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 چکيده

. جواناا  در ها ر مرمانهااه ان ااف هرفتاه اسات       تفاوتی یبا ب یندهبه آ یدو امسرمایة اجتماعی  ینب ةرابط ةپژوهش حاضر با هدف مطالع
تا  05جوانا   یآمار ةجامع. مطالعه ب ره هرفته هد یو ابزار پرسهنامه برا ستگیهمبغالب بر پژوهش، از روش  ینظر یممتناسب با پارادا

 ی،آماار  ةبا توجه باه ح ام جامعا   . نفر بود 10561 با ها برابر ، تعداد آ (6931سال )هستند مه در زما  پژوهش  مانهاهه ر مر ةسال 95
هاا و   یهفرضا  یبررس یبرا یانسوار یلتحل تی و یرسو ،پ یهمبستگ یرآما یها آزمو . نفر به عنوا  نمونه مورد مطالعه قرار هرفتند 155
مانناد   یمساتلل  یرهاای متغ ینبا  نهاا  داد  یهاا  یافتاه . مار هرفته هد به یرمس یلو تحل یرهچندمتغ یو پژوهش رهرس دلسن ش م یبرا

 یهاا  یافتاه . معناادار دارناد   یرتاث  ( یاجتماع اوتیتف یب)وابسته  یربر متغ یدرآمد و نوع منزل مسکون یزا ، میندهبه آ ید، امیاجتماع ةیسرما
 یار متغ ییارا  درصاد از تغ  09 در م ماوع، توانساتند   یناده به آ یدو امسرمایة اجتماعی  یرهایمتغ دادنها   یرهچندمتغ یو حاصل از رهرس

 جواناا   یاجتمااع  تفااوتی  یبا  یازا  م ه،یندبه آ یدامو سرمایة اجتماعی  یشبا افزاتوا  استنباط مرد  می .منند ینیب یشو پ یینوابسته را تب
 تفااوتی  یو با  یشافاراد افازا   یهمبساتگ  یعای طور طب و به یافتماهش خواهد  یاجتماع های یبآسدیگر  ،به عبارتی .یافتماهش خواهد 
 .داهته باهد یاجتماع تفاوتی یبر ب یبازدارنده یرتث  توانند یم یادهدهدو متغیر  ،بنابراین. یافتماهش خواهد 
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 مقدمه

روزمره مانندد قردر،    یدر زندگ یاجتماع های یباز مسائل و آس یاریبس برابرممکن است در  یگاه

از  یاریبس. یمباش تفاوت یب... و یحوادث شهر یابانی،خ یها نزاع یابانی،کودکان کار خ گری، یتکد

به حضور  یناناست که شهرنش یملیاز نوع ز یو حس یصوت های یمانند نابهنجار اه ینابهنجار ینا

و انتظدار دارندد    پسدندند  یرا نمد  ها ینابهنجار یننسبت به ا تفاوتی یب ها یبرخ. اند ردهها عادت ک آن

 یندد انشان دهد، امدا اساسداد در قر   یحوادث از خود واکنش یادست از مسائل  ینقرد در مواجهه با ا

 ید  تعر یخددمات  یاز نهادها یا مجموعه ةمثاب شهر به ی،و سازمان یدر روابط نهاد یتعرالن ةتوسع

و  یدات شدهروندان مای  به ایدن دییدل، از  . مسائل پاسخ داده شود ینها به ا آن یقشده است که از طر

 یندر چند . کدار گرقتده شدود    به یرقع معضالت اجتماع برایکه  شود یمنابع اخذ م یرعوارض و سا

و خدود   شود یشمرده م یطدست شرا ینبه ا یو منطر یعرالن یپاسخ یتدر نها تفاوتی یب یتیوضع

ندوع رقتدار بده رداهر      یدن ممکن اسدت کده ا   ،حال یندر ع. است یمدن یها از اعتماد به نهاد یناش

 .نابود کند یطیجامعه را کمرنگ و در شرا یاعضا یو انسان یو سرد، وجه اخالق یمنطر ی،عرالن

مرابدل آن   یماز مفاه ،«تفاوتی یب»مفهوم  یشناخت جامعه ی در تعر، یراندر ا یراتتحر یبرخ در

