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ورودي سال ( تهران گاهشدان عوامل اجتماعی مؤثر بر امید به آینده دانشجویان

1393 (  

   1شراره مهدیزاده

   2سیما قاري قرآنی

    
  

 ١٠/٨/١٣٩٧: تاریخ دریافت مقالھ
  ٢٠/٩/١٣٩٧:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

اي هاي پویـایی و نشـاط در جامعـه و انگـاره    از جمله نشانه ،بینی نسبت به آینده زندگیامیدواري و خوش

، حاصل پیمایشی است که با هدف شناسایی میزان امید به آینده تحقیق حاضر .براي پیشرفت اجتماعی است

جامعـه آمـاري تحقیـق شـامل     . در بین دانشجویان و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن انجام شـده اسـت  

گیري بوده است که با استفاده از روش نمونهتهران  به دانشگاه 1393نفر دانشجویان ورودي در سال  17551

دهد که میزان امید نتایج حاصل از پژوهش نشان می. نفر تعیین گردید 260اي با حجم مونهاي، نچند مرحله

اسـت   74/2، 5تا  1میانگین نمره کل امیدواري در مقیاس  .تر از حد متوسط استبه آینده دانشجویان پایین

متغیرهاي اصلی در بررسی عوامل اجتماعی مـؤثر بـر   . که بیانگر وجود نگرش نسبتاً منفی درباره آینده است

در . اقتصـادي اسـت  -امید به آینده شامل دینداري، احساس آنومی، احساس محرومیـت و پایگـاه اجتمـاعی   

اقتصادي بـاالترین میـزان را بـه خـود      آنومی در ابعاد اجتماعی، اقتصادي و سیاسی، آنومیاحساس سنجش 

-جوانان، نابسـامانی  میان ذهنیترین گفتمان دهد مهمترین انتظار و اساسیاختصاص داده است که نشان می

آنومی اجتماعی قـرار دارد کـه    ،پس از آن .است.... و ابرابري در کسب درآمدن بیکاري، هاي اقتصادي مانند

-و دین منفیآنومی رابطه  .است... قانونی و رعایت حقوق متقابل، بی هاي اجتماعی، عدمشامل ناهنجارهاي

نتایج رگرسیونی نشان داد که متغیرهـاي وارد شـده بـر     .با امید به آینده داشتند و مثبت داري رابطه مستقیم

سـهم متغیـر احسـاس آنـومی در      ،که در این میان کننددرصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می 41 ،مدل

   .تبیین متغیر وابسته بیشتر است

نومی، امید به آینـده و  احساس آ، احساس محرومیت، داريدین، اقتصادي -پایگاه اجتماعی :يدیکل گانواژ

  دانشجویان

                                                 
         )نویسنده مسئول(، تهران، ایران )س(دانشگاه الزهرا  و اقتصادي،  علوم اجتماعیدانشکده دانشیار، گروه علوم اجتماعی،  ١
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   مقدمه

روان، از متغیرهاي تأثیرگذار بر کیفیت هاي توسعه اجتماعی و سالمتامید به آینده به عنوان یکی از شاخص

بـه   یاندانشـجو  میانامید به آینده در  اهمیت بررسی. زندگی و شادابی افراد جامعه به ویژه نسل جوان است

در اوج سـازندگی، شـکوفایی،   جوانـان   .گردداي دو برابر میمهمترین منابع انسانی هر جامعه از یکیعنوان 

  .خوردکه آینده جامعه به دست آنها رقم می تحرك و پویایی قرار دارند

هـاي  ق و خشـونت افسـردگی، اعتیـاد، طـال    هاي اجتماعی مانندبیانگر وجود انواعی از آسیبآمارها برخی 

 29تا  15هزار جوان  75بر روي  با سؤاالت مجزا نتایج تحقیقی که چنان ؛بین جوانان کشور است اجتماعی

درصـد آنـان    42درصد جوانان از نظر قدرت و امید به زندگی دچار مشـکل هسـتند،    36ساله نشان داد که 

سـازمان ملـی جوانـان،    ( درصد دچار سطوحی از افسردگی هسـتند  54اعتماد و عزت نفس کافی ندارند و 

امید به آینده بیشتر باشـد، احسـاس اعتمـاد و در    چنانچه در تحقیقی معلوم گشت که هر چه میزان  ).1382

ایـن شـواهد نگـران کننـده      ).133: 1388هزار جریبی، ( شود و برعکسنهایت، رضایت از زندگی بیشتر می

  .نجامدقدرتی بیو به احساس بی هدروحیه عدم اطمینان به آینده را رشد د ،تواند در جوانانو می است

 و گـردد نامطمئن بودن نسبت به آینده این نتیجه را به دنبال دارد که همه تصمیمات با ریسک و خطر همراه 

نسل جـوان در اثـر وابسـتگی طـوالنی مـدت بـه        .تر را انتخاب کنندهاي زود بازدهدهند روشآنان ترجیح 

اي قابل اتکا به سوي بزرگسالی والدین، بیکاري و ناتوانی مالی براي تشکیل خانواده ناچار است بدون نقشه

گـذارد و باعـث   اي بهتر است و بر تعامالت و روابـط بـین افـراد تـأثیر مـی     امید، باور به آینده. حرکت کند

امید عاملی برانگیزاننـده اسـت و باعـث    . شودل جوانان و جهت بخشی به زندگی آنان میاجلوگیري از انفع

 اسنایدر معتقـد اسـت  . نجامددر نهایت به تکامل آنان و جامعه بیشود جوانان مسیري را انتخاب کنند که می

کـه   »آمیـز ریـزي موفقیـت  برنامه«و  »گري هدفمند موفقتعیین جهت«توان امیدواري را به دو مفهوم مهم می

  ).61: 2007اسنایدر، ( .کند، تقسیم کردمی ردسترسی به اهداف را امکان پذی

 بـا انتظـارات  ایـن  و شکاف مضاعف بـین   از آینده ها و انتظارات آنانبینیثر از پیشنسل کنونی متأ توقعات

جوانـان  بخشـی از  گیري نگرش بدبینانه و این احسـاس در میـان   باعث شکل آنامکانات دسترسی و تحقق 

آینـده را   ،جوانـان در چنـین شـرایطی   . ها کنترلی بر زندگی، سرنوشت و آینده خود ندارندکه آن است شده

  .یابندریزي براي آن ناتوان میبینی و برنامهلذا خود را در پیش وبینند میاز آن چیزي که هست تر نامطمئن
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ط، تحـرك و پویـایی در نسـل    تواند به رشد و شکوفایی شخصیت، خالقیت، شادي و نشـا امید به آینده می

آمیز، افسردگی، سوء شونتهاي اجتماعی از جمله رفتارهاي ختواند انواع آسیبمی جوان بینجامد و ناامیدي

 ؛در ایجاد امید به آینده مؤثرندعوامل متعددي . مصرف مواد مخدر و رفتارهاي پرخطر را در پی داشته باشد

عبـداللهی،  ( با امید بـه آینـده دارنـد    را اجتماعی، بیشترین رابطه -برخی از این عوامل مانند پایگاه اقتصادي

نیت، نارضایتی و انفعال در رسیدن بـه  ت منفی دیگري مانند عصبااحساس ناامیدي منجر به احساسا). 1389

این تحقیـق در صـدد شناسـایی و     . تواند احساس آنومی و محرومیت باشدشود که نتیجه آن میاهداف می

   .ترسیم نگرش و احساس دانشجوبان نسبت به آینده خود و جامعه است

  اهداف پژوهش

  هدف اصلی 

  .شناسایی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن 

  هدف جزئی

اجتمـاعی،   -توصیف و تبیین رابطه عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان امیـد بـه آینـده ماننـد پایگـاه اقتصـادي       

