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پیمایشی جوانان  مطالعه(فرهنگی -جوانان و گسست اجتماعی تفاوتی اجتماعیبی

  )شهر بوکان

  1امید قادرزاده 

  2مهدي رادمان

 

 

 ١٨/١١/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ

  ١٢/١٢/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

شمار اجتماعی، مانعی بر سر راه مشارکت سیاسی و اجتماعی به مسئلهتفاوتی اجتماعی به عنوان یک بی      

انـداز وفـاق   در چـارچوب چشـم   ،تفاوتی اجتماعی جوانانپژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بی. آیدمی

مایش و ابـزار گـردآوري   روش تحقیق، پی. اجتماعی و بر مبناي دستگاه نظري رابرت مرتن انجام شده است

نمونۀ آماري با . باشدشهر بوکان می) ساله 30تا  19(جامعه آماري تحقیق، جوانان. باشدها، پرسشنامه میداده

اي و تصادفی مطبق گردآوري گردیده است و حجم نمونۀ اي چند مرحلهگیري خوشهاستفاده از روش نمونه

نتـایج حاصـل از   . رگرسیون چند متغیره است ،هاتحلیل داده روش اصلی در .باشدنفر می 400مورد مطالعه 

و پایگـاه    )356/0(هنجـاري گسست ، )263/0(گسست ارزشی دهد که متغیرهاينشان میتحلیل رگرسیون 

تـرین  متغیـر گسسـت هنجـاري بـیش     .تأثیرگذارنـد  تفـاوتی اجتمـاعی  بر بی) -170/0(اجتماعی -اقتصادي

درصد واریانس  2/58میزان به این ترتیب، رگرسیون خطی فوق به  .عی داردتفاوتی اجتمااثرگذاري را بر بی

 .درصد به عوامل دیگر بستگی دارد 8/41کند و تفاوتی اجتماعی را تبیین میبی

          

  تفاوتی عینیبی هنجاري و ، گسستجوانان، گسست ارزشیتفاوتی اجتماعی، بی :کلیدي واژگان
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  مقدمه 

گونه که در نقطه مقابل آن، هرگونههمان ؛شودتماعی، نوعی عارضه اجتماعی شناخته میتفاوتی اجبی   

        . پویایی و سالمت اجتماعی است دوستی در حیات فردي و اجتماعی، نشانهاعتناي اجتماعی و نوع

مود توجه  اجتماعی شناخته شده و از دیر باز مسئلهجوامع به مثابه یک  بیشتراجتماعی در  تفاوتیبی

در ). 2: 1390فاطمه و رسولی، ؛ بنی23: 1388نادري و همکاران، (اندیشمندان و نخبگان سیاسی بوده است 

ممکن  ؛به حالت بریدگی و انفصال از نظام اجتماعی در ابعاد مختلف اشاره دارد تفاوتیبی ،شناسیجامعه

ي شغلی، حاکمیت سیاسی و یا عموم افراد هاي بنیادین، هنجارهاعامه، ارزش گاست ایـن انفصال از فرهن

، تفاوتیدر میان انواع و ابعاد بی) 3: 1384قادري،  عباسی  ، به نقل از68: 1373براندن، (جامعه باشد کی

 توجه جامعه و فرد میان دوجانبه به رابطه تفاوتی اجتماعی،بیدر ". نمود بیشتري دارد اجتماعی تفاوتیبی

محسنی ( ".جدایی از دیگر مردمان مدنظر است یا انفصال و فرهنگی جارهايهن از بریدگی و شودمی

  )12: 1390، و صداقتی فرد تبریزي

، یرا شرط مهم توسعه اجتماع یاجتماع یمختلف زندگ ياگر مشارکت وسیع شهروندان در قلمروها    

در  اثرگذاران یک عامل تویرا م یتفاوتیبدانیم، پس عدم مشارکت شهروندان و شیوع ب یو سیاس ياقتصاد

هاي زیستی، روانی و اجتماعی انسان به عنوان موجود مدنی، براي رفع نیازمندي. دقلمداد کر یتوسعه نیافتگ

میزان تشریک مساعی و . نوعان خود در اجتماع استخود نیازمند توجه، تعاون، همکاري و مشارکت با هم

آمیز، ی مسالمتیوسیعی از یک نگاه مهربانانه، دلجوتواند در یک طیف هاي انسان دوستانه میهمیاري

اجتماعی بودن انسان و لزوم تعاون و همکاري . هاي مالی تا از خود گذشتگی قرار گیردها و پشتوانهکمک

تفاوتی هاي اولیه سبب شده است تا  بیکار اجتماعی براي رفع نیازمنديگیري تقسیمدر قالب شکل

تفاوتی اجتماعی به عنوان نقطه در واقع، بی. ه اجتماعی مورد توجه قرار گیرداجتماعی به عنوان یک مسئل

تفاوتی اجتماعی براین اساس، بی. گرددمقابل پدیده مشارکت یک وضعیت نامتعارف اجتماعی محسوب می

در یک محدوده  2و امرعینی 1به عنوان یک مسئله اجتماعی، حاصل ناهمخوانی و ناهماهنگی میان امرذهنی

تفاوتی اجتماعی از منظر بسیاري از اندیشمندان، به عنوان یک انی و مکانی است؛ به این معنا که بیزم

  .شودواقعیت اجتماعی ناهماهنگ با بایدهاي مورد انتظار و پذیرش اجتماعی محسوب می

صورت و نهادها از خاص عناصري حضور و ورود چون شرایطی علت به ایران گذار حال در در جامعه

 قدرتمند حضور دیگر، طرف از و مدرن هايارزش ارتباطات و پرورش، و آموزش مثل مدرن اجتماعی يها
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 و دوگانه حالتی شاهد... و گراییخاص محلی، اجتماع خویشاوندي، روابط :چون سنت از عناصري فعال و

تشکیل ساختاري اجزاي ناهماهنگی اثر در. یمباشمی هنجاري وسایل و ارزشی اهداف بین هاییناهماهنگی

 میان، این در. است گرفته خود به نامشخص و نامعین حالتی افراد تطابقی الگوهاي و هاکنش جامعه، دهنده

 رددا يتربیش نموداقتضائات دوره جوانی  دلیل به جواناننزد   در ساختاري تبعات و پیامدهاي ناهماهنگی

         و مدنی عضویت پایین سطح موادمخدر، و هاگردنروان مصرف مورد در تجربی شواهد و آمارهاو 

زاي ناهماهنگی مسئله، بر وجوه )102: 1388عبدالهی و میرزایی، (اسیسی و اجتماعی مشارکت به رغبتیبی

   .داللت داردو گسست جوانان از نظام ارزشی و هنجاري  جامعه  ساختاري 

 پیرامون، اجتماعی رویدادهاي ، انفعال در برابرشهروندان فعاالنه هايدر کنش شواهد تجربی گویاي کاستی 

توجهی در اجتماعی، شیوع بی کنش بدون مجازي هايمشارکت و دیجیتال دنیاي در هاآن ثبت و گرينظاره

 نابرابري، نظیر - دوستانه و مسائل اجتماعینوع هاياز کنش برخی به هایی از افراد جامعه نسبتمیان گروه

؛ محسنی تبریزي 1386؛ کالنتري و همکاران، 1380مسعودنیا،(آیندگان  و منافع -ارياد فساد فروشی وگران

    تفاوتی اجتماعی در میان جوانان نمود بی پدیده ،بر مبناي این مطالعات. است) 1390و صداقتی فرد،

  ). 88: 1388؛ عبداللهی و میرزایی، 1381محسنی تبریزي، (تري دارد بیش

هاي جوان یکی از سرمایه نیروي این میان، در و است آن انسانی نیروي جامعه، هر هیمهمترین سرما       

 هااگر زمینه .دی کنطسرعت کشور را به کد مسیرهاي ارتقا و پیشرفت یتوانشود که میسیار مهم تلقی میب

ها و بین آن الزمقیت این قشر مهم فراهم نشود و پیوندهاي البراي پویایی، شادابی و خ الزمو بسترهاي 

 ).45: 1391فر و حسینی، توفیقیان(گیرندقرار میاجتماعی  تفاوتیبی در معرض ها اجتماع برقرار نشود، آن

ل دالیهایی است که به جدایی و هاپاشیدگیازهم ها،ناهمسازي دهندهتجزیه و تحلیل شرایط موجود، نشـان

که میزان  است هاي اخیر بیانگر آنپژوهش نتایج و پیشین مطالعات. اندهیافت رشد اخیر دههمختلف در چند 

هاي فرهنگی جامعه ارزش بسیاري از جوانان براي پاداش .ح پایینی استطتعهد اجتماعی کنشگران در س

گر ظهور نوع خاصی از این موارد همه نمایان. گیرندها الگو میگراحتی از دیگر فرهنهقائل نیستند و ب الزم

