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 چکيده
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اصول و قواعد اجتمااعی خاود باه فاواف ی      بارۀدر ای چه افراد جامعه چنان .داللت دارد
در ایا   . دست یافته است فوافقاجتماعی یا  همبستگیآن جامعه به  دست یابند،جمعی 

شامار   مهم و مؤثر بر همبساتگی اجتمااعی باه    پژوهش، محرومیت نسبی یکی از عوامل
 . رود می

برای بررسی ارفباط بی  دو مفهوم احساس محرومیت نسبی و همبستگی اجتمااعی  
ای با سه بخش بارای سان ش همبساتگی اجتمااعی،       بی  جوانان شهر فهران، پرسشنامه
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جنس و اشتهال با همبستگی اجتماعی را فأیید کرد اما متهیرهای س ، فأهل، فحصیالت 
هاای اصا ی    آزماون فرضایه  . مبستگی اجتمااعی بودناد  ارفباط با ه و منط ۀ سکونت بی
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و بيان مسئله مقدمه  
خاطر و فعهد مشترک افراد نسبت به اجتماع م ی است و با  همبستگی به معنای احساس فع ق

یی با زور و اجبار یا آوا گرایی یا نفوذ اجتماعی ففاوت دارد که دربرگیرندۀ هم نوایی، هم هم

درح ی ت همبستگی، . نارضایتی است؛ از ای  رو برای ثبات و فداوم جامعه ضروری است

سوییِ ک ی  ها و هن ارهای مشترک است که به هم فواف ی درونی و خودخواسته بر سر ارزش

به خود شناسان اولیه را  ای است که فوجه بیشتر جامعه اهمیت ای  موضوع فا اندازه. ان امد می

از جم ۀ ای  ... ج ب کرده بود؛ اگوست کنت، دورکیم، زیمل، پارفّو، وبر، پارسونز، کوزر و

با . اند شناسان هستند که در زمینۀ همبستگی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن پژوهش کرده جامعه

یخ وجود ای  فالش برای برقراری نظم از راه ای اد همبستگی در جامعه، قدمتی طوالنی در فار

و    : 11  چ بی، )گاه ای  همبستگی جمعی کامل به وجود نیامده است  بشر دارد؛ اگرچه هیچ

31 .) 

هاای   درک همبستگی اجتماعی، مبتنی بر ای  فصور است کاه ففکارات، احساساات و کانش    

بناابرای  وجاود همبساتگی در    (. Krueger, 1998: 163, 165)دیگران شبیه خود شاخص اسات   

ن ر به گساترش محتاوای مشاارکت ماردم در نهادهاای اجتمااعی شاود و        جامعه ممک  است م

گاران بای  همبساتگی اجتمااعی و      برخای پاژوهش  . های داخ ی را کاهش دهاد  احتمال درگیری

همبستگی همچنای   (. 5 5:  11 بنت و بالنی، )اند  ف ویت اخالقی جامعه ارفباط معناداری یافته

دهد؛ در  ظرفیت همکاری شهروندان را افزایش می در شرایط مخت ف بحران یا شکوفایی جامعه،

مبتنی بار  ، زیرا کنترل اجتماعی و نظم قرار دارددر حد پایینی  ، مشکالت و مسائلۀ سازگارجامع

راحتی هن ارهای اجتمااع خاود    و درونی در آن حاکم است و در آن صورت، افراد به همبستگی

. دهناد  مای فشاکیل   برد اهداف اجتماعی پیش ایبرداوط بانه و های ارادی  و گروهکرده را درونی 

بنابرای  وجود همبستگی اجتماعی ممکا  اسات فرآیناد فوساعه را در جواماع سارعت بخشاد        

 (.  3 : 81  ن دی، )

شاده اسات    درح ی ت مسئ ۀ اص ی، کنترل فحوالت فاریخی و فطبیق آن با شارایط دگرگاون  

فوانی در درک شارایط خاا ت فااریخی و    با وجود ایا  در شارایطی، ناا   (.  1: 18  بی ،  جهان)

های موجود، همراهیِ همدالنه و همبستگی افراد جامعه را سسات کارده و    مشکالت و نابسامانی

بنابرای  عوام ی کاه در درک یاا احسااس ماا باودن،      . کند را ناپایدار می "ما بودن"اعت اد آنها بر 
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در جامعه کاهش دهند؛ ای  عوامل کنند، ممک  است سط  همبستگی اجتماعی را  فضاد ای اد می

وجاود   ها از جم ه عوام ی هستند که در جامعه ففااوت باه   نابرابری. زنند اغ ب به ف زیه دام  می

شناسی اجتماعی، نابرابری به پیادایش احسااس محرومیات اجتمااعی و      رواندیدگاه از . آورد می

 .ان اماد  یش فضاد در جامعه مای نارضایتی و افزا که سران ام بهشود  عدالتی من ر می احساس بی

از ای  رو براساس دیدگاه بالو، یگانه راه ج وگیری از افازایش پراکنادگی اجتمااعی یاا کااهش      

. شوند ها ای اد می بردن فنگناهایی است که در نتی ۀ گسترش نابرابری همبستگی در جامعه، ازبی 

شاهروندان فزونای یاباد؛    ها، ممک  است حس فبعای  در   درصورت کاهش نیافت  ای  نابرابری

، اعضاای یاک شابکه در صاورت احسااس فبعای  از ساوی        181 براساس پژوهشی در سال 

: 181 الولار و جینگکاو،   )شاود   ط بی در آنها بیشتر مای  های مرکزی، میزان فمایل به ف زیه گروه

 ها یا فالش بارای ففهایم درسات آنهاا     بنابرای  کوشش برای پیشگیری از گسترش نابرابری(.  6

 . ممک  است گسترش همبستگی اجتماعی را در پی داشته باشد

موانع  در ن شکه از آن ای است  به گونهما  ۀجامع بنا به اظهار برخی مح  ان، اکنون شرایط

 ،افزایش جمعیت و رشد شتابان شهرنشینی .شود ه میاجتماعی نام برد همبستگی ای اد و فثبیت

درونی و  محیط گستردگی اطالعاتتماعی و اقتصادی، سریع اج ، فهییراتگوناگونوجود اقوام 

رایطی ما ش در چنی  .در ایران کاهش یابد طور بال وه فهم مشترک شد فا به سببکه ... وبیرونی 

 آن قرار گیرندۀ ال و فراگیر نیاز داریم که همه داوط بانه در سایفعت نسبیِهمبستگی  ای گونهبه 

 وروند  شمار می به  موانع همبستگی که مسائ یۀ زمین در اآماره برخی وجود. (1 : 11  چ بی، )

برای . کند ا را گوشزد میآنهبیشتر به ازبی  بردن  فوجه لزوم  ه،ئمس ای  با مرفبط دیگرِ عوامل نیز

در  118 سال  کند، های درآمدی را آشکار می در ن ش شاخصی که ففاوت ، نمونه ضریب جینی

 دهندۀ حاصل از افزایش فروش نفت نشان درآمدِگسترش  با وجودکه رسید  58/1به ایران 

 مرکز سوی از نیز ساله 5 -1 بیکاری جوانان  آمار 81   سال .درآمد است ناعادالنه بودن ف سیم

 (.81   :سایت بانک مرکزی)درصد رسیده است  1 /3درصد افزایش به  3/1آمار ایران با 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
فر شدن ف سیم  گر وخیم فر شود نشان هرچه به یک نزدیک شود و ضریب جینی بی  صفر و یک فعریف می . 