بدا   تفداوتی  یب ،رو  ینا از .(۰۶۱ص ،۰۸۳۱ یا،مسعودن)شده است   استفاده یریمانند مشارکت و درگ

 ،یگدر د یردات تحر یدر برخ. گرقته است قرار امعن و قردان مشارکت در حد انتظار، هم یدنگز عزیت

در (. 92ص ،۰۸۳۶و همکداران،   النتدری ک) شدده اسدت    قدرار داده  تفداوتی  یدر مرابل ب یدوست نوع

اقدراد در   نکردن و مشارکت عالقگی یب ینی،گز مترادف با عزیت یاجتماع تفاوتی یها، ب نوشته یبرخ

در  یدری درگ ی،اجتمداع  ةخدود آن را مرابدل عالقد    یدل معنا شده و در تحل یاشکال متعارف اجتماع

 ،۰۸21 یدان، و غالم یعنبدر )شدده اسدت     قدرار داده  یاسدی و س یشناخت روان ی،اجتماع یها یتقعای

 (. ۰۶۰ص

 یعندی  ،یدر اخ یها شناسان در سال مورد توجه جامعه یماز مفاه یگرد یکیبا  یاجتماع تفاوتی یب

و  یقرهنگد  یتاز وضدع  یهر جامعه ناشسرمایة اجتماعی  .تنگاتنگ دارد یارتباط ی،اجتماع ةیسرما

 زمیندة جامعده در   یتوضدع  یمهم بررسد  یاز پارامترها یکیموجود در آن جامعه است و  یجتماعا
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 یدزان مرابدل، م  ةدر نرطد  یدا  یکدیگر،ها به  تعهد انسان یزانجمله م از ی،ارتباطات اجتماع ونگیچگ

روابدط و   ةشدبک  یرو یشدتر بسدرمایة اجتمداعی    ی،به یحاظ نظر. است یکدیگرها به  آن تفاوتی یب

 یدد تأک یمددن  یالتها و تشک در قایب انجمن یگروه های ید و مشارکت در اجتماع و همکاراعتما

 یهدا در برقدرار   هدا و سدازمان   اقدراد، گدروه   یاجتماع یها دستاورد شبکهسرمایة اجتماعی  .کند می

و  یدز بده تجه  یررسدمی اغلدب غ  یهدا  شدبکه  یدن وجود ا. است یارتباطات سازنده و مثبت اجتماع

 -یاسدی س یعملکرد بهتر زنددگ  یبرا شخصی – یاجتماع یها از تماس یا ستردهسطح گ یتوانمند

و  یفیدت آن بده ک  ةمطایعد  بدا  تدوان  یم ،رو  ینو از ا ،(44ص ،۰۸۱۱کلمن، ) شود یمنجر م یاجتماع

 (.12-۱۳ص ،۰۸2۸ یانپور،زاده و ک یقاض)برد  یدر جامعه پ یارتباطات اجتماع یچگونگ

از اعضدا   ید  هر  اعتنایی یو ب یاست، دیسرد یینیسطح پا درعی سرمایة اجتما که یا جامعه در

 یاعتمداد  بدی و  یتینارضدا  ی،اثربخشد  نبدود  احسداس  ی،اجتماع یگانگیجامعه، بر اثر ب یها گروه یا

 تده، رق عوامدل رقتده   ینهم. خواهد شد یدر ساختار اجتماع یشکنندگ یجادباعث ا یگراننسبت به د

 یددی ناام یمداری کرده و دچار ب ینبدب یاجتماع یندهایاقر ةمرا نسبت به ه یاجتماع ةشبک یاعضا

 ین،خواهدد کدردب بندابرا    یاز هرگونده ارتبداا اجتمداع    دور  بده  یاجتمداع  یو انزوا یندهنسبت به آ

 یدا هدر سداختار    یقروپاشد  یعامل ی،عناصر اجتماع یگروه یا ینسبت به ارتباطات قرد توجهی یب

 بده  گیدری،  یمقددرت تصدم   یعامل اثرگذار و دارا ی نوان ع خواهد بود که در آن انسان به یطیمح

 .(۰1ص، ۰۸2۱صفاریان، ) حساب آورده نشود 

طید    زیدرا ها بده آیندده باشددب     آن ناامیدیتواند ناشی از  تفاوتی جوانان می بی ةلئمس ،از طرقی