: 1390فاطمه و رسولی، بنی(که ناظر بر جدایی فرد از نظام اجتماعی است هاییتفاوتییب ؛است تفاوتیبی

2.(  

از شهرهاي پرجمعیت استان آذربایجان غربی و  ،هزار نفر جمعیت 250شهرستان بوکان با داشتن بیش از     

دوم  رتبه ،بعد از ارومیه .باشدسوم مهاجرپذیري در ایران می شهرهاي کردنشین ایران و همچنین داراي رتبه

هزار نفر از  41، قریب به 1395طبق آمار رسمی سرشماري سال. میزان سواد را به خود اختصاص داده است
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ها یکی از مهمترین شاخص ،بدون شک. دقرار دارن سال  30تا  19سنین  درهزار نفري  250این جمعیت 

با وجود  .باشدمشارکت نیروي جوان در آن مکان می ،ايدر بهبود رشد و شتاب توسعه در هر شهر یا جامعه

آمار بیکاري  .برندجمعیت شهري و مهاجرت پذیري این شهرستان، جوانان از بیکاري رنج می رشد فزاینده

درصد بیکاري در  .است -آذربایجان غربی درصد بیشتر از میانگین استان 9 - درصد 21در شهرستان بوکان 

هایی بر سر راه نشان از وجود دشواري مسئله این .یالن دانشگاهی بسیار زیاد استتحصلبین جوانان و فارغ ا

 و مشارکت سیاسی به سرمایه اقتصادي و اجتماعی) تحصیالت دانشگاهی( فرهنگی جوانان تبدیل سرمایه

و حسینی (ضعف احساس تعلق ملیپذیري روانی و اجتماعی جوانان، توان به آسیبدارد که از تبعات آن می

باالرفتن  ها،، از هم گسیختگی خانوادهروي آوردن به مواد اعتیاد آور و صنعتی، )299؛ 1391جالئی پور، 

 مسئلهاین  .اشاره نمود در میدان مورد مطالعه) 1392زاهدي و خضرنژاد،(و باالرفتن سن ازدواج طالقنرخ 

می اري ساختاري در ابعاد مختلف مندي جوانان از وسایل نهادي و مجوجود موانعی بر سر راه بهره مؤید

ها در حوزه خانواده در نوسازي و  فرایند تحول ارزش مورددر ) 1392(زاهدي و خضرنژاد مطالعه. باشد

ویژه در حوزه خانواده و اجتماع  هنوز تا اندازه زیادي هاي سنتی بهگر آن است که ارزششهر بوکان نشان

اما  ،است گیرياي مدرن نیز آرام آرام و به تدریج در حال شکلههر چند ارزش. به قوت خود باقی هستند

بنابراین،  .نمایدارزشی جوانان مهیا نمیمحیطی و  میدان مورد مطالعه، زمینه را براي تغییرات سنتیبافت 

ساز زمینه مسئلهبا انتظارات جوانان و اقتضائات محیطی فاصله دارد و همین سنتی ها و هنجارهاي  ارزش

  .ي اجتماعی جوانان و فاصله گرفتن آنان از جامعه شده استانزوا

تفاوتی تفاوتی اجتماعی در میان جوانان باید گفت که بیبی اهمیت و ضرورت پرداختن به مسئله مورددر 

اجتماعی،  انفصال و گسست ذهنی و کنشی جوانان را از جامعه در پی خواهد داشت و مانعی بر سر راه 

هاي اجتماعی، شکنندگی مناسبات سیاسی خواهد بود و با فعال نمودن شکافمشارکت اجتماعی و 

  عالوه بر آن که -گسیختگی اجتماعی را در پی خواهد داشتاجتماعی، چندپارگی اجتماعی و از هم

پذیري نسل جوان و ظرفیت و توان اثرگذاري نسل جوان تقلیل خواهد رفت و با رواج ناامیدي، آسیب

نکته قابل . تر خواهد بودبیش... ها و گرداندام مخاطرات اجتماعی نظیر اعتیاد، مصرف روانگرفتار آمدن در 

به مثابه (هاي ساختاريتفاوتی اجتماعی به میانجی ناهماهنگیتوجه در پژوهش حاضر، فرموله کردن بی

ي داوري در تواند محکی برااي میهاي مشاهدهاست که گزاره) نشانه و پیامد گسست ارزشی و هنجاري

  .باشدباب میزان اعتبار تجربی دستگاه مفهومی مرتن  

 مسئله سیاسی، و اجتماعی هايپویش در اثرگذار هايگروه از یکی عنوان به جوانان اهمیت به اذعان با     

 و فرهنگی لئمسا و موضوعات به نسبت بوکان شهر جوانان اندازه چه تا که است این حاضر پژوهش اصلی
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 چه تا جوانان اند؟گرفته کناره جامعه اجتماعی و مدنی امورات از اندازه چه تا هستند؟ تفاوتبی اجتماعی

گسست ارزشی و  متغیر و اندگرفته فاصله اجتماعی نظام هنجارهاي و فرهنگی اهداف و هاارزش از اندازه

  است؟ جوانان اجتماعی تفاوتیبی تبیین به قادر اندازه چه هنجاري تا

  پژوهشپیشینه 

مند بودن و مسئلهتفاوتی اجتماعی مطالعات قابل توجهی به انجام رسیده است که مؤید بی در زمینه    

کالنتري  نتایج پیمایش. هاي مختلف اجتماعی استضرورت عملی پرداختن به آن در جامعه و در نزد گروه

 "شهري ایران و عوامل مؤثر بر آن دوستی در جامعهتفاوتی و نوعبررسی بی"با عنوان  )1386(و همکاران 

 7/24دوست و درصد از شهروندان، نوع 3/75راري، طهاي اضحالت که در مواجهه با گر آن است نشان

 الگوي ساختاري رابطه بین بیگانگی و " در  پیمایشِ )1388(نادري و همکاران . هستند تفاوتدرصد بی

تفاوتی اجتماعی داري بین بیگانگی اجتماعی با بیعنیرابطه مکه  ندانشان داده  "تفاوتی اجتماعیبی

 مؤید آن است  )1390(محسنی تبریزي و همکارانتایج پژوهش پیمایشی  ن. دانشجویان تهرانی وجود دارد

، اعتماد اجتماعی، اثربخشی اجتماعی، رضایت )آنومی(هنجاري بی ،تالمتغیرهاي قومیت، شغل، تحصیکه 

تفاوتی اجتماعی رابطه و التزام مدنی با بی پاداش - ردگرایی، تحلیل هزینهاجتماعی، محرومیت نسبی، ف

اعتماد اجتماعی و رضایت اجتماعی  متغیرهاي اثربخشی، )1391(مجیدي بر مبناي پژوهش .دندارداري معنی

  . دندار معکوستفاوتی اجتماعی دانشجویان رابطه میزان بی با

 - یپایگاه اجتماعدسته از افرادي که  آن که مؤید آن است )1992(دیل و ریدلی مک نتایج پژوهش         

پایگاه . اندداشتهجویانه در جامعه مشارکت يبه انواع درگیر يگرایش کمتر تري دارند،پایین ياقتصاد

بر  .شودیمنجر می تفاوتیو در نهایت ب یو بیگانگ يپایین به احساس عدم اثرگذار ياقتصاد - یاجتماع

حساس ناتوانی، بیگانگی اجتماعی، نارضایتی از نظام ا  )1992( 1گنسهربرت پیمایشیِ مبناي پژوهش 

سرفراز و کیفی  نتایج مطالعه .دارد تفاوتی اجتماعیبیمعناداري با  رابطه تعلق اجتماعی ضعف و اجتماعی

و  اند هاست داشتنسبت به سیاي نگاه بدبینانه ،تفاوتبینیز نشانگر آن است که دانشجویان  )2012( 2احمد

  .یافته استتري ها نمود بیشدر آنشده   احساس درماندگی آموخته

تفاوتی اجتماعی دارد؛ با وجود اهمیت مطالعات تجربی موجود نشان از اهمیت نظري و کاربردي بی    

ات مطالع بیشترتفاوتی اجتماعی صورت نگرفته است و سازي بیمفهوم موردمطالعات چندانی در  ،موضوع

                                                           
١ Gans, H 
٢ Sarfaraz& shahla  
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تفاوتی تمرکز بر بی ،از وجوه افتراق پژوهش حاضر .تفاوتی بوده استمعطوف به بعد سیاسی بیموجود 

در اجتماعی  تفاوتیحاضر، بی عالوه بر این، در مطالعه. اجتماعی در ابعاد ذهنی و عینی بوده است

 - استسازي شده فهوممگسست ارزشی و هنجاري هاي با تأکید بر متغیرو چارچوب دستگاه مفهومی مرتن 

