فرصت طلبی بر حسب درآمد ماهیانه خانوده

1/64

2/222

4

فرصت طلبی بر حسب تیصیالت

9/12

2/962

3

فرصت طلبی بر حسب منوقه میت ستونت

3/16

2/223

6

فرصت طلبی بر حسب نو شغت

3/16

2/299

7

فرصت طلبی بر حسب نو مستت

7/22

2/222

2

فرصت طلبی بر حسب ارزش پووی مستت

2/34

2/222

1

فرصت طلبی بر حسب ارزش پووی خودرو

7/88

2/222

92

فرصت طلبی بر حسب طبقه اجتماعی

9/33

2/836

نتای مندرج در جدول  3بیان میدارد ،سوو معنی داري آزمون تفاوت فرصنت طلبنی بنر
حسب و عیت تثهت ،تیصیالت طبقه اجتماعی از خواي  2/23کمتر نیست و ونذا فنرض صنفر
رد نمی شنود و نمت اینتنه تفناوت معننی داري بنیت مینانگیتهناي فرصنت طلبنی بنر حسنب
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متغیرهاي مذکور وجود تدارد ،وذا رابوه بیت فرصت طلبنی و و نعیت تثهنت ،تیصنیالت طبقنه
اجتماعی تثیید نمی شود .اما سوو معنی داري آزمون در تفاوت فرصت طلبی بر حسب گنروه
سنی ،درآمد ماهیانه خانوده ،منوقه میت ستونت ،نو شغت ،نو مستت و ارزش پنووی مسنتت
از خواي  3%کمتر است و وذا فرض صفر رد میشنود و نمت اینتنه تفناوت معننی داري بنیت
میانگیتها ي فرصت طلبی بر حسب متغیرهاي مذکور وجنود دارد ،رابونه بنیت فرصنت طلبنی و
گروه سنی ،درآمد ماهیانه خانوده ،منوقه میت ستونت ،نو شنغت ،ننو مسنتت ،ارزش پنووی
خودرو و ارزش پووی مستت تثیید میگردد.
فر یه دوم :به نظر میرسد بیت تعلقات مذهبی و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
فر یههاي صفر و مقابت به صورت زیر نوشته میشود.
 :HOتعلقات مذهبی و فرصت طلبیناهمبستهاند( .رابوه وجود ندارد)
 :H1بیت تعلقات مذهبی و فرصت طلبیرابوه وجود دارد.
براي بررسی ایت فرض از آزمون معنیداري همبستگی پیرسون استفاده شد .نتنای بنه شنر
زیر است.
جدول  -6آزمون همبستگی بین تعلقات مذهبی و فرصت طلبی(تعداد)483 :
متغیر وابسته
فرصت طلبی

معیار آماري

تعلقات مذهبی (متغیر مستقت)

ریب همبستگی پیرسون

-2/397

سوح معنی داري )(p

2/298

نتای مندرج در جدول  91-4نشان منی دهند بنا توجنه بنه اینتنه سنوح معننی داري آزمنون
همبستگی بیت تعلقات مذهبی و فرصت طلبیاز خواي  3%کمتر است وذا فرض صفر رد و فنرض
مقابت تثیید منیگنردد .مقندار و عالمنت نریب همبسنتگی پیرسنون بینانگر ارتبنا متوسن و
معتوس بیت تعلقات منذهبی و فرصنت طلبنی اسنت .یعننی بنا افنزای
فرصت طلبی کاه

تعلقنات منذهبی ،مینزان

مییابد.