  .دارياحساس محرومیت، احساس آنومی و میزان دین

  کلیاالت ؤس

 در بین جوانان چقدر است؟امید به آینده  میزان .1

 اند؟عوامل مؤثر بر امید به آینده در میان جوانان کدام .2

 سؤاالت جزئی

 ارزیابی جوانان از اوضاع آینده کشور چگونه است؟ .1

  هایشان در آینده امیدوارند؟جوانان تا چه حد به برآورده شدن اهداف و خواسته .2

  پژوهش جربیپیشینه ت

  تحقیقات داخلی

-مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و امید به آینـده بـا بـی   «در تحقیقی با عنوان ) 1379( مرداي و صفاریان

نشان دادنـد کـه    -نفر جامعه آماري 42017نفري از میان  400با نمونه  -»تفاوتی اجتماعی در شهر کرمانشاه
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 .دارنـد ) متغیر وابسته( تفاوتی اجتماعیبی سرمایه اجتماعی و امید به آینده و میزان درآمد، تأثیر معناداري بر

هـاي  یابد و بـالتبع آن، منجـر بـه کـاهش آسـیب     تفاوتی جوانان کاهش میبا افزایش امید به آینده، میزان بی

  .اجتماعی خواهد شد

در مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با امید جوانان به آینده در میان دانشـجویان  ) 1395( افراسیابی و همکاران

 450در این تحقیـق  . باالتر از متوسط است به آینده در سطح یافتند که میانگین امیددري شهر یزد اهنشگاهدا

هـاي اجتمـاعی،   که محـدودیت  از آن بوداي انتخاب شدند و نتایج حاکی گیري طبقهدانشجو به شیوه نمونه

هاي ایجاد شده از سوي جامعه براي دانشجویان مقاطع تحصیلی بـاالتر  دگیرهاي جنسیتی و سرخونابرابري

  .به زندگی شده استآنها باعث کاهش سطح امید 

 شناسی عوامل مؤثر بر شادمانی اجتماعی جوانان شهر تهرانتحلیل جامعه«حسین دهقان در تحقیقی با عنوان 

    اي چنـد  گیـري خوشـه  بـا روش نمونـه   شـهر تهـران  نفـر از جوانـان    380با نمونه آماري شامل  -»)1396(

به این نتیجه رسید که بین امید به آینده، احساس امنیت اجتماعی، احساس مقبولیـت اجتمـاعی،    -ايمرحله

    .احساس اعتماد اجتماعی، عدالت توزیعی و شادمانی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل مـؤثر بـر   بررسی «پژوهشی را با عنوان ) 1391( علیزاده اقدم

تـا   67( میزان امید به آینده در بین دانشجویان زیاد بوده است این تحقیق نشان داده که .ه استانجام داد »آن

در ) انسـجام اجتمـاعی و اعتمـاد اجتمـاعی    ( همچنین دو بعد از سـه بعـد سـرمایه اجتمـاعی     .)درصد 100

  .اد تأثیرگذار هستندامیدبخشی به افر

  تحقیقات خارجی

» تحوالت اجتماعی و آنومی در بین جوانان بلغارستان پس از کمونیسـم «عنوان  بادر تحقیقی ) 2007( نانزدآ

شـناختی را  هـاي روان یک بعـد واکـنش  . متغیر آنومی را تحلیل عامل نمود و سه بعد را در آن تشخیص داد

و احساس دال بـر غـم   ( تحوالت بود و دو بعد دیگر احساس نوستالوژيداد که ناامیدي نسبت به نشان می

        و ) آیـد کـه بـه روزهـاي خـوش گذشـته فکـر کنـیم        وجود مـی ه شادي توأمان را شامل می شود و زمانی ب

هاي بزرگ بلغارستان دانشجوي دانشگاه 560ها از داده. گرفتندهنجاري در مواجهه با تحوالت را در برمیبی

 شـناختی تحلیل رگرسیون نشان داد کـه آنـومی راون  . پرسشنامه بود ،هاآوري دادهروش جمع. شدند حاصل

درآمـد پـایین، طبقـه اجتمـاعی پـایین، ناامیـدي از       : سـت از جملـه  اهـاي فشارز جاصل موقعیت) بعد اول(

الوژي و هاي آنومیک کـه بـه نوسـت   در مقابل، نگرش. اصالحات و احساس درماندگی شدید نسبت به آینده
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ـ اجتمـاعی   -اقتصـادي  خـاص شدند، موقعیت هنجاري مربوط میاحساس بی     ا موقعیـت فشـارزا را نشـان    ی

هنجاري و مخالفت و مقاومت در مقابل اصالحات بود و رابطه بین بینوستالوژي بیشتر محصول . دادندنمی

    . آرزوي شغل آینده مثبت بود

 .انـد پرداختـه  امریکـا  ناامیدي و خشونت در میان جواناني به بررسی ادر مطالعه )2001( بوالند و همکاران

ناامیدي نسبت به آینده نسبتاً نادر است و تعـداد نسـبتاً کمـی از جوانـان      دهد کهنتایج این بررسی نشان می

 .اي وجـود نـدارد  بین ناامیدي و عدم اطمینان بـه آینـده رابطـه    ).درصد 30الی  20( نسبت به آینده ناامیدند

عـدم  . نسبت به آینـده ناامیـد نیسـتند    ،انددرصد از جوانانی که عدم اطمینان به آینده را بیان کرده 80حدود 

بـار  در حالی که ناامیدي بـا رفتارهـاي خشـونت    ،بار همراه نیستآینده با رفتارهاي خشونت قطعیت درباره

  . براي زنان و مردان یمتفاوت در سطح همراه است البته

ارتبـاط بـین مقابلـه مـذهبی و رفتارهـاي خودکشـی در نوجوانـان        « عنوان باکه تحقیقی را  )2006( مولوك

ناامیدي و افسردگی عواملی خطرساز بـراي افکـار و   که  دریافت ،است انجام داده »آفریقایی تبار -آمریکایی

. رتبـاط دارد اقدام به خودکشی هستند و سبک مقابله مذهبی به طور قابل توجهی بـا رفتارهـاي خودکشـی ا   

کنند به طور قابل توجهی بیشتر در کلیساها حضور دارنـد  نوجوانانی که از سبک مقابله مشارکتی استفاده می

-مقابله مشارکتی استفاده می زنان بیشتر از مردان از سبک. و تمایل کمتري به احساس ناامیدي و یأس دارند

  . ي بیشتر مردان در مقابل خودکشی باشدپذیرتواند توضیح دهنده آسیبها میاین یافته کنند و

هـاي  داده. اندپرداخته آمریکایی -گیري آینده جوانان آفریقاییجهتبه بررسی  )2000( ام سی کیب و بارنت

و کمتر  تربینتر، واقعبینخوشنسبت به آینده دختران در مقایسه با پسران  است که دست آمده بیانگر آنه ب

هاي اما تفاوت ،بدبین هستند و احساس کنترل بیشتري بر روي نتایج آینده روابط خانوادگی و عاشقانه دارند

  .گیري نسبت به آینده زندگی شغلی وجود نداردجنسیتی در مورد جهت

مثبـت و  هـاي  افرادي که هیجان نشان داده است) 2008(یستاکیزفولر و کر و) 2009( هاي فردریکسونیافته

همچنـین، افـراد امیـدوار و    . تـري را خواهنـد داشـت   بینی بیشتري را تجربه کرده باشند، عمر طوالنیخوش

  .تري با دوستان، همسر، همسایگان و بستگان خود دارندروابط اجتماعی قوي ،شادمان

ممکـن اسـت   عوامل محلی ماننـد فقـر و خشـونت     که اي دریافتنددر مطالعه )2011( استودارد و همکاران

هـا  یافتـه . محدود کننده توانایی نوجوان براي فکر کردن درباره آینده باشد و توسعه و رشد امید را مهار کند

ارتباطات مثبت اجتماعی بخصوص ارتبـاط بـا مـادر در     ،هاي پرتنشیدهد که حتی در چنین محیطنشان می
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و در نتیجـه باعـث   یدي و رشـد امیـد   کند و باعث کاهش نااماوایل نوجوانی همچون سد محافظی عمل می