اي صورت نگرفته آن مطالعه میدان مورد مطالعه با مختصات قومی و فرهنگی زمینهکه در  این عالوه بر

  . است

 پژوهش نظري مبانی

وفاق ِرویکرد  پژوهش حاضر در چارچوب گونه) 26:1388(با تأسی از تقسیم بندي کاف و همکاران 

این رویکرد بر این پیش فرض استوار است که . پردازدماعی میتفاوتی اجتساختارگرایی به بررسی بی

ها و بر مبناي چشم انداز وفاق، ارزش. دهدسازمان می هاي ما را تا اندازه بسیار زیادي محیط اجتماعیکنش

هاي صنفی تأکید هنجارهاي مشترك براي جامعه، ماهیت بنیادین دارد و بر نظم اجتماعی مبتنی بر توافق

اصلی است که به انسجام در جامعه و  هاي اساسی، مشخصهبر این اساس، وفاق بر سر ارزش. دورزنمی

هاي بهم وابسته چون نظامی یکپارچه، متشکل از بخشتوان همانجامد و یک جامعه را مینظم آن می

رند که هایی قرار گیاعضاي جامعه بایستی در چارچوب انتظارات فرهنگی، یعنی هنجارها و نقش. دانست

 مسئلهتفاوتی و انفعال به عنوان یک آسیب و بر مبناي این رویکرد، بی .جامعه براي بقایش بدان نیاز دارد

و توان به دورکیم، پارسونز، مرتن، ازجمله صاحبنظران اصلی رویکرد وفاق می. شوند اجتماعی تلقی می

  .اشاره کرد 1سیمنملوین 

ییر و تحول آن در آثار اغلب صاحبنظران و جامعه شناسان موضوع پیوندها و تعلقات اجتماعی و تغ 

در جامعه شناسی دورکیم، . کالسیک و معاصر، به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد توجه قرار گرفته است

             جامعه ساخته و همبسته  شود که بر بنیان آنهایی قلمداد میپیوندها و مناسبات اجتماعی رسته

  ).228-233: 1384کیم، دور( گردندمی

ماندن جامعه از  ، بر اهمیت اخالق اجتماعی یا مدنی براي دور"تقسیم کار اجتماعی"دورکیم در کتاب      

دست یافتن به همبستگی و نظم جدیدي بود که با توجه به  ،اساسی وي دغدغه. هنجاري تأکید داشتبی

بر خالف همبستگی مکانیکی که مختص جوامع به زعم دورکیم، . شرایط صنعتی عصر مدرن راهگشا باشد

تنها خود جامعه از طریق "ماقبل مدرن است، روابط جدید در جامعه مدرن  از جنسی دیگر است و 

تواند از پراکنده شدن گرد و غباري  از افراد هاي اجتماعی جدید میبنديسازوکارهاي انجمنی یعنی گروه

                                                           
١ Seeman 
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       ها را گرم خیزد که دلازگروه گرمایی بر می ...هم نگه دارد سازمان نیافته جلوگیري کند و همه را با

   )30همان، (". کندگشاید و یخ خودخواهی را آب میدریچه دل را بر روي مهر و عالقه می ...کندمی

دنیاي صنعتی،  فردگراییبا رویکرد انتقادي به جهان مدرن به دلیل وضعیت آنومیک و  ،دورکیم     

وي . دانستتفاوتی را شاخصی براي عدم انسجام اجتماعی جامعه مدرن میاطی و بیافر فردگرایی

   جهت انسجام مجدد اجتماعی و روح اي وحرفههاي شغلی کار اجتماعیِ سازمان امیدوارانه بر تقسیم

اجتماع یختگی پیوند میان فرد و دورکیم با تفکیک فردگرایی افراطی منتج از گس. گرایانه تکیه کرده بودجمع

دورکیم، (کردافراطی در جامعه تأکید می فردگراییفردگرایی ناشی از تقسیم کار بر مذموم و شرّ بودن  رب

هاي هاي درونی از طریق بسط نظامبر لزوم کنترل و الزام ،بر عوامل ساختاري عالوهدورکیم ). 411: 1384

ي دینی و انجام مناسک مذهبی در افزایش التزام به هنجارها .اعتقادي و دینی در جامعه نیز تأکید داشت

  ). 48: 1387پور و محمدي، ییجال( ي اجتماعی کنشگران تأثیر اساسی داردپذیرمسئولیت

هاي اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی دیالکتیکی خرده نظام سیبرنتیک به رابطهچارچوب مدل  در ،پارسونز      

 هاي افراد در درون خردهذیري کنشگران در موقعیتپایفاي نقش و مسئولیت چنین به و هم و سیاسی 

هاي اجتماعی، از خارج بر افراد به اعتقاد پارسونز، ارزش). 53-54: 1389کرایب، ( کندیتأکید مها نظام

ها هستند که در عمل، این ارزش ،در واقع. گرددبلکه درمناسبات متقابل با جامعه ایجاد می ،شودتحمیل نمی

العاده ها فوقدهد ارزشتجربیات نشان می ،همهبا این. دهندش اجتماعی را تشکیل میشرایط ساختی کن

 آیند شمار می بهالگوهاي تحلیلی قالب متغیرهاي الگویی که  در ها را ، لیکن پارسونز آنهستند متنوع

زشی در نقشی گرایی ارمتفاوت جهت متغیرهاي الگویی دو شیوه .)243: 1388توسلی، ( کندبندي میدسته

بر الگوهاي ارزشی متفاوت حاکم بر رفتار  و  رود در هر نظام اجتماعی ایفا کنداست که از فرد انتظار می

گرایی در نوع متغیرهاي الگویی، انفعالا یکی از این). 95: 1379ازکیا، (داللت داردفرد در ارتباط با دیگران 

وضع موجود و کاهش قدرت اراده و به دنبال آن عدم گرایی  به پذیرش انفعال. گرایی استمقابل فعال

 نفس و انگیزه براي تغییر به گرایی باعث ایجاد اعتماددر مقابل، فعال. انجامدتمایل به تغییر و مشارکت می

از دیگر متغیرهاي الگویی،  ).160: 1391موسوي، (طلبدشود که این انگیزه مشارکت را میوضع موجود می

هاي دوتایی موجب دوري در فرایند انتخاب است که نوان یکی از عناصر ساختی نظام کنشبه ع گراییعام

هاي اجتماعی مسئولیت ،نهایتدر دوستی و هاي نوعی و ارزشو توجه به منافع جمع گراییخاصاز 

   ).157: 1388استونز، ( خواهد شد
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گیرد که مشتمل عه را نظامی در نظر میجام، شناختی نظم و کارکردگراییبا بینش جامعه ،مرتنرابرت      

هماهنگی با  ساختارهاي اجتماعی است که در تعامل و اي از عناصر ساختاري چون فرهنگ وبر مجموعه

با ایفاي کارکردهاي مربوط به خود امکان تطابق نظام اجتماعی و سازگاري افراد را با  با محیط و یکدیگر و

  .)137- 138: 1381ی،عبدالله(سازندمی  محیط خویش فراهم

   اما در  ،شوداي جمعی است که بر مردم از خارج تحمیل میفرهنگ پدیده، دورکیم مرتن و از نظر   

-سازمان همجموع، ساختار فرهنگی"، از نظر مرتن .گرددمیمنتقل  ها هم نگهداري وآن لهوسیحال بهعین

او در  ."یک جامعه یا گروه مشخص است يضاهاي رهنمودي حاکم بر رفتار عموم اعاي از ارزشیافته

چنین هم. داندها و بدها میخوب ،یعنی ،هاي ارزشی، کارکرد ساختار فرهنگی را تولید نظاميتحلیل کارکرد

دلیل ه ب کند و افرادمی معتقد است این ساختار فرهنگی است که اهداف مشروع را در یک جامعه معین

هاي بین ارزش ،مرتن .شوندعیین اهداف مشروع در جامعه، منحرف میناتوانی این ساختار فرهنگی در ت

اشکال  ،هنجارها -تمایز قائل است ،هنجارهاي نهادي از سوي دیگر و سواصلی یا اهداف فرهنگی، از یک

ثیر أآید تا بر رفتار اجتماعی تهاي اصلی به مورد اجرا در میها ارزشتري هستند که در آنمفصل

  .)121: 1378ز، گروثر(بگذارند

 بنديدسته ارزشی مراتبیک سلسله در کلی طور به نیز و اندهمبسته ها کمابیشمرتن، هدف نظر به          

 مرجع چارچوب دربردارنده است، متفاوت هاآن و اهمیت حساسیت میزان که اهداف متداول .دشونمی

هاي سائقه با گرچها  اهداف این. دارندرا  "کردن تالش ارزش"اموري هستند که  یعنی هستند؛ آرمانی