فر یه سوم :به نظر میرسد بیت بیت سرمایه اجتماعی و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
فر یههاي صفر و مقابت به صورت زیر نوشته میشود.
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 :HOسرمایه اجتماعی و فرصت طلبی ناهمبستهاند( .رابوه وجود ندارد)
 :H1بیت سرمایه اجتماعی و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
براي بررسی اینت فر نیه از آزمنون معننیداري همبسنتگی پیرسنون اسنتفاده شند .نتنای در
جدول  7مندرج است.
جدول  -7آزمون همبستگی بین سرمایه اجتماعی و فرصت طلبی(تعداد)483 :
متغیر وابسته
فرصت طلبی

معیار آماري

سرمایه اجتماعی (متغیر مستقت)

ریب همبستگی پیرسون

2/311

سوح معنی داري )(p

2/222

نتای مندرج در جدول  7نشان میدهد با توجه به اینته سوح معنی داري آزمون همبسنتگی
بیت سرمایه اجتماعی و فرصت طلبی از خواي ( 3%و حتی  )9%کمتر است وذا فرض صنفر رد و
فرض مقابت تثیید میگردد .مقدار و عالمت ریب همبسنتگی پیرسنون بینان منیدارد کنه بنیت
سرمایه اجتماعی و فرصنت طلبنی رابونه مسنتقیم و متوسنوی وجنود دارد و بنا افنزای
اجتماعی ،فرصت طلبی افزای

سنرمایه

مییابد.

فر یه چهارم :به نظر میرسد بیت آنومی و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
فر یههاي صفر و مقابت به صورت زیر نوشته میشود.
 :HOآنومی و فرصت طلبی ناهمبستهاند( .رابوه وجود ندارد)
 :H1بیت آنومی و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
براي بررسی ایت فرض از آزمون معنیداري همبستگی پیرسون استفاده شد .نتنای بنه شنر
زیر است.
جدول  -8آزمون همبستگی بین آنومی و فرصت طلبی(تعداد)483 :
متغیر وابسته
فرصت طلبی

معیار آماري
ریب همبستگی پیرسون
سوح معنی داري )(p

آنومی (متغیر مستقت)
2/323
2/222
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نتای مندرج در جدول  2نشان میدهد با توجه به اینته سوح معنی داري آزمون همبسنتگی
بیت آنومیو فرصت طلبی از خواي  3%کمتر است وذا فنرض صنفر رد منیشنود و فنرض مقابنت
تثیید میگردد .مقدار و عالمت ریب همبستگی پیرسون بیانگر ارتبا متوسن و مسنتقیم بنیت
آنومی و فرصت طلبی است .یعنی با افزای

مییابد.

آنومی ،فرصت طلبی افزای

فر یه پنجم :بیت انسجام اجتماعی و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
فر یههاي صفر و مقابت به صورت زیر نوشته میشود.
 :HOانسجام اجتماعی و فرصت طلبی ناهمبستهاند( .رابوه وجود ندارد)
 :H1بیت انسجام اجتماعی و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
براي بررسی ایت فرض از آزمون معنیداري همبستگی پیرسون استفاده شد .نتنای بنه شنر
زیر است.
جدول  -9آزمون همبستگی بین انسجام اجتماعی و فرصت طلبی(تعداد)483 :
متغیر وابسته
فرصت طلبی

معیار آماري

انسجام اجتماعی (متغیر مستقت)

ریب همبستگی پیرسون
سوح معنی داري )(p

2/921
2/892

نتای منندرج در جندول  14نشنان منی دهند بنا توجنه بنه اینتنه سنوح معننی داري آزمنون
همبستگی بیت انسجام اجتماعی و فرصت طلبی از خواي  3%کمتر نیست وذا فرض صفر رد نمی
شود و فرض مقابت تثیید نمی گردد .به عبنارتی ،بنیت انسنجام اجتمناعی و فرصنت طلبنی رابونه
وجود ندارد.
فر یه ششم :به نظر میرسد بیت فرد گراییو فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
فر یههاي صفر و مقابت به صورت زیر نوشته میشود.
 :HOفرد گرایی و فرصت طلبی ناهمبستهاند( .رابوه وجود ندارد)
 :H1بیت فرد گرایی و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
براي بررسی ایت فرض از آزمون معنیداري همبستگی پیرسون استفاده شد .نتنای بنه شنر
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زیر است.
جدول  -11آزمون همبستگی بین فرد گرایی و فرصت طلبی(تعداد)483 :