نشان داد   ییزاکی. درآمدهاست و هرچه به صفر نزدیک شود، به معنای فعادل بهتر و بیشتر در ف سیم درآمدهاست

که یک ضریب مناسب در میانگی  محرومیت نسبی جامعه، ضریب جینی و میانگی  درآمد جامعه است 

(Chakravarty & Et al, 1995: 1.) 
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ت کشور زیر خط جمعیبیش از ده می یون نفر از گفتۀ رئیس مرکز آمار ایران اکنون  بههمچنی  

ای  هر جامعه: گوید بالو می. ف ر مط ق و بیش از سی می یون نفر زیر خط ف ر نسبی قرار دارند

گونی بیش از اندازه  آوردن ناهم های گسترده را دارد، ولی هرگز قادر به فاب فوان فحمل نابرابری

های  ها و محرومیت ای از نابرابری گوشهف ط ها که آمار وجود ای (. 511: 15  ریتزر، )نیست 

موقعیت خا  خود دلیل به  ایران ۀجامعدهد؛ در چنی  شرایطی  را نشان می موجود در جامعه

ها و  فنش هشبیش از هر زمان دیگری نیازمند کا شایداکنون  ، در جهان و شرایط ویژه

زیرا جوامع معموالً بدون . است اشتراک و همبستگی عمومیبه  دستیابیو  یهای داخ  فضارب

 .همبستگی در درازمدت قادر به ادامۀ حیات نخواهند بود

در صورت ای اد  ی نامبردهها ها و نابرابری د که آیا محرومیتشو می بیان اکنون ای  پرسش

از جریان ک ی   افراد و اجتماع از و باعث دور شدن برخی هستنداحساس محرومیت، خطرآفری  

و سران ام با فوجه ؟ گذارد میهمبستگی موجود در جامعه فأثیر ای  مسئ ه بر د؟ آیا شو میجامعه 

 به جوان بودن جامعۀ ایران، چه فأثیری بر جوانان دارد؟ 

  مباني نظری

 همبستگي اجتماعي

هایی است که نظم، ثبات و انس ام اجتماعی را بررسی  ای از نظریه نظریۀ همبستگی، م موعه

ها و قوانی   ه به حفظ و ادامۀ نظم در جامعه فوجه دارد و با هن ارها، ارزشای  نظری. کند می

آزاد ارمکی، (. 63: 15  بیرو، )شده، به صورت گسترده یا جمعی سروکار دارد  پذیرفته

: 81  آزادارمکی، )داند  همبستگی اجتماعی را یکی از مفاهیم ک یدی در زمینۀ ع وم اجتماعی می

 .پرداخته است اجتماعیهمبستگی شناسی است که به موضوع    جامعهاگوست کنت نخستی(. 1 

ایستایی عبارت از مطالعۀ موضوعی . شناسی کنت است پویایی و ایستایی، دو زمینۀ اص ی جامعه

از . گر نظم اساسی هر جامعه است نامد و روش  است که وی آن را همبستگی اجتماعی می

ایستایی است که نشیب و فرازهای ای  نظم بنیادی را دیدگاه کنت، پویایی اجتماعی خود فابع 

شود  کند؛ زیرا براساس نظم هر جامعۀ انسانی، چگونگی فاریخ آن فهمیده می برای ما فرسیم می

های نظری کارکردگرایان  همبستگی اجتماعی از مباحث اص ی و از پایه(. 5  -6:  8  آرون، )

. کارکردگرا با رویکرد همبستگی یکسان است پردازان اغ ب فح یل نظریه. رود به شمار می

دورکیم  دیدگاهاز  همبستگی. دانند بر نظم و همبستگی می کارکردگرایان، اساس جامعه را مبتنی
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و شرط ثبات و هستی شود  میها  هماهنگی اراده سببزیرا  ؛ای است اول هر جامعهۀ درج ۀ ئمس

زان همبستگی اجتماعی و چگونگی آن از دیدگاه دورکیم فکامل جامعه به می. اجتماعی است

مت ابل و پیوندها نیز وجود  میان ای  همبستگیِ که عامل ارفباط( 36 : 81  ن دی، )بستگی دارد 

همواره نیز پارسونز از سوی دیگر (.  1 :18  بی ،  جهان)همگانی است  همبستگییا  اشتراک

 پرسشی برای پاسخ به ای  اجتماعی را کوشش ۀنظری وی. استکرده بر ثبات و نظم فأکید 

پارسونز مشکل اساسی نظام اجتماعی را در  پذیر است؟ انکداند که نظم اجتماعی چگونه ام می

مندی زندگی اجتماعی از نظم اخالقی  براساس دیدگاه پارسونز، قاعده. داند بُعد انس امی آن می

از  نیز متأثرپارسونز . اند آن را پذیرفتهاعضای جامعه  بیشترگیرد که  مشترکی سرچشمه می

نظام ارزشی  یۀاپبر موجود بی  اعضای جامعه اجتماعی را ناشی از روابط همبستگی ،دورکیم

نظم اجتماعی براساس پیروی اعضای معت د است که  برخالف هابزپارسونز  .داند می مشترک

دیگر پیوند ها را در جامعه به یک اخالقی انسان همبستگی ناممک  است؛ جامعه از منافع خودشان

کنش  اص ی ویژگیسه  ،نظام اجتماعیاثر خود،  پارسونز در(. 5 3 : 1  ورس ی، )دهد  می

و  در نظام اجتماعیجایگیری در نظام شخصیت،  جایگیری: داند را از هم متفاوت میآدمی 

کنش،  ویژگی ای  سه بارۀپارسونز در ابتداییبحث . های فرهنگی در الگوها یا نظام جایگیری

پارسونز فأیید همچنی  (. 5   -6 :11  همی تون، )است پیوند و ارفباط با یکدیگر  مونپیرا

زیرا با . کند که نظام شخصیت در بروز و ای اد همبستگی اجتماعی ن ش فراوانی دارد می

شود که خود عامل  پذیر می های مشترک امکان کالبدشکافیِ نظام شخصیت، دستیابی به ارزش

شود که  های شخصیت فشکیل می نظام اجتماعی از نظام .با یکدیگر است ها راستاشدن کنش هم

پارسونز همی  . است و عامل محرکۀ نظام اجتماعی هستند( نیازی)دربرگیرندۀ فمایالت اساسی 

(.  6 -61 : 16  روشه، ) نامد یافتۀ فمایالت اساسی را متهیرهای الگویی می م موعۀ سازمان

کنندۀ هن ارها در  های ارزشیِ عام و کنترل لگویی در ن ش گرایشکردن متهیرهای ا وی با بیان

های  الگوهای مس طِ گرایش"های فردی در نظام شخصیت، برای  گیری نظام اجتماعی و فصمیم

پارسونز، منبع  ع یدۀبه (. 1  : 11  همی تون، )اهمیتی ویژه قائل است  "ارزشی در فرهنگ

سازمان  گونۀدو  بی فونیس  مورد نظر  ۀجامع -ماعتمتهیرهای الگویی، همان فمایز مشهور ج

ای متشکل از پنج مفهوم دو  متهیرهای الگویی م موعه (.11  :11  همی تون، )اجتماعی است 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Gemeinschaft- Gesellschaft 
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( انتشار)ففاوفی عاطفی، پراکندگی  واکنش عاطفی م ابل بی: سازند که عبارفند از جزئی را می

کتساب م ابل انتساب و خویشت  م ابل جمع گرایی، ا گرایی م ابل خا  م ابل اختصا ، عام

گرایی،  وجود متهیرهایی مانند عام(. 8  - 1  : 11  همی تون، ( )ف دم مصال  جمعی بر فردی)

ن دی، )طرفی ارزشی در جامعه حاکی از همبستگی اجتماعی عام بی  افراد است  اکتسابی و بی

مثبت اجتماعی را فشکیل داده و  اساس زندگی"براساس دیدگاه بیرو همبستگی، (. 31 : 81  

بیرو، ) "شود پاشیدگی ساخت جامعه و حیات اجتماعی می سازمانی، ازهم نبود آن موجب بی

همبستگی اجتماعی ممک  است به کاهش انحراف از قواعد اجتماعی، فساد (. 63: 15  

میان سیاسی، اخالقی و اداری، پیشگیری از رواج خویشاوندگرایی و درم موع کاهش شکاف 

(.  3 : 81  ن دی، )اخالق نظری و عم ی و چندپارگی و افزایش انس ام اجتماعی من ر شود 

عبدال هی کارکردهای همبستگی را پذیرش همگانی قوانی  و هن ارها، پیوند با نهادهای 

از (. 1 : 18  عبدال هی، )داند  دهندۀ ای  قوانی  و احساس گستردۀ هویت و وحدت می فرویج

شمار  گذاری در جامعه به ریزی و سیاست بستگی اجتماعی پایه و اساس هرگونه برنامهای  رو هم

پردازان همبستگی اجتماعی در جامعه  بر ای  اساس برخی از نظریه(.  3 : 81  ن دی، )رود  می

اند؛ همبستگی مفهومی متحدکننده و انتزاعی است و  را با انرژی در ع م فیزیک م ایسه کرده

 . های بیشتری است فاهیم و فرضیهدربرگیرندۀ م

 احساس محروميت نسبي

مفهاوم   (131 ) "سارباز آمریکاایی  "و همکارانش در اثر کالسایک    نخستی  بار ساموئل استوفر

م ایساه    خودش را با دیگاری   براساس ای  مفهوم، اگر شخص. را بیان کردند محرومیت نسبی

اس ذهنایِ متنااق  در ارزیاابی از    شان، شخص احس کند، درصورت ففاوت در سط  محرومیت

وجودآماده   کند؛ اگر م ایسه با فردی محاروم ان اام شاود، حالات باه      موقعیت دیگری ف ربه می

های اجتمااعی باه    درح ی ت، م ایسه(.  8 :   1 ، 3دیویس)شود  نامیده می "محرومیت نسبی"

نز، محرومیت نسابی باه   از دیدگاه گید. دهند ای، مبنای نظریۀ محرومیت نسبی را فشکیل می گونه

بارد   که فرد در آن به سر مای  ای معنای ففاوت میان دو سط  زندگی شخص است، سط  زندگی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Stouffer, S. 