 ساختارهاي اجتماعی است که عنصردوم، .دنشونمی ها تعیینآن وسیله به اما د،ندار ارتباط شناختیزیست

اهداف  است ناگزیر هر گروهی. کندمی نظارت و تنظیم تعیین، را این هدف به رسیدن پذیرفتنی هايشیوه

کند که ریشه در نظام رسوم اخالقی یا نهادها دارد و این مقررات بیانگر  فرهنگی خود را با مقرراتی منطبق

دهنده ضررورتاً با هنجارهاي فنی و هنجارهاي نظم. ستهاهاي مجاز حرکت به سوي این هدفراه و روش

 ).432: 1376مرتن، (هاي ارزشی نهفته در آن استبلکه مربوط به احساس ،کارآمد یکی نیستند

اي مجبور است و تصور براین است که در مرتن، کنشگر از نظر اجتماعی تنها تا اندازهدر طرح مفهومی 

فرد با ایستادن در مرکز . هاي تحمیلی ساختاري از فضایی براي مانور نیز برخوردار استدرون محدودیت

    ی هاي ساختار اجتماعی همزیستبین مسیرهاي مختلف و پیچیدگی ،هاي اغلب گوناگونمجموعه پایگاه

به طور ساختاري و از طریق  خود،  نوبهبه ،سازندها و فشارهایی که فرد را متاثر میانگیزه. آوردوجود میبه

  .شوندمجاري ساختار اجتماعی به فرد منتقل می
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مند و هاي قاعدمرتن، ضمن ایجاد تمایز بین اختالل سازمانی و آنومی، اولی را موقت و دومی را پدیده       

او تحت تاثیر دوکیم، آنومی را در دو . شودداند که به الگوهاي رفتار ناهمنوایانه منجر میاراي کژکارکرد مید

سطح کالن یعنی ناهماهنگی و گسست بین فرهنگ و ساختارهاي اجتماعی و سطح خُرد، یعنی گسستن 

ورزي کنش نظریه. کندا مطرح میهها و اهداف فرهنگی یا هنجارها و وسایل نهادینه نیل به آنافراد از ارزش

دارد که اشکال مختلف تفاوتی اجتماعی بیان میدر تبیین بی )1983(مرتن  1هنجاري یا فشار ساختاريبی

گردد هاي اجتماعی است که سبب میها و پایگاهگسیختگی جامعه ناشی از عدم کارکرد صحیح نقش نظام

داند که در تفاوتی را حاصل وضعیتی میبی مرتن،. نباشند افراد قادر به کشف اهداف خود و اهداف جامعه

فرد با موقعیتی متناقض  ،در این حالت پذیرندها را نمیآن افراد اهداف مورد قبول جامعه و وسایل نیل به آن

 خود را مجبور به عدم استفاده از ابزار غیرقانونی نظر اخالقیفرد از  ،سوشود که طی آن از یکروبرو می

شود و در بیند، احساس ناکامی، سرخوردگی و سپس شکست مییند و چون راه دیگري را متصور نمیبمی

: 1968مرتن، (سازد می تفاوتی نمایانگرگیري از ساز و کار گریز، خود را با انزواگرایی و بینهایت با بهره

41-40.(   

 ،2ملوین سیمن .بیگانگی اجتماعی است ،اجتماعی دارد تفاوتییکه پیوند عمیقی با ب يیکی از عناصر      

؛  3قدرتیبی احساس: تفکیک نموده است آن از هم گانهابعاد پنج ،یاز مفهوم بیگانگ یضمن ارائه تعریف

: 1386یزدان پناه، ( 7احساس تنفر و 6؛ احساس انزواي اجتماعی5هنجاري؛ احساس بی4معنایی احساس بی

اي تامهو انفصال  یاست که در آن فرد عدم تعلق و وابستگ يفکر یواقعیتاحساس انزواي اجتماعی، ).112

نسبت به سازوکار  یدر این حالت، فرد اعتقاد و باور نازل. کندیمرسوم جامعه احساس م يهارا با ارزش

 ،چه که از نظر جامعه معتبر و ارزشمند استو خود را با هر آن دارد یو نظام پاداش اجتماع يگذارارزش

 یفرد با زمینه اجتماع يقابلیت سازگار عنايبه م یاجتماع ياحساس انزوا. بیندیسو نمو هم عقیدههم

به نقل  89-786: 1959سیمن، (است یفرهنگ يفرد از استانداردها يبلکه مبین انفکاك فکر ؛خویش نیست

  ).96: 1381از محسنی تبریزي، 

کند که استرلین استدالل می. ی ارائه کرده استتفاوتاسترلین، تبیینی اقتصادي و جمعیت شناختی از بی   

ها را نسبت به امور اجتماعی و برند و همین آنهاي سنی باالتر، از نظر اقتصادي رنج میاعضاي گروه

                                                           
١ structural strain theory 
٢ Seeman 
٣ Powerlessness  
٤ Meaningless  
٥ Normlessness  
٦ Social Isolation  
٧ Strangement  
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تفاوتی لذا وي معتقد است که تمایالت و روندها در ارتباط با بی. سازدتفاوت میسیاسی سرخورده و بی

افراد طی فرایند  .بهزیستی و رفاه اقتصادي است عی از تغییرپذیري نسلی در زمینهاي تاباجتماعی، تا اندازه

دچار سرخوردگی  ،یابی به آرزوهاي اقتصاديها و دستاجتماعی شدن به دلیل ناتوانی و ناکامی در رقابت

  ).16: 1380مسعودنیا، (شوند تفاوتی میدر امورات اقتصادي و اجتماعی از جمله بی

  پژوهش يچارچوب نظر

تفاوتی جوانان، متاثر از انداز وفاق اجتماعی و به تأسی از دستگاه نظري رابرت مرتن، بیچشمبا نظر به       

در سطح کالن است که در سطح فردي به صورت   "گسست بین فرهنگ و ساختارهاي اجتماعی"

با نظر به شواهد . کندا مینمود پید "ي اجتماعیها و اهداف فرهنگی  و هنجارهاافراد از ارزش نگسست"

باشد و از این هاي در حال گذار میتفاوتی در وضعیتمیدانی، این رویکرد قادر به شناخت و تبیین بی

به زعم مرتن، جوانانی که از متن  .دارد میدان مورد مطالعهمختصات جوانان در لحاظ مناسبت تجربی با  

نظر هاي رسیدن به آن صرفه از اهـداف آموزشی و راهشوند، دانـشجویانی کجامعه به حاشیه رانده می

  ).220: 1376مرتن، (آیندبه شمار می) تفاوتیبی(از مصادیق چنین وضعیتی ،نمایندکرده و ترك تحصیل می

میدان مورد مطالعه که با حضور همزمان مظاهر در حال گسترش زندگی مدرن و  سنتیبا نظر به بافت      

و هویت قومی همراه است و با تغییراتی که به میانجی باالرفتن سطح تحصیالت، نشانگان سنت، فرهنگ 

هاي ذهنی و کرداري جوانان حادث گشته گیريمندي از مجاري نوین ارتباطی و اطالعاتی در جهتبهره

همین فاصله، جوانان . پدیدار گشته استدر جامعه است، نوعی شکاف فرهنگی و به تبع آن شکاف نسلی 

. در پی داشته استاز جامعه آنان را و جدا افتادگی   ساخته مواجه ابهام در زندگی فردي و اجتماعیرا با 

 افراد موقعیت حسب انداز وفاق اجتماعی، الگوي کنشی برچشمو در چارچوب  از منظر مرتنعالوه بر این، 

اجتماعی  -پایگاه اقتصادي که در پژوهش حاضر در قالب متغیر  کندمی پیدا تفاوت جامعه نظام قشربندي در

اجتماعی، حامل عناصر ساختاري است و  -در دیدگاه مرتن، پایگاه اقتصادي. گیردمورد بررسی قرار می

کند و نظام ارزشی در قالب انتظارات و تکالیف جایگاه فرد را  در سلسله مراتب اجتماعی مشخص می

  .کنداجتماعی تبلور پیدا می -نقشی در پایگاه اقتصادي

  :شده آمده است یادارتباط متغیرهاي  1در شکل
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  مدل نظري تحقیق :1شکل

  پژوهشهاي فرضیه

 ؛ هرچه معناداري  وجود دارد تفاوتی اجتماعی رابطهبین میزان گسست ارزشی جوانان و میزان بی

 .تر استتفاوتی اجتماعی جوانان بیشتر باشد، میزان بیگسست ارزشی در جوانان بیش

  ؛ هرچه معناداري  وجود دارد تفاوتی اجتماعی رابطهمیزان گسست هنجاري جوانان و میزان بیبین