متغیر وابسته
فرصت طلبی

معیار آماري

فرد گرایی (متغیر مستقت)

ریب همبستگی پیرسون

2/339

سوح معنی داري )(p

2/222

نتای مندرج در جدول  83-4نشان منیدهند بنا توجنه بنه اینتنه سنوح معننی داري آزمنون
همبستگی بیت فرد گرایی و فرصت طلبی از خواي  3%کمتر است ،وذا فرض صفر رد میشود و
فرض مقابت تثیید میگردد .مقدار و عالمت ریب همبستگی پیرسون بیانگر ارتبنا متوسن و
مستقیم بیت فرد گرایی و فرصت طلبی است .یعنی با افزای

فرد گرایی ،فرصت طلبنی افنزای

مییابد.
فر یه هفتم :به نظر میرسد بیت نظام اخالقی و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
فر یههاي صفر و مقابت به صورت زیر نوشته میشود.
 :HOنظام اخالقی و فرصت طلبی ناهمبستهاند( .رابوه وجود ندارد)
 :H1بیت نظام اخالقی و فرصت طلبی رابوه وجود دارد.
براي بررسی ایت فرض از آزمون معنیداري همبستگی پیرسون استفاده شد .نتنای بنه شنر
زیر است.
جدول  -11آزمون همبستگی بین نظام اخالقی و فرصت طلبی (تعداد)483 :
متغیر وابسته
فرصت طلبی

معیار آماري

نظام اخالقی (متغیر مستقت)

ریب همبستگی پیرسون

-2/317

سوح معنی داري )(p

2/222

نتای مندرج در جدول  84-4نشان منی دهند بنا توجنه بنه اینتنه سنوح معننی داري آزمنون
همبستگی بیت نظام اخالقی و فرصت طلبی از خواي  3%کمتر است ،وذا فرض صفر رد میشنود
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و فرض مقابت تثیید میگردد .مقدار و عالمت ریب همبستگی پیرسون بیانگر ارتبنا متوسن
و مستقیم بیت نظام اخالقی و فرصت طلبی است .یعنی با افنزای
کاه

نظنام اخالقنی ،فرصنت طلبنی

مییابد.

تحلیل رگرسیون
در ایت قسمت تیلیت رگرسیون چند متغیري به منظور بررسی میزان ایر هر یك از متغیرهاي
و متغیرهاي زمینهاي) بر متغیر وابسته فرصت طلبی انجام شده است.

مستقت (سازههاي پژوه

جدول  -12آزمون  Fدر بررسی وجود یا عدم وجود مدل رگرسیونی
آماره  Fسوح معنی داري ()p
33/72

ریت تعییت ()R2
2/677

2/222

نتای جدول  83-4نشان میدهد که سوح معنی داري آزمنون  Fاز خوناي  3%کمتنر اسنت
وذا وجود مدل رگرسیونی معنی دار است .ریب تعییت مدل رگرسیون نشان میدهد کنه 67/7
درصد از تغییرات متغیر وابسته فرصت طلبی توس متغیرهاي مستقت حا ر در مدل (سنازههناي
پژوه

و متغیرهاي زمینهاي) تبییت میگردد.
جدول  -14بررسی ضرایب مدل رگرسیونی (متغیر وابسته :فرصت طلبی)
ریب

آماره t

سوح معنی داري ()p

متغیر
عرض از مبدأ

-2/299

9/66

2/213

جنسیت

2/221

2/13

2/349

ست

2/999

8/92

2/236

تثهت

2/294

2/324

2/644

تیصیالت

2/222

2/496

2/674

درآمد خانواده

2/299

2/779

2/431

منوقه میت ستونت

2/917

3/89

2/222
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جدول  -14بررسی ضرایب مدل رگرسیونی (متغیر وابسته :فرصت طلبی)
ریب