  .شودکاهش پیامدهاي اجتماعی منفی ناشی از ناامیدي یعنی شرکت در خشونت می

  پژوهش پیشینه نظري

  شناختیرویکردهاي روان

ارزیابی مثبت از حوادث گذشته بر نوع ارزیـابی از آینـده تـأثیر     که با طرح نظریه امید معتقد استاستوتلند 

امید تنها از طریق تجارب فـردي و از   .نمایدنیز به نوبه خود رضایت فردي را مشروط میداشته است و این 

آید، بلکه تعامل و ارتباط با دیگران در بروز روحیه یأس یا امیـد  هاي مشابه به دست نمیطریق تکرار نمونه

 بـه علـت  اضـطراب و نگرانـی    ،استوتلنداز نظر . باشداي میکنندههاي متعدد اجتماعی عامل تعییندر زمینه

او بـه تـأثیر حـوادث و وقـایع گذشـته در       ،همچنین. باشدیابی به اهداف باارزش میدست دراحتمال اندك 

به عنوان انتظار فـرد  امید  ،از نظر اسنایدر). 12-13: 1374صفدري، ( گیري نمونه ذهنی فرد توجه داردشکل

هـایی  توانایی طراحـی گـذرگاه  ). 7: 2000اسنایدر، ( تیابی به هدف تعریف شده اسبراي موفقیت در دست

حرکت در ایـن  و توانایی ایجاد انگیزه براي شروع و تداوم  رغم موانع موجودهاي مطلوب بهبه سوي هدف

شناختی است که افراد به وسیله  يفرآیند امید ).23: 1384کار، ( ها، امید مجموع این دو مؤلفه استگذرگاه

  ).11: 1994 اسنایدر،( کنندآن، فعاالنه اهداف خود را دنبال می

  :ند ازا هاي امید در نظریه اسنایدر عبارتمؤلفه

  ).2005ولز، ( اساس نظریه امید بر مبناي اهمیت و ضرورت اهداف بنا شده است: تفکر هدف -1

در مورد توانایی خود بـراي شـروع و تـداوم حرکـت در مسـیر       افکاري است که افراد: تفکر عامل -2

  ).2007اسنایدر و همکاران، ( انتخاب شده به سمت هدف دارند

 توانایی ادراك شده فرد براي شناسایی و ایجـاد مسـیرهایی بـه سـمت هـدف اسـت      : تفکر گذرگاه -3

مواجه شوند، افـراد   ها ممکن است با شکستها و نقشهاز آنجا که برخی از طرح). 1994اسنایدر، (

اسـنایدر و  ( گیرنـد داراي امید باال، به منظور مقابله با موانع احتمالی، چندین گذرگاه را در نظر مـی 

  ).  45: 1991همکاران، 

  شناختیرویکردهاي جامعه
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دو  پردازد ودر نظریه آنومی به طرح علل وقوع ناامیدي، انزوا، انفعال و از خودبیگانگی در افراد می دورکیم

در سطح  هنجاري یا آنومیبی. یکی در سطح فردي و دیگري در سطح اجتماعی: دهدنوع آنومی را تمیز می

گردد که در آن، بـه واسـطه اخـتالالت اجتمـاعی، فـرد در انتخـاب       اطالق می 1فردي، به نوعی حالت ذهنی

. شـود ساس پـوچی مـی  قدرتی و احهنجارها و تبعیت از قواعد رفتاري دچار نوعی سردرگمی، احساس بی

هنجاري جمعی است که در آن، احساسات فرد با توجه آنومی در سطح اجتماعی نشانگر نوعی اختالل و بی

الزم جهـت تنظـیم    زمانی که توان اجتماعی وجود ندارد، فرد فاقد وسیله. شودبه نظام اجتماعی سنجیده می

 .جمعی و پشتیبانی اجتماعی اسـت احساس حمایت رفتار خود و تطبیق آن با معیارهاي اجتماعی و نیز فاقد 

بدین ترتیب ممکن است فرد دست به رفتاري نابهنجار بزند و در نهایت خود را از عضـویت جامعـه خلـع    

 قدرت و ناامید، به زندگی منـزوي و منفعـل خـود ادامـه دهـد     نماید و یا به صورت فردي از خودبیگانه، بی

کننـد و  ها بـا وسـایل تطبیـق نمـی    ل نیازها و خواستهزمانی که تحو ،دورکیمبه نظر  ).209: 1933دورکیم، (

امکانات موجود، پاسخگوي آنها نیست باید در صدد محدود نمودن هیجانات برآمد، در غیـر ایـن صـورت    

  ).37: 1382توسلی، ( گیردشرایط موجود، وضعیتی آنومیک به خود می

در آن  -2 ؛دهـد رشد سریع اقتصادي و اجتماعی در آن روي می -1: آید کهاي به وجود میآنومی در جامعه

 ؛شـود گوناگون براي قشر فقیر به نمایش گذاشته مـی  روش هاياین ثروت به  -3 ؛شونداي ثروتمند میعده

   ).19: 1378پور، رفیع( زنداي آنان را بر هم میهدست آخر اینکه، سیستم و ساختار پایدار نیاز -4

یکی فقدان وفاق با درجـه  : کلی از آنومی وجود داردشناسی دو مفهوم پردازي جامعه یاتطور کلی در ادبه ب

هنجار صـحبت  در مورد جامعه با فرهنگ بی ما توافق پایین در مورد هنجارهاي مسلط جامعه، در این حالت

از ایـن   .داردهاي فـردي تأکیـد   رویکرد دیگر بر نگرش. کنیم و با سطح کالنی از تحلیل سر و کار داریممی

   بـه عنـوان   ) کننـد یـا آن را رد مـی  ( اندشناختی از نظم هنجاري بیگانه شدهمنظر اشخاصی که به لحاظ روان

  ).85: 1995تور، سیسیمورسیون و سول( دنشوهنجار دیده میبی

بسط داده است و به تحلیل چگونگی گسستگی  2»نظریه استیصال«مرتون تلقی دورکیم از آنومی را در قالب 

بعد از سیستم اجتماعی و فرهنگی را  دو ن در ابتداومرت. پردازدو عدم ارتباط بین فرد و ساخت اجتماعی می

هـا، وسـایل و   هـا، شـیوه  روش) هاي فرهنگی؛ باهداف، آرزوها، انتظارات و ارزش) الف :کندمشخص می

  .یابی به این اهدافاسباب دست

                                                 
١ State of mind 
٢ Strain Theory 
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زمانی که فرد شیوه تأیید شده براي دستیابی به اهداف خود نداشته باشد، مستأصل شده و به  ،ر سطح خردد

در سطح کالن هم وقتی جامعه توان ارائه ابزار و وسایل قابل قبـول بـراي   . شودوسایل نامشروع متوسل می

البتـه جوامـع از لحـاظ    . ودشـ دستیابی به اهداف مطرح در سطح خرد را ندارد، خود باعث ایجاد آنومی مـی 

  ).1370محسنی تبریزي، ( با یکدیگر تفاوت دارند ،شوندمیدرجه اهمیتی که براي اهداف و وسایل قائل 

کـه بـین اهـداف و آرزوهـا بـا       نوایی است و آن در صورتی میسر استشکلی و همهم ،ايغایت هر جامعه

نویسد که وقتی بین اهداف فرهنگی و وسـایل  مرتون می. امکانات، هماهنگی و همسویی وجود داشته باشد

در آن صـورت افـرادي کـه در یـک      ،تشکیالتی جهت دستیابی به این اهداف تناسب وجـود نداشـته باشـد   

طبق نظـر  . اند احتماالً بیشتر از دیگران رفتار انحرافی خواهند داشتساختار اجتماعی تحت فشار قرار گرفته

 .گیردباشد، ثروت و امکانات مادي، بیش از همه مورد توجه قرار میمحور هنگامی که جامعه هدف  ،مرتون