خدود   جوان وقتدی  ،از طرقی. زیادی از جوانان تصویری تهدیدآمیز و ترسناک نسبت به آینده دارند

بیند، دچار تنش ساختی شدده  سنتی به مدرن می ةهای ساختی در گذار از جامع را بین حرکت نرش

سدرو  و  ) کندد  تفداوتی مدی   روشدن با آینده دچار ناامیدی و بدی  هها را برای روب له آنئو همین مس

 (.۰4۱ص ،۰۸۳2عباسی، 

ه بعدد متویدد شددند و    بد  ۰۸۶۱مشکل جوانان ایران با رهور نسل سوم آغاز شدب نسدلی کده از   

هدا و قضداهای    تر شدبکه  هدمسائل متعددی اعم از ماهواره، اینترنت، ویدئو و امروز در مریاس گستر

کوهن آن را هراس اخالقدی در   چهمجازی توانستند به مسائل جوانان دامن بزنند و شرایطی شبیه آن
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اسدت   یا مسئله ،جوانان تفاوتی یب یژهو به تفاوتی یب ةمسئل ،همچنین. نهد، پیش آورند جامعه نام می

 سدازان  یندهو آ یندهآ های یهقشر جوان، سرما یراز کندب یجامعه صدمه وارد مسرمایة اجتماعی  که به

و خدانواده،   یمسدائل قرهنگد   ی،ها نسبت به مسائل اجتمداع  آن تفاوتی یجامعه هستند در صورت ب

ممکدن اسدت    همنوعانشدان  حردو  خدود و   ،ینو همچند  خودسرنوشت  یینتع یاسی،س یها کنش

جامعده   یبردا  ،یتقراوان در آن رخ دهد و در نها های نظمی یشود، ب یجامعه دچار رخوت و سست

در جامعده واکدنش نشدان     نظمدی  یب ینتر اگر جوانان نسبت به کوچ  یوی. واقع شود یدمورد تهد

داشدته باشدند،    ...و یاقتصاد یاسی،س اجتماعی،در امور  یباشند، مشارکت قعای پذیر یتدهند، مسئوی

خدود   یاییجامعه پو ،کنند یخود تلر ةها را مسئل آن ةخود در جامعه باشند و مسئل همنوعانبه قکر 

شکسدته،   ةپنجر ةیطبق نظر. یاقتروز به رشد و توسعه دست خواهد  را حفظ خواهد کرد و روزبه

حدل مسدائل    یبدرا  ،ینبندابرا  شدودب  یمد  یشهر ةاقراد در جامعه باعث بروز مسائل عمد یفاوتت یب

در اجتماع داشته باشند و نسبت به اتفاقدات اطدراف خدود     یقعای یریاقراد درگ یدبا یشهر یزندگ

 .نباشند تفاوت یب

یدابیم نهادهدا و    تفداوتی اجتمداعی نگداه کندیم، درمدی      اگر از موضدع جواندان بده بدی     ،از طرقی

رقاه، تحصیل، مسکن و خانواده  های اشتغال، آموز ، هایی که به تحوالت جوانی در حوزه سیاست

، آیندده را بدرای جواندان پرخطدر،     آثاراند و این  دهند، خود دچار تحوالت ساختی شده ساختار می

(. ۰۱۱ص ،۰۸۳2سرو  و عباسی، )کند  تفاوتی اجتماعی را بیشتر می نامطمئن و احتمال طرد و بی

 تفاوتی یب بارةای مطایعات در کتابخانه جوهایو و جست گرقته ای انجام های رایانه با توجه به بررسی

 بدا تمرکدز بدر   را  تفداوتی  یهدای بد   از آنجا که این پژوهش در نظر دارد خاستگاه. استدر ایران کم 

هدای کداهش آن را مشدخ      و راه کرده، در شهر کرمانشاه بررسیو امید به آینده سرمایة اجتماعی 

رسد در ایدن   د، به نظر میکن یایرانی بررس  ةجامع بررا منطبق  یوتتفا یهای ب نظریه ،و همچنین کند

وابسدته   یرکه متغینا اول. نوآوری آن است، وجود داشته باشد کنندة یانب یدو نکته که تا حد مطایعه

تدر   ساده یلیبه صورت خ یکه در مطایعات قبل شود میصورت کامل و جامع سنجش  به( تفاوتی یب)