 .تر استتفاوتی اجتماعی جوانان بیشتر باشد، میزان بیدر جوانان بیش هنجاريگسست 

 ؛ معناداري  وجود دارد تفاوتی اجتماعی رابطهاجتماعی جوانان  و میزان بی - بین پایگاه اقتصادي

تر تفاوتی اجتماعی کماجتماعی  باالیی برخوردارند، میزان بی -انی که  از پایگاه اقتصاديجوان

  .است

   پژوهش شناسیروش

  سازي متغیرهاتعاریف نظري و عملیاتی

  تفاوتی اجتماعیبی

 هااهداف مورد قبول جامعه و وسایل نیل به آن ،که در آن افراد  وضعیتینوعی ناهمنوایی اجتماعی است؛  

 نظر اخالقیاز  ،سو شود که طی آن از یکفرد با موقعیتی متناقض روبرو می ،در این حالت .پذیرندرا نمی

بیند، احساس بیند و چون راه دیگري را متصور نمیمی خود را مجبور به عدم استفاده از ابزار غیرقانونی

ساز و کار گریز، خود را با گیري از و در نهایت با بهره کندناکامی، سرخوردگی و سپس شکست می

طور  به فرد که است تفاوتی، حالتیبی ).40-41: 1968مرتن، (سازد می تفاوتی نمایانگرانزواگرایی و بی

 اقتصادي -پایگاه اجتماعی

 گسست ارزشی

 تفاوتی اجتماعیبی

 ريگسست هنجا
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- می اعتناییبی و عالقگیبی دچار خود، اجتماعی حیات هیجانیِ و انسانی محیطی، مسائل به نسبت آگاهانه

؛ 1394؛ قاضی زاده، 1394نوابخش و میرزاپوري، (جربی در این پژوهش به تأسی از مطالعات ت .گردد

 ابعاد  در اجتماعی تفاوتیبی) 1390د،فرتبریزي و صداقتی و 1383عبداللهی، ؛1380مسعودنیا، 

  :است عملیاتی و در سطح ترتیبی سنجش شده) کنشی(عینی و) شناختی(ذهنی

تماع  در پنداشت، فهم و احساس فرد ناظر بر عدم لحاظ کردن دیگران و اج ):شناختی(عد ذهنیب) الف

مسائل و جامعه،  اعتنایی نسبت به خانواده و آشنایان، سرنوشت و آیندهبی(گویه  19عد در قالب این ب. است

تفاوتی در مشکالت جامعه، نداشتن حس دلسوزي در برابر گرفتاري و مصیبت دیگران، احساس پوچی، بی

در سطح ترتیبی اندازه گیري ...) ت در جلسات و مباحث سیاسی وبرابر محیط زیست، عدم تمایل به شرک

  .شده است

         اعمال بر مشارکتی مبتنی هايکنش گزینی فرد از اعمال واجتناب و دوري ):عینی(عد کنشیب) ب

ها و فعالیت از مجموعه وضعیت این در افراد ست؛ا در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  دوستانهنوع

 مقابله و برخورد عملی(گویه 15این بعد در قالب . ورزندهاي مرتبط با منافع عمومی اجتناب  میکنش

 به دیده، کمک حادثه فرد به کمک زدگان،زلزله و زدگانسیل به رسانیاجتماعی، کمک مسائل به نسبت

، اقدام عملی در برابر دعوا طرفین براي مصالحه بین اقدام  خون، مانده، اهداي مستمندان و افراد در راه

، ضمانت مالی همسایگان و دوستان، همکاري رعایت حقوق دیگرانمسائل و مشکالت زیست محیطی، 

محله، و مشارکت در امور عمومی ، اطرافیان مشکالتبراي حل  ، تالش عملیمدنیهاي انجمنفعاالنه در 

  .در سطح ترتیبی  سنجش شده است...) 

  گسست ارزشی

یک  يهاي رهنمودي حاکم بر رفتار عموم اعضاارزشسست ارزشی، جدا افتادگی از از نظر مرتن، گ 

 ه تجربیدر پژوهش حاضر به تأسی از مطالع .)121: 1378گروثرز، ( جامعه یا گروه مشخص است

اهمیت قائل شدن براي کسب (سیاسی اهداف فرهنگی در ابعاد چهارگانه) 1388عبداللهی و میرزایی، (

بار اجتماعی، انجام خدمت اهمیت قائل شدن براي احترام و اعت(، اجتماعی)ظارت و مدیریتقدرت و مقام، ن

اهمیت قائل شدن براي کسب پول، داشتن زندگی مرفه، (، اقتصادي)داشتن زندگی آبرومندانه اجتماعی و

ي اهمیت قائل شدن برا(و فرهنگی )گراییو مادي پذیريخطر اقتصادي، حسابگري و عقالنیت، موفقیت 

  .گیري شده استدر سطح ترتیبی اندازه) رستگاري اخروي سب شناخت وکسب دانش، ک
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  گسست هنجاري

اهداف فرهنگی خود را با مقرراتی منطبق کند که ریشه در نظام  است ناگزیر از نظر مرتن، هر گروهی 

. ستهاهاي مجاز حرکت به سوي این هدفرسوم اخالقی یا نهادها دارد و این مقررات بیانگر راه و روش

هاي بلکه مربوط به احساس ،دهنده ضرورتاً با هنجارهاي فنی و کارآمد یکی نیستنداین هنجارهاي نظم

-راهناظر بر بی اعتنایی و جدا افتادگی از گسست هنجاري، ). 432: 1376مرتن، (ارزشی نهفته در آن است 

  نگی است که معموالً در هر فرهنگی تنظیم شده و مشروعیتها، وسایل و اسباب حصول به اهداف فره

در  یبه لحاظ تحلیل نهادي وسایلحاضر، در پژوهش  .ها از سوي سیستم فرهنگی مشخص شده استآن

، یفیت اوقات فراغتکتمایل به ادامه تحصیل،  دسترسی به امکانات آموزشی،(یچهار نوع فرهنگ قالب

عضویت و ، هاشرکت در انتخابات، راهپیمایی(ی، سیاس...)نجمنی وا مشارکت و داشتن مدارج  مهارتی

نامزدي در انتخابات  سابقه ،نوشتن مطلب در نشریات سراسري ،ها و احزاب سیاسیهمکاري با تشکل

        کمک به نیازمندان، پرداختن به کارهاي (ی، اجتماع...)گرایی وقانون ،شوراي اسالمی شهر و روستا

دسترسی به  ،ورزش کردن ،روابط اجتماعی با دوستان و خویشاوندان و همسایگان ،اجتماعیالمنفعه عام

الزم براي اشتغال، دنبال کردن  داشتن مهارت(ياقتصاد و ...)امکانات درمانی و بهداشتی، مسکن و سرپناه و

عملیاتی و در  ...)و غلداشتن ش کار،و براي به راه انداختن کسب آمد، داشتن سرمایهکسب درمقبول هاي راه

  .گیري شده استسطح ترتیبی اندازه

  اقتصادي - پایگاه اجتماعی

در  اند؛گوناگون قرار گرفته يهادر الیه "یعوامل با ارزش اجتماع"افراد یک جامعه از نظر میزان دارا بودن  

تر از میزان دارا پایین يهادر الیهقرار گرفته و   یاز عوامل با ارزش اجتماع برخوردارباال افراد  يهاالیه

و در عملیاتی  یو عین یذهناین متغیر در ابعاد ). 162-163: 1378رفیع پور، (شودیبودن این عوامل کاسته م

 .سنجدمی را فرد واقعی موجود و وضعیت ی،عد عینب. شده استسطح ترتیبی مورد سنجش قرار گرفته 

ستا یگو از جایگاه خود در ساختار اجتماعنداشت پاسخیا پ ی، تخمین طبقه اجتماعیعد ذهنمنظور از ب .  