یابنـد کـه راهـی بـراي     به زودي درمی ،افرادي که داراي آموزش رسمی محدود و منابع اقتصادي کم هستند

اهداف موفقیت مقبول اجتمـاع  . ها میسر نیستهاي موفقیت به طور قانونی براي آنکسب ثروت و دیگر راه

. هاي مشروع به پایگاه و طبقـه اجتمـاعی بسـتگی دارد   اما دستیابی به روش ،امعه یکسان استدر سراسر ج

هنجـاري و  اند دچار احساس خشم، سرخوردگی، بـی هاي مشروع، خارج ماندهافرادي که از ساختار فرصت

ي مرتون براي سنجش آنومی و انحرافات در یک گونـه شناسـی کلـی، رفتارهـا    . شوندهنجار گسیختگی می

  ).402: 1382توسلی، ( دهداجتماعی را در پنج سنخ قرار می

تواند مین ،اي آنومیک شوداگر جامعه .هر جامعه تالش دارد تا اهداف و آروزهاي مردم خود را محدود کند

اطاعت از  ودر این جامعه مطالبات افراد پایان ندارد . ها و آرزوهاي جامعه خود اعمال کنترل کنده برخواست

 گیرد و بروز رفتارهاي جایگزین در بین افراد مانند جـرم و انحـراف اجتنـاب   قوانین با دشواري صورت می

  ).175: 1998سیگل، ( ناپذیر است

آنچـه   -1: نوع مقایسـه اسـت   ششمیکالوس معتقد است که احساس خشنودي از زندگی، حاصل و برآیند 

آنچـه فـرد دارد و آنچـه     -3. واقعی موجود و بهترین شرایط گذشتهشرایط  -2. داردخواهد و آنچه فرد می

اسناد شخصـی و اسـناد    -6. شرایط واقعی و انتظارات -5. آلشرایط واقعی و شرایط ایده -4. دیگران دارند

نزدیک به نیمی از رضایت و شادکامی را  ،اي پی برد که سه نظریه اول شکافمیکالوس در مطالعه.  محیطی

  ).60: 1381براتی، ( کنندمورد بررسی توجیه میدر افراد 
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راجع به خـود  . کنندافراد درهمه جا در فرآیند مقایسه اجتماعی شرکت میاز منظر تئوري مقایسه اجتماعی، 

شـود و یـا   رسند که آیا در اعمالشان برابري رعایت مـی پردازند و به این نتیجه میو سایرین به قضاوت می

  . خیر

ند و برمی یدگی خود با دیگران به وضعیت خود پمردم از طریق مقایسه ابعاد مختلف زن ،گربه عقیده فستین

  .شوندمتوجه جایگاه خود در نظام اجتماعی می

کند، بلکه خـود را بـا افـراد    مقایسه اجتماعی، خود شروطی دارد و هر کس خود را با هر کسی مقایسه نمی

اگر فرد در نتیجه مقایسه با دیگران به نتـایج  . کندمقایسه می ،که وضعیتشان کمی بهتر است مشابه و کسانی

تـرین  مقایسه اجتماعی مهـم . دچار نارضایتی خواهد شد -ماندگی کندیعنی احساس عقب -نامطلوبی برسد

  ).31: 1378پور، رفیع( هاستشرط پیدایش احساس نارضایتی و احساس نیاز در انسان

مقایسه اجتماعی خود فرآیندي نیست که مسـتقیماً بـه نارضـایتی بینجامـد،     توان بر این امر تأکید کرد که می

پردازند و چنانچه سهم خود را بر حسب بلکه افراد در نتیجه مقایسه با دیگران به ارزیابی از نتایج مقایسه می

ایـن   ود نگرددچار احساس محرومیت نسبی می ،دنیرمنصفانه ارزیابی نمایغگذاري انجام شده میزان سرمایه

تفاوت درك شده « :استآمده میت نسبی ومحردر تعریف  .مقدمه نارضایتی و ناراحتی روانی است ،احساس

اي که افراد معتقدند به راستی حق و شایسـته  مطالبات و وسایل و شرایط زندگی( بین انتظارات ارزشی افراد

دست آوردن ه کنند استعداد بفکر میامکانات و وسایل و شرایطی که ( هاهاي ارزشی آنو توانایی) آنهاست

اشاره به اموري دارند که عمـدتاً   ،هاي ارزشیتوانایی )32: 1377ر، تد رابرت گ( .)ها را دارندداري آنو نگه

شـانس را در زمینـه   تصـوري از  کـه  ها شرایطی هسـتند  آن ؛در محیط اجتماعی و فیزیکی باید آنها را یافت

ها را دارنـد و  دست آوردن آنه کنند که افراد به نحو مشروعی انتظار بمیهایی معین تحصیل یا حفظ ارزش

انتظارات ارزشی، کاالها و شرایط زندگی است که فرد خود را به طور موجهی مستحق و شایسته بـه دسـت   

  ).24: همان( داندها میآوردن یا حفظ آن

  :استدو شرط منوط به برقراري ایجاد احساس محرومیت نسبی 

وجود نابرابري واقعی و عینی در جامعـه بـراي پیـدایش احسـاس محرومیـت نسـبی       : ادراك نابرابري) الف

تابع دو عامـل  چیز اداراك نابرابري بیش از هر . دارد ادراك ذهنی و ارزیابی ذهنی نابرابرياز اهمیت کمتري 

  : است
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دهنـده ماننـد   ی و آگـاهی هاي آموزشتواند توسط مکانیسممی قدرت ادراك نابرابري: قدرت ادراك -1

ایی بـراي  اما قدرت ادراك بـه تنهـ  . شوندهب و وسایل ارتباط جمعی تقویت مدرسه، مسافرت، مذ

امکان دیدن آن را داشـته   ،به عبارت دیگر .انسان باید نابرابري را ببیند درك نابرابري کافی نیست و

  .گرددهم قدرت ادراك و هم امکان دیدن نابرابري از طریق مدرنیزاسیون یا توسعه فراهم می .باشد

 مثـل . گـردد آن تقویـت مـی  بـراي  ادراك نابرابري همراه با ایجاد شرایطی  :امکان ادراك و مشاهده -2

   .هامالحظه امکانات رفاهی آنهاي ثروتمند و هاي فقیر با انسانافزایش تماس انسان

ها خـود را بـا دیگـران مقایسـه     احساس محرومیت نسبی وقتی به وجود آید که انسان: ابی نابرابريارزی) ب

 ).83: 1377پـور،  رفیـع ( کندانسان خود را با وضعیتی که به وضعیت او نزدیک است مقایسه می البته -کنند

بزهکاري، اعتیـاد، فحشـا و   تواند در اغلب موارد به تزاید میزان انحرافات نظیر انواع احساس محرومیت می

    ).83: 1377، پوررفیع( نجامدغیره بی

شناسان کالسیک بوده است، تحلیـل تـأثیر دیـن در تبیـین نظـم      عامل دیگري که همواره مورد توجه جامعه

کند که اي اخالقی ایجاد میدر افراد حس وظیفه ،رویکرد کارکردگرا به نظر دورکیمدین در . اجتماعی است

 هـاي اجتمـاعی وا  اي را احساس کنند که آنان را به تبعیـت از خواسـته  آن فشار اجتماعی محترمانهاز طریق 

مثل ناکامی، رنج، عدم مسائلی براي حل  گویدیینگر می ).175: 1381؛ همیلتون، 197: 1380کوزر، ( داردمی

ادیان  رستگاري که به وسیلهفالح و  ایده. هاي متعالی نیاز دارندمردم به ارزش به خصوص مرگ، و اطمینان

  .است »مسائل غایی«حلی براي راهمطرح شده، 

دین . کنددین جامعه را متحد، همبستگی اجتماعی را تقویت و انسجام اجتماعی را حفظ می ،رویکرد در این

بخشد و با تقویت یکپارچگی فـرد و جامعـه، درونـی کـردن     همچنین به نظم اجتماعی رسمیت و اعتبار می