 یو سداخت ابدزار   ینبه تدو تواند یمطایعه م ینکه اینم ادو باست شده یبعد آن بررس ی و صرقاد 

  .منجر شودوابسته  یرسنجش متغ یجامع برا
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 یریچه تأث یندهبه آ یدو امسرمایة اجتماعی  است که ینپژوهش حاضر ا یاصل ، پرسشبنابراین

 سدرمایة  ینبد  ةرابطد  ةمطایعد پدژوهش   ینا یجوانان در شهر کرمانشاه دارد؟ هدف کل تفاوتی یبر ب

 یدر بده شدرز ز   یدژه اهدداف و . بر شهر کرمانشاه است یدکأبا ت تفاوتی یبا ب یندهبه آ یدو اماجتماعی 

 :است

 شهروندان یاجتماع تفاوتی یو ب یندهبه آ یدام یزانم ینب ةرابط تعیین 

 شهروندان یاجتماع تفاوتی یسرمایة اجتماعی و ب یزانم ینب ةرابط تعیین 

 وضعیت تأهل، محل سکونت، محل توید،  یالت،تحص یزانم) یتیجمع یرهایمتغ یرتأث تعیین

 شهروندان یاجتماع تفاوتی یبر ب( وضعیت شغلی، میزان درآمد
 

 تحقيق ةمبانی نظري و پيشين

مسداعدی بدرای    ةزمیند  و اندزوای اجتمداعی،  سرمایة اجتماعی  کاهش یا تضعی  روابط در اشکال

 ةسدطح روابدط و سدرمای    ةبا توسع .دکن میاحساس عجز و تنهایی را قراهم  ترویت یأس اجتماعی،

تحمدل   اجتمداعی،  ةیابد و با کاهش سدطح روابدط و سدرمای    تحمل اجتماعی اقزایش می اجتماعی،

حمایت اجتمداعی واقعدی را کده اعضدای      ای، عده (.9۱، ص۰۸۳۸چلبی، ) یابد اجتماعی کاهش می

، ۰۸24ندوس و همکداران،   هورتوال) گیرندد  در نظدر مدی   گذارندد،  شبکه با یکدیگر به اشدتراک مدی  

به نظدر   گذارد، حمایت اجتماعی آثار بسیار زیادی بر بهزیستی و سالمت میهرچند تبادل  (.1۱ص

ی  طدور کلدی بیشدتر در شدیوه     بده  قراتر از این کارکرد ویژه باشد و رسد معنای روابط اجتماعی، می

  .(Sarason, 1988, p.89) گذاری روابط نهفته است نگر  و ارز 

 مشدارکت  مرابدل  ةنرط در اجتماعی تفاوتی بی ییپست و یرنر نظر در: تفاوتی و بی  ه لرنردیدگا

یرنر . (Lipset, 1963, p.8)دارند  قراوانی اهمیت آن در اجتماعی متغیرهای و گیرد می قرار اجتماعی

 ترا بدرای تبیدین مشدارک    یجمع یها تشکل و استفاده از رسانه ،ینیسواد، شهرنش مانند ییرهایمتغ

                                                           
1. Lerner 
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با اقزایش شهرنشینی و گستر  آموز   او معترد است (.۰۶۸ص ،۰۸۳۱ ا،یمسعودن) ردیگ یکار م به

یرنر معترد اسدت نظدام اقتصدادی    . یابد تفاوتی اجتماعی در جامعه اقزایش می کاهش بی ةزمین عایی،

قد نظدام  در جوامعی که قا .گذارد میبسیاری  سیاسی تأثیر -یاقته در میزان مشارکت اجتماعی توسعه

سیاسدی   -کراتی  با میزان مشارکت اجتماعیواستررار نظام سیاسی دم ای هستند، اقتصادی پیشرقته

اجتمداعی همدراه بدا ایجداد راهکارهدای مشدارکت        ةتوسع .رسد حتی محال به نظر می ،باال، دشوار

ی از و رقدع تضدادهای اجتمداع    جویانه در اقراد مشارکت ةباعث اقزایش روحی جامعه، اجتماعی در

 (. ۰۱9ص ،۰۸۳۰محسنی تبریزی، ) شود آمیز می های مسایمت راه

 جمعیدت  از بزرگدی  بخش آن در که ای جامعه معترد است ییپست: تفاوتی دیدگاه لیپست و بی