2. Ego 

3. Alter 
4. Davis 
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بارای  ( 166 )رانیسام   (.  8: 16  گیادنز،  )بایسات از آن برخاوردار باشاد     با سطحی که مای 

جامعاه   فردی که بیشترِ افاراد : برد ای را به کار می فوصیف بیشتر احساس محرومیت نسبی، نمونه

داند، اغ ب ممکا  اسات خاود را باا آنهاا       که خودش را ناموفق می بیند در حالی یافته می را فرقی

  گاار  دیادگاه از . آورد وجاود مای   م ایسه کند، و ای  موضوع در او احساس محرومیت نسبی باه 

خاویش باا     های ارزشای  با احساس بازیگران مبنی بر وجود اختالف میان فوقعمحرومیت نسبی 

های ارزشی، آن دسته از کاالها و شرایط  فوقع. شود ظاهری محیط فعریف می  های ارزشی ب یتقا

های ارزشی به مساائ ی مرباوط    قاب یت. دانند زندگی است که مردم خود را به حق شایستۀ آن می

شوند؛ شرایطی که فرصت فصوری بارای   است که عمدفاً در محیط اجتماعی و فیزیکی یافت می

کناد کاه باا شایوۀ قاانونی انتظاار باه         هاایی مشاخص مای    ینۀ کسب یا حفاظ ارزش مردم در زم

 (.  1 : 81  کوه ، )شان را دارند  آوردن دست

. های مارفبط باا احسااس محرومیات نسابی هساتند       از دیگر نظریه 3برابری یا انصافنظریۀ 

با آناان   دارند دوستکه اشخا   اساسبر ای  کرد؛  ای  نظریه را بیانآدامز  استیسی نخستی  بار

 "دیگاران باا خاود    ۀباور مبتنی بار رفتاار منصافان    ،برابری" نظریه،در ای  . به عدالت رفتار شود

نظریۀ مبادله، بیشتر از هر کسی با ناام جاورج هاومنز در    (. 53  :11  مورهد، )شود  فعریف می

همای  کاه نخساتی     از دیادگاه باالو،   . شود گذار آن، و پس از او پیتر بالو شناخته می ن ش بنیان

های مت اب ی که ای  پیوندها برای اعضای گاروه باه    شوند، پاداش ها برقرار می پیوندها میان انسان

پذیر است؛  خالف ای  شرایط نیز امکان. شود داشت و ف ویت آنها می آورند، باعث نگه ارمهان می

:  8  ریتازر،  )شاود   های ناکافی، رشتۀ همبستگی گروهی، سست یا از هم گسیخته می با پاداش

3  - 3 6 .) 

و عاااطفی ( ادراکاای)شااناختی  شاااخص: ویااژه دارد شاااخصمحرومیاات نساابی دو نظریااۀ 

شاناختی یاا    شاخصبرآورده نشده و ن   شده است،  ی،که انتظار یا فوقع درک ای (. احساسی)

هاای   های ای  نظریه آن است کاه واکانش   ؛ یکی از فرضیهدهد ادراکی از محرومیت را فشکیل می

در م ابل، (. 8  : 111 ، 5ساب ونیر)مردم به فصورات ذهنی آنان بستگی دارد و نه موقعیت عینی 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Ted R. Gurr 
2. Value expectations 

3. Value capabilities 

4. Equity theory 
5. Sablonnière 
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عاطفی یا احساسایِ محرومیات    ۀناشی از ای  انتظار به جنب یرضایتناانصافی، رن ش و  حس بی

محرومیت نسبیِ عااطفی، نتی اۀ    (.11: 81  ، م ّا و درویش فبریزی محسنی)د ده می نسبی شکل

بارای شاخص   حالت روانی و احساس کمبودی است که رآیند م ایسه است و به ع یدۀ مرفون، ف

گوناه   ؛ البتاه همیشاه هام ایا     سات اوکه الگوی مرجع آید  وجود می بهدر رابطه با گروه یا فردی 

طور عینی از داشت  چیز خاصی محروم باشاد،   نیست که شخصی با احساس محرومیت نسبی، به

اس محرومیتی است که در م ایسه با وضعیت موجودِ فرد یاا گاروه دیگاری    ب که به معنای احس

یک گروه نیست ب کاه   صرفاًگروه مرجع . است ضروریای  م ایسه با گروه مرجع . کند بروز می

 (.  -  : 86  راغفر، ) ذهنی باشد ییک فرد یا حتی مفهوم مک  استم

 ارتباط احساس محروميت نسبي با همبستگي اجتماعي

ای  . کنند ر مح  ان، احساس محرومیت نسبی را با نظریۀ م ایسۀ اجتماعی بررسی میبیشت

شود، که ممک  است احساس محرومیت را  م ایسه اغ ب به دلیل ای اد فصور نابرابری ان ام می

به ع یدۀ هومنز ای  محرومیت نسبی است که همواره بحث ف سیم عدالت را . در پی داشته باشد

های مس ط جامعه، بسته به وجود  آوایی فرد با ارزش واقع، هماهنگی و هم در. کند بیان می

ارزیابی یک فرد از عدالت یا کنندۀ آن است که  عدالت بیانف سیم . عدالت در جامعه است

هایش با  ها و هزینه ها، پاداش ای که نسبت به او ان ام شده، همواره به م ایسۀ ثروت عدالتی بی

های آنها  های مخت ف و ن ش ر ای  اساس، پاداشی که به صاحبان پایگاهب. دیگران بستگی دارد

فری   ف سیم عدالت یکی از اساسی. های آنان باشد د، باید متناسب با هزینۀ فعالیتدهن می

داند  ها را پایۀ مهمی برای همبستگی اجتماعی می فرنر ای  ارزش. های هر جامعه است ارزش

ارسونز نیز انس ام هن اری مبتنی بر اصول ارزشی مشترک در به ع یدۀ پ(.   : 18  فرنر، )

گراییِ  هم و نتی ۀ جامعه، اکتسابی در نظم پارسونز مسئ ۀ براساس دیدگاه. جامعه است

قرارداد  از ناشی نه است و( هابز)نه به دلیل اقتدار  نظم واگرا نیست؛ منابع اففاقیِ و خودانگیخته

است  استوار الگوها و پایۀ قواعد، هن ارها بر که گیرد ه میریش کنشی از ب که ،(الک و روسو)

 هاارائ شاظام کنااختی ناصر ساعن از فری ل عمیقایافح  دورکیم با م ایسه در ونزپارس(. دورکیم)

 شکن شکل متهیرهای ساختی به هستند که ها راهنمایی کنش مبنای ها از دیدگاه او ارزش. دهد می

 راک دیدگاه نیازمند فوافق بر سر برخی اصول اولیه است؛ بنابرای  اشت. شوند می بندی طب ه

در ای  خصو ، براساس دیدگاه (. 68:  8  بشیریه، ... )مانند اعت اد به برابری و عدالت و
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های  مبادله، روابط مردم با دولت بر قراردادی روانی استوار است، و مردم زمانی به درخواست

ای از ای   نمونه. و انتظارهایشان را برآورده سازد ها گویند که جامعه نیز فوقع جمعی پاسخ می

براساس مکتب نوسازی، سران ام . های گوناگون است انتظارها، رفتار عادالنه با مردم در زمینه

(. 68:  8  بشیریه، )پیدایش دولت رفاهی، بحران اشتراک دیدگاه را در غرب بسیار کاهش داد 