در  ).566: 1983تایتل و ولش، ( کندهاي اخالقی زندگی اجتماعی به برقراري نظم اجتماعی کمک میارزش

شناسی استوتلند و اسنایدر متغیرهاي قابـل تـوجهی را در ایجـاد امیـد مـورد      نظریات روانچه اگر  ،مجموع

باعث امید به آینده در حوزه  هاي پیوند متغیرهایی که در نهایترسد حلقهاما به نظر می ،دهندتأکید قرار می

بر عدم تعـادل میـان   تأکید هاي آنومی دورکیم و نیز مرتون که لذا از تئوري .گردد، کامل نیستاجتماعی می

بخش دیگري با استناد بـه  . شتاب آلود مدرن دارد، استفاده شدنیازها و اهداف با امکانات موجود در جوامع 

توسـط  نسبی که بر آگاهی فـرد از جایگـاهش در نظـام اجتمـاعی      مقایسه اجتماعی و محرومیت هاينظریه

ی در قعـ در مقایسه با دیگران و نیز رضایت از شـرایط و عملکـرد وا   یشهاي خویارزیابی از عقاید و توانای
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دین که نـاظر بـر    یها، نظریه کارکردگرایدر کنار این بحث. ، انجام شدتاکید دارد مقایسه با شرایط استاندارد

  .امید و رضایت از زندگی بود، به درك موضوع و تبیین آن کمک نمودمقوله 

  ه هاي پژوهشفرضی

 .کندمیزان امید به آینده افزایش پیدا می ،اقتصادي -عیپایگاه اجتما با افزایش -1

 .شودمیزان احساس محرومیت کمتر می ،اقتصادي -با افزایش پایگاه اجتماعی -2

 .کندمیزان امید به آینده افزایش پیدا می ،احساس محرومیت با کاهش -3

 .یابدمیزان احساس آنومی کاهش می ،احساس محرومیتبا کاهش  -4

 .شودمیزان امید به آینده بیشتر می ،داريدینبا افزایش  -5

 .یابداحساس آنومی کاهش می ،داريدینبا افزایش  -6

 .یابداحساس آنومی میزان امید به آینده افزایش میبا کاهش  -7

   .داري وجود داردرابطه معنی ویژگیهاي افراد و امید به آیندهبین  -8

  پژوهشمدل نظري 

  

  

  

  

 

 -پایگاه اجتماعی

 اقتصادي

 احساس محرومیت

 امید به آینده

 احساس آنومی

 دین داري
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   شناسی پژوهشروش 

، کلیـه دانشـجویان   يمـار آجامعـه  . و تکنیک پرسشنامه استفاده شده است 1از روش پیمایش ،در این تحقیق

در تمـامی مقـاطع   نفـر   17551کـه شـامل    اسـت  1392-93دختر و پسر دانشگاه تهران در سال تحصـیلی  

فاده از فرمول حجم نمونه مورد بررسی با است ،بر این اساس. گرددکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري می

در تعیـین حجـم نمونـه بـر     . مورد پرسش قـرار گرفتنـد   1394تعیین گردید و در سال  نمونه گیري کوکران

 20 بـه  80حسب دقت مورد نظر و میزان همگنی پیش آزمون انجام شده و بر اساس متغیر امیـد بـه آینـده    

 260نفر تعیین شـد و در نهایـت    257با استفاده از فرمول، حجم نمونه در پیش آزمون . آمد به دستدرصد 

پرسشنامه در میان نمونه آماري مورد مطالعه، با استفاده از روش نمونـه گیـري   توزیع  .پرسشنامه تکمیل شد

دانشـگاه  هـاي  دانشـکده ابتدا با مراجعـه بـه    ؛ بدین صورت کهاي صورت گرفته استاي چند مرحلهخوشه

فنـی و مهندسـی،   دانشـکده  پزشـکی،  دندانداروسازي، پزشکی، ادبیات و علوم انسانی، ( دانشکده 8، تهران

سپس . اي انتخاب شدندبه صورت خوشه )شیمی و دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده هنر، کده دانش

ها چنـد کـالس   و از بین گروه گزینشهاي آموزشی به طور تصادفی تعدادي از گروه ،در داخل هر دانشکده

کارشناسی ارشد و ها و از بین دانشجویان کارشناسی، درس انتخاب و در نهایت افراد نمونه از داخل کالس

  . نددکتري به صورت تصادفی انتخاب گردید

  تعریف مفاهیم

  متغیر وابسته - 1

خواهد که بـه  یک انتظار خوب براي آینده است، ارزیابی مثبت از آنچه فرد متمایل است و می: امید به آینده

بعد، آینده کلی کشـور، آینـده مسـائل     11گویه و  62که از طریق  )122: 1388، هزار جریبی( وقوع بپیوندد

-اجتماعی، آینده اقتصادي، آینده سیاسی، آینده وضعیت آموزشی، آینده اشتغال، آینده جوانان، آینـده ارزش 

مورد بررسـی  بر اساس طیف لیکرت مذهبی، آینده روابط خانوادگی، آینده زنان و آینده خود  -هاي اخالقی

  .ه استقرار گرفت

  متغیرهاي مستقل - 2

                                                 
١ Survey method 
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موقعیت و اعتبار فرد در جامعه و در سلسله مراتب اجتماعی با توجه به موقعیت : اقتصادي -پایگاه اجتماعی

 اقتصادي -با استفاده از شاخص اجتماعی ).381: 1375بیرو، ( باشدکند، میاي که کسب میمالی و اجتماعی

)SEC (گرددمیدرآمد، تحصیالت و وجهه شغلی  شامل این مقیاس. دانکن محاسبه گردیده است.  

شناخت و باور به پروردگار یکتا، انبیا، آخرت و جهان هستی در جهت قرب بـه خـدا و التـزام و    : داريدین

در این مطالعه با استفاده از الگوي اصالح شـده گـالك و    ).13: 1385خدایاري فرد، ( عمل به وظایف دینی

  .چهار بعد اعتقادي، تجربی، پیامدي و مناسکی مورد سنجش قرار گرفته استداري در میزان دیناستارك، 

  متغیرهاي واسط - 3

کند در عمـل  برد و آنچه فکر میاختالف بین سطحی از زندگی که فرد در آن به سر می :احساس محرومیت

سـنجیده شـده   بر اساس طیـف لیکـرت   گویه  13از که با استفاده  )622: 1376گیدنز، ( از آن برخودار باشد

   .است

هنجاري است که در آن افـراد قـادر نیسـتند بـا     قاعدگی یا بییک وضعیت بی): هنجاريبی( احساس آنومی

در نتیجه نظم فرهنگی و اجتمـاعی از هـم    .قواعد مشترك ارتباط برقرار کنند و نیازهاي خود را ارضا نمایند

سـامانی  نشجویان نسبت به میزان وجـود ناب نگرش دادر این پژوهش  .)13: 1378پور، رفیع( شودپاشیده می

  .بررسی شده است آنومی اجتماعی، اقتصادي و سیاسیگویه، در سه بعد احساس  18اجتماعی با استفاده از 

  میزان پایایی متغیرهاي تحقیق: 1جدول 

  کرونباخ آلفاي ضریب  مفهوم  متغیر

  95/0  امید به آینده  وابسته

  89/0  احساس آنومی  واسط

  83/0  احساس محرومیت  واسط

  94/0  داريدین  مستقل

  ي پژوهشهایافته

سـال گـزارش شـده     35ترین سـن،  سال و بیش 19کمترین سن، بوده و سال  24برابر با  افرادمیانگین سنی 

درصـد ایـن افـراد در مقطـع      50 .درصـد آنـان مـرد هسـتند     42درصد پاسـخگویان زن و   58حدود  .است

پایگـاه   .باشـند درصد در مقطع دکتري مشغول بـه تحصـیل مـی    9کارشناسی ارشد و درصد  41کارشناسی، 

درصد از افراد در طبقه متوسط  2/54از افراد پاسخگو در طبقه باال، درصد  3/22حدود اقتصادي  -اجتماعی