آماره t

سوح معنی داري ()p

متغیر
نو مستت

2/289

9/329

2/933

نو شغت

2/892

9/12

2/247

ارزش پووی مستت

2/891

4/11

2/222

ارزش پووی خودرو

2/934

8/932

2/233

طبقه اجتماعی

2/232

9/211

2/873

تعلقات مذهبی

-2/218

-8/338

2/298

سرمایه اجتماعی

2/928

8/128

2/292

آنومی

2/966

3/312

2/222

انسجام اجتماعی

-2/284

-2/336

2/369

فرد گرایی

2/922

3/166

2/222

نظام اخالقی

-2/939

-3/388

2/229

با توجه به جدول  ،86-4مشاهده میشود که در مدل رگرسیونی ،سوو معنی داري برخنی
متغیرهننا نظیننر « جنسننیت »« ،تثهننت»« ،تیصننیالت» « ،درآمنند خننانواده »« ،نننو مس نتت»« ،طبقننه
اجتماعی» و « انسجام اجتماعی» به همراه عرض از مبدأ ،از خواي  2/23کمتنر نیسنت و ونذا اینر
متغیرهاي مذکور به همراه عرض از مبدأ در مدل رگرسیون معنی دار نیستند .سوو معنی داري
رایب متغیرهاي « ست»« ،منوقه میت ستونت »« ،نو شغت »« ،ارزش پنووی مسنتت » « ،ارزش
پووی خنودرو » « ،تعلقنات منذهبی » « ،سنرمایه اجتمناعی» « ،آننومی » « ،فردگراینی » و « نظنام
اخالقی » از خواي 2/23کمتر اسنت ،ونذا اینر نرایب منذکور در مندل رگرسنیونی معننی دار
هستند .توجه شود که رایب برخی متغیرهاي مستقت در مندل رگرسنیون ،منفنی شنده اسنت و
ایت به دویت حضور ه م زمان متغیرهاي مسنتقت و تنثییر متغیرهناي مسنتقت بنر همندیگر در مندل
رگرسیون است .مدل رگرسیونی به صورت زیر ارایه میگردد.
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(آنومی)( -2/966نو شغت)( -2/892منوقه میت ستونت)( + 2/917ست)  = 2/999فرصت طلبی
(ارزش پووی خودرو)( -2/934ارزش پووی مستت)( + 2/891تعلقات مذهبی)-2/218
(سرمایه اجتماعی)( + 2/928فردگرایی)( + 2/922نظام اخالقی)- 2/939

بحث و نتیجه گیری
تیقیه حا ر به منظور بررسی عوامت اجتماعی و فرهنگی مؤیر بر پیدای

فرصت طلبنی در

بیت شهروندان  82تا  62ساوه شهر اصفهان انجام گرفته است .براي اندازگیري فرصت طلبی کنه
متغیر وابسته تیقیه بنوده اسنت ،از  94گوینه اسنتفاده شند .بنراي سننج

همسنانی و همننوایی

درونی گویهها از آزمون آوفاي کرونباخ استفاده شده است .نتای ایت آزمنون بنا آوفناي 2/711
حاکی از همنوایی درونی گویههاست .نتای توصیفی تیقیه نشنان منیدهند کنه شنهروندان 82
سال به باتي اصفهانی ،در زمینه فرصت طلبی میانگیت  3/23و انیراف معیار  2/79را بنه دسنت
آورده اند که نشان دهنده فرصت طلبی در حد متوس رو به بات است .نتای آزمنون همبسنتگی
بیت متغیر زمینه اي ست و فرصت طلبی نشان میدهد کنه رابونه معننی داري بنیت سنت و فرصنت
طلبی وجود دارد .همچنیت ریب همبستگی به دست آمده نشان دهنده همبستگی منفی بنیت دو
متغیر ست و فرصت طلبی است به عبارتی می توان اینگونه اغعنان داشنت کنه بنا بنات رفنتت سنت
افراد ،میزان فرصت طلبی در آنها کمتر میشود .در واقر میتوان اینگونه استدتل کرد که با بات
رفتت ست ،افراد سعی میکنند از رفتارهایی که ممتت است به دیگران نرر برسناند بپرهیزنند و
بیشتر از اینته به فتر منافر مادي خود باشند به سمت معنویات گام بردارند .همچنیت رابونه بنیت
طبقه اجتماعی به عنوان یتی از متغیرهاي مستقت تیقیه نشان میدهد که بنیت طبقنه اجتمناعی و
فرصت طلبی رابوه تقریبا معنی داري وجود دارد .همبستگی به دست آمنده نشنان منیدهند کنه
هرچه ویژگیهاي فردي افراد باتتر میرود گرای