 تبریدزی و ) یاقدت  تدوان  نمدی  را رضدایت ، آن در که است جایی باشد، ناآگاه و عالقه بی، تفاوت بی

 -های سیاسدی  تضعی  مناقع و حوزه های شخصی، ع و قعاییتتردم مناق(. ۰۳ص ،۰۸2۱ همکاران،

قرد در ید    در چنین وضعیتی، .شده را در پی دارد ای ذره ةگیری جامع شکل در نهایت، اجتماعی و

تفداوتی انسدان در    بدی  سیاسدت و  نداشدتن در  مشدارکت  .شدود  واحد اجتماعی مهم سیاسی رها می

ییپست معتردد اسدت    .(Lipset, 1963, p.8) شود می منجر به تخریب اجماع نظر وضعیت قردگرایی،

هرگاه بخش وسیعی از مردم دچار نارضایتی ناشی از ناکامی سیاسی در رقع مسدائل جدیدد شدوند،    

 .(Lipset, 1963, p.226)رو خواهد شد  ناآگاهی روبه عالقگی و تفاوتی، بی جامعه با مسائلی نظیر بی

 تفداوتی  بدی  کده  اسدت  اعترداد  این بر خود ةنظری در ویلنسکی: تفاوتی و بی  یلنسکیودیدگاه 

 مبنای، کارایینا یا اثربخشینبود ، قدرتی بی احساس. باشد سایخوردگی قرایند از تابعی است ممکن

  ایدن  از هدایی  نظریده  در. دهندد  مدی  تشکیل را «اثربخشی» نداشتن پذیری جامعه بر مبتنی های نظریه

 قلمدداد  تأثیرگدذاری  عوامدل  جملده  از، جامعده  در یجیتدر تجارب و شدن اجتماعی جریان، دست

 سدطح  جامعده  اقدراد  قددر  هر. هستند اقراد اجتماعی مردگی دل و سرخوردگی موجب که شوند می

 احتمدال ، کنندد  تجربده  را سیاسدی  -اجتمداعی  قراینددهای  در اثربخشدی نداشتن  احساس از باالیی

                                                           
1. Wilnisky 
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 ،۰۸2۸زاده و کیدانپور،   قاضدی ) دارد ودوجد  اجتمداعی  مسدائل  از اجتماعی تفاوتی بی برای بیشتری

 .(۶۱ص

تعرید    اخالقدی  مفهدوم  عندوان  به را تفاوتی بی ۰گنز هربرت: تفاوتی و بیهربرت گنز دیدگاه 

 مهدم  ای پدیدده  عندوان  بده  را آن نبدود  یا ،عالقه کمی که است واقعیتی حاوی خود درون که کند می

 چندد  رویکدرد  گندز  گرچده  .دهد می نشان، رددا وجود اقراد زندگی از بخشی در که شناختی جامعه

 مبتنی مطبوعاتی برای دارد اعتراد اما ،داند نمی نر  و عیب بی رویکردی خبررسانی به را دیدگاهی

 ایجداد  عملدی  حدل  راه اسدت،  حزبی مطبوعات قاقد که ناهمگون کشوری در داری سرمایه بنیان بر

 هدای  خواسدته  و هدا  صددا، دیددگاه   رسداندن  و برخ تفاسیر و ارائه برای ها رسانه در متکثرتر قضایی

 او. اندد  داده انجدام  جوو جست بر مبتنی و تحریراتی کار که است خبرنگارانی توسط مختل  طبرات

 تفداوتی  بدی  گندز  نظدر  بده  مدثالد . داندد  مدی  شدهروندی  دموکراسدی  یارترا برای حلی راه را مهم این

 قلوریددا  انتخابدات  در 9۱۱۱ سال در که انتخابات قبیل از مسائلی به جنوبی های ایایت پوستان سیاه

 توسدط  طبرده  ایدن  هدای  ارز  و هدا  دیددگاه  نشددن  بازتابانیده با مستریم ةرابط یاقتب بیرونی نمود