  .دنباشدرصد از افراد در طبقه پایین می 5/23و 



14  

داري ابعـاد دیـن  بـه  که این میـزان بـا توجـه     )5تا 1 همحدوددر ( باشدمی 24/3داري میانگین نمره کل دین

و  76/3، بعد تجربی با میـانگین  55/2، بعد مناسکی با میانگین 27/3با میانگین  بعد اعتقادي :عبارت است از

  .83/2بعد پیامدي با میانگین 

 14و درصـد متوسـط    39درصد از پاسخگویان کم و خیلی کـم،   47احساس محرومیت نتایج نشان داد که 

  .باشدباال و خیلی باال میدرصد 

که این میزان در سه بعد آن به این قـرار   )5تا 1ه محدوددر ( باشدمی 68/3میانگین نمره کل احساس آنومی 

  .61/3و آنومی سیاسی با میانگین  69/3، آنومی اجتماعی با میانگین 74/3آنومی اقتصادي با میانگین  :است

، امید به آینده مسائل اجتماعی بـا میـانگین   98/2امید به آینده کلی کشور با میانگین  همچنین نتایج نشان داد

، امید به آینده وضـعیت  85/2، امید به آینده سیاسی با میانگین 69/2، امید به آینده اقتصادي با میانگین 54/2

، امیـد  34/2ه جوانان با میانگین ، امید به آیند65/2، امید به آینده اشتغال با میانگین 92/2آموزشی با میانگین 

، امیـد  35/2، امید به آینده روابط خانوادگی با میـانگین  25/2مذهبی با میانگین  -هاي اخالقیبه آینده ارزش

که میانگین نمره کـل امیـدواري    باشدمی 45/3و امید به آینده خود با میانگین  96/2به آینده زنان با میانگین 

  .  محاسبه گردید 74/2

  آزمون فرضیات

  :دهدرا نشان می سطجدول زیر رابطه بین متغیرهاي مستقل و وا

  واسط يرهایمستقل با متغ يرهایرابطه متغ یبررس: 2جدول 

   داريمعنی  مقدار آزمون  نوع آزمون  نام متغیر واسط  نام متغیر مستقل

  00/0  -26/0  پیرسون  احساس محرومیت  اقتصادي -پایگاه اجتماعی

 00/0  44/0 پیرسون  احساس آنومی  محرومیتاحساس 

 00/0  -47/0 پیرسون  احساس آنومی  داريدین

 اقتصادي پایین، بیش از دیگـران دچـار احسـاس محرومیـت      -افراد داراي پایگاه اجتماعی طبق جدول باال،

پایگـاه   آمیز بـه هاي مشروع جهت نیل به اهداف موفقیتیابی به روشدست ،مطابق دیدگاه مرتون. شوندمی

اقتصادي پایین، از امکانات و فرصت کمتـري   -افراد پایگاه اجتماعی. اقتصادي افراد بستگی دارد -اجتماعی

این افراد از طریق مقایسه خود با دیگـران بـه ادراك و   . باشندمند میبراي تحقق اهداف خود در جامعه بهره

کـه ایـن احسـاس مقدمـه      کننـد را احسـاس مـی  محرومیت بیشتري پردازند و در نتیجه ارزیابی نابرابري می

  .ی و ناراحتی روانی استتنارضای
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براسـاس  . یابـد داري افزایش میبه میزان معنیاحساس آنومی افراد همچنین، با افزایش احساس محرومیت، 

شـود  باعث می ي و درنتیجه ایجاد احساس محرومیتمدل و چارچوب نظري، درك و ارزیابی وجود نابرابر

  .ندگردو بیشتر مستعد احساس آنومی  ري بین اهداف و وسایل احساس کننداف بیشتافراد شک

بر طبق رویکرد کـارکردگرا  . دار کاهش قابل توجهی داشته استاحساس آنومی در افراد دین ن دادنتایج نشا

بـا  دیـن  . کنـد به دین، دین جامعه را متحد، همبستگی اجتماعی را تقویت و انسجام اجتماعی را حفـظ مـی  

هاي اخالقی درونـی شـده   هاي اجتماعی و تقویت الزامتقویت یکپارچگی فرد و جامعه، درونی کردن ارزش

  .کندبه برقراري نظم اجتماعی کمک می

  :دهدجدول زیر رابطه عوامل اجتماعی و امید به آینده دانشجویان دانشگاه تهران را نشان می

  به آینده در میان دانشجویانامید بررسی رابطه متغیرهاي مستقل و : 3جدول 

   داريمعنی  مقدار آزمون  نوع آزمون  نام متغیر

  34/0  -05/0  پیرسون  سن

  t 24/1  21/0آزمون   جنسیت

  t  44/0-  66/0آزمون   وضعیت اشتغال

  18/0  57/1 تحلیل واریانس  وضع مسکن

  46/0  95/0 تحلیل واریانس  قومیت

  72/0  32/0 تحلیل واریانس  مقطع تحصیلی

  78/0  43/0 تحلیل واریانس  رشته تحصیلی

  64/0  029/0 پیرسون  اقتصادي -پایگاه اجتماعی

  00/0  -38/0 پیرسون  احساس محرومیت

  00/0  43/0 پیرسون  داريدین

  00/0  -70/0 پیرسون  احساس آنومی

  

 پـس از ... در این جدول، متغیرهایی که در سـطح اسـمی قـرار دارنـد ماننـد وضـعیت مسـکن، قومیـت و         

بـه   به نتـایج توجه با . آزمون شوند ،بردارسازي به متغیر تصنعی تبدیل شدند تا با استفاده از تحلیل واریانس

افراد ناامید بیشـتر احسـاس    متري دارند به آینده امیدوارترند وکسانی که احساس محرومیت ک ،آمده دست

طبق این نظریه هرگاه افراد بـه درك  . است نظریه محرومیت نسبی براین مطلب تأییدي  .کنندمحرومیت می

 و در می شـوند احساس محرومیت، ناکامی و سرخوردگی  دچاروجود نابرابري بین خود و دیگران برسند، 

  . می گردندنهایت نسبت به اجراي عدالت و آینده اجتماع بدبین 
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همچنـین،  . شـود نیز بیشتر مـی ها داري دانشجویان، میزان امید به آینده آنبا افزایش دین دهدنتایج نشان می

یعنی با کاهش احسـاس آنـومی در افـراد،     ؛داري میان احساس آنومی و امید به آینده وجود داردرابطه معنی

هنجاري اجتمـاعی،  در شـرایط اجتمـاعی    مطابق نظریه بی. یابدامیدواریشان به آینده افزایش چشمگیري می

اس امکانات موجود باعث منـزوي  اهداف اجتماعی بر اس آنومیک، شکست و ناکامی جوانان در دسترسی به

  .شودها میغلبه روحیه افسردگی، یأس و ناامیدي در بین آن شدن و

معنادار داري، احساس محرومیت و احساس آنومی با امید به آینده ، رابطه بین میزان دینرگرسیونی مدلدر 

همبستگی قـوي  ) امید به آینده( و متغیر وابسته ه متغیرهاي مستقل و واسط این مدلبین مجموع. است بوده

  .ستمربوط به این متغیرهاامید به آینده، درصد از کل تغییرات میزان  41و ) R= 64/0( وجود دارد

بـدین صـورت کـه بـه ازاي      ؛متغیر احساس آنومی باالترین تأثیر را روي متغیر وابسته دارد طبق معادله باال،

انحراف استاندارد  52/0افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر احساس آنومی، میزان امید به آینده به میزان 

کنند، امید به آینـده آنهـا بـه میـزان     همچنین افرادي که احساس محرومیت بیشتري می. کاهش خواهد یافت

افـزایش پیـدا    13/0ها به میـزان  ي افراد، میزان امید به آینده آنداربا افزایش میزان دین. یابدکاهش می 11/0