 ه بامشاور و نقطه نظرات از یريگ بهره با سؤاالت صوري اعتبار ابتدا نامه،پرسش اعتبار بردن باال براي

 اصلی هايمقیاس هايگویه یا سؤاالت تدوین در براین، عالوه. گرفت قرار بررسی مورد نظران صاحب

از  بعد، مرحله در. شد استفاده ،بود گرفته قرار استفاده مورد فراگیر هايپرسشنامه در که مشابهی ازسؤاالت

شد  استفاده هاشاخص 1اعتباریابی روش از سازي بود،شاخص به نیاز ها،داده تحلیل و تجزیه براي که جاآن

                                                           
١
. validation 
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ش اعتبار براي سنج. هاي مناسب براي ساخت شاخص مورد استفاده قرار گرفتو از این طریق معرف

-در همین راستا، همبستگی بین شاخص. هاي مذکور از روش تحلیل گویه، استفاده گردیددرونی شاخص

با توجه به  .هاي تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گرفتها و معرفتک گویههاي ساخته شده و تک

وط به متغیرهاي مستقل هاي مربو باالتر، شاخص 01/0مثبت بودن همبستگی و معنی دار بودن آن در سطح 

 ضریب از پرسشنامه هايمقیاس پایایی تحلیل براي. و متغیر وابسته  از  اعتبار درونی  برخوردار بودند

   :دهدمی نشان تحلیل پایایی را نتایج 1جدول.شد استفاده آلفا یا پایایی

 نتایج تحلیل پایایی متغیرهاي اصلی تحقیق :1جدول 

 ون پایاییآزم تعداد گویه نام شاخص 

 813/0 15 اهداف فرهنگی

  747/0  48  وسایل نهادي

  799/0  34  تفاوتی اجتماعیبی

 72/0 8  بعد ذهنی پایگاه اجتماعی

  

در . ی و با استفاده از روش پیمایشی به انجام رسیده استشناسی کماین پژوهش در چارچوب روش    

در سطح توصیف، . و تبیین استفاده شده استبا دو هدف توصیف  پژوهش حاضر، از روش پیمایش مقطعی

     هدف نشان دادن تصویري از چگونگی جامعه آماري بر اساس متغیرهاي مورد مطالعه به ویژه از نظر 

در سطح تحلیل یا تبیین، هدف یافتن روابط بین . باشدتفاوتی اجتماعی و گسست ارزشی و هنجاري  میبی

. باشدتالش براي تبیین تغییرات متغیر وابسته بر اساس متغیر مستقل میمتغیرهاي مستقل و متغیر وابسته و 

در تحقیق حاضر نیز  . باشدها میترین ابزار گردآوري دادهدر اغلب مطالعات پیمایشی، پرسشنامه متداول

  . ها به کار گرفته شده استابزار پرسشنامه براي جمع آوري داده

در مورد انتخاب این طیف سنی باید گفت . بودشهربوکان  ساله 30 تا 19 مردجامعه آماري پژوهش جوانان 

هاي اول تحت تأثیر اجتماعات و گروه جا که الگوي روابط اجتماعی جوانان در سنین پایین در وهلهاز آن

این در حالی است که جوانان واقع در سنین . گیرد، عمدتاً ماهیتی انتسابی و محولی داردنخستین شکل می

 هاي متداخل، امکان بازاندیشی و بسط پذیري ثانویه و عضویتجامعهلگی به باال به دلیل تجربه سا 20

رنگ سالگی به باال کم 50یابند؛ امري که در سنین باال،  بویژه در هاي تعامالتی میهاي روابطی و شبکهالگو

: 1381جنکینز، (ابی همراه استهاي روابط اجتماعی تثبیت شده و انتسو با مقاومت در مقابل تغییر الگو

نفر جمعیت دارد که از این تعداد  193151) بخش مرکزي(، شهر بوکان1395طبق سرشماري سال  .)21
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اساس فرمول کُوکران که در  بر. اندسال قرار داشته 30-19در رده سنی ) درصد5/15معادل(نفر 30022

مورد  هواریانس پدید( =S2 25/0 و) قبول ابلق تعداد اشتباه استاندارد براي ضریب اطمینان( t=96/1آن

 . آمد به دست نفر 379نمونه حجم بوده است،) دقت احتمالی مطلوب(  =05/0dو ) مطالعه

  

  
  

در این پژوهش با مدنظر قراردادن . پرسشنامه گردآوري شد 400جوابی براي مقابله با نقص پوشش و بی

نین لحاظ نمودن گیري یا فهرست جوانان و همچمونهدسترسی به چارچوب ن مسئلهمحدودیت زمانی و 

مورد توجه  "اياي چندمرحلهاحتمالی خوشه"روش نمونه گیري ابتدا اجتماعی،  -متغیر پایگاه اقتصادي

در نظر گرفته شده است و نیمی از ) 05/0(توجه به اینکه واریانس پدیده مورد مطالعه با. قرار گرفت

 گیري از نوع تصادفی مطبق نمونه ،هاي انتخابی، در داخل خوشهجمعیت داراي یک صفت می باشند

 .استفاده شده است

  هاي پژوهشیافته

  هاي توصیفییافته

  هاي جمعیتیویژگی

سال بوده  51/24میانگین سنی افراد نمونه  .سال  قرار دارد 30تا  19جمعیت نمونه این پژوهش بین      

درصد  38کاردانی،  داراي مدرك درصد 10دیپلم، داراي مدرك درصد  15درصد کمتر از دیپلم،  17.است

درصد داراي مدرك تحصیلی  5/3ارشد و کارشناسی داراي مدرك درصد  5/16کارشناسی، داراي مدرك 

و  درصد استیجاري 32اي منزل ملکی، درصد دار 25/58به لحاظ وضعیت منزل مسکونی، . انددکتري بوده

 58درصد محصل،  3درصد بیکار، 26از نظر وضعیت اشتغال، . اندی بودهدرصد داراي منزل سازمان 25/3

 به لحاظ پایگاه .انددرصد داراي شغل آزاد بوده 5/6درصد سرباز و  3درصد کارمند،  5/3درصد دانشجو، 

درصد  5/14درصد متوسط و  5/49اجتماعی پایین،  -اقتصادي درصد در پایگاه 36اجتماعی،  -اقتصادي

  . بودند باال هداراي پایگا
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  تفاوتی اجتماعی جوانانتوصیف آماري شاخص و ابعاد بی

برمبناي نتایج . دهد تفاوتی اجتماعی جوانان را نشان میمیانگین و انحراف معیار شاخص و ابعاد بی، 2جدول

صد در 29درصد متوسط و در  30تفاوتی اجتماعی پایین، در درصد از افراد نمونه، بی 41دست آمده، در به

 100درصد است که بر مبناي یک مقیاس صفر تا  3/48تفاوتی اجتماعی معادل میانگین بی .باال بوده است

   .تر از بعد ذهنی بوده استتفاوتی اجتماعی، میانگین بعد عینی بیشدر میان ابعاد بی. شودپایین ارزیابی می

تفاوتی اجتماعیتشکیل دهنده بی 1هاي شاخصآماره :2جدول   

  تفاوتی اجتماعیعاد بیاب
  هاآماره

  انحراف معیار  میانگین

  597/6  8/40  تفاوتی ذهنیبی

  633/8  8/55  تفاوتی عینیبی

 616/12 33/48  تفاوتی اجتماعیشاخص بی

  

  توصیف آماري متغیرهاي مستقل 

در میان . شوداست که پایین ارزیابی میدرصد  8/43 گسست ارزشی میانگین ، 3بر اطالعات جدول بنا  

 گسست  آن از پس بوده و) درصد58(ترین گسست مربوط به اهداف سیاسیابعاد گسست ارزشی، بیش

  چنین،هم .اندقرار گرفته) 2/40( و اهداف فرهنگی )درصد5/40( ،  اجتماعی)درصد7/43( اهداف اقتصادي

ان ابعاد شاخص می در. شوددرصد است که در سطح متوسط ارزیابی می 6/64گسست هنجاري میانگین

بوده و پس از آن ) درصد 2/74(گسست هنجاري، باالترین میانگین مربوط به گسست از وسایل سیاسی

) درصد 7/51(رهنگی، و وسایل ف)درصد3/52(،  وسایل اقتصادي)درصد 02/60(گسست از وسایل اجتماعی

  .اندقرار گرفته

توزیع فراوانی و درصد شاخص متغیرهاي مستقل :3جدول   

 درصد خالص فراوانی  هاگزینه متغیر درصد خالص فراوانی  هاگزینه رمتغی

  پایین  گسست ارزشی

  متوسط

145  

139  

25/36  

75/34  

گسست 

  هنجاري

  پایین

  متوسط

96  

168  

24  

42  

                                                           
تفـاوتی  بـی بـه معنـاي بـاالترین میـزان      100اند، صفر به معناي کمتـرین و   تنظیم شده 100ها بر مبناي مقیاس صفر تا به منظور سهولت فهم، شاخص. 1

  .است اجتماعی
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  باال

  جمع

116  

400 

29  

100 

  باال

  جمع

136  

400 

34  

100 

شاخص   8/43  میانگین  شاخص مرکزي

  مرکزي

شاخص   6/64  میانگین

  مرکزي

  ل دو متغیره تحلی

اثر  ،، متغیرهاي گسست ارزشی و گسست هنجاري4هاي دو متغیره در جدولبر اساس نتایج تحلیل

         اي براجتماعی اثر کاهنده -د و متغیر پایگاه اقتصادينتفاوتی اجتماعی جوانان داراي بر  بیافزاینده