افراد به فرصت طلبی نیز بیشتر میشنود .در

اینجا میتوان اینگونه اغعان داشت که از آنجایی که افراد در طبقات بنات فرصنتهناي بیشنتري
براي دست یابی به منافر مادي دارند ،بیشتر به سمت کن هاي فرصت طلبانه کشیده منیشنوند.
حال آنته افرادي که در طبقات پایینتر قرار دارند فرصتهاي پنی

روي کمتنري دارن و ابنزار

دست یابی به بسیاري از منافر را در اختیار ندارند .اوبته ایت استدتل نمی تواند قاطعانه باشد و بنا
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توجه به نو و سوح منافر میتواند متغیر باشد .رابوه بیت دینداري و فرصت طلبی نشان میدهند
که بیت ایت دو متغیر رابوه کامال معنی داري وجود دارد ،هم چنیت هم بسنتگی بنه دسنت آمنده
حاکی از آن است که رابوه بیت دینداري و فرصت طلبی منفی است؛ یعنی هرچه دینداري افراد
باتتر باشد ،میزان فرصت طلبی آنها کمتر میشود .رابوه بیت سرمایه اجتماعی به عنوان یتنی از
متغیرهاي مستقت تیقیه و فرصت طلبی به عنوان متغیر وابسته نشان میدهد که بیت ایت دو متغینر
رابوه معنی دار و مستقیم ووی منفنی وجنود دارد ،یعننی افنرادي کنه سنرمایه اجتمناعی بیشنتري
دارند ،رفتارهاي فرصت طلبانه کمتري دارند .در ارتبا با ابعاد سرمایه اجتماعی نیز ،نتای نشان
میدهد که مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و پیوستگی اجتماعی ،رابوه منفی اي با فرصت
طلبی دارند؛ یعنی هرچه مشارکت اجتماعی افراد بیشتر میشود رفتارهناي جمنر گرایاننه و اینر
فرصت طلبانه آنها بیشتر میشود ،هرچه سوح اعتماد بیت مردم بیشتر میشود ،افراد رفتارهاي که
میتواند باعث عدم موفقیت دیگران و حتی رر به آنهنا شنود ،را کمتنر انجنام منیدهنند .هنم
چنیت با افزای

پیوستگی در جامعه ،افراد هر چه بیشنتر سنمت جمنر گنرای

پیندا منیکننند از

میزان رفتار فرصت طلبانه در جامعه کاسته میشود .نتای مربو بنه آزمنون همبسنتگی پیرسنون
فرصت طلبی بر حسب آنومی نشنان منی دهند کنه تفناوت معننی داري بنیت دو متغینر آننومی و
فرصت طلبی وجود دارد ،یعنی هرچه آنومی در جامعنه زیناد شنود فرصنت طلبنی نینز افنزای
میابد .به عبارتی نوعی همبستگی مثبت و مستقیم بیت ایت دو متغیر وجنود دارد .اسنتدتل حناکم
بر ایت همبستگی ایت است که فرصت طلبی خود نوعی آنومی و بی هنجاري اسنت .در واقنر از
جمله شاخصهایی که توانستیم با آن فرصت طلبی را بسننجیم آننومی بنود .رابونه بنیت انسنجام
اجتماعی به عنوان یتی از متغیرهاي مستقت تیقیه و فرصت طلبی به عنوان متغینر وابسنته نشنان
میدهد که بیت ایت دو متغیر رابوه معنی دار و مستقیم ووی منفی وجود دارد .یعنی هرچنه مینزان
انسجام اجتماعی در جامعه و در بیت افراد افزای
گرایانه در جامعه کاه