 .(4۱۸ص ،۰۸۳1گنز، ) سال دارد ساییان طی خبری و دموکراتی  نهادهای

  ید  به نسبت عهجام واکنش به یاخالق وحشت از کوهن  یتعر: یاخالق تفاوتی بی و کوهن

  ید  موجدب  که آن به مربوا واکنش خود و یقعل یاجتماع نظم به دیتهد ز،یآم اغرا  تصور، اغلب

( یاجتمداع  منداقع  و هدا  ارز  یبدرا  دید تهد  ی عنوان به) شود یم اقراد از یگروه ای قرد ت،یوضع

 و دروغگدو  ،ینرقدانو یغ عندوان  بده  پناهنددگان  از غایب ادراک .(Cohen, 1972, p.79) شود یم راهر

 از قراتدر  کده  یحدوادث  عندوان  بده  اقراد .است سازگار« انهیعام نیاطیش» کوهن میمفاه با صفر، ص 

 تید هو نیا .اند شده جادیا ها مجازات یریگ هدف یبرا و ، تعری  شدندهستند جامعه یعاد قلمرو

 آن در کده  یمعمدو  گفتمدان  در شده استفاده مختل  یها برچسب قیطر از و شود یم دیتأک یانحراق

 امدروز  جهان در« خطر معرض در» یها گروه از یکی و انیقربان یجا متجاوز، به عنوان به پناهندگان

  (.Bogen & Marlowe, 2015, p.12) هستند
                                                           
1. Herbert Gans  
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 حسی بی  ی  یتوص یبرا اریمع پنج وهودای بن و گود: ی اخالقیحس یبو  وهودای بن و گود

 توسدط  ینگراند . نوسدان  ی وتساو عدم وقا ب اجماع، تبخصوم بینگران: کردند شنهادیپ را یاخالق

 رداهر  پناهنددگان  به نسبت مردم انیم در شودب خصومت یم پخش و جادیا ها رسانه و استمدارانیس

اسدت   اغرا  براساس رایز است میرمستریغ دب وحشتیآ یم وجود به یعموم تواقق  ی و شود یم

 ثبات یب ت،ینها در کنندب و یم قرار پناهندگان که یطیشرا بارةدر سوءتفاهم ،سرپرست از سوءتفاهم

 یآرا ریسدا  و انتخابدات  به بسته یاسیس یها بحث و روزانه اخبار در پناهندگان موضوع رایز است،

 .(Goode & Ben-Yehuda, 1994, pp.149-171) شود یم مشخ  یاسیس

 مددرن را  ةجامعد هدای   ویژگدی  آمیدز،  مخداطره  ةپرداز جامعد  نظریه اویریش ب ،:  اولریش بک

معترد اسدت ایدن    مدرن، ةجوانب جامع همةبا اشاره به توسعه و گستردگی سریع در  شمرد و برمی

در سداختار   های در سدطوز علمدی،   ای را به بار خواهد آورد و بحران نتایج غیرمنتظره حجم تغییر،

شدیخ،  ) داشدت  خواهدد  ...زیسدت و  محدیط  ةدر حوز قردی اقراد جامعه، روابط بین سازمانی جامعه،

 (.۶۸ص ،۰۸2۱

ترکیبی از عوامل سطوز خرد  کنش انسان را با گرایانه، های ترلیل دیدگاه بوردیو با نرد:  بوردیو

 قدرد اینکه هر  بکند میهای تعاملی اشاره  یا حوزه او در سطح کالن به ساختار .کند و کالن تبیین می

 هدای قکدری و اعتمداد    مهارت حصیالت،های قرهنگی مانند ت کلی و سرمایه ةبرحسب میزان سرمای

اقدراد  . گیدرد  کلی قرار مدی  ةکند و کنار اقراد مشابه از یحاظ سرمای در آن پایگاهی پیدا می اجتماعی،

همسدو و همداهنگی    نسبت بهواره و ایگوی کنشی  از عادت واجد پایگاه مشابه و تعامالت مشترک،

 (.۶2ص ،۰۸۳۸عبدایلهی، ) برخوردارند

 یهیجان بدون عالقگی و  حایتی از بی تفاوتی به مثابة توجه مارکس به بی: ارکسدیدگاه کارل م

قکر موجود در ایدن اصدطالز ایدن    . او دید( ازخودبیگانگی)توان در ایده  می و شور برای عمل را،

انسدان در شدرایطی اسدت کده نسدبت بده        است که در بعضی اوضاع و احوال، یا در برخی جوامع،
                                                           