اه یا فهییر آن معموالً نتی ۀ درگیری بر سر نظام ف سیم از ای  رو ف دید ساختار اشتراک دیدگ

هرچه ای  اصل کمتر رعایت شود، آثار ناشی از نابرابری (. 81:  8  بشیریه، )عادالنه است 

دارد و ریشه  ها های انسانی و اجتماعی در نابرابری ، آسیبمارکس به ع یدۀ. بیشتر خواهد شد

 .(36: 16  نیا،  نوری) شود فضاد بیشتر می هها ب رایش انسانگاحتمال ها،  با افزایش ای  نابرابری

های  نظام درآن را که او ان امد  می دستگی در جامعهکه فضاد به ظهور دو معت د است مارکس

شناسی نیز، محرومیت نسبی را عام ی مؤثر  های جامعه در بحث. داند ناپذیر می اجتناب اجتماعی

سایر مح  ان، . داند میهای اجتماعی  ها و جنبش آسیب ،ها فضادها، انحرافگیری  در شکل

احساس  یامدهایپگریزی، اعتراض و خشونت جمعی را نیز برخی از  رفتاری، قانون کج

 درونیِبه ع ت کشمکش  ها معموالً انسان که معت د است دوالرد. برند ی نام مینسب تیمحروم

های  آن است که محرومیت برانگیز فأمل ۀدهند اما نکت هایی نشان می واکنشناشی از محرومیت، 

زیرا ف ر، فرس از م ازات را به  ؛کند های فند و ضداجتماعی را فحریک می واکنشاقتصادی، 

سامانی  عمل ضداجتماعی خود را متوجه بی مسئولیت ،رساند و فرد محروم می کمتری  اندازه

هایی  یت نسبی از معدود نظریهبنابرای  نظریۀ محروم(. 63: 13  مساوافی، ) داند اجتماعی می

(. 8  : 111 ساب ونیر، )های اجتماعی به کار رود  است که ممک  است برای فبیی  دگرگونی

دیگران  دهندۀ پاداش های و وابسته به واکنش مشروط های به کنش بالو ای  دگرگونی را محدود

. شوند می ه، متوقفشوند بینی های پیش که درصورت نامشخص بودن واکنش هایی داند؛ کنش می

برای  پیوندها ای  که های مت اب ی شوند، پاداش ها برقرار می پیوندها میان انسان نخستی  که همی 

نیز  ای  شرایط برخالف. شود می و ف ویت آنها داشت آورند، باعث نگه می ارمهان به گروه اعضای

 گسیخته از هم سست یا های همبستگی گروهی رشته های ناکافی، پاداش با: است پذیر امکان

به ع یدۀ هومنز، شخص در صورفی به فعامل با دیگران و (.   3-6 :  8  ریتزر، )شوند  می

پردازد که برای او سودی داشته باشد؛ درنتی ه همبستگی  های جمعی می بنابرای  به ایفای کنش

: 88  منز، هو)کند  یابد که شخص با ادامۀ آن احساس زیان نمی اجتماعی هنگامی ادامه می

بنابرای  احساس محرومیت نسبی ممک  است من ر به کاهش همبستگی جمعی شود (. 1  
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ها با ای اد احساس محرومیت نسبی، من ر به  به عبارت دیگر، نابرابری(.   -  : 86  راغفر، )

بشیریه بحران همبستگی را عامل فضعیف نظم و ثبات . شوند کاهش همبستگی اجتماعی می

به  آن، فراگیری و نسبی به نظر مرفون، احساس محرومیت(. 68:  8  بشیریه، )اند د جامعه می

از نظر بالو نیز گسترش نابرابری و (.  3:  8  زهانی، )ان امد  شورش می و نارضایتی، انحراف

ریتزر، )دهد  پاشی جامعه را افزایش می ناهمگونی یا احساس محرومیت نسبی، گرایش به ازهم

  13 :511 .) 

 لگوی نظری ا

 
 الگوی نظری پژوهش. 7شکل 

 های پژوهش هفرضي
 . ای با همبستگی اجتماعی ارفباط وجود دارد بی  هر یک از متهیرهای زمینه.  

همبساتگی  جامعۀ پژوهش اجتماعی  همبستگیبا میزان ادراکی بی  میزان محرومیت نسبی .  

  .منفی وجود دارد

یزان همبستگی اجتماعی جامعۀ پژوهش همبساتگی  بی  میزان محرومیت نسبی عاطفی با م.  

 .منفی وجود دارد

 .یابد با افزایش احساس محرومیت نسبی، همبستگی اجتماعی کاهش می. 3
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 شناسي پژوهش روش

از . است و واحد فح یال و مشااهده، جواناان هساتند     پیمایشیکاررفته در ای  پژوهش،  بهروش 

های سااکنان آن و ف سایم ناابرابر امکاناات در منااطق       دیدگاه آمبرون و فی ور با فوجه به ففاوت

از ایا  رو  (. 3 1 : 116 آمبرون و فاای ور،  )یابد  گوناگون، نابرابری در شهرها بروز بیشتری می

ساک   ۀسال 5 -31زنان و مردان  همۀ ،از جوانان یونسکوی، براساس فعریف سازمان آمارۀ جامع

ف ریبااً   ،85  ساال   سرشماری نفوس و مسک  نتایج که براساس در نظر گرفته شدهفهران  شهر

و باا   با استفاده از فرمول کاوکران  پژوهش ۀح م نمون. نفر برآورد شده است 1811 1 برابر با 

ای  جمعیات  . نفر فعیی  شده است 83 درصد،  5و سط  اشتباه  در نظر گرفت  حداکثر واریانس

در ارفباط با رفبۀ رفاهی هر یک از منااطق    ارآم ۀپژوهشکدبررسی آمده از  دست به آماربراساس 

باه  ناحیاه  یاک   منط اه،  اناد کاه از هار    شدهگزینش  ، متوسط و پایی منط ۀ نامبردهسه از ، فهران

( براسااس جمعیات هار ناحیاه    ) بندی شده گیری فصادفی طب ه انتخاب و با روش نمونه فصادف

، دو مفهوم همبستگی اجتمااعی و  در ای  پژوهش برای سن ش متهیرهای وابسته و مست ل .است

هاایی بارای    ای با سه بخش، فراهم شد که بخاش اول آن را پرساش   محرومیت نسبی، پرسشنامه

دهاد و بخاش دوم نیاز بارای سان ش مفهاوم        سن ش مفهوم همبستگی اجتماعی فشاکیل مای  

ت قسمت پایانی پرسشنامه نیاز بارای ارزیاابی اطالعاا    . محرومیت نسبی به کار گرفته شده است

 . شناختی پاسخگویان به کار رفت جمعیت

 اعتبار و پایایي
ایام؛ بادی  معناا     ها از اعتبار صوری بهره جسته در ای  پژوهش برای اعتبار بخشیدن به پرسشنامه

کاررفته در  های به های همبستگی اجتماعی و محرومیت نسبی، از شاخص که برای اعتبار شاخص

باا وجاود   . هاسات   دهندۀ اعتبار ای  شااخص  است که نشانهای مهتم پیشی  استفاده شده  پژوهش

های نامبرده، از ف ربۀ برخی از اسافید ایا  زمیناه، اساتفاده     ای  برای فعیی  اعتبار بیشتر شاخص

 . کردیم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
طق مخت ف با هدف شناسایی و فعیی  میزان برخورداری مناو  آمار مرکز آمار ایران ۀکه پژوهشکد پژوهشیدر  . 