یابد ،میزان فرصت طلبی و رفتنارهناي خنار

مییابد .براي آزمون رابوه بیت فردگراینی و فرصنت طلبنی از آزمنون

همبستگی پیرسون استفاده شد که نتای آن نشان میدهند کنه بنیت فردگراینی و فرصنت طلبنی
رابوه معنی داري وجود دارد .یعنی با باترفتت فرد گرایی ،خویشاوند سناتري و روابن ابنزاري
در جامعه میزان فرصت طلبی نیز افزی

مییابد .نتای تیقیه نشان میدهد بنیت فرصنت طلبنی و
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معیارهاي اخالقی رابوه وجود دارد و همبستگی به دست آمده بیت ایت دو متغیر فرصت طلبنی و
نظام اخالقی نشان دهنده رابوه منفی بیت آنهنا اسنت .بنه عبنارتی هرچنه افنراد بیشنتر معینرهناي
اخالقی را رعایت کنند ،کن هاي فرصت طلبانه کمتري از خود نشان میدهند.
منابع
 -9ازکیا ،مصوفی ،افاري ،االمر ا ،9322 ،بررسی رابوه بیت انسجام اجتماعی و مشارکت
اجتماعی و مشارکت اجتماعی سازمان یافته روستائیان درنواحی روستایی شهرستان کاشان،
مجله اقتصاد کشاورزي و توسعه ،سال نهم ،شماره36
 -8اشرف ،احمد ،9333 ،گژرفتاري مسایت انسانی و آسیبشناسی اجتماعی ،انتشارات
آموزشگاه عاوی خدمات اجتماعی ،تهران
 -3اعظم آزاده ،منصوره ،توکلی ،عاصفه ،9326 ،فردگرایی ،جمر گرایی و دیت داري ،مجله
مواوعات فرهنگی و ارتباطات ،سال سوم ،شماره1
 -4افروغ ،عماد ،9372 ،خرده فرهنگها ،مشارکت و وفاق اجتماعی ،مجمو مقاتت وفاق
اجتماعی و فرهنگ عمومی ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
تهران.
 -3امیرکافی ،مهدي ،9322 ،اعتماد اجتماعی و عوامت مؤیر برآن ،نمایه پژوه  ،شماره سوم.
 -6اوجاقلو ،سجاد ،زاهدي ،میمد جواد ،9324 ،بررسی اعتماد اجتماعی و عوامت مؤیر بر آن
در بیت ساکنان شهر زنجان ،مجله شناسی ایران ،دوره ششم ،شماره .4
 -7ایزدي ،علی میمد ،9323 ،چرا عقب ماندهایم؟ جامعهشناسی مردم ایران ،نشر علم
 -2باستانی ،سوست ،9327 ،بررسی سرمایه اجتماعی شبته در  92میله تهران؛ بررسی جایگاه
رواب میلی در شبتههاي اجتماعی ،مجله مواوعات اجتماعی ایران ،ویژه نامه شهر و میله،
شماره .74
 -1بودون ،ریمون ،9321 ،ارزیابی انتقادي نظریههاي تغییر اجتماعی ،ترجمه االمر ا
جمشیدها ،نشر علم
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 -92بیات ،فریبرز ،9323 ،اخالق و نظم اجتماعی پایدار ،مجموعه مقاتت اوویت همای