1. Ulrich Bech 

2. Bordiou 
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در نظدام  . شناسدد  یعنی وجود خود  را در قعاییت و آثدار خدود بداز نمدی     ،شود خود  بیگانه می

و ریشده همده بدا خدود      اندد  اند، خویش را در جمع از دست داده داری، آدمیان با خود بیگانه سرمایه

 (. ۰2۶ص ،۰۸۳9آرون، ) با خودبیگانگی اقتصادی است ها، بیگانگی

سدازی و   مهدم در آمداده   یقرهنگ جوانان نرشد این باور است که  آیزنشتاد بر :دیدگاه آیزنشتاد

کند  کندب این قرهنگ به جوانان کم  می پذیری جوانان برای دنیای قراتر از خانواده بازی می جامعه

ایدن قرهندگ بدا امیدددادن بده      . ای معیارهای گزینشی بگذرندد  آوردن و تدارک مجموعه که با روی

تفداوتی و   کندد کده در مرابدل بدی     اری ایجداد مدی  ای از ایستارها و هنجارهای رقت جوانان، مجموعه

 (.۰42ص ،۰۸۳2سرو  و عباسی، ) قدرتی در جامعه مرابله کنند بی

در . و ضرورت اهداف بنا شدده اسدت   یتاهم یبر مبنا ید،ام یةاساس نظر :امید اشنایدر ةنظری

دمددت باشدند و از   مدت یا بلن توانند کوتاه است که می یدام یةنظر یدیاز ابعاد کل یکیواقع اهداف، 

 ید  به  یابیدهد، به سمت دست یقرد انجام م ی آنچه  همة یبادترر. شوند یبندی م طبره ،نظر اهمیت

و آن را انجدام   یابدد است به آن دست  یلاست که خود قرد ما یزیهدف، شامل هر چ. هدف است

 ةتوانندد در دامند   یهستند و مد  یمحرک هر رقتار یرویاهداف، ن. کند یجادا یا ،آن را تجربه یادهد 

و  پیمدا هوا ید  از  یبخشد  یدر زنگ ساعت تا تعم یدنهنگام شن شدن بهیدارب یحرکت ساده برا ی 

 ینبد  یوندد پ یدن با توجده بده وجدود ا   . داشته باشند یمدرک دانشگاه ی کسب  یچیدگیبه پ یگاه

 یدین راهکدار، تع  ینرسدد کده بهتدر    یبه نظر مد  ینبه هدف و عاطفه مثبت، ممکن است چن یابیدست

 کده هسدتند   یباال، معموالد بده دنبدال اهدداق    یدام یاست، اما اقراد دارا یابیاهداف آسان و قابل دست

دشدوارتر از   یکده انددک   یاهداق یعنیمتوسط باشند،  یسطح دشوار یا تیعاز عدم قط یزانیم یدارا

قرد را اشدغال   یارداشته باشند تا تفکر هوش یارز  کاق یداهداف، با. باشند یقبل یاقتة اهداف دست

هدا   بده آن  سدتیابی کده احتمدال د   یو اهداق را دارند تعیاز عدم قط یمردار یدوارانه،اهداف ام. کنند

 ،صفر باشدد  یز،ها ن به آن یابیکه احتمال دست یاهداق ،ینهمچن. یستندن یدصددرصد باشد، مستلزم ام

 یاهدداف، اهدداق   ینبهتر یه،رنظ ینطبق ا ین،بنابرا(. ۸۸ص ،۰۸۳۱ ینی،عالاید) یستندن یدمستلزم ام

 یندی، و ع یدق بده صدورت دق   هک یاهداق یعنیباشند،  یداردهند و پا یشقرد را اقزا یزههستند که انگ

 .یوندندپ یبه وقوع م ی ،نزد یا یندهآ متوسط دارند و در یدشوار یزانشوند، م یمشخ  م
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مدورد  ) انیدانشدجو  نیبد در  یاجتمداع  یتفاوت یب زانیم یبررس در (۰۸2۸) انپوریزاده و ک یقاض

و  تیجنسد  یرهدا یبدر حسدب متغ   یاجتمداع  یتفاوت یب زانیم نشان دادند( دانشگاه اصفهان: مطایعه