، مناطق شهر فهران است های رفاه اقتصادی و اجتماعی ان ام گرفته شهر فهران از امکانات شهری و شاخص

ها و با استفاده از روش فاکسونومی  های ای  شاخص های رفاهی و زیرم موعه براساس چند گروه از شاخص

 (.81  اصل،   محمدزاده) اند بندی شده رفبه
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نفار از   31همچنی  پرسشنامۀ نهایی برای فخمی  پایاایی، در انتهاا باه شاکل فصاادفی بای        

ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و  رزیابی شاخصبرای ا. اعضای جامعۀ آماری پخش شد

. فر انتخاب شدند های دقیق برای هر یک از ابعاد جداگانه، ضریب آلفا برآورد و درنهایت شاخص

بارآورد   18/1و 81/1فرفیب   م دار آلفا برای متهیرهای همبستگی اجتماعی و محرومیت نسبی به

های دو متهیر ناامبرده     آزمون برای هر یک از شاخصهمچنی  اندازۀ ای. شد که پذیرفتنی است

 : بیان شده است  در جدول 

نتایج آزمون آلفای کرونباخ. 7جدول  

 تعداد شاخص مقدار آلفا شاخص متغير

همبستگی 

 اجتماعی

 3 15/1 گرایی خا / گرایی عام

 5 1/ 8 انتساب/ اکتساب

 3 1/ 1 فردی/ مصال  جمعی

محرومیت 

 نسبی

    13/1 ادراکیمحرومیت 

 5  1/ 8 محرومیت عاطفی

 

 تعریف نظری و عملياتي متغيرهای پژوهش

ای از فوافق عمومی درون چارچوبی سیاسی و در ارفباط با موضاوعی   ، گونههمبستگي اجتماعي

ای از فوافق  کند فا به میزان و گونه دانشمند اجتماعی از عبارت همبستگی استفاده می. معی  است

بعضی جوامع، فوافق بیشتری نسبت به دیگر جوامع دارند؛ درجۀ . عۀ معی  اشاره کنددر یک جام

رأیی و عاطفه در آنها وجود دارد و همچنی  سطوح باالفری از هارمونی و نزدیکی  باالفری از هم

کم سه گونه فوافق وجود دارد که با آن همبستگی ک ای در ع ایاد عماومی باه      دست. ففکر دارند

همبستگی خود به خود، همبستگی نوظهاور و همبساتگی   : ای  سه گونه عبارفند از. آید دست می

هاایی از همبساتگی    بندی هورفون، همبستگی خود به خاود و نوظهاور، گوناه    در ف سیم. فدبیری

همبساتگی  . شاوند  نظام ففسایر مای   ( الگاوواره ) میپاارادا روند که براسااس   شمار می هن اری به

باه ع یادۀ ماا،    . گیرد فضاد قرار می میپارادای ففاهمی است که در ای همبستگ فدبیرشده نیز گونه

ای همبستگی هن اری است، بناابرای  مسائ ه را در    همبستگی موجود در جامعۀ ایران بیشتر گونه

ایا   . نظم و با استفاده از نظریۀ پارسونز درباارۀ متهیرهاای الگاویی بررسای کنایم      میپاراداقالب 

. دارناد  باا دیگاران   حااکم بار رفتاار فارد در ارفبااط      متفاوتِ ارزشیِ متهیرها داللت بر الگوهای
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از ای  رو هر یک از ای  متهیرهای . داند ها را عامل اص ی همبستگی در جامعه می پارسونز ارزش

گرایی، اکتسااب و ف ادم    عام. کنیم الگویی را در ن ش شاخصی از همبستگی اجتماعی بررسی می

ی برگرفته از نظریۀ پارسونز هساتند کاه براسااس آنهاا در ایا       مصال  جمعی بر فردی، متهیرها

 . کنیم پژوهش، موضوع همبستگی بی  جوانان شهر فهران را بررسی می

شرایطی است که در آن فرد، بر مبنای معیارهای عامی که فوانایی فراگیرشادن بار   گرایی،  عام

روشاه،  )کناد   ، داوری و حکام مای  ای از اشیا را دارند، دربارۀ شیئی فیزیکی یا اجتماعی م موعه

گر اجتماعی در هر وضعیت، سایری  را به اصاطالح باه    با ای  دیدگاه ارزشی، کنش(. 61: 16  

گارانِ آن وضاعیت رفتاار     بیند و با آنها براساس قوانی  عامِ مربوط به موضوع کنش یک چشم می

یاناه در محادودۀ گاروه    گرا ماندن روابط دوستی با دیدگاه خا  برعکس درصورت باقی. کند می

در چنای  حاالتی رواباط ناامبرده     . گروهی خواهند شاد  اولیه، ای  روابط مانع برقراری روابط بی 

آمدهای ناخواسته برای جامعه خواهد داشت؛ مانند جایگزینی روابط باه جاای قاوانی ، فسااد      پی

: 15  ، چ بای )اداری و سیاسی، فضادهای بی  گروهی و بایش از هماه فضاعیف انسا ام م ای      

گرایی به معنای همبستگی کمتر  گرایی به معنای همبستگی بیشتر و خا  فرفیب، عام بدی (. 51 

 . در جامعه است

یابی به اهداف مرفبط است و مبی  آن  برمبنای ع یدۀ پارسونز، متهیر الگویی اکتساب با دست

مفهاوم، ایا  مسائ ه و     در ایا  . گرایانه هساتند  های عام ها مبتنی بر ارزش است که انتخاب هدف

های فحصی ی،  صالحیت)را براساس معیارهای عامِ عم کرد   آیا دیگری شود که دوراهی بیان می

ارزیابی کنیم یا براساس صفافی که برمبناای وراثات یاا    ( ؛ اکتساب... موف یت در کسب و کار و 

: 11  همی تاون،  ) شاوند  می منتسببه فرد ( ؛ انتساب... س ، جنس، نژاد، کاست و)سایر اشکال 

رو جنبۀ اکتسابی بیانگر همبستگی باالفر و داوری برمبناای معیارهاای انتساابی، باه      از ای (. 1  

گیارد   های کنشی را دربرمی برفری منافع جمعی بر فردی آن گرایش. معنای همبستگی کمتر است

جمعای را   هاای  گرا گارایش باه کانش    رفتارهای جمع. که همسو با منافع و اهداف گروهی است

در آن  ک ای یاا اجتمااع م ای باشاد      ۀمعطوف به جامعا  ها، گرایش چه ای  د و چنانکن ف ویت می

شود  می فعال« خیر جمعی»فأمی  اهداف و مصال  م ی یا  راستایصورت، مناسبات اجتماعی در 

دوساتی،   ناوع  هاای اخالقای مانناد دگرخاواهی،     گرایای باا نشاانه    جمع(. 1  : 11  همی تون، )

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Alter 
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کناد و فردگرایای در ن طاۀ     مای  بروزاجتماعی  های تگذشت و فداکاری در مناسباهی و خیرخو

بااالفر و   گرایای باه معناای همبساتگی     شااخص جماع  . گیارد  قرار مای  های نامبرده م ابل ویژگی

گرایای، اکتسااب و ف ادم     بناابرای  عاام  . فردگرایی، به مفهوم هماهنگی و همبستگی کمتر اسات 

رفت  مصال  و فوجه به معیارهای ک ی رفتار، سه شااخص همبساتگی   مصال  جمعی با در نظر گ

 . دهند اجتماعی را فشکیل می

های  ییفوانا باهای ارزشی  حاصل ففاوت انتظارات یا خواستهرا  محروميت نسبيگار  رابرت

و عااطفی  ( ادراکای )شاناختی   شااخص : ویژه دارد شاخص محرومیت نسبی دو .نداد میارزشی 

شاناختی   شاخصبرآورده نشده و ن   شده است،  ،یا فوقع که یک انتظار ی درک ا(. احساسی)

ناشای از ایا     یرضاایت ناانصافی، رن ش و  و حس بی ؛دهد یا ادراکی از محرومیت را فشکیل می

، م ّا و درویش فبریزی محسنی)د وش میمربوط محرومیت نسبی  عاطفی یا احساسیِ ۀانتظار به جنب

 .اس محرومیت نسبی استای  همان احس(. 11: 81  

بایست پیش از سن ش آن،  برای رسیدن به پاسخی در ارفباط با احساس محرومیت نسبی می

باارای ساان ش ایاا  شاااخص و هاار یااک از . شاااخص ادراکاایِ محرومیاات نساابی را بساان یم

 . هایی فراهم شد های دیگر پژوهش، پرسش شاخص

 های پژوهش یافته

 های توصيفي یافته

 3 -1 در گروه سنی ( درصد   حدود )جنبۀ س ، بیشتر اعضای نمونۀ آماری براساس نتایج از 

 5/58درصد از پاسخگویان شاغل هستند که از بی  افاراد شااغل نموناه،      5/3سال قرار دارند و 

کارمندان عادیِ دولت، کارمندان عادی در بخش درصد در گروه شه ی متوسط هستند؛ ای  گروه 

درصااد  1/31. گیاارد مالااک را دربرماای ن و کشاااورزان خااردهورا هااا، پیشااه خصوصاای، کاسااب