  . اشدبو روابط مذکور معنادار می ردتفاوتی اجتماعی جوانان دابی

تفاوتی اجتماعیضرایب همبستگی متغیرهاي مستقل با بی :4جدول   

  سطح معناداري  کاي اسکور  سطح معناداري  ضریب کندال  متغیرها

  000/0     546/74  000/0  373/0  گسست ارزشی  

  000/0  787/79  000/0  346/0  گسست هنجاري  

  000/0  587/21  000/0  -133/0  اجتماعی-پایگاه اقتصادي

  

  تفاوتی اجتماعی جواناني عوامل مرتبط با بیرگرسیونی چند متغیره تحلیل    

تفاوتی اجتماعی جوانان اثر مستقل داشته ، یکی از متغیرهاي مستقلی که روي بی5هاي جدولبر اساس داده

ه ضریب بتاي این متغیر از هم -کند، متغیر گسست هنجاري استو بیشترین مقدار از تغییرات را تبیین می

گسست ارزشی  ،متغیر مستقل بعدي. بیشترین اثر را بر روي متغیر وابسته داشته است وضرایب بتا بیشتر 

با اضافه شدن این متغیر به معادله رگرسیون، ضریب . بوده است) 263/0(ضریب بتاي این متغیر . باشدمی

درصد از تغییرات متغیر وابسته  56این دو متغیر با هم حدود . افزایش یافته است 561/0به  444/0تعیین از 

 . است بعدي اهمیت و اثرگذاري قرار گرفته تبهاجتماعی در مر -متغیر پایگاه اقتصادي. کنندرا تبیین می

متغیر مستقل با  سههاي اصلی مطرح شده در تحلیل رگرسیونی چند متغیره، تأیید  و بدین ترتیب، فرضیه

   .کنندی جوانان را تبیین میتفاوتی اجتماعدرصد تغییرات بی 58هم 

  

 ند متغیره  بی تفاوتی اجتماعی جواناننتایج تحلیل رگرسیون چ :5جدول

 B Se  Beta  T  sig  R square  متغیر
change  

  444/0 000/0  196/8  356/0  028/0  230/0  گسست هنجاري

  561/0 000/0  765/5  263/0  108/0  621/0 گسست ارزشی
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  582/0  000/0  -999/3  -170/0  187/0  -750/0  اجتماعی -پایگاه اقتصادي 

 -  000/0  863/5  -  866/6  257/40 مقدار ثابت

  

  بحث و نتیجه گیري

انداز وفاق اجتماعی و بر مبناي دستگاه نظري رابرت مرتن، در در این پژوهش در چارچوب چشم         

فرضیات تحقیق در . قرار گرفت آزمونمورد تفاوتی اجتماعی فرضیاتی مطرح و راستاي توصیف و تبیین بی

تفاوتی اجتماعی  تک متغیرهاي مستقل با میزان بیتک  سطح معناداري در مرحله اول بررسی، یعنی رابطه

تفاوتی اجتماعی جوانان نشان هر چند برخی از متغیرها رابطه ضعیفی با بی - جوانان، مورد تأیید قرار گرفتند

 تفاوتی اجتماعی به وسیله، یعنی بررسی رابطه متغیرهاي مستقل با بیها در مرحله دوم تبیینفرضیه. دادند

تفاوتی اجتماعی مستقل و معنادار و قابل قبولی با بی که رابطه ندتحلیل رگرسیونی چند متغیره، نشان داد

آید که دستگاه مفهومی مورد استفاده در مباحث نظري پیش می ، اینهابر مبناي این تحلیل پس. دارند

تفاوتی اجتماعی  جوانان را دارد ؟ البته تفاوتی اجتماعی، تا چه اندازه قدرت تبیین میزان  بیسازي بیفهومم

باید در نظر گرفت که سطح تحلیل در این تحقیق، خُرد و واحد تحلیل آن فرد بوده و فرضیات مطرح شده  

  .اندنیز در این سطح بوده

ها و اهداف گسست از ارزش"اعی جوانان، در سطح خُرد، حاصل اجتم تفاوتیبه تأسی از مرتن، بی    

هاي اول و دوم فرضیه بر این اساس، .باشدمی "گسست از وسایل نهادي و نظام هنجاري"و  "فرهنگی

در هر دو مرحله تبیین ) تفاوتی اجتماعی جوانانگسست ارزشی و گسست هنجاري با بی ناظر بر رابطه(

     هاي تبیین ترین عاملدو متغیر یکی از معنادارترین و قوي معلوم شد که این مورد تأیید قرار گرفت و

ها، معرف اعتبار علمی و تأیید این فرضیه. دنباشتفاوتی اجتماعی در میان جوانان میدان مورد مطالعه میبی

تجربی  همطالع .ایران است ارزش عملی و کارآمدي دستگاه مفهومی مرتن  در شرایط امروز جامعه

جامعه در تفاوتی اجتماعی بی تکوین و شیوعناهنجاري در و نابسامانی اثرگذاري  نیز مؤید ) 1386(کوثري

  .باشدمی ایران

اجتماعی، حامل عناصر ساختاري است و جایگاه فرد را  در سلسله  -در دیدگاه مرتن، پایگاه اقتصادي  

   اجتماعی با  -پایگاه اقتصادي  رابطه ق دربارههاي تحقییکی از فرضیه. کندمرتب اجتماعی مشخص می

در بین افراد متعلق به پایگاه تفاوتی اجتماعی بینتایج این بررسی نشان داد که . تفاوتی اجتماعی بودبی

پایگاه  رابطه. اجتماعی پایین بود -تر از افراد متعلق به پایگاه اقتصاديبرابر پایین 3، باال اجتماعی -اقتصادي
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     تفاوتی اجتماعی بیتر از بعد ذهنیِ تفاوتی اجتماعی دو برابر بیشاجتماعی با بعد عینیِ بی -صادياقت

یابی به آرزوهاي ها و دستافراد به دلیل ناتوانی و ناکامی در رقابت بر این باور است، استرلین. باشدمی

: 1380مسعودنیا،(شوندتفاوتی  میبیاقتصادي دچار سرخوردگی در امورات اقتصادي و اجتماعی از جمله 

16 .(  

توان به هاي قبلی این فصل، اکنون میفرضیات و مباحث نظري مطرح شده در قسمتآزمون با استفاده از  

تفاوتی اجتماعی جوانان پرداخت و بر اساس آن پیشنهادهایی را براي رفع عوامل تسهیل بی عوامل بازدارنده

کننده و بازدارنده ارتباط البته روشن است که عوامل تسهیل. جوانان مطرح نمودتفاوتی اجتماعی بی کننده

   .انددو روي یک سکهاغلب و  رندتنگاتنگی با هم دا

تفاوتی اجتماعی در ابعاد در این پژوهش، بی. اي پیچیده و چند بعدي استتفاوتی اجتماعی، پدیدهبی  

تفاوتی ذهنی و درصد جوانان مورد بررسی بی 40در هر چند . ذهنی و عینی مورد سنجش قرار گرفت

به بیان دیگر، . باشدتفاوتی ذهنی در سطح متوسط به باال میدرصد جوانان، بی 60شناختی پایین بود، اما در

د و این احساس در نشودرصد از جوانان مورد بررسی، دیگران لحاظ نمی 30در پنداشت، فهم و احساسِ 

میزان درگیري عملی جوانان در ناظر بر  ،تفاوتیبعد عینیِ بی .در حد متوسط استدرصد دیگر جوانان  30

درصد از جوانان مورد بررسی،  40در  ،هایافتهبر مبناي . است هاي مرتبط با منافع عمومیها و کنشفعالیت

  . درصد پایین بوده است 5/32درصد متوسط و در  5/27باال، در  در حد عینی تفاوتیبی

هایی است که جامعه ر چارچوب دستگاه مفهومی مرتن، الگوي رفتاري افراد، تابعی از شرایط و فرصتد    

شخصیتی در الگوي رفتاري افراد جایگاه  -روانی یا ذهنی -کند و متغیرهاي زیستیبراي آنان فراهم می

بر این . دارندخصلتی جمعی و ساختاري  هاي اجتماعیپدیده). 260: 1968مرتن، (دردرخور توجهی ندا

ناهماهنگی ساختاري است که در سطح خُرد و در  ساختاري دارد و نشانه اعی زمینهتفاوتی اجتماساس، بی

  .کندتفاوتی نمود پیدا میسطح کنشگران به صورت بی

یکی از ابعاد ناهماهنگی یا گسست بین کارکردهاي این دو عنصر ساختاري، عدم پذیرش اهداف و     

هاي نهادینه و عدم دسترسی و یا عدم پذیرش وسایل و راهاز جانب جوانان  جح نظام فرهنگیهاي مرارزش

، گسست از مورد بررسی براي بخش قابل توجهی از جوانانها، بر مبناي یافته. نیل به اهداف است شده

 یک ضعیتو این بنابراین،. هاي مورد پذیرش نیل به اهداف پدیدار گشته استهاي فرهنگی و راهارزش