ملی

طر مسائت جامعهشناسی ایران.
 -99بیرو ،آوت ،9366 ،فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمه باقر ساروخانی ،انتشارات کیهان ،تهران
 -98پیران ،پرویز ،و همتاران ،9323 ،کار پایه مفهومی و مفهوم سازي سرمایه اجتماعی (با
تثکید بر شرای ایران) فصلنامه رفاه اجتماعی ،شماره .83
 -93تاجبخ  ،کیان ،9323 ،سرمایه اجتماعی ،اعتماد ،دموکراسی ،و توسعه ،ترجمه افشیت
خاکباز و حست پویان ،نشر شیرازه ،تهران
 -94جوادي یگانه ،میمد ر ا،هاشمی ،سید یاء ،9327 ،نگاهی جدید به مناقشه فردگرایی و
جمر گرایی در جامعه شناسی ،فصلنامه علوم اجتماعی
 -93چلبی ،مسعود ،9378 ،وفاق اجتماعی ،فصلنامه علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،شماره 3
 -96چلبی ،مسعود ،9373 ،تیلیت شبته در جامعه شناسی ،فصلنامه علوم اجتماعی ،شماره دوم،
پنجم و ششم
 -97چلبی ،مسعود ،9373 ،جامعه شناسی نظم ،تشریح و تیلیت نظري نظم اجتماعی ،نشر نی
 -92چلبی ،مسعود ،9323 ،تیلیت اجتماعی در فضاي کن  ،نشر نی
 -91دریاپور ،زهرا ،9326 ،ساختار ارزشی و مناسبات نسلی ،پژوه

جوانان ،فرهنگ و جامعه،

بهار و تابستان
 -82دورکیم ،امیت ،9329 ،درباره تقسیم کاري اجتماعی ،ترجمه باقر پرهام ،نشر مرکز
 -89راافر ،حسیت ،9323 ،قدرت ،سیاستهاي اقتصادي و فساد در ایران ،مجموعه مقاتت
آسیبهاي اجتماعیهاي اجتماعی ایران ،انجمت جامعه شناسی ایران ،نشر آگه ،تهران
 -88رفیر پور ،فرامرز ،9326 ،سرطان اجتماعی فساد ،شرکت سهامی ،نشر انتشار
 -83رفیرپور ،فرامرز ،9372 ،آنومی یا آشفتگی اجتماعی ،نشر سروش
 -84روشه ،گی ، 9376 ،جامعه شناسی تاوتوت پارسونز ،ترجمه عبداویسیت نیك گهر ،مؤسسه
فرهنگی انتشارات تبیان ،تهران
 -83ریترز ،جورج ،9327 ،نظریههاي جامعهنشاسی دوران معاصر ،نشر نی
 -86زمردي ،میمد ر ا ،9323 ،جامعهشناسی فرصتطلبی ،نشریه گزارش ،شماره 932
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 -87ساروخانی ،باقر ،9372 ،دایره اومعارف علوم اجتماعی ،نشر کیهان
 -82ساروخانی ،باقر ،9373 ،روش هاي تیقیه در علوم اجتماعی ،پژوهشگاه علوم انسانی و
مواوعات فرهنگی ،تهران
 -81سراج زاده ،حسیت ،9323 ،چاو هاي دیت و مدرنیته :مباحثی جامعه شناختی در دینداري و
ستوترشدن ،انتشارات طر نو
 -32سیدمت ،استیون ،9326 ،کشاک

آرا در جامعه شناسی ،ترجمههادي جلیلی ،نشر نی

 -39شار پور ،میمود ،9323 ،ابعاد و کارکردهاي سرمایه اجتماعی و تبییت مووفههاي
کارکردي آن ،فصلنامه فرهنگی اجتماعی زریبار ،سال یازدهم ،شماره 66
 -38شهریاري ،حمید ،9323 ،فلسفه اخالق در تفتر ارب :از دیدگاه اوسریر مك اینتایر،
انتشارات سمت
 -33شیانی ،ملییه ،میمدي ،میمد علی ،9326 ،تیلیت جامعهشناختی احساس آنومی اقتصادي
در میان جوانان ،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ،شماره 99
 -34صادقی ،میمد ر ا ،9379 ،پایههاي اجتماعی اخالق ،نشر اشاره
 -33صانعی ،پرویز ،9378 ،جامه شناسی ارزشها ،کتابخانه گن دان  ،تهران
 -36صداقت ،کامران ،9324 ،بررسی نق