 نبدوی و امیرشدیرزاد  . (۰۸2۸زاده و کیدانپور،   قاضی) متفاوت است یتأمل به شکل معنادار تیوضع

 شدهروندان : پدژوهش  مدورد ) اجتمداعی  تفداوتی  بدی  وسرمایة اجتمداعی   ةرابط در بررسی (۰۸2۸)

 پیونددهای  و اعتمداد  ،(قدردی  بدین ) اعتمداد  -اجتمداعی  ةسدرمای  ابعداد  همةدادند که  نشان (دزقویی

 ةرابطد  اجتمداعی  تفداوتی  بدی  بدا  -( یاقتده  تعمیم) عمومی پیوندهای ،(محلی -اجتماعی) غیررسمی

 . (۰۸2۸نبوی و امیرشیرزاد، ) دارند دارامعن

 یتفداوت  یمرتبط بدا بد   یو قرهنگ یعوامل اجتماع یرسبر»با عنوان  یریدر تحر (۰۸2۱) یدیمج

 انیدانشدجو  نیدر ب« نور مرکز سنندج امیدانشگاه کردستان و دانشگاه پ انیدانشجو نیدر ب یاجتماع

 ةرابطد  یاجتمداع  یتفداوت  یب زانیو م یاجتماع یگانگیب یرهایمتغ نیب نشان دادندنور کردستان  امیپ

 یتفاوت یب زانیو م یاجتماع تیو رضا یاعتماد اجتماع ،یاثربخش یرهایمتغ نیو ب میمعنادار و مستر

و  یزید تبر یمحسدن . (۰۸2۱مجیددی،  )دارد  دوجدو  یمعنادار و معکوس ةرابط انیدانشجو یاجتماع

انجدام  « رانید در ا یاجتمداع  یتفداوت  یب ةدربار یپژوهش»با عنوان  که یدر پژوهش (۰۸2۱) همکاران

مسدترل   یرهدا یمتغ همدة  نیو بد  یا نهیاز صفات زم التیتحص ،لشغ ت،یقوم یرهایمتغ انیم ند،داد

 ،ینسب تیمحروم ،یاجتماع تیرضا ،یاجتماع یاثربخش ،ی، اعتماد اجتماعیهنجار ی، بیعنی، یاصل

دسدت   بده  داریامعند  ةرابطد  یاجتمداع  یتفداوت  یبا ب یپادا  و ایتزام مدن -نهیهز لیتحل ،ییقردگرا

 . (۰۸2۱محسنی تبریزی و همکاران، ) دوردنآ

 اجتمداعی  عوامل و اجتماعی تفاوتی بی میزان بررسی»عنوان  باای  در مطایعه (۰۸۳۶) وند زارعی

 بدین  به این نتایج دست یاقت که« سبزواری حکیم دانشگاه دانشجویان: موردی ةمطایع آنب با مرتبط

 دارد وجدود  جددایی  و انفصدال  ندوعی  اجتمداعی  مسدائل  بده  نسبت اقراد رقتار و احساس آگاهی،

در  یاجتماع یتفاوت یب زانیسنجش م»با عنوان  یدر پژوهش یآباد عباس ینادر(. ۰۸۳۶وند،  زارعی)

اعتمداد و   ،یاثربخش ،یگانگیب نیمعنادار ب ةرابط نشان داد« زیدانشگاه تبر یکارشناس انیدانشجو نیب

 . (۰۸۳۸آبادی،  نادری عباس) وجود دارد یاجتماع یتفاوت یو ب یاجتماع تیرضا
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ی میناپداییس در  شدهر  ةیدر ناح ییو تنها یاجتماع یانزوا ةدر مطایع (9۱۰۳) جسیکا و ییندسی

بده   ریو خطر مرگ و م دهگستر یامدهایبزرگساالن، با پ انیدر م یاجتماع یانزوانشان دادند  کایآمر

 یکده تنهدا زنددگ    ید، کسدان دارند  یبداالتر  یاقتصداد  - یاجتمداع  تیکه وضع یکسان. است همراه

 Jessica) کنند تفاوتی می بیاحساس  یبودند، کمتر تر  یکه به مرکز شهر نزد ییها و آن کردند ینم

& Lindsay) . 

نشدان  اجتمداعی،  در سیسدتم   یقدرد  یها تفاوتبینی  پیش ةدر مطایع (9