  .کندمی

  ضرایب رگرسیون امید به آینده با متغیرهاي مستقل: 4جدول 

 متغیرها
  ضرایب 

  داريمعنی  tمقدار آزمون 
B غیراستاندارد Beta استاندارد  

  90/0  011/0  006/0  008/0  اقتصادي -پایگاه اجتماعی

  015/0  45/2  13/0  102/0  داريدین

  040/0  -06/2  -11/0  -12/0  احساس محرومیت

  000/0  -52/9  -52/0  -42/0  احساس آنومی

امید به آینده=  11/0) احساس محرومیت( + 13/0) داريدین( – 52/0) احساس آنومی ) 

بر روي امیـد بـه    ترین تأثیر مستقیم راترین و مهمقوي ،متغیر احساس آنومی دهدتحلیل مسیر زیر نشان می

داري بیشترین تـأثیر غیـر مسـتقیم و از طریـق متغیـر احسـاس       بعد از احساس آنومی، متغیر دین. آینده دارد

را تحـت   هطور مستقیم و ضعیفی میزان امید به آیندداري بهمتغیر دینالبته  -آنومی بر متغیر امید به آینده دار

کننده متغیر وابسته است که طبق سومین تبیین ،حساس محرومیتداري، متغیر اپس از دین. دهدتأثیر قرار می

کننـده  چهـارمین تبیـین  . دهـد مدل نظري از طریق احساس آنومی، میزان امید به آینده را تحت تأثیر قرار می
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مستقیم و از طریـق احسـاس محرومیـت    غیراقتصادي افراد است که به طور  -متغیر وابسته، پایگاه جتماعی

  .کندداري را بر میزان امید به آینده ایفا میتأثیر معنی

  

  

  بحث و نتیجه گیري

درصد  42درصد از پاسخگویان زن و  58نفري نمونه،  260در چارچوب اطالعات حاصل، از میان جمعیت 

نیمـی از افـراد نمونـه دانشـجویان مقطـع       ،همچنین از نظر سطح تحصـیالت . اندمردان تشکیل دادهدیگر را 

  .درصد در مقطع دکتري مشغول به تحصیل هستند 2/9درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  2/41کارشناسی، 

توان گفت جوانـان  می. تحقیق، احساس محرومیت جوانان تقریباً در سطح متوسطی قرار دارد يهاطبق یافته

آل ایـده در سطح فردي از زندگی خود راضی هستند، اما فاصله و شکاف زیادي بین زندگی فعلی و زندگی 

گیري انتظارات فزاینـده  ها شکلحاصل این شکاف ،براساس تئوري محرومیت نسبی. کنندخود احساس می

و انـواع انحرافـات اجتمـاعی ماننـد بزهکـاري،      آمیـز  ها، رفتارهاي خشونتاست که گهگاه به شکل ناآرامی

  .خودکشی، اعتیاد، بحران هویت و از خودبیگانگی قابل مشاهده است

نشان داد که میزان آنومی دانشجویان در سطح باالیی قرار دارد و نشانگر وضعیتی است کـه جوانـان   ا هیافته

بسیار نگران کننـده و خطرسـاز    دتوانکه می کننددر آن، حالتی از گسستگی میان خود و جامعه را تجربه می

-توسـعه موجـب از هـم    در جوامـع در حـال  اجتمـاعی اقتصـادي    زدهتغییرات شتاب ،از نظر دورکیم. باشد

 . شـود حد و حصر مـی وضعیت آرزوهاي بیبروز پاشیدگی هنجارهاي سنتی و از بین رفتن کنترل آرزوها یا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 -عیاجتما پایگاه

 اقتصادي

 محرومیتاحساس  آنومیاحساس 

 هبه آیندامید 

 داريدین

0,26
- 0,30
- 

0,52
- 

0,11
- 

0,13
 

0,27 
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باید  ها نیستانات موجود پاسخگوي آنکند و امکها با وسایل تطبیق نمیاز آنجا که تحول نیازها و خواسته

گیرد شرایط موجود وضعیت آنومیک به خود می در غیر این صورت. برآمد درصدد محدود نمودن هیجانات

آورد که نتیجه آن تمایل به اقـدامات منفـی از   ها و آرزوها پوچی را به دنبال میو ناامیدي نسبت به خواسته

. گیـرد بلکه از سیستم متزلزل اجتماعی نشأت می ،هاي درونیاین تمایل نه از گرایش. جمله خودکشی است

گانه آنومی، آنومی اقتصادي باالترین میزان را به خود اختصـاص  از میان ابعاد سه این پژوهش يهاطبق یافته

جوانـان بـا آن دسـت بـه     که  یترین رنج و مشکلها این است که مهمترین پیام این یافتهمشخص. داده است

در  ،کنند جامعه نیز در آن بخش دچار التهاب، آسیب و نابسامانی جـدي اسـت  گریبان هستند و احساس می

  .استدرجه اول شرایط اقتصادي جامعه 

هاي دینی در سطح متوسط به طور کلی التزام و پایبندي دانشجویان به آموزه هاي پژوهش اینکهاز دیگر یافته

داري حاکی از آن است با وجود این، نگاهی به میزان پایبندي دینی در ابعاد مختلف دین. به باالیی قرار دارد

در حالی کـه در دو بعـد   . است) باورها و عواطف( دارينرم دین به اصطالحدر ابعاد  عمدتاًکه این پایبندي 

اعتقادي و تجربی بیش از نیمی از دانشجویان داراي پایبندي در حد بـاالیی بودنـد، در دو بعـد مناسـکی و     

زمره و اجتماعی پیامدي که ناظر به انجام مناسک فردي و جمعی و نیز کاربرد هنجارهاي دینی در زندگی رو

  .است، تعداد کمتري از پاسخگویان در حد باالي پایبندي قرار داشتند

است  74/2، 5تا  1هاي توصیفی درباره امید به آینده نشان داد که میانگین نمره کل امیدواري در مقیاس یافته

) ايپـنج درجـه   در مقیـاس  3( تـر از میـانگین  دهد نگرش غالب دانشجویان مورد بررسی پایینکه نشان می

هاي این پژوهش به طور کلی یافته. باشداین امر بیانگر نگرش نسبتاً منفی پاسخگویان درباره آینده می. است

چرا که اکثر پاسخگویان ارزیابی مثبتی از آینده کشور نداشـتند و   ،یأس اجتماعی استمیزانی از دهنده نشان

چنـین  . کننـد در آینده بدتر ارزیابی مـی را اوضاع کشور .) ..اقتصادي، شغلی، دینی و ( هاي مختلفدر زمینه

تـرین نگرانـی   عمده. و پیگیري منافع شخصی شود» خودگرایی«گیري روحیه تواند زمینه شکلاحساسی می

ل خـانوادگی و  ئهـاي اخالقـی و مـذهبی، آینـده جوانـان، مسـا      ارزشمربوط به به آینده  نسبتپاسخگویان 

قضاوت جوانان درباره جامعه این است کـه درچنـد   . ل مالی و اقتصادي استئااجتماعی، آینده شغلی و مس

مشکالت اجتمـاعی،   .یابدهاي مادي و غربی رواج میو ارزش می شود سال آینده نقش دین و مذهب کمتر

فـرار   هکاري، نرخ بیکاري، طالق و جـدایی و هاي روانی، جرم و بزهاي اجتماعی، بیماريناامنی، ناهنجاري

نیمی از جوانان بر این تصورند . یابد و شکاف و فاصله طبقاتی در جامعه بیشتر خواهد شدمغزها افزایش می

ساالري در استخدام افراد جایی نخواهد داشت و توزیع تر و نظام شایستهکه پیدا کردن شغل در آینده مشکل
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عـدالتی را  احساس بی. و پارتی خواهد بودهمچون پول  روابط و عواملی غیر از تواناییها بر اساس فرصت

درصد پاسخگویان بر این باورند که در  13توان در سهم اندك تخصص و شایستگی مشاهده کرد که تنها می

اما در وضعیتی به ظاهر متناقض، جوانـان در  . آینده افراد متخصص و شایسته در کارها استخدام خواهند شد