عوامت فرهنگی – اجتماعی مؤیر بر قانون گرایی و

قانون گریزي شهروندان تبریز ،پایان نامه دکتري ،دانشگاه اصفهان
 -37عباس زاده ،میمد ،9327 ،بررسی عوامت مؤیر بر مشارکت شهروندان در امور شهري،
پایان نامه دکتري جامعه شناسی ،دانشگاه اصفهان
 -32علیزاده اقدم ،میمد باقر ،9322 ،مواوعه سبك زندگی سالمت میور شهروندان :امیدها و
بیمها ،پایان نامه دکتري رشته جامعه شناسی ،دانشگاه اصفهان
 -31افاري ،االمر ا ،9327 ،سازه سرمایه فرهنگی و منابر موود آن ،رشد آموزش علوم
اجتماعی ،دوره دوازدهم ،شماره 8
 -42فیلد ،جان ، 9326 ،سرمایه اجتماعی ،ترجمه االمر ا افاري و حسیت رمضانی ،انتشارات
کویر ،تهران

بررسی عوامت اجتماعی و فرهنگی مویر بر پیدای

فرصتطلبی در شهر اصفهان 913 /

 -49قائمی ،علی ،9372 ،آسیبها و عوارض اجتماعی (ریشهیابی ،پیشگیري ،درمان) ،انتشارات
امیري
 -48کریمی ،یوسف ،9329 ،روان شناسی اجتماعی ،نشر ارسباران ،تهران
 -43کلمت ،جیمز ،9377 ،بنیادهاي نظریه اجتماعی ،ترجمه منوچهر صبوري ،نشر نی ،تهران
 -44کوپایی ،زهرا ،9322 ،تیلیت عوامت جامعه شناختی مؤیر بر نشا

اجتماعی در شهر

اصفهان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان
 -43کوزر ،ووئیساي ،برنارد ،روزنبرگ ،9372 ،نظریههاي بنیادي جامعه شناختی ،ترجمه
فرهنگ ارشاد ،نشر نی
 -46کوئت ،بررسی ،9378 ،مبانی جامعهشناسی ،انتشارات سمت
 -47کیوان آرا ،میمود ،9326 ،اصول و مبانی جامعه شناسی پزشتی ،انتشارات دانشگاه علوم
پزشتی اصفهان ،اصفهان
 -42گیدنز ،آنتومی ،9376 ،جامعهشناسی ،ترجمه منوچهر صبوري ،نشر نی ،تهران
 -41گیدنز ،آنتومی ،9377 ،تجدد و تشخیص ،ترجمه ناصر مؤفقیان ،نشر جی ،تهران
 -32میسنی تبریزي ،علیر ا ،9372 ،بیگانگی ،فصلنامه علوم اجتماعی ،شماره 8
 -39میمدي اصت ،عباس ،9327 ،جامعه شناسی تاوتوت پارسونز ،نشر علم ،تهران
 -38مختاري ،مر یه ،9322 ،تبییت جامعه شناختی کیفیت زندگی ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه دهاقان
 -33ملتی ،خسرو ،9379 ،اخالق و رواب اجتماعی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران
 -34ممتاز ،فریده ،9329 ،انیرافات اجتماعی ،دیدگاهها و نظریهها ،چاپ اول ،انتشارات شرکت
سهامی ،تهران
 -33موسوي ،یعقوب ،9323 ،جهانی شدن فرصتی براي از بیت بردن تهدیدها ،روزنامه اران،
سال دوازدهم ،شماره 3469
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