اناد کاه بااالفری  درصاد بای        داشاته  11،111 ، فاا   311،111پاسخگویان، درآمد ماهیانه بای   

فومان  311،111های درآمدی است و پس از آن بیشتری  درصد را افرادی با درآمد کمتر از  گروه

آلِ پاساخگویان را   هایی که درآمد ایاده  بی  گروه باالفری  درصد. دهند درصد فشکیل می 1 / با 

 5 / فوماان باا    111،111، فاا   11،111 ، کند متع ق به گروه سومِ درآمدی یعنای   مشخص می

. فوماان اسات   311،111مرباوط باه گاروه کمتار از     ( درصد 3/ )درصد است و کمتری  درآمد 

همبستگی اجتمااعی در ساط    ( ددرص 3/55)دهند که بیشتر پاسخگویان  همچنی  نتایج نشان می
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متهیر محرومیات نسابی   . درصد از آنان، همبستگی اجتماعی کمی دارند  /5اند و ف ط  باال داشته

متوساط  و کمتاری  فراوانای را در طب اۀ    ( درصاد   3/ )نیز بیشتری  فراوانی را در طب اۀ زیااد   

، فراوانای   و ای ها  جادول . دهد نشان می( درصد   حدود )و خی ی کم ( درصد   به  نزدیک)

های آنهاا   مربوط به دو متهیر همبستگی اجتماعی و احساس محرومیت نسبی را همراه با شاخص

 .دهند نشان می

 های آن پراکندگي فراواني متغير همبستگي اجتماعي و شاخص. 2جدول 

 فردگرایي -گرایي جمع اکتساب -انتساب گرایي عام همبستگي اجتماعي 

   /1 8/  1 /5  /5 پایی 

 1/61   /6 1/31 5 /5 متوسط

 1 /  58/  3/31  1 باال

 

 های آن پراکندگي فراواني متغير محروميت نسبي و شاخص. 9جدول 

 محروميت عاطفي محروميت ادراکي محروميت نسبي 

 1 /1 1 /8   /3 پایی 

 8 /8 51/    /1 متوسط

 1 /5 1 /  8/53 باال

 

 های استنباطي یافته

ای ایا    کند که بای  هار یاک از متهیرهاای زمیناه      وهش، ای  موضوع را بیان میفرضیۀ فرعی پژ

بارای  . پژوهش با میزان همبستگی اجتماعی ارفباط وجود دارد؛ اولی  شاخص متهیر، سا  اسات  

و ساط  معنااداری    111/1اندازۀ آزمون برابار  . سن ش ای  فرضیه از آزمون پیرسون استفاده شد

ای ما جنس بود؛ برای سن ش ای  فرضیه  دومی  متهیر زمینه. ار نشددست آمد که معناد به 35/1 

ساط   . ها حاکی از معناداری ارفباط بای  ایا  دو متهیار اسات     از آزمون فی استفاده شد، که داده

 .شد 111/1معناداری در این ا برابر با 
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 های آزمون تي پراکندگي آماره. 4جدول 
 ميانگين خطای استاندارد انحراف استاندارد ميانگين تعداد جنس 

 همبستگی
511/35   1  زن  15 11/6  36 81/1  

1/ 11    886/3  15  مرد  5536 /1  

 

نتایج آزمون تي در دو نمونۀ مستقل. 5جدول   

  
آزمون لون برای 

 ها برابری واریانس
 ها آزمون تي برای برابری واریانس

  

F 
 سطح

 معناداری
t 

درجۀ 
 آزادی

سطح 
 معناداری

تفاوت 
 ها نگينميا

تفاوت 
خطای 
 استاندارد

 %35سطح اطمينان 

 باالتر تر پایين  

وضعيت 
 تأهل

فرض 
برابری 
 ها واریانس

1 8/6  111/1  1 1/   33 111/1  161  /  1 31 /1  535 1/1   1  6/  

فرض 
برابری نا

 ها واریانس

  1 6/  631/  3  111/1  161  /  1  3 /1  538 8/1   11 6/  

 

ای سوم، ارفباط وضعیت فأهل با همبستگی اجتماعی مد نظر قارار گرفات کاه     مینهبا متهیر ز

معنایی ایا    حاکی از بی 63/1ها با سط  معناداری  داده. استفاده شد Fبرای سن ش آن از آزمون 

فرضیۀ دیگر وجود احتمال ارفباط بی  وضعیت اشتهال با میزان همبستگی اجتماعی  .فرضیه است

ها حاکی از معنااداری   استفاده شد، که داده Fبرای سن ش ای  فرضیه از آزمون  کند؛ را فعیی  می

 .دست آمد به 1/1 1سط  معناداری برابر با . ارفباط بی  ای  دو متهیر است

 Fنتایج حاصل از آزمون . 6جدول 
 سطح معناداری F ها مربع ميانگين درجۀ آزادی ها مجموع مربع همبستگي اجتماعي

1/1 1  /5 1    /15  3  111/31 گروهی واریانس بی   

گروهی واریانس درون   31/ 531   3   3 /35    

5165 /331 کل   36    
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بارای  . هدف فرضیۀ بعد، فعیی  ارفباط بی  میزان فحصیالت باا همبساتگی اجتمااعی اسات    

. باود  111/1ساط  معنااداری برابار    . استفاده شد که معنادار نشد Fارزیابی ای  فرضیه از آزمون 

کند که بی  منط اۀ ساکونت شاهری باا میازان همبساتگی        آخری  فرضیۀ فرعی پژوهش بیان می

 . فأیید نکرد 168/1فرضیه را با سط  معناداری ای   Fاجتماعی ارفباط وجود دارد؛ آزمون 

هاای آن باا    های اص ی پژوهش، ارفباط متهیر احسااس محرومیات نسابی و شااخص     فرضیه

نظار دارد؛ فرضایۀ اصا ی اول ُبعاد ادراکای محرومیات نسابی را باا          همبستگی اجتماعی را ماد 

برای ارزیابی ای  فرضایه از آزماون پیرساون اساتفاده شاده      . کند همبستگی اجتماعی بررسی می

شاد؛ در نتی اه ایا  فرضایه فأییاد       111/1و سط  معنااداری   -15/1 اندازۀ آزمون برابر . است

ارفباط بُعد عاطفی محرومیات نسابی باا همبساتگی      فرضیۀ اص ی دوم مربوط به بررسی. شود می

انادازۀ آزماون   . برای ارزیابی ای  فرضیه از آزمون پیرساون اساتفاده شاده اسات    . اجتماعی است

ها حاکی از معنادار بودن ارفباط بای  متهیار    سران ام داده. شد 111/1و سط  معناداری  -83/1 

. ارفبااط، عناوان فرضایۀ ساوم اسات      احساس محرومیت نسبی و همبستگی اجتماعی است؛ ای 

و  -1/   اندازۀ آزماون برابار   . برای ارزیابی ای  فرضیه نیز از آزمون پیرسون استفاده شده است

 .است 111/1سط  معناداری 

 های آن نتایج حاصل از آزمون پيرسون بين متغير وابسته با متغير مستقل و شاخص. 1جدول 

 ریسطح معنادا اندازۀ آزمون ها ارتباط

 111/1 -11/1  احساس محرومیت نسبی -گرایی خا / گرایی عام

 111/1 -1/ 3  احساس محرومیت نسبی -اکتساب/ انتساب

 111/1 -1/    جمعی احساس محرومیت نسبی/ مصال  فردی

 های متغيرهای مستقل و وابسته نتایج حاصل از آزمون پيرسون بين شاخص. 8جدول 

 معناداری سطح اندازۀ آزمون ها ارتباط

 111/1 -1/ 1  محرومیت نسبی ادراکی -گرایی  خا / گرایی عام

 111/1 -1/ 5  محرومیت نسبی عاطفی -گرایی  خا / گرایی عام

 156/1 -1/ 1  محرومیت نسبی ادراکی -اکتساب/ انتساب

 111/1 -1/ 6  محرومیت نسبی عاطفی -اکتساب/ انتساب

 111/1 -81/1  راکیمحرومیت نسبی اد -جمعی/ مصال  فردی

 111/1 -6/1   محرومیت نسبی عاطفی -جمعی/ مصال  فردی
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در پایان برای مشخص شدن ن ش متهیرهای مست ل در فبیی  واریانس کالِ متهیار وابساته از    