شدن  تفاوتی و ناهمنوابی. رودمی شمار به درگیري اجتماعی جوانان  سربر  جدي بازدارنده ساختاري عامل

زاي مضاعفی بخود بگیرد؛ تواند وجه آسیباین گروه اثرگذار، می در میان ها و هنجارهاي متعارفبا ارزش
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ها باشد و آمارها نشان از گردانر و روانتواند بستري براي گرایش به مصرف مواد مخدانفعال جوانان می

مؤید آن ) 1388(نادري و دیگران نتایج پژوهش .ها در جوانان داردگردانشیوع مصرف مواد مخدر و روان

مانند کاهش تسلط بر فرایندهاي زندگی، احساس ناتوانی و عجز در برابر  هنجاريبی هايکه شاخص است

تقویت کرده  نزد جوانان  تفاوتی اجتماعی را در هدفی در زندگی، بی، آینده نامشخص شغلی و بیکالتمش

  .است

فعال و پویایی با محیط داشته  که ارتباط باشندهمنوایی در جامعه مروج تواند عناصر ساختاري زمانی می   

شده عناصر ساختاري با محیط جامعه دچار اختالل  ارتباطآن است که  تفاوتی اجتماعی نشانهبی. باشند

و  )نظام ارزشی متعارف کنندهعنوان تعریفبه(بنابراین، ضرورت دارد تا  ساختار فرهنگی و سیاسی. است

، متناسب با تغییرات و )ها و مجاري تحقق نظام ارزشیگر راهعنوان ترسیمبه( ساختار اجتماعی و اقتصادي

- ت محلی، ملی و جهانی، بازاندیشی فعاالنهاقتضائات محیطی، تغییرات الزم را پذیرا باشند و به تبع اقتضائا

عناصر  تصلب، ایران حادث شده چه در جامعهآن. اي در نظام ارزشی و وسایل نهادي صورت پذیرد

هاي مختلف بنديها و گروهفرهنگساختاري و عقب ماندن از نیازها و اقتضائات محیط جامعه و خرده 

اف فرهنگ رسمی از فرهنگ شک ،هاي این گسست و اختاللیکی از نمود. اجتماعی از جمله جوانان است

مؤید در برگیرنده نبودن عناصر ساختاري و به رسمیت  مسئلهاین . و شکاف نسلی است غیر رسمی

ایران  تلقی غالب در جامعه .ویژه در نزد جوانان استهاي مختلف بهنشناختن تنوع و تکثر و ذائقه و سلیقه

است و این نوع طرز تلقی به جاي ایجاد گشایش  مسئلهارف از جوانی به مثابه و بویژه در نظام ارزشی متع

 مورددر  نتایج تحقیقات. هاي جوانان، محدودیت آور استها و قابلیتبراي جوانان و دیده شدن ظرفیت

ل دهد که ناآشنایی با حقوق اجتماعی و فرهنگی و نداشتن انتخاب در بازآفرینی مدنشان می جوانان ایرانی

  ).7: 1382ذکایی،(ها مؤثر استنشینی اجتماعی آنرفتاري مرجع جوانان، در تقویت انفعال و احساس حاشیه

 تفاوتی اجتماعی به مثابه یک الگوي رفتاري ناهمنوایانه در بین جوانان،  نشانهدیگر، بی ياز منظر    

ایران  ماعی و اقتصادي در جامعهساختارهاي سیاسی، اجت. ناهماهنگی بین عناصر ساختاري در جامعه است

ناهماهنگی ساختارهاي مذکور اتالف منابع و ناکارآمدي ساختاري را تشدید نموده . کننداي عمل میجزیره

توان به ناهمخوانی و انطباق پایین محتواي آموزشی و نظام پذیرش دانشجو در براي نمونه، می. است

اشاره نمود که سرخوردگی و ناکامی را در نسل جوان  تشدید  آموزش عالی با بازار کار و نیازهاي جامعه

اي جوانان حرفهامروزه به میانجی توسعه نظام آموزش عالی، سطح انتظارات و توقعات و دانش. است کرده

کرده خواهان به جوانان تحصیل. افزایش یافته است، اما محیط اقتصادي براي جوانان چندان مهیا نیست

ولی با انسداد  ،دن و مشارکت در ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی هستندرسمیت شناخته ش
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در راستاي تعدیل پیشنهادات زیر عالوه بر تمهیدات ساختاري فوق، تحقق . مواجه اندوساختارهاي مذکور 

  :رسدتفاوتی اجتماعی ضروري به نظر میبی

نظر به . دنو اتصال جوانان به جامعه دار نهادهاي مدنی سهم بسزایی در بسط تعلقات اجتماعی و پیوند -1

تفاوتی اجتماعی در بعد عینی بر بعد ذهنی، ضرورت دارد تا محیط اجتماعی براي گرفتن میانگین بیپیشی

هاي ساختاري، جوانان به فعالیت حضور و کنشگري جوانان بیش از پیش مهیا شود و با مهیا نمودن زمینه

  .ندگرددر نهادهاي مدنی ترغیب 

هاي ساختاري، میدان مورد مطالعه به لحاظ امکانات و تفاوتی اجتماعی از زمینهنظر به تأثیرپذیري بی -2

همین  - شودبرخوردار محسوب میها وضعیت مطلوبی ندارد و در ردیف شهرها و مناطق کمبرخورداري

اي اجتماعی و هکاهش نابرابري .گسست هنجاري را در میدان مورد مطالعه تشدید نموده است مسئله

تر برخوردار و جذب در اقتصاد بسط عدالت اجتماعی، بسط تقسیم کار اقتصادي و اجتماعی به مناطق کم

  .هاي اقتصادي و اجتماعی جوانان  و تقویت امید اجتماعی اثر بسزایی داردملی در افزایش فرصت

. وط به بعد سیاسی بوده استترین گسست مربها، در میان اهداف و وسایل نهادي، بیشبر مبناي یافته -3

ها در جامعه هاي ساختاري براي درگیرساختن جوانان و ادغام آنگویاي مهیا نبودن زمینه مسئلههمین 

با توجه به سطح باالي تحصیالت در جوانان . تواند بیگانگی سیاسی را تشدید نمایدمی مسئلهاین . است

هاي تبدیل سرمایه فرهنگی جوانان به ی، مهیا نمودن زمینهفرهنگ مندي آنان از سرمایهمورد بررسی و بهره

هاي اقتصادي و اجتماعی از طریق بکارگیري جوانان در مناصب اجرایی و اداري و مهیا نمودن سرمایه

هاي ادغامی در تعدیل بیگانگی بکارگیري سیاست. رسدنظر میفضاي کسب و کار در جامعه ضروري به

  .رسدتفاوتی اجتماعی  ضروري به نظر میرنگ ساختن بیسیاسی و کم

اجتماعی، مجراي اتصال  بدر چارچوب چشم انداز وفاق اجتماعی، هویت اجتماعی به مثابه نوعی چس -4

هاي دینی و قومی هاي پژوهش حاضر نیز نشان داد که هویتیافته .باشدو پیوند افراد به جامعه می

هاي فرهنگی، دینی و تاریخی، تقویت نظر به مخرج مشتركبا . تفاوتی اجتماعی دارداي بر بیاثرکاهنده

در کتب  هاي اقوامها و قابلیتانعکاس نمادها و نشانگرهاي فرهنگی و ظرفیت(هاي دینی و قومی هویت

در تقویت تعلقات اجتماعی جوانان ) هاي فرهنگیو برگزاري جشنواره درسی مقاطع مختلف تحصیلی

 .سهم بسزایی دارد
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Social apathy, as a social problem, presents a barrier to political and social 
participation. Hence, it becomes increasingly important to closely investigate 
the indifference among young people as one of the most influential groups in 
the social and political dynamism in the Iranian society. The current research is 
to study the extent and the dimensions of social apathy among the youth, from 
the perspective of social consensus, within the framework of Robert Merton's 
theoretical system. The study comprises a survey on ٤٠٠ young people aged 
between ٣٠-١٩ whom were interviewed. The findings showed that social apathy 
is low in ٤١٪ of the young people, moderate in ٣٠٪ and high in ٢٩٪. Among the 
various dimensions of social apathy, objective indifference is rated higher than 
subjective social apathy. The multivariate regression analysis showed that the 
social apathy of the youth is directly related to the severity of the relationship 
with such variables as normative rupture, value rupture, and socio-economic 
status. The aforementioned variables account for ٥٨.٢% of social variation 
among the youth. Finally, the implications of the findings and the results of the 
research as pertinent to social and cultural policy-making have been discussed. 

 

Keywords: Youth, Social Apathy, Value and Normative Rupture, Objective 
Apathy and Subjective Apathy 

 

  