جامعه، از زندگی فردي خود رضایت دارند و شرایط فردي خـود را   این پژوهش با وجود شرایط نامطلوب

هـاي حاضـر   یافته. باشدمی 1382هاي سازمان جوانان در سال این نتایج منطبق بر یافته. دانندرو به بهبود می

هاي فردي که بیشتر متکی به تالش و موفقیت شخصی هستند در جامعـه  متضمن این معناست که امیدواري

وقتی . ر مقابل، امیدواري جمعی که بیشتر به تالش و اراده جمعی متکی است، در جامعه پایین استباال و د

جوان احساس کند جهان اجتماعی او جهان مطلوبی نیست و در آینده نیز به سمت مطلوب پـیش نخواهـد   

از  -2 ؛)رتمثل مهاج( خود را از چنین جهانی دور کند -1: رفت، ممکن است سه نوع واکنش را نشان دهد

هاي فردي معنویت به گذشته پناه ببرد و یا به آیین -3؛ این جهان فاصله بگیرد و مثالً به مواد مخدر پناه ببرد

  .توسل جوید

  :نتایج آزمون این فرضیات نشان داد .در این تحقیق هشت فرضیه مورد بررسی قرار گرفت

نتـایج  . کنـد امید به آینده افزایش پیـدا مـی  اقتصادي، میزان  -با افزایش پایگاه اجتماعی: فرضیه اول .1

میزان امید به آینده افراد را تحت تأثیر قـرار   ،افراد به تنهاییاقتصادي  -نشان داد که پایگاه اجتماعی

  .دهدنمی

در ایـن  . شـود اقتصادي، میزان احساس محرومیت کمتر می -با افزایش پایگاه اجتماعی: فرضیه دوم .2

یعنی با بـاال رفـتن    ؛اقتصادي و احساس محرومیت منفی بوده است -اعیفرضیه، رابطه پایگاه اجتم

  .گردداقتصادي، احساس محرومیت کمتر می -پایگاه اجتماعی

بـا  و در واقـع   .کنـد یمـ  دایپکاهش احساس محرومیت، میزان امید به آینده افزایش با : فرضیه سوم .3

بلکـه از   ،تأثیر پایگاه اجتماعی نیست تحت م گشت که میزان امید به آیندهتوجه به فرضیه اول معلو

  .طریق مکانیزم احساس محرومیت و تحت تأثیر آن قرار دارد

در ایـن فرضـیه   . یابـد با کاهش احساس محرومیت، میزان احساس آنومی کاهش می: فرضیه چهارم .4

مطـابق  . معلوم گشت که بین احساس محرومیت و احسـاس آنـومی رابطـه معنـاداري وجـود دارد     

شـانس   ،هـا دسترسی کمتر به امکانـات و فرصـت   تر جامعه به واسطهطبقات پایین ،توننظریات مر

 ،به عبارت دیگر .لذا احساس محرومیت بیشتري دارند .آمیز دارندکمتري براي تحقق اهداف توفیق
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بیشـتر مسـتعد احسـاس آنـومی اجتمـاعی       وکنند شکاف بیشتري بین اهداف و وسایل احساس می

زند کـه خـود ایـن    بدین معنی که احساس محرومیت در فرد، امیدواري به آینده را رقم می ؛هستند

  .اقتصادي فرد است -میزان تحت تأثیر پایگاه اجتماعی

امیـد بـه    درمهـم دیگـر   عامل . شودداري، میزان امید به آینده بیشتر میبا افزایش دین: فرضیه پنجم .5

ن و مناسک دینی از طریق یک نیروي اخالقی فرد را وادار دی ،از نظر دیویس. داري است، دینآینده

به عالوه، معموالً اهداف اجتماعی بعضی از مـردم  . دنمایهاي اجتماعی رفتار کند براساس ارزشمی

جامعـه   ،از ایـن رو . ها دسـت یابنـد  سازد یا آنان قادر نیستند به صورت برابري بدانرا خشنود نمی

هاي دست یافتنی کرده است تا ناکامی -با هر منزلت اجتماعی -ه افراداهداف متعالی را که براي هم

هـر چـه    ،بر این اسـاس . این جهان آنان را جبران کند و ناخشنودي و افسردگی آنان را کاهش دهد

  .یابددارتر باشند، میزان امید به آینده آنها افزایش میافراد دین

  . یابدکاهش میداري، احساس آنومی با افزایش دین: فرضیه ششم .6

این دو فرضیه در ارتباط . یابدبا کاهش احساس آنومی، میزان امید به آینده افزایش می: فرضیه هفتم .7

از طریـق برسـاختن جهـانی     از کارکردهاي مهم دین ایـن اسـت کـه   یکی . یابندبا یکدیگر معنا می

جهـان زیسـته افـراد معنـی     هاي جهان را منظم و معنادار کند و بـه  ها و آشفتگیسامانیمقدس، نابه

هاي این جهانی در افقی از زندگی که به فراسوي ها و ناکامیعدالتیبی ،در این نظام معنایی. بخشد

داري از طریق احساس آنـومی بـر   بنابراین، دین. شوداین جهان نظر دارد، معنادار و قابل تحمل می

  .گذاردامید به آینده تأثیر می

از میـان تمـام   . داري وجـود دارد اي افراد و امید به آینـده رابطـه معنـی   هبین ویژگی: فرضیه هشتم .8

دهد امید به آینـده  اي، امید به آینده با هیچ کدام رابطه معناداري نداشت که نشان میمتغیرهاي زمینه

  .اي و بیشتر متأثر از عوامل ساختاري استجوانان کمتر تحت تأثیر عوامل کلیشه

  

داري، اقتصـادي، دیـن   -رابطه بین متغیرها نشـان داد متغیرهـاي پایگـاه اجتمـاعی    به طور کلی نتایج آزمون 

کنند که طبق نتایج تحلیل درصد از تغییرات متغیر امید به آینده را تبیین می 41احساس محرومیت و آنومی، 

نی کننده تغییرات امید به آینده در بیترین پیشترین و قويمهم -52/0مسیر، متغیر احساس آنومی با ضریب 

  .باشدمیان جوانان می
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. گـردد هاي حاصل از پژوهش، پیشنهادهایی در مورد موضوع مورد بررسی ارائه مـی در خاتمه براساس یافته

  توان در پیش گرفت؟سؤال اصلی این است که چه راهبردهایی جهت افزایش امید به آینده جوانان، می

 ؛انداز آینده با جوانان نه براي جوانانرسیم چشمایجاد زمینه براي ت 

 ن از موضوع یا مؤلفـه تـابع، بـه همراهـان و ناقـدان      ناگیران به جواریزان و تصمیمتغییر نگاه برنامه

 ؛خیرخواه

 همـراه بـا    جوانـان هـا و مطالبـات   شـدن خواسـته  فردي به منظور روشن هايگسترش حوزه آزادي

 .هاي برابراستقرار عدالت اجتماعی و فرصت
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Hope and optimism about the future life are signs of dynamism and vitality in 
society and ideas for social improvement. Hope for future plays an important 
role in youthʼs life as builders of future. Since youth are a group of society, they 
effort for the future and young generation can form tomorrow the way they 
contemplate today. Accordingly, this study is to delineate the attitudes and 
feelings over the future of young people and social factors affecting it. This 
study combines the theoretical framework of Durkheim, Merton and Leeʼs 
theory of anomie, relative deprivation theory, social comparison theory and Gap 
theory.  

This research is performed using the survey method by means of multi-stage 
cluster sampling among ٢٦٠ male and female students of University of Tehran. 

The results showed that the future expectancy is less than the average. Among 
the factors affecting future expectancy, feelings of deprivation and anomie were 
of an inverse and significant relation and religiosity had significant positive 
correlation with hope for the future. 

Key Words: Socio-Economic Status, Religiosity, Feelings of Deprivation, 
Sense of  Anomie, Future Expectancy, Student and University of Tehran   

  