متهیار محرومیات نسابی ادراکای و     دو رگرسیون چندگانه استفاده شد و نتایج آن نشاان داد کاه   

درصد از واریانس متهیر وابسته   5/5به  وع ممک  است نزدیک محرومیت نسبی عاطفی در م م

ضرایب بتا بیانگر آن است که یک واحاد فهییار در متهیار محرومیات     . بینی یا فبیی  کنندرا پیش

 3/1 واحد و یک واحد فهییر در متهیار مسات ل محرومیات نسابی عااطفی       1/ 3نسبی ادراکی، 

نتایج فح یال رگرسایون خطای در    . ا فهییر خواهد دادر( همبستگی اجتماعی)واحد متهیر وابسته 

 . ارائه شده است 1  جدول

اجتماعي همبستگي بيني پيش برای گام به گام روش به چندمتغيره تحليل عناصراصلي. 3جدول   

 سطح معناداری استاندارد انحراف B Beta R R2 واردشده ريمتغ

 111/1 6/1  1/ 31 681/1 681/1 -1/1 3 کیرااد محرومیت

 111/1 3/1  5/1 5 6/1 1 -6/1   -33/1  عاطفی محرومیت

نشان ( متهیرهای بیرون از معادله)آزمون ارفباط بی  متهیرهای مست ل و همبستگی اجتماعی 

آمده، روابط هیچ یک از  دست داری به دهد که با فوجه به م ادیر آزمون فی و سط  معنا می

یک از ای  متهیرها فوان  هیچدار نیست و  ی اجتماعی معنامتهیرها با متهیر وابسته یعنی همبستگ

Rافزایش م دار زیاد به 
 . را ندارند؛ بنابرای  هیچ یک از متهیرها امکان ورود به معادله ندارند 2

 گيری بحث و نتيجه

ثبات، امنیت و نظم هر جامعه و به فبع آن پیشرفت و آیندۀ دلخواه و مطمئ ِ آن، در گرو فاواف ی  

و نظمی برخاسته از اعت اد مشترک است، که مبنای آن نه بر پایاۀ زور و اجباار، ب کاه بار     درونی 

ای را جامعۀ برخاوردار از همبساتگی    احساس فع ق و حس مسئولیت استوار است؛ چنی  جامعه

 .نامیم می

وجود برخی شرایط خا  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع در حاال گاذار   

یران، اطمینان از حاکمیت مداوم همبستگی اجتماعی را با فردید روبرو کرده اسات؛  مانند جامعۀ ا

هاای خاود همچاون     ای جوان است، که در راه رسیدن به بسیاری از خواسته جامعۀ ایران، جامعه

. هاایی روبارو اسات    بسات  ها و در برخی ماوارد با    ها، محدودیت نیازهای اقتصادی، با نابرابری

ها من ر به پیادایش احسااس    ها و محدودیت شناسی اجتماعی، ای  نابرابری براساس اصول روان
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. عدالتی و محرومیت اجتماعی شده و مسبب نارضایتی، غضب اخالقی و افزایش فضاد اسات  بی

عدالتی و احساس محرومیت ممک  است همبستگی اجتماعی حاکم بر جامعه را فهدید و  ای  بی

ری  هدف ای  پژوهش، فعیای  ارفبااط همبساتگی اجتمااعی باا      ف مهم. های آن را متزلزل کند پایه

کنندۀ همبستگی جامعاه، بتاوان گاامی     احساس محرومیت نسبی است فا با شناخت  عوامل فهدید

اگرچاه از دیادگاه گاار،    . مؤثر برای افزایش همبستگی و کااهش پراکنادگی اجتمااعی برداشات    

هاای مرباوط باه قادرت و      ی رفاهی، ارزشها ارزش: گیرد های انسان در سه طب ه قرار می ارزش

شاود بارای سان ش احسااس محرومیات نسابی از دو        از ای  رو پیشنهاد می. های منزلتی ارزش

فری از محرومیت  رو استفاده شود که ممک  است دید گسترده های پیش دیدگاه دیگر در پژوهش

 .های بیشتری از واقعیت را پوشش دهد نسبی ارائه کند و جنبه

نتایج ای  پژوهش، ارفباط معکاوس و معناادار بای  احسااس محرومیات نسابی باا        براساس 

همبستگی اجتماعی وجود دارد؛ بدی  معنا که با افزایش احساس یا ف ربۀ محرومیت جواناان در  

یابد؛ برعکس،  م ایسه با دیگران، همبستگی اجتماعی بی  آنان و بنابرای  در کل جامعه کاهش می

های گوناگون، ممک  اسات ساط  همااهنگی و     ی  جوانان در زمینهکاهش احساس محرومیت ب

محرومیت نسبی به معنای کمبودی است که شخص . همبستگی اجتماعی را در جامعه بهبود دهد

بنابرای  احسااس محرومیات   . کند با م ایسۀ شرایط اقتصادی خود با دیگران درک یا احساس می

بنابرای  . کند که فرد خود را با دیگران م ایسه کند نسبی، متفاوت از ف ر است و هنگامی بروز می

در نتی اه  . ها فاالش کنناد   بایست برای کاهش محرومیت گذاران جامعه می ریزان و سیاست برنامه

فراهم کردن ح وق و مزایای برابر برای اموری که از وضعیت یکسانی برخوردارند، ممک  اسات  

ه گساترش همبساتگی اجتمااعی در جامعاه     احساس محرومیت نسبی را بسیار کاهش دهاد و با  

که در ای  پژوهش، ارفباط نامبرده در خصو  هر دو بُعد متهیر محرومیت  جالب ای . کمک کند

ای که از فهم ای  محرومیت باه   نسبی درست بود؛ یعنی هم درک محرومیت و هم احساس منفی

باا وجاود   . آنان شاود شود، ممک  است من ر به کاهش همبستگی گروهی بی   جوانان منت ل می

هاای محرومیات نسابی ادراکای و عااطفی باا        های مربوط به ارفباط هر یک از شاخص ای ، داده

دهد که محرومیت نسابی عااطفی ارفبااط بیشاتری باا همبساتگی        همبستگی اجتماعی، نشان می

باه  های خود نسابت   ها یا محرومیت اجتماعی دارد؛ بدی  معنا که آگاهی و درک مردم از نابرابری

هاا، کمتار من ار باه      دیگران در م ایسه با احساس ناراحتی یا سرخوردگی آنها از ای  محرومیت

های اقتصاادی خاود    به عبارت دیگر، اگر جوانان از نابرابری. شود کاهش همبستگی اجتماعی می
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خاطر نشوند، ایا  عامال ممکا  اسات      در م ایسه با دیگران آگاه باشند، اما از ای  واقعیت آزرده

هاا در   بایسات برخای از ناابرابری    بنابرای  می. متر به همبستگی اجتماعی در جامعه آسیب بزندک

هاا، باه    ها و محرومیت جامعه فبیی  شود؛ زیرا با وجود برحق یا ضروری بودن برخی از نابرابری

از ای  رو پیشانهاد  . های اجتماعی من ر شود ع ت ناآگاهی مردم از آنها ممک  است به پراکندگی

هاا در جامعاه    ای از ناابرابری  هاا، باه فبیای  دساته     های مربوط، به ویژه رسانه شود که سازمان می

 .شود بپردازند که با آگاهی از دالیل آن، از سوی مردم ناروا ف  ی نمی

که، ففاوت بیان شده در ارفباط با متهیر جنس نیز آشکار بود؛ بدی  معناا   ای  برانگیز نکتۀ فأمل

و آگاهی یکسان زنان و مردان از محرومیت نسبی، آزردگی مردان از ای  پدیده  که با وجود درک

بارای نموناه،   . های دیگر نیز اثبات شده اسات  بیشتر از زنان است؛ ای  نتی ه، در برخی پژوهش

فبریازی و   محسانی )اناد   م ّا در پژوهش خود ای  نتی اه را اباراز کارده    فبریزی و درویش محسنی

ای  مسئ ه، که ممک  است به دلیل برعهده داشت  بار مسائولیت زنادگی   (.  1: 81  م ّا،  درویش

دهد که محرومیت نسبی عاطفی، بیشاتر بار همبساتگی اجتمااعی      از سوی مردان باشد، نشان می

های موجود در جامعه را برحق و  هایی از نابرابری بنابرای  اگر پاسخگویان، بخش. گذارد فأثیر می

ند نسبت به زمانی که از ای  موضوع رناج  شو پارگی اجتماعی می ار از همدرست بدانند، کمتر دچ

اند؛ مانند پژوهشای از ربتاانی    های پیشی  نیز ای  موضوع را فأیید کرده برخی از پژوهش. برند می

دهاد   عدالتی و محرومیت نسبی، هویت م ی را کاهش مای  دهد که احساس بی که در آن نشان می

یرزاده نیز بیان کرد که خشونت جمعی فابعی از میزان محرومیات نسابی   مش(. 11: 11  ربتانی، )

 (.   :  8  مشیرزاده، )است 

نتایج ای  پژوهش همچنی  حااکی از ارفبااطی معناادار بای  احسااس محرومیات نسابی باا         

با ای  ففااوت کاه در م ایساه، بیشاتری  ساط  ارفبااط،       . های همبستگی اجتماعی است شاخص

گرایای   خاا   -گرایای  اکتساب و کمتری  ارفباط از آنِ شاخص عام -سابمربوط به شاخص انت

ایا  نتی اه بادی  معناسات کاه احسااس محرومیات نسابی در جواناان، در درجاۀ اول،           . است

هاا و   ای را گساترش و در پایاان، فوجاه باه ویژگای      های قومی و قبی اه  گرایی یا همگرایی خا 

 . دهد وری قرار میمعیارهای انتسابی را شاخص و مبنای عمل و دا

هاای   های همبستگی اجتماعی باا شااخص   سایر نتایج بیانگر ارفباط معنادار بی  سایر شاخص

اکتسابِ همبستگی اجتماعی با محرومیت نسبی  -محرومیت نسبی به جز ارفباط شاخص انتساب

ی ادراکی هستند؛ از ای  رو احساس محرومیت نسبی ارفباطی مؤثر و منفی با همبساتگی اجتمااع  
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دارد؛ بدی  معنا که فهییر در ادراک یا احساس محرومیات نسابی در جواناان، فهییاری منفای در      

ای باا   نکتۀ مهم دیگر، ارفباط برخی از متهیرهای زمینه. آورد وجود می همبستگی اجتماعی آنان به

 ربط بودن برخی از آنها با ای  متهیر است؛ بدی  فرفیاب کاه متهیرهاای    همبستگی اجتماعی و بی

س ، وضع فأهل، منط ۀ سکونت و میزان فحصیالت فاقد ارفباط معنادار با همبساتگی اجتمااعی   

اناد؛ براسااس    بوده و متهیرهای جنس و وضع اشتهال ارفباط معنادار با همبستگی اجتماعی داشته

، منط اۀ  ( 1: 81  م ّاا،   فبریزی و درویش محسنی)های سنی، م رد یا متأهل بودن  نتایج، ففاوت

و حتی میزان فحصیالت جوانان با پیوناد  (  1: 81  م ّا،  فبریزی و درویش محسنی)نت فرد سکو

فار و   و همبستگی آنان با یکدیگر ارفباط ندارد؛ ب کاه همبساتگی اجتمااعی نتی اۀ عوامال مهام      

های مخت اف،   فری است که در صورت ف ویت آنها، گسترش همبستگی و فوافق میان گروه جدی

از سوی دیگر، متهیرهای جنس و اشتهال، ارفبااط  . پذیر خواهد شد ها امکان تبا وجود همۀ ففاو

بدی  معنا کاه زناان بایش از ماردان و مشااغل      . اند معناداری را با همبستگی اجتماعی نشان داده

بر ای  اساس، نتایج نشاانگر  . های سط  پایی  همبستگی اجتماعی دارند سطوح باال بیش از شهل

ای خاصای کاه ناام باردیم،      هش است؛ با ای  ففاوت کاه متهیرهاای زمیناه   الگوی نظری ای  پژو

 . اند  ارفباطی با همبستگی اجتماعی نداشته

 منابع
 شرکت : باقر پرهام، فهران ۀ، فرجمشناسي اساسي اندیشه در جامعه مراحل، ( 8  ) آرون، ریمون

 .انتشارات ع می و فرهنگی

  3 -5 ، شمارۀ فصلنامۀ فرهنگ عمومي، «چند منظر وفاق اجتماعی از»، (81  )آزادارمکی، ف ی :

 1- 1. 

   انتشارات کیهان: ، فرجمۀ باقر ساروخانی، فهرانفرهنگ علوم اجتماعي، (15  )بیرو، آل . 

  فرجمۀ محمد عزیزی و محمد شناسي مفاهيم و کاربردهای جامعه، (18  )فرنر، جانافان اچ ،

 (.ره)نی امام خمی  انتشارات مؤسسۀ: فوالدی، فهران

 مطالعات راهبردی ۀفصلنام، «فرهنگ، وفاق اجتماعی و خشونت» ،(18  )بی ، داریوش  جهان ،

 . 18  -88 :6و  5  ۀشمار

  نشر نی: ، فهرانشناسي نظم جامعه ،(15  )چ بی، مسعود. 

  58-   :  و   ۀشمار ،مطالعات ملّي ۀفصلنام، « میزگرد وفاق اجتماعی »، (11  )چ بی، مسعود. 
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 سال «های ف ر، محرومیت نسبی و عدالت اجتماعی، اقتصاد و جامعه ف ه» ،(86  )فر، حسی  راغ ،

 .  -   :   سوم، شماره

  رابطۀ احساس محرومیت نسبی با گرایش »، (11  )ربتانی، ع ی، ربتانی، رسول و حسنی، محمدرضا

  ، شمارهشناسي کاربردی عهفصلنامۀ جام. «دانش ویان دانشگاه اصفهان: به هویتت م ّی، مطالعۀ موردی

3  :61-13 . 

  همؤسس: گهر، فهران عبدالحسی  نیک ۀ، فرجمپارسونز شناسي تالکوت جامعه ،(16  )روشه، گی  

 .فرهنگی انتشارافی فبیان

  محس  ثالثی فهران  ، فرجمۀشناسي در دوران معاصر های جامعه نظریه، ( 8  )ریتزر، جورج :

 . انتشارات ع می

 7981در سال تحوالت اقتصادی کشور   ۀخالص ،(81  ) کزیسایت بانک مر: http://www.cbi.ir.  

  نامۀ انجمن  ،«دینامیسم و مکانیسم فحوتل آن در ایران: بحران هویت جمعی»، (18  )عبدال هی، محمد

 . 8- 6: ، م موعه م االت، دفتر اولایران شناسي جامعه

 نشر قومس: رضا طیب، فهران ع ی  ۀ، فرجمهای انقالب تئوری ،(81  )  استانفورد کوه ، الوی. 

  نشر نی: ، فرجمۀ محس  صبوری، فهرانشناسي های جامعه نظریه، (16  )گیدنز، آنتونی . 

 سن ش میزان احساس محرومیت » ،(81  )محمدحسی   ،مال درویش و رضا فبریزی، ع ی محسنی

- 1 :3  ۀ، شمارعلوم اجتماعي ۀنام، «(شهر فهران ۀمطالع)اکی جوانان ادر نسبی و محرومیت نسبیِ

16. 

 های رفاه اجتماعي خانوارها در مناطق  ای شاخص بررسي مقایسه ،(81  )اصل، نازی  محمدزاده

 .آمار  هپژوهشکد: فهران، شهر تهران  هگان 22

  بلانتشارات نو :، فهرانشناسي انحرافات جامعه ،(13  )مساوافی، م ید. 

  امام خمینی   پژوهشکده: ، فهرانهای اجتماعي درآمدی نظری بر جنبش، ( 8  )مشیرزاده، حمیرا

 . و ان الب اسالمی( ره)

   نشر مروارید :سیدمهدی الوانی، فهران  ه، فرجمرفتار سازماني ،(11  )مورهد، گریفی . 

 ام در جوامع شهری، روستایی مطالعۀ وفاق اجتماعی ع»، (81  )اله  ن دی، اسداله و کمربیگی، خ یل

 .  6 - 3 : 1 ، شمارۀ فصلنامۀ مطالعات اجتماعي ایران، «و عشایری ایالم

  احمد فدی ، فهران، نشر هرمس  ، فرجمۀتالکوت پارسونز، (11  )همی تون، پیتر. 

  چاپخش: حس  پویان، فهران  ۀ، فرجمشناسي مدرن جامعه ،( 1  )ورس ی، پیتر. 
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