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 چکیده

اما گسست  داند، میرسیدن انتظارات امری است که هر انسانی خود را مستحق آن  فعلیت پوشیدن و به عمل ۀجام

سبب پیدایش احساس محرومیت نسبی در ساحت  ،به امکان تحقق انتظارنگرش آنان  بین نظام انتظارات افراد و

مناطق بر احساس محرومیت نسبی جوانان  مؤثرحاضر با هدف بررسی عوامل  ۀ. مقالشود میذهنی افراد 

 های دیدگاهبه  اتکااین هدف با  تکوین یافته است. به منظور تحققتهران یافتۀ شهر  توسعهو کمتر  یافته توسعه

با استفاده از روش پیمایش و  مطرح شدند. هایی تدوین و در پرتو آن فرضیه یازچارچوب مفهومی مورد ن ،نظری

 . حجم نمونه بر اساس فرمول کوکرانشدتحلیل و به دست آمده تجزیه  های داده ،توصیفی و استنباطی های آماره

مناطق  ترین یافته توسعهو کم  ترین یافته توسعهبه عنوان ، 65و  9 منطقۀنفر از جوانان  088 انتخاب شد، یعنی

 منطقۀاحساس محرومیت نسبی جوانان  نشان دادند. نتایج است ای مرحلهچند ای خوشه گیری نمونه ۀشیو .تهران

 65 منطقۀبیش از جوانان  9 منطقۀو فرهنگی جوانان سرمایۀ اقتصادی  است؛ همچنین 9 منطقۀبیش از جوانان  65

های  به ترتیب پیرامون ارزش 9و  65 مناطقجوانان محوری  های ارزش ،از میان ابعاد محرومیت نسبی .است

بیشتری برخوردار سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ اقتصادی که از  افرادی .رفاهی و قدرت است های ارزشقدرت و 

 منطقۀ و 9 منطقۀگروه مرجع جوانان  ترین مهم ،. عالوه بر ایناند داشتهتری کم، احساس محرومیت نسبی اند بوده

واریانس احساس محرومیت نسبی  ترین بیشنتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سرمایۀ اقتصادی  .دوستان است 65

کمترین تغییرات محرومیت نسبی را تبیین سرمایۀ فرهنگی  مرجع قرار دارد، های گروهو پس از آن  کند میرا تبیین 

 .کند می
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 مسئلهطرح 

آنان در دستیابی به  ناپذیر سیریجو هستند که سرشت  گر و مطالبه کنشگرانی مطالبه ها انسان

هریک از منظر  کهعالمان علوم اجتماعی بوده است  ۀموضوع مطالع ،آنانو امیال  ها خواسته

نیازهای افراد رفع نشود و یا  اگر: این است ها دیدگاه. فصل مشترک اند پرداختهآن خاصی به 

محروم ند که از آن چیزی که مستحق آن شود میاین حس در آنان پدیدار  ،افتدبه تأخیر 

از  شود میکنند. این احساس در ابعاد مختلفی متبلور ، در نتیجه احساس محرومیت میاند مانده

گیری برای حل مسائل اجتماعی، داشتن سرنوشت خود، تصمیم تعیین قبیل امکانات رفاهی،

داند. انتظارات افراد رساندن چنین نیازهایی می فعلیت امنیت و ... هر انسانی خود را مستحق به

 ۀجنب از برآورده شدن نیازهایشان از یکسو و نگرش آنها به امکانات موجود از سوی دیگر دو

فرد  آنکه طی  نزولی است ۀن حس در افراد محصول مقایسپدیداری ای است. ۀ مزبورمهم مقول

تر از های خود را در سطحی پایینداشته و خودی مقایسه خود را با دیگران خودی و غیر

این احساس در  .گیرد میشکل  کند و نوعی حس ناکامی و محرومیت در اودیگران ارزیابی می

آید و شدت و ضعف آن اجتماعی پدید می -سیاسی و فرهنگی ،اقتصادی گوناگون های عرصه

 با بین پیدایش این حس در ساحت ذهنی افراد جامعه .استمیان افراد مختلف متفاوت 

پیوند  از یکسو و با شرایط ساختاری جامعه از سوی دیگر افراد ۀو معیارهای مقایس ها مالک

و  معیارهای ارزیابی افراد قرار دارند ترین مهمۀ مرجع در زمر های گروهتنگاتنگی وجود دارد. 

مرجع  های گروه رأسدر  ها رسانه. در عصر کنونی اند جامعهمنابع هویتی افراد یک  ترین مهماز 

 ،به بیان وبلنی آسا تن ۀاز یکسو با به تصویر کشیدن سبک زندگی طبق ها رسانهقرار دارند. این 

فرهنگی و  های ارزشرواج  ،متعدد مصرفنمایش الگوهای متنوع و  ،مصرف تظاهری رواج

موجود سبب افزایش سطح آرزومندی و توقعات افراد جامعه در  ،سیاسی ناهمخوان با جامعه

با  توانند می به قدرت مویرگی خود اتکابا  ها رسانه . از سوی دیگرشوند میسطوح گوناگون 

شدن نیازهایشان بدبین یا  جامعه را نسبت به برآورده ،وعده و وعید افراد نمایی و یا سیاه

 ،آنان روند نزولی پیدا کند های تواناییانتظارات افراد سیر صعودی و  کنند. هرچه بین خوش

و حدت آن بین اقشار حساس جامعه از جمله جوانان بیشتر  شدیدتراحساس محرومیت نسبی 

 شد.خواهد 

موقعیت در حال است که در  ای گونهایران به  ۀشرایط ساختاری جامع ،از سوی دیگر

 .برد میبودن شکاف سنت و مدرنیته در شرایط آنومیک به سر  گذار قرار دارد و به دلیل فعال
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و  ناامیدیبا  توأمشدن نیازهایشان  نگرش افراد نسبت به برآورده شود میشرایط آنومیک سبب 

ترشدن این فاصله معنایی باشد و از سوی دیگر سیر صعودی نظام انتظارات افراد بر عمیقبی

 های سرمایهآنومی برخورداری نامتناسب افراد جامعه از  های جلوه ترین مهمدامن بزند. از 

 های سرمایهاقشار مختلف از  نابرابر مندی بهرهمتعدد ناشی از  های گسستگوناگون است. 

 محرومیت احساس یکدیگردر مقایسه با  افراد شود میفرهنگی و اجتماعی باعث  ،اقتصادی

مختلف )سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی(  های عرصه بیشتری داشته باشند. این حس در

ساز . بروز و ظهور این احساس در سطح گسترده میان افراد، از یکسو، زمینهآید میپدید 

 و از سوی دیگر، پتانسیل خشونت در جامعه شود میاجتماعی  های آسیبو  بسیاری از مسائل

سازد. اهمیت این جدی مواجه می های چالشرا با  دهد و حیات اجتماعیافزایش می را

داخلی و خارجی هر یک از منظر خاصی به این مقوله  های پژوهشموضوع سبب شده تا 

 یبیجرهزار ؛(6901مال )و درویش یزیتبر یمحسنتحقیقات داخلی  ۀدر حوزبپردازند. 

بررسی این  به (6901نسب )نواح و تقوی ؛(6901علیخواه ) ؛(6929مهر )فروزان(؛ 6925)

به  (6901) مالبا این تفاوت که تنها تحقیق محسنی تبریزی و درویش  اند پرداختهموضوع 

و در سایر تحقیقات محرومیت نسبی به عنوان متغیر مستقل  تبیین محرومیت نسبی پرداخته

 بوده است.

 9استارکز ملوین چارلزو ( 9860) 6استاسیا سیدوریاک ،تحقیقات خارجی ۀدر حوز

( آمبر 9882) 9و استِیسی لین سَتورای اند کردهمادی محرومیت نسبی توجه  ( به ابعاد غیر9888)

(، به طور مشخص به 6222) 5( و دیوید اکرمن9885) 0(، سئونگ یانگ9880بابی کالزیسکی )

گرفتن از  ن الهامحاضر ضم ۀدر مقال. اند پرداختهابعاد رفاهی و مادی احساس محرومیت نسبی 

بررسی  تهرانی جوانانوضعیت احساس محرومیت نسبی  شد تا پیشین تالش های پژوهش

 (ترین یافته توسعه کم) 65و  (ترین یافته توسعهاز ) 9مناطق  ،این هدف به منظور نیل به .شود

در گام اول تالش شد تا احساس محرومیت  شدند. تهران به عنوان میدان تحقیق انتخاب

 .شودتبیین  و سپسدو منطقه مقایسه  جوانان این

 

 

                                                           
1. Stacia Sydoriak 

2. Melvin Charles Starks 

3. Stacy, Lynn Saturay 
4. Hyeseung Yang 

5. Ackerman, David 
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 چارچوب مفهومی

( مطرح شد به تدریج توسط 6202) استوفرمحرومیت نسبی در اولین مقطعی که توسط 

 ؛6211 رانسیمن ؛6252شناسی اجتماعی )دیویس شناسی و روانروان ۀپردازان حوز نظریه

تطوری خود را پیمود و در این مسیر جرح و  سیر( 6211 و 6200 کراسبی ؛6215 ویلیامز

 ۀ. همبیان کردجامع از این مفهوم  نسبتاًتا در نهایت تد رابرت گار برداشتی  شدتعدیل 

محرومیت نسبی به بحث و انتقاد از یکدیگر  های شرط پیشمذکور در مورد  پردازان نظریه

 ۀآورند به وجوداز عوامل  مقایسهو رد توافق دارند که خواستن ر این مواما د ؛اندپرداخته

محرومیت نسبی است. فرد باید خود را با دیگران مقایسه کند و اگر در این مقایسه، وضعیت 

گار  ای که مباحثاما نکته ؛خود را ناعادالنه ادراک کند، احساس محرومیت نسبی خواهد کرد

سازد پرداختن به ابعاد و اشکال محرومیت نسبی است. میبرجسته  ها دیدگاهرا نسبت به سایر 

به انواع محرومیت نسبی، در قالب محرومیت نسبی فردی و گروهی اشاره کرده  کراسبیالبته 

را محصول  محرومیت نسبی 1رابرت گار تداست.  تر چندبعدیتر و اما رویکرد گار جامع

داند. منظور از انتظارات ارزشی، کاالها و ارزشی می های تواناییتفاضل بین انتظارات ارزشی و 

نگرش افراد  ارزشی، های تواناییدانند. منظور از شرایطی است که مردم خود را مستحق آن می

(. گار همچنین 50و  59: 6911نیازهاست )گار،  و امکانات برآوردن ها فرصتنسبت به 

به عبارت دیگر، افراد تالش ؛ داندانتظارات ارزشی را به وضعیت فعلی و آینده مربوط می

شان  های فعلی خود را حفظ کنند و انتظار دارند در آینده به توقعات و انتظاراتکنند داشته می

این انتظارات با انتظارات حال حاضرشان برابر و یا بیشتر است. گار  معموالًدست پیدا کنند و 

 از آرزوهایی که افراد امید چندانی بهکند که باید انتظارات ارزشی را مهم اشاره می ۀبه این نکت

به زعم وی در انتظارات ارزشی، افراد خود را  (.51: کسب آن ندارند، متمایز کرد )همان

در  ،دانندآن چیز نمی بهاما در آرزوها، افراد خود را مستحق رسیدن  ،دانندمستحق چیزی می

ینی مقایسه کنند، برداشتی از در جهان ع هایشان با داشتهنتیجه اگر افراد این آرزوها را 

زیرا در مفهوم محرومیت نسبی، احساس مستحق بودن یکی ؛ محرومیت نسبی نخواهند داشت

 بر آن توافق دارند. نظران صاحب ۀاز معیارهایی است که هم

ارزشی نیز مضامینی مربوط به حال و آینده دارند. برای نمونه، چیزهایی که  های توانایی

 محیط برای آنها فراهم آورده است؛اند و یا در واقعیت توانایی کسب آن را داشته ها انسان

                                                           
1. Ted Robert Gurr 
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با توجه به  . آن چیزهایی که افرادارزشی حال است های تواناییموقعیت ارزشی، مربوط به 

خود و با کمک دوستان و اطرافیان و حکمرانان و زمامداران در طی  های مهارتو  ها توانایی

ارزشی آینده  های تواناییکان کسب و حفظ آنها را خواهند داشت، مربوط به زمان در آینده ام

(. در دستگاه نظری گار، 50: 6911گار، نامد )شوند که گار آن را پتانسیل ارزشی میمی

 های ارزش" ،"رفاهی های ارزش"اند: چند دسته ها تواناییمربوط به انتظارات و  های ارزش

در ارتباط  هایی ارزشرفاهی،  های ارزش ."بین شخصی های ارزش"و  "مربوط به قدرت

. رفاه مادی همان کاالهای مادی زندگی مانند غذا، 6اند نفسمستقیم با رفاه مادی و تحقق 

فیزیکی و  های تواناییگسترش  مسکن، خدمات بهداشتی و آسایش مادی است. تحقق نفس، به

اقتصادی )رفاه و  های ارزشفرعی را  ۀو طبق. گار، این دشود میروانی و استفاده از آنها مربوط 

 (.55: هماننامد ) )تحقق نفس( می 9بخشفعلیت -خود های ارزشکاالهای مادی( و 

در نفوذ  ها انسانکه میزان توان  اند هایی ارزشمربوط به قدرت،  های ارزش»از نظر گار، 

-خود را تعیین می های کنشدیگران و اجتناب از دخالت ناخواسته دیگران در  های کنشبر 

گیری جمعی و تمایل به حقِ ، شامل تمایل به مشارکت در تصمیمها ارزشاین طبقه از  .«کنند

 (.55 -51است )همان:  تعیینِ سرنوشت و امنیت

است که افراد در تعامل و  "روانی های رضایت"، بین شخصی های ارزشمنظور گار از 

. این طبقه کنندکسب  ند آنها رادرصددمختلف  های گروهاقتدارآمیز با یکدیگر و با  روابط غیر

 تمایل به منزلت و کسب نقشکه همان  : منزلتدنشو میفرعی تقسیم  به سه طبقۀ ها ارزشاز 

مورد پذیرش عموم مردم است تا افراد بتوانند به کمک آن در تعامل با دیگران میزانی از پرستیژ 

است. نیاز به مشارکت  9؛ دومین مورد تعلق به جمعو احترام و اعتبار اجتماعی را کسب کنند

توانند همدلی و ... که می ها انجمنگری مانند خانواده، اجتماع، و حمایت باثبات های گروهدر 

که از اعتقاد به باورهای است احساس اطمینانی  سومین موردو عاطفه را به افراد اهدا کنند؛ 

و هنجارهای حاکم بر تعامالت اجتماعی ناشی  ماهیت جامعه و جایگاه شخصۀ مشترک دربار

"انسجام فکری"طور خالصه آن را  و گار به شود می
(. گار همچنین از 51: هماننامد )می 0

و  حد گوید. به نظر وی، شدت محرومیت نسبیمحرومیت نسبی سخن می شدت و گسترۀ

 رۀ. منظور از گستشود میحدود و میزان نارضایتی یا خشمی است که از محرومیت نسبی ناشی 

میزان شیوع آن در میان اعضای یک جمع با توجه به هر طبقه از »محرومیت نسبی، 

                                                           
1. Self Realization 

2. Self Actualization 
3. Communality 

4. Ideational Coherence 
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است  فرهنگی –شدت محرومیت نسبی متغیری روانی به زعم گار (.18)همان: « هاست ارزش

محرومیت نسبی، متغیری اجتماعی و واحد تجزیه و تحلیل آن،  ۀاما گستر فرد، تحلیلبا واحد 

بر این اساس گار با تمایز قائل شدن بین این دو مفهوم، به طور  (.699 :6911گار، ) استجمع 

کند. شدت محرومیت نسبی، همان ضمنی، به محرومیت نسبی فردی و گروهی اشاره می

محرومیت نسبی گروهی است.  محرومیت نسبی، همان ۀو گستر محرومیت نسبی فردی

بلکه  ماند نمیباقی  شدت و گستره، انواع ،تنها در سطح ابعاد به محرومیت نسبی پرداختن

مستلزم تبیین است. در تبیین احساس محرومیت نسبی  ،در این زمینه تر جامعحصول رویکرد 

ممکن است ی به زعم و .کند میمرجع اشاره  های گروهگار در کنار متغیرهای متعدد به نقش 

معیارهایی باشد که توسط یک رهبر طراحی شده است  وضعیت گذشتۀ گروه مرجع افراد

 تأکید مرجع های گروهاهمیت  محرومیت نسبی نیز بر پردازان نظریهسایر  (50-59: همان)

ت نسبی را افزایش که احساس محرومی هایی نابرابری ۀکند هم. رانسیمن استدالل میاند داشته

دیگر،  عبارت به؛ کردتلقی  عنوان نابرابری بین اعضای گروه و گروه مرجع باید بهدهد می

بین اعضای گروه و گروه مرجع در  ،شدهادراک های نابرابریمحرومیت نسبی باید تنها به عنوان 

( همنوا با سایر 6211( و کراسبی )6252دیویس ) (60: 6211 ،رانسیمننظر گرفته شود )

کردند.  تأکیدمرجع در ایجاد احساس محرومیت نسبی  های گروهپردازان بر اهمیت نظریه

( مفهوم محرومیت نسبی را با الهام از کار استوفر، در بین 6251) روسیمرتون و همچنین، 

، آنها را به طرح های این محققان یافته نظامی و نیروی هوایی مطالعه کردند، های پلیس

 .(605: 6210 ،دونکن)د سوق دا "گروه مرجع"مفهوم

، فستینگر، کولی و مید معتقدند افراد از هیمن پردازان گروه مرجع،در بین نظریه

مرجع شامل همین  های گروهپذیرند و در واقع تأثیر را می ترین بیشها گروه ترین نزدیک

خارج از  های گروهمرجع را به  های گروهاما کوئن، شریف، نیوکمب و مرتون  هاست؛ گروه

 آنها جامعیت و گستردگی بیشتری دارد. ۀبر این اساس نظری ،دهندعضویت افراد نیز بسط می

طبقات و قشرهای  ،هاها و نهادهایی مانند خانواده، دوستان، همسایگان، مدرسه، رسانهگروه

 صدیق سروستانی) گیرند میبه عنوان گروه مرجع افراد قرار  اجتماعی و همچنین سایر جوامع

کارکردهای گروه مرجع ارائه بازخورد به فرد برای  ترین مهماز  .(619-656: 6906 ،و هاشمی

 گیری شکلمنبعی برای  ،همانندسازی ارزشی ،گسترش همنوایی در جامعه ،نظارت و اصالح

نیازهای معرفت  تأمین ،نیاز فرد به پناهگاه هویتی تأمین ،نیازهای هنجاری تأمین ،ها نگرش

ۀ در مقال ؛(6928 ،آقابیگی و هزارجریبی) معیارهای ارزیابی و خودسنجی است مینتأ ،اجتماعی
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 و مقایسه اجتماعی است. ها نگرش گیری شکلمنبعی برای  ۀگروه مرجع به مثاب بر تأکیدحاضر 

موقعیت نابرابر آنها در جامعه است. به  ،گیرد میافراد قرار  ۀاز عوامل دیگری که مبنای مقایس

ه آنان در این عرصه، جایگا ۀکنند یینتع ،یک میدان قلمداد شود ۀبیان بوردیو اگر جامعه به مثاب

درنگ و به طور بیسرمایۀ اقتصادی  زعم ویاز انواع سرمایه است. به  هابرخورداری آنمیزان 

 ،بوردیو)مستقیم قابل تبدیل به پول است و امکان دارد به شکل حقوق مالکیت نهادینه شود 

های پولی و مالی، امالک و شامل داراییسرمایۀ اقتصادی عبارت دیگر  به .(905-909: 6205

است که عبارت است سرمایۀ فرهنگی مسکن و ماشین و ... است. صورت دیگری از سرمایه، 

های عمل متناسب ز شناخت و ادراک فرهنگ و هنرهای متعالی، داشتن ذائقه خوب و شیوها

داند و به عبارت دیگر، بوردیو سرمایه را تالشی برای دربند کردن گذشته در آینده می ؛است

های فرهنگی، به رسمیت شناخته را در سه شکل کاالها، مصنوعات و فرآوردهسرمایۀ فرهنگی 

های ، مهارت و تجارب افراد، آنچنان که مثالً در مورد مدارج و گواهینامهدانش ۀشدن ذخیر

های افراد وارهتوان در نظر گرفت و سرانجام تمایالت و عادتای میآموزشی و علمی و حرفه

که در سه بعد  رساندکه آنها را در پیشرفت و اندوختن مهارت و تخصص بیشتر یاری می

 (.909: 6901ذکایی، )بیند شده متجلی مینهادینهیافته و یافته، عینیتتجسم

 ۀهای گوناگون متفاوت است و این امر در دو عرصسطح برخورداری افراد از سرمایه

خویش از میزان قابل قبولی  ۀعین و ذهن قابل تأمل است. گاهی افراد با توجه به شرایط جامع

تخوش تالطم خواهد شد که افراد در اما زمانی آرامش روحی آنها دسها برخوردارند از سرمایه

دچار  ،فرهنگی و اجتماعی بیشتر برخوردارند های سرمایهخود با دیگرانی که از  ۀاثر مقایس

 اتکابا  حاضر ۀمقال های فرضیه بر این اساس محرومیت نسبی کنند. و احساس بینی شده خودکم

مرجع با  های گروهاقتصادی و  ،فرهنگی ۀسرمای پیوند ۀبر پای به چارچوب مفهومی فوق

 محرومیت نسبی به صورت ذیل تدوین شدند.

 ( مدل نظری تحقیق1شکل 

 

 

  

سرمایۀ 

 اقتصادی

 سرمایۀ

 فرهنگی

 گروه مرجع محرومیت نسبی
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 تحقیق های فرضیه

احساس محرومیت نسبی آنان  جوانان بیشتر باشد،سرمایۀ اقتصادی هرچه  رسد میبه نظر . 6

 .کمتر خواهد بود

معنادار وجود  رابطۀو ابعاد احساس محرومیت نسبی سرمایۀ اقتصادی بین  رسد میبه نظر . 9

 دارد.

احساس محرومیت نسبی آنان  جوانان بیشتر باشد،سرمایۀ فرهنگی هرچه  رسد میبه نظر . 9

 .کمتر خواهد بود

معنادار  رابطۀو احساس محرومیت نسبی و ابعاد آن  جوانانگروه مرجع بین  رسد میبه نظر . 0

 وجود دارد.

معنادار وجود  رابطۀآنان سرمایۀ اقتصادی و  جوانانسرمایۀ فرهنگی  بین رسد میبه نظر  .5

 دارد.

 

 روش تحقیق

حاضر از روش پیمایش و ابزار  ۀدر مقال: گیری نمونه ۀحجم نمونه و شیو ،جامعۀ آماری

حجم  .اند ۀ شهر تهرانسال 92-60جوانان  آن جامعۀ آماری و شده استپرسشنامه استفاده 

 ای خوشه گیری نمونهبر اساس  ها نمونه و شدنفر انتخاب  088نمونه بر اساس فرمول کوکران 

-بین مناطق توسعهشهر تهران سه منطقه از  ۀگان 99نخست از مناطق  انتخاب شدند. چندمرحله

 9 منطقۀشدند.  ( در نظر گرفته61،62،65یافته )توسعه ( و سه منطقه به عنوان کم1و  9، 6یافته )

سپس از  انتخاب شدند، ها ترین یافته توسعه آن است که از بین نواحی ترین منطقهیافتهتوسعه

خانوارهایی به صورت تصادفی ساده  ها بلوکاز درون این  و برگزیده هایی بلوکها، درون ناحیه

به عنوان  بودند 60 92و در نهایت از هر خانوار، جوانانی که دارای شرط سنی بین  انتخاب

 ۀتا به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دهند. همین فرایند در مورد منطقشدند  آماری انتخاب ۀنمون

 شده است.منطقه است، اعمال  ترین یافته توسعه کمکه  656

                                                           
در دانشگاه تربیت مدرس و شهید بهشتی رجوع شد که مطابق آن،  ترین مناطق تهران به پژوهشی یافته ترین و کم توسعه یافته توسعه . در تعیین6

ترین مناطق تهران شناسایی شدند. بر اساس این پژوهش که از سوی  یافته کم توسعه 62و  61، 65ترین و مناطق یافتهتوسعه 6و  1، 9مناطق 

معیار  1شاخص در قالب  96دکتر مجتبی رفیعیان دانشیار شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس تهران صورت گرفته است، مناطق شهر تهران از 

-یافته، توسعۀ متوسط و توسعهیافته، نسبتاً توسعهیافتگی در چهار سطح توسعه تهران از نظر توسعه اند و در آخر مناطق شهراصلی مقایسه شده

های مسکن، آموزش، جمعیتی، اشتغال، دسترسی به اطالعات، معیار یا شاخص کلی شاخص 1اند. این مناطق بر اساس بندی شدهنیافته طبقه

 یافتگی در اختیار دارندرتبه آخر را از لحاظ توسعه 65رتبۀ اول و منطقۀ  9این اساس منطقۀ  اند. بربندی شدهها طبقه محیط زیست، زیرساخت

 (.http://fararu.com/fa/news/164932/ :65/1/6929)برگرفته از سایت 

http://fararu.com/fa/news/164932/
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 مفهومی و عملیاتی تعاریف

 متغیر وابسته -

 های تواناییبرداشتی است که افراد از اختالف بین انتظارات ارزشی و  محرومیت نسبی

است که مردم خود را مستحق  ارزشیدارند. منظور از انتظارات ارزشی، کاالها و شرایط زندگی

ارزشی، نگرش افراد نسبت به امکانات و شرایط  های تواناییدانند. منظور از آنها می

برای انتظارات ارزشی سه بعد  (. گار50و  59: 6911انتظارات است )گار،  شدن برآورده

را در نظر  "بین شخصی های ارزش"و  "مربوط به قدرت های ارزش"، "رفاهی های ارزش"

خود  "رفاهی های ارزش"ابعاد هستند.  ۀ خردهدربرگیرند ها ارزشگیرد که هریک از این  می

بخش  فعلیت -خود های ارزش"و  "اقتصادی )رفاه و کاالهای مادی( های ارزش"دارای دو بعد،

خود دارای دو بعد  "مربوط به قدرت های ارزش" (.55 همان:است ) ")تحقق نفس(

بین  های ارزش"و( 55 -51: هماناست ) "امنیتی های ارزش"و  "مشارکتی های ارزش"

(. گار 51: همانحس تعلق جمع و انسجام فکری است ) ،ارای سه بعد منزلتخود د "شخصی

ارزشی  های توانایی "، "ارزشی رفاهی های توانایی"ارزشی نیز همان سه بعد  های تواناییبرای 

گیرد و همانند انتظارات را در نظر می "ارزشی مربوط به قدرت های توانایی"، "بین شخصی

این  . برکند میرا ذکر  ابعاد فوق خرده ی ارزشی نیزهای توانایی ارزشی برای هریک از ابعاد

و  "اقتصادی )رفاه و کاالهای مادی( های ارزش"شامل دو بعد، "رفاهی های ارزش"اساس 

 "مربوط به قدرت های ارزش"است.  "بخش )تحقق نفس(فعلیت -خود های ارزش"

بین  های ارزش"است و "امنیتی های ارزش"و  "مشارکتی های ارزش"دو بعد  دربرگیرندۀ

 فکری است. برای سنجش این حس تعلق جمع و انسجام ،دارای سه بعد منزلت "شخصی

 یی بر پایه طیف لیکرت طراحی شدند.ها مقیاس گویه

 

 مستقل متغیرهای -

تواند یا ثروت مادی، در واقع قدرت پرداخت به شکلی از سرمایه است که میسرمایۀ اقتصادی 

درنگ و به طور مستقیم قابل تبدیل به پول شود. این نوع سرمایه بیتبدیل به کاالهای مادی 

( برای 909-905: 6205، بوردیو) به شکل حقوق مالکیت نهادینه شود است و امکان دارد

 طراحی شدند. سؤاالتیسنجش این متغیر 

معلومات و امتیازات است که در جریان  ،از روابط ای مجموعهسرمایۀ فرهنگی 

دستیابی  ۀو زمین گیرد میدر فرد شکل  -فرایند جامعه پذیری -رسمی و خانوادگی های آموزش
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عینیت "سه بعد سرمایۀ فرهنگی . برای آورد میبه یک موقعیت اجتماعی یا حفظ آن را فراهم 

هایی  برای سنجش این مقیاس گویهدر نظر گرفته شد که  "شده نهادینه "و "یافته تجسم "،"یافته

 تنظیم شدند. سؤاالتیدر قالب طیف لیکرت و 

گروهی است که افراد معیارهای الزم برای سنجش و ارزیابی رفتارهای خود  گروه مرجع

و معیارهای گروه مرجع، به عنوان چارچوب  ها ارزشکنند. و دیگران را از آن گروه کسب می

روند. به نظر مرتون، گروه مرجع در شیابی و سنجش به کار میفرد در فرایندهای ارز ۀمقایس

ها و توقعات افراد، در تحرک اجتماعی ایجاد وفاق و یکنواختی یا تشدید آرزوها و خواسته

خانواده، مدرسه،  ها، رسانه(. نهادهایی مانند 699: 6912عمودی تأثیرگذار است )تنهایی، 

و هنجارهای جامعه نقش مهمی ایفا  ها ارزشانتقال  که در اند مرجعی های گروهدوستان و... 

 تنظیم شدند. سؤاالتیهایی در قالب طیف لیکرت و  کنند. برای سنجش این متغیر گویهمی

پرسشنامه( با ) تحقیقاستفاده و ابزار  حاضر از اعتبار صوری ۀدر مقال: اعتبار و پایایی

و  6برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ شد. تایید نظران صاحبه نظر اساتید و ب اتکا

 استفاده بعمل آمد.% 18باالی  یآلفادارای  های مقیاس

 

 تحقیق های یافته

 سیمای آماری پاسخگویان -

درصد مرد و در  9055درصد از پاسخگویان زن و  1555 (9) منطقۀمورد مطالعه  ۀدر نمون 

درصد پاسخگویان زن  10. در مجموع اند بوده درصد مرد 9155درصد زن و  1955( 65) منطقۀ

به ترتیب  65 منطقۀو  9 منطقۀپاسخگویان  . از نظر وضعیت سنی،اند بودهمرد  درصد آنها 91و 

درصد نیز بین  9155و  91و  90 -91درصد بین  00. 0155، 60 -99درصد بین  9055و  9555

 18 به ترتیب 65 منطقۀو  9 منطقۀپاسخگویان  ،تأهلدر مورد وضعیت . اند داشته سال 91 -92

 955و  9در اثر فوت،  همسر بیدرصد  6. 855، متأهلدرصد  90و  9155درصد مجرد،  1055و 

 منطقۀد پاسخگویان در هر دو درص 1259. در مجموع اند بودهدر اثر طالق  همسر بیدرصد 

در اثر  همسر بیدرصد  959در اثر فوت و  همسر بیدرصد  850، متأهلدرصد  9150 مجرد،

 60و  6155به ترتیب  65 منطقۀو  9 منطقۀ یانپاسخگو نظر وضعیت اشتغال، از .اند بوده طالق

درصد  6655و  6855درصد دانشجو و  59و  5655درصد بیکار،  6055و  9855درصد شاغل، 

 6255 ،شاغل منطقۀهر دو  در پاسخگویان درصد 6150. در مجموع اند بودهشاغل پاره وقت 

                                                           
 شده سؤاالتی طراحی شد که امکان اخذ آلفا وجود نداشت. نگی نهادینههای مرجع، سرمایۀ اقتصادی و سرمایۀ فره . برای سنجش گروه6
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، . در مورد تحصیالتاند بوده درصد شاغل پاره وقت 66درصد دانشجو و  5650ر، درصد بیکا

درصد  1 و 255درصد دیپلم،  9 منطقه،در هر دو به ترتیب  65 منطقۀو  9 منطقۀ یانپاسخگو

درصد در هردو  6نس و درصد فوق لیسا 06و  0855درصد لیسانس،  02و  01فوق دیپلم، 

 059 ،درصد پاسخگویان دیپلم 9 ،منطقهدر مجموع در هر دو  .داشتند تحصیالت دکتریمنطقه 

 .اند بوده درصد دکتری 6فوق لیسانس و  0850درصد لیسانس،  00درصد فوق دیپلم، 
 

 نپاسخگویا ضعیت میانگین متغیرهای تحقیق در بینو( 1جدول 
 محل سکونت و منطقۀ ابعاد محرومیت نسبیمستقل بین دو متغیر  نتایج توصیفی آزمون تی. 6جدول 

ابعاد احساس محرومیت 
 نسبی

 انحراف معیار میانگین تعداد محل سکونت
خطای معیار 

 میانگین
 سطح معناداری Tمقدار 

 رفاهی های ارزش
 85888 4.090 2093. 3.64 4.47 988 9 منطقۀ
 4.46 311. 3.067 11.11 988 65  منطقۀ

 های قدرت ارزش
 85886 3.11 453. 7.89 8.54 988 9  منطقۀ
 3.33 700. 6.89 10.89 988 65  منطقۀ

 شخصیهای بین  ارزش
 

 85888 4.38- 309. 5.39 3.07 988 9  منطقۀ

 4.34- 556. 5.48 4.1 988 6  منطقۀ 

 محرومیت نسبی کل
 82. 11.62 5.36 988 9منطقۀ 

-2.54 85869 
 85. 12.10 8.7 988 65  منطقۀ

 

که میانگین احساس محرومیت نسبی در تمام ابعاد  آن است دهندۀ نشان تحقیق های یافته

با توجه به اینکه  و بین جوانان دو منطقه متفاوت است ابعاد و ابعاد اصلی( در خرده) یارزش

دو منطقه در تمام ابعاد در  ،درصد است 5از  تر کوچکسطح معناداری در تمام ابعاد ارزشی 

 مقیاس ترکیبی میانگین و انحراف معیار این اساس بر دارد.ارزشی تفاوت معنادار وجود 

و  051برابر با  65 منطقۀو در  66519 و 559به ترتیب برابر با  9 منطقۀدر  کل محرومیت نسبی

 است. 9 منطقۀاز  بیش 65 منطقۀبر این اساس احساس محرومیت نسبی در  .است 69568

بخش، مشارکتی، امنیتی، حس تعلق به جمع و فعلیت -میانگین انتظارات ارزشی خود

 . انتظارات ارزشی اقتصادی واست 65 منطقۀکمی بیشتر از  9 منطقۀانسجام فکری جوانان 

انتظارات ارزشی در  ترین بیشاست. در واقع،  9 منطقۀنیز بیشتر از  65 منطقۀمنزلتی جوانان 

کمترین انتظارات مربوط به مربوط به قدرت و  های ارزشمربوط به  9 منطقۀبین جوانان 

 های ارزشنیز توقعاتشان بیشتر در جهت  65 منطقۀبین شخصی است و جوانان  های ارزش

 بین های ارزشمربوط به  9 منطقۀرفاهی و کمترین انتظارات ارزشی آنها همانند جوانان 

الی و با توجه به اینکه از لحاظ م 9 منطقۀدهد که جوانان . این نتایج نشان میاست شخصی

توقعات و انتظاراتشان  ،قرار دارند 65 منطقۀنسبت به جوانان  تری مناسباقتصادی در وضعیت 

سیاسی و  های آزادیغیرمادی مانند مشارکت سیاسی و اجتماعی و داشتن  های ارزشبه سمت 

از لحاظ اقتصادی بیشتر از  انتظاراتشاننیز  65 منطقۀاجتماعی بیشتر، گرایش دارد و جوانان 
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توان به این ادعای گار مراجعه کرد. وی از عدم تعادل . در این مورد میهاست ارزشیر سا

گوید. به نظر وی، اگر افراد از لحاظ یکی از طبقات ارزشی در وضعیت ارزشی سخن می

نیز در وضعیت مناسبی قرار گیرند و  ها ارزشتمایل دارند تا در سایر  ،مناسبی قرار داشته باشند

، احساس محرومیت نسبی خواهند کرد ارضا نشدهی ها ارزش زمینۀ در غیر این صورت در

تهران به دلیل  یافتۀتوسعه توان گفت جوانان منطقۀ(. با این استدالل می610: 6911)گار، 

برآورده کردن نیازها و  اقتصادی، به دنبال کسب وۀ و سرمای ها ارزشداشتن میزان باالیی از 

خود  های ارزشمربوط به قدرت خواهند بود تا بین  های ارزشو  بین شخصی های ارزش

 تعادل برقرار سازند.

که  حکایت از آن داردسرمایۀ فرهنگی توصیفی مربوط به مقیاس  های آمارههمچنین 

و در  1/2و  09/90به ترتیب برابر با  9 منطقۀفرهنگی در  میانگین و انحراف معیار سرمایۀ

 9 منطقۀدر پاسخگویان سرمایۀ فرهنگی  اساس ینبرا .است 2/2 و 09/90برابر با  65 منطقۀ

حاکی از آن نیز سرمایۀ اقتصادی توصیفی مربوط به متغیر  های آماره است. 65 منطقۀبیشتر از 

و در  0/8و  9به ترتیب برابر با  9 منطقۀدر سرمایۀ اقتصادی میانه و انحراف معیار  است که

 از بیش 9 منطقۀجوانان  اقتصادی ۀبر این اساس سرمای ،است 11/8و  9برابر با  65 منطقۀ

 است. بوده 65 منطقۀجوانان 
 

 مختلف در دو منطقه های در حوزه گیری تصمیم ۀمرجع پاسخگویان در زمین های گروه (2جدول 
  سیاسیمسئولین  خارجی رسانه داخلی رسانه دوستان خانواده 

 9 منطقۀ
 988 99 98 56 50 09 فراوانی

 688 6155 68 9555 91 96 درصد

 65 منطقۀ
 988 99 62 00 51 00 فراوانی

 688 95 255 90 90 99 درصد

 088 11 92 22 668 01 فراوانی مجموع

 688 6155 2515 90515 9155 9655 در صد کل 

 

 مختلف در های زمینهدر  گیری تصمیممرجع پاسخگویان در خصوص  های گروه 9جدول 

را  خانواده ی داخلی،ها رسانه دوستان،بیشتر پاسخگویان  9 منطقۀ. در دهد میدو منطقه را نشان 

یشتر پاسخگویان دوستان، ب 65 منطقۀاما در  اند کردهبه عنوان الگوی مرجع خود انتخاب 

فوق  های یافته. اند برگزیدهرا به عنوان الگوی مرجع خود  داخلی یها رسانهو سیاسی  مسئولین

 درصد 90515 در صد پاسخگویان دوستان 9155در مجموع طقه من هر دو مبین این است که در

سیاسی را به عنوان  مسئوالندرصد  6155ی خارجی و ها رسانهدرصد  2515داخلی  های رسانه

 .اند نمودهگروه مرجع انتخاب 
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 ترین مهمدوستان  تهران یافته توسعهو کمتر  یافته توسعهمنطقه  در هردوبر این اساس  

 در مراتب بعدی قرار دارند. مرجع های گروه جوانان هستند و بقیۀگروه مرجع 

 

 ها هآزمون فرضی

بی آنان احساس محرومیت نس ،جوانان بیشتر باشدسرمایۀ اقتصادی  هرچه رسد میبه نظر  -1

 .کمتر خواهد بود
 اقتصادی ۀمحرومیت نسبی و سرمای احساس رابطۀ (3جدول 

احساس محرومیت 
 نسبی

 مجموع اقتصادی ۀسرمای

 باال متوسط پایین

 کم
 698 660 0 0 فراوانی

 9955 0051 151 951 درصد

 متوسط
 699 69 680 69 فراوانی

 99595 250 0055 059 درصد

 زیاد
 691 9 1 692 فراوانی

 90595 655 052 02 درصد

 مجموع
 088 699 699 605 فراوانی

 688 688 688 688 درصد

 

، اند داشتهباال سرمایۀ اقتصادی درصد از جوانانی که  0051، 9جدول  های یافتهبا توجه به 

احساس محرومیت نسبی متوسط و  درصد از این جوانان 251 کم، محرومیت نسبی احساس

افراد با تمکن مالی و  مسلماً. اند داشتهدرصد از آنان احساس محرومیت نسبی باالیی  655تنها 

 یژهبه و مسیر رسیدن به انتظاراتشان را ندارند،بیش از کسانی که این رفاه  رفاه اقتصادی

قبل از ) ای فاصلهمقیاس سطح  بر اساس همچنین .کنند میتر تصور رفاهی را هموار های ارزش

ضریب مقدار  و درصد 22/ و با اطمینان 86 6و متغیر در سطح خطایمجدد( د کدگذاری

با  بر این اساس است. و منفی باالرابطه وجود دارد که این رابطه در حد  -195/8پیرسون 

 .یابد میجوانان، محرومیت نسبی آنان کاهش سرمایۀ اقتصادی افزایش 

معنادار وجود  رابطۀو ابعاد احساس محرومیت نسبی سرمایۀ اقتصادی بین  رسد میبه نظر  -9

 دارد.
 و ابعاد محرومیت نسبیسرمایۀ اقتصادی ماتریس همبستگی بین دو متغیر  (4جدول 

 بین شخصی های ارزش قدرت های ارزش رفاهی های ارزش احساس محرومیت نسبی ابعاد

 اقتصادی سرمایۀ
 -85026 -85088 -85020 همبستگی پیرسون

 85888 85888 85888 سطح معناداری

 

                                                           
ها حذف و تنها به توضیحات  . جداول مربوط به نمایش ضرایب همبستگی متغیرها به منظور تحدید تعداد جداول در مورد همۀ فرضیه6

 جداول اکتفا شده است.
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و ابعاد احساس سرمایۀ اقتصادی های ماتریس همبستگی بین متغیر، 0 با توجه به جدول

منفی و  رابطۀمیان متغیرها درصد  22و با اطمینان  %86در سطح خطای  محرومیت نسبی،

 ینسبمحرومیت  ابعاد اقتصادی، مایۀافزایش سربا به عبارت دیگر  ،وجود داردمعکوس معنادار 

. همچنین یابد میکاهش بین شخصی( نیز  های ارزش قدرت، های ارزش رفاهی، های ارزش)

 رفاهی است. های ارزشضریب همبستگی مربوط به  ترین بیشکه  شود میمالحظه 

احساس محرومیت نسبی آنان  جوانان بیشتر باشد،سرمایۀ فرهنگی  هرچه رسد میبه نظر  -9

 .شود می کمتر
 فرهنگی متغیر محرومیت نسبی و سرمایۀ رابطۀ (5جدول 

 مجموع فرهنگی ۀسرمای احساس محرومیت نسبی

 باال متوسط پایین

 کم
 681 00 69 1 فراوانی

 9155 0250 69 9 درصد

 متوسط
 669 1 10 99 فراوانی

 90595 156 1059 6159 درصد

 زیاد
 606 0 69 610 فراوانی

 05595 056 6959 0850 درصد

 مجموع
 088 20 22 989 فراوانی

 688 688 688 688 درصد

 

 ،اند داشتهباال سرمایۀ فرهنگی جوانانی که  درصد از 0250، 5جدول  های دادهمطابق 

درصد  056 احساس محرومیت نسبی متوسط و درصد 156 احساس محرومیت نسبی کم،

باال میزان سرمایۀ فرهنگی  های شاخص ترین مهماز  .اند داشتهی زیاد محرومیت نسباحساس 

بیش از والدینی که  ،خوردارندوالدینی که از تحصیالت باال بر معموالً .تحصیالت والدین است

دو متغیر در بین  همچنین د.را دارن خود این سرمایه را ندارند امکان برآوردن انتظارات جوانان

رابطه وجود دارد که این رابطه در حد  -919/8درصد مقدار  22و با اطمینان  %86 سطح خطای

فرهنگی، محرومیت نسبی جوانان  ۀبا افزایش سرمای ر این اساسب معکوس و منفی است.باال، 

 .یابد میکاهش 

 رابطۀو احساس محرومیت نسبی آنان  بین گروه مرجع جوانان تهرانی رسد میبه نظر  -0

 معنادار وجود دارد.
 

 دو متغیر گروه مرجع و احساس محرومیت نسبی رابطۀ( 6جدول 
احساس محرومیت 

 نسبی

 مجموع گروه مرجع  درصد فراوانی و

 سیاسی نخبگان خارجی ۀرسان داخلی ۀرسان دوستان خانواده

 پایین 
 62 0 9 1 0 9 فراوانی

 050 156 556 156 951 955 درصد

 متوسط 
 999 56 92 09 02 18 فراوانی

 0855 1159 1050 0950 0852 0650 درصد
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 باال 
 52 66 0 68 61 69 فراوانی

 6050 6151 9855 6856 6555 6556 درصد

 مجموع
 088 11 92 22 668 01 فراوانی

 688 688 688 688 688 688 درصد

 

پاسخگویانی که محرومیت نسبی در بین به طور کلی که  دهد نشان می 1جدول  های یافته

که در بین کسانی  مرجع قرار دارند و های گروهی خارجی در اولویت ها رسانه ،زیادی دارند

ی داخلی به میزان ها رسانهو  سیاسی مسئوالنمیزان محرومیت نسبی را دارند،  ترین پایین

 ۀشد محاسبهخی دو سطح معناداری  این حال با مرجع قرار دارند. های گروه یکسان در اولویت

 معنادار بین گروه مرجع و رابطۀمبین فقدان  لحاظ آماری و بهدرصد است  %85از  تر بزرگ

 احساس محرومیت نسبی است.

معنادار وجود  رابطۀ جوانان تهرانیسرمایۀ اقتصادی و سرمایۀ فرهنگی بین  رسد میبه نظر  -5

 دارد.
 فرهنگی سرمایۀبا سرمایۀ اقتصادی  رابطۀبررسی  (7جدول 

 مجموع فرهنگی سرمایۀ اقتصادی سرمایۀ

 باال متوسط ایینپ

 پایین
 59 90 1 66 فراوانی

 69 6059 551 6955 درصد

 متوسط
 965 29 16 59 فراوانی

 5950 0255 5159 5256 درصد

 باال
 699 18 00 95 فراوانی

 9959 9959 9056 9050 درصد

 مجموع
 088 601 691 00 فراوانی

 688 688 688 688 درصد

 

 اساس بر. دهد میرا نشان سرمایۀ اقتصادی و  فرهنگی ۀیسرما یرمتغدو  رابطۀ 1 جدول

نظر  از دارندباال سرمایۀ فرهنگی نی که ( از پاسخگویا0255) درصد 58جدول ذیل حدود 

سرمایۀ درصد از پاسخگویانی که  9959وضعیت متوسطی دارند و تنها سرمایۀ اقتصادی 

 وسرمایۀ فرهنگی نیز باال بوده است. همچنین  شان فرهنگی ۀسرمای ،باال دارنداقتصادی 

( و 98/69دو )خی  مقدار .م بوده استک درصد 6955زیاد و درصد از جوانان،  9959اقتصادی 

سرمایۀ اقتصادی دو متغیر  درصد است، میان 8/ 85از  تر کوچکسطح معناداری آزمون خی دو 

/ و با 86دو متغیر در سطح خطای بین  همچنینمعناداری وجود دارد.  رابطۀسرمایۀ فرهنگی و 

مستقیم  ،متوسطدر حد  رابطۀوجود دارد که این معنادار  رابطۀ 001/8درصد مقدار  22اطمینان 

 و مثبت است.
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 بر احساس محرومیت نسبی مؤثرتحلیل رگرسیون عوامل 

بر  مؤثردر بخش زیر عوامل  ،فوق های روابط آماری در فرضیهسی هریک از با توجه به برر

 بررسی شد. interاحساس محرومیت نسبی از طریق مدل رگرسیونی چندگانه و به روش 
 

 ضریب همبستگی بین متغیرها( 8 جدول
 خطای استاندارد شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین همبستگی مدل

6 85119 5952 5956 665815 

 

مبین همبستگی  که دهد مینشان  119/8 را مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها 0جدول 

 شده تعدیلمقدار ضریب تعیین  همچنین .است مستقل و وابسته تحقیق متوسط بین متغیرهای

درصد از کل تغییرات محرومیت نسبی وابسته به  6/59 که بیانگر این امر است (596/8)

به عبارت دیگر،  ؛است اقتصادی( ۀو سرمایۀ فرهنگی سرمایگروه مرجع، ) مستقل متغیرهای

 د.نکنبینی میدرصد از واریانس محرومیت نسبی را پیش 6/59متغیرهای مستقل،  ۀمجموع
 

 15و  3 ۀبر محرومیت نسبی جوانان دو منطق مؤثرنتایج تحلیل رگرسیون عوامل  (9جدول 

 مدل
 استانداردشدهضریب رگرسیونی  ضریب رگرسیونی استانداردنشده

t 
 سطح معناداری

 B بتا خطای استاندارد 

6 

 85888 165001  95806 6055000 ضریب ثابت

 85888 15056 85919 85851 85090 فرهنگی ۀسرمای

 85888 15969 85069 85690 6905891 گروه مرجع

 85888 05862 85502 85051 6905610 اقتصادی ۀسرمای

 

قدرت  ترین بیش 85502با ضریب بتای سرمایۀ اقتصادی  2 بر اساس اطالعات جدول

واریانس احساس محرومیت نسبی را در بین افراد نمونه دارد. بعد از آن متغیر  کنندگی تبیین

با ضریب سرمایۀ فرهنگی در جایگاه دوم و  85069 بتایکه با ضریب  قرار دارد 6گروه مرجع

 را داراست. کنندگی تبیینقدرت  مراتب بعدی 85919بتای 

 

 گیری نتیجه

در  و خورند میموجوداتی اجتماعی همواره در جریان تعامالت اجتماعی غوطه  ۀافراد به مثاب

و در عین حال از برخی  آورند مییی را به دست ها خواسته این فرایندهای اجتماعی است که

استمرار  ،گاه به اقتضای تداوم تعامالت ،از مطالبات پوشی چشم .کنند می صرف نظرمطالبات 

موجود است. عدم تحقق مطالبات  های محدودیتزندگی اجتماعی و زمانی به سبب موانع و 

                                                           
 در تحلیل رگرسیون وارد و تأثیر آن بر متغیر وابسته سنجیده شد.و صفر  6. متغیر گروه مرجع اسمی است، لذا با دادن کدهای 6
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ناخوشایند فرد قرار  های تجربه و در زمرۀ شود میدر افراد  و محرومیت حس ناکامی ساز زمینه

همگام  است و ناپذیر سیریو  ختیشنا رواناز زندگی امری  . مطالبات و انتظارات افرادگیرد می

تکوین  . نحوۀآید میسطحی دیگر از انتظارات پدید  ،شدن سطحی از توقعات با برآورده

 .اند مرجع های گروه ،ی ارزیابیها مالک ترین مهماز  یکی اجتماعی است. ۀانتظارات تابع مقایس

ها و توقعات خواسته آرزوها،فاق و یکنواختی یا تشدید در ایجاد و ها گروهبه زعم مرتون این 

نخبگان علمی و  ،خانواده، مدرسه، دوستان ،داخلی و خارجی های رسانه. تأثیرگذارندافراد 

 جوانان را الخصوص علی ،که از یکسو انتظارات افراد جامعه اند مرجعی های گروهسیاسی و... 

در  که این توقعات دهند میشکل فرهنگی  -اقتصادی و اجتماعی ،مختلف سیاسی های زمینهدر 

اینجاست که قدرت افراد در برآوردن انتظارات و  مسئله شوند. به روز میمسیر تطوری جامعه 

ذهنیت افراد در مورد تحقق توقعاتشان دچار نوسان دائمی است. در این میان  تر مهماز آن 

مهمی برای  فرهنگی مبنای ،اجتماعی ،اقتصادی های سرمایهبرخورداری متفاوت افراد از انواع 

و سرمایۀ فرهنگی اجتماعی که از نظر  های شبکهاجتماعی است. افراد با قرار گرفتن در  ۀمقایس

همواره شرایط زندگی خود را با دیگری مقایسه کرده و  ،اقتصادی در سطح باالتری قرار دارند

و فرهنگی با سرمایۀ اقتصادی بین  رابطۀدر بررسی  .شوند میدچار احساس محرومیت نسبی 

احساس محرومیت  با و فرهنگیسرمایۀ اقتصادی نشان دادند بین  ها یافتهمحرومیت نسبی 

هرچه  که طوریه ب ،معنادار و معکوس است رابطۀو  ی وجود داردینسبی همبستگی باال

 های یافتهاحساس محرومیت نسبی کمتر است.  ،بیشترسرمایۀ اقتصادی و سرمایۀ فرهنگی 

حکایت  9 منطقۀدر مقایسه با  65 منطقۀبودن میانگین محرومیت نسبی در تحقیق از باال 

و سرمایۀ فرهنگی از  65 منطقۀدر مقایسه با  9 منطقۀ که جوانان است حالی دراین  ،داشتند

باالتری سرمایۀ فرهنگی قابل توجه اینکه جوانانی که  ۀنکت اقتصادی باالتری برخوردار بودند.

به  ؛قدرت بود های ارزشنظام انتظاراتشان پیرامون  ،در بین ابعاد محرومیت نسبی ،داشتند

باال احساس محرومیت سیاسی بیشتری داشتند. سرمایۀ فرهنگی عبارت دیگر جوانان با 

 های گروه ترین مهمنشان دادند که  مرجع های گروهحاضر در مورد  ۀمقال های یافتههمچنین 

سرمایۀ  کهنشان دادند  ها یافتهنهایت  در .اند بوده ستاندو، 65 منطقۀ و 9 منطقۀمرجع جوانان 

و پس از آن به ترتیب گروه  کند می بینی پیشتغییرات محرومیت نسبی را  ترین بیشاقتصادی 

 قرار دارند.سرمایۀ فرهنگی مرجع و 

ولی انتظارات ارزشی است  9 منطقۀبیشتر از  65 منطقۀانتظارات ارزشی رفاهی جوانان 

. این امر باشد می65 منطقۀبیشتر از جوانان  9 منطقۀمربوط به قدرت و بین شخصی جوانان 
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باشد که به  65 منطقۀجوانان  و فرهنگیسرمایۀ اقتصادی بودن میزان  تواند به دلیل پایینمی

اقتصادی و رفاهی، منطقاً دغدغه و انتظاراتشان حول چنین  های ارزشنشدن این دلیل ارضا

اینگلهارت نیز گریزی زد و این مطلب  ۀتوان به نظریچرخد. حتی در اینجا میمی هایی ارزش

 مادی های ارزشجوانان از لحاظ  هرگاهرا با توجه به تئوری وی توجیه کرد. وی ادعا دارد 

در این پژوهش ) مادی غیر های ارزشده و به سمت اشباع ش ،رفاهی و اقتصادی( ارضا شوند)

 زمینهد کرد. در واقع توقعاتشان بیشتر در نبین شخصی و مربوط به قدرت( گرایش پیدا خواه

 خواهد بود. ها ارزشاین 

ارزشی  های تواناییدهد ارزشی نشان می های تواناییاز لحاظ  ها ارزشتوصیف همین 

بخش، امنیتی، مشارکتی، فعلیت -)اقتصادی، خود ها ارزشنوع  1در هر  9 منطقۀجوانان 

است. در واقع جوانان  65 منطقۀمنزلتی، حس تعلق به جمع و انسجام فکری( بیشتر از جوانان 

 65 منطقۀوضعیت خود و جامعه را نسبت به دیدگاه جوانان  ،ها ارزشانواع  در همۀ 9 منطقۀ

بیشتر از سایر  9 منطقۀارزشی رفاهی جوانان  های تواناییکنند. به طور کلی بهتر ارزیابی می

نیز از لحاظ  65 منطقۀارزشی جوانان  های تواناییارزشی در بین خودشان بود.  های توانایی

بین شخصی کمتر  های ارزشمربوط به قدرت بیشتر از سایر ابعاد ارزشی و از لحاظ  های ارزش

 .هاست ارزشاز سایر 

بیشتر از  9 منطقۀربوط به قدرت و بین شخصی جوانان ارزشی رفاهی، م های توانایی

اما  ؛بود 65 منطقۀبیشتر از  9 منطقۀارزشی کلی جوانان  های تواناییبود و در نتیجه  65 منطقۀ

ارزشی در  های تواناییباید اختالف انتظارات ارزشی و  طبق تعریف گار از محرومیت نسبی

گیری کرد تا به میزان محرومیت نسبی پی برد. اگر انتظارات را اندازه ها ارزشابعاد مختلف 

اما اگر  ؛محرومیت نسبی وجود نخواهد داشت ،ارزشی باشد های تواناییارزشی کمتر یا برابر با 

با محرومیت نسبی مواجه خواهیم شد.  ،ارزشی کمتر از انتظارات ارزشی باشد های توانایی

بین شخصی  های ارزشوط به قدرت بیشتر و از لحاظ مرب های ارزشاز لحاظ  9 منطقۀجوانان 

 کنند.کمتر احساس محرومیت نسبی می

بین شخصی  های ارزشرفاهی بیشتر و از لحاظ  های ارزشنیز از لحاظ  65 منطقۀجوانان 

 کنند.محرومیت نسبی می احساس کمتر

کنند. میاحساس محرومیت نسبی  9 منطقۀدر مجموع بیشتر از جوانان  65 منطقۀجوانان 

بیشتر احساس  9 منطقۀنسبت به جوانان  ها ارزشدر تمام انواع  65 منطقۀدر واقع جوانان 

مهم این است که انتظارات ارزشی جوانان هر دو منطقه در تمام  ۀکنند. نکتمحرومیت نسبی می
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به  هاست؛ ارزشارزشی آنها در آن نوع  های تواناییبیشتر از  ،شده بندیطبقه های ارزشانواع 

کنند و احساس محرومیت نسبی می ها ارزشانواع  ۀعبارت دیگر، جوانان هر دو منطقه در هم

اقتصادی،  ۀتواند به دلیل توسع. این امر میستها محرومیتتفاوت فقط در میزان این 

با توجه به ورود وسایل ارتباطی مدرن  یعنیاجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جهان مدرن باشد 

های مواجهه با شیوه فراد نقاط مختلف جهان تسهیل،ی و اجتماعی، تماس بین ادر زندگی فرد

است. در این بین جوامعی که سریعتر از سایر  رفتهباال  و سطح انتظاراتجدید زندگی بیشتر 

 های ارزشمعیار  و نیزاند نیز به عنوان الگو و گروه مرجع جوامع توسعه و پیشرفت داشته

 شوند. میانتظارات ارزشی  دهندۀگیرند و شکلشده قرار میدرونی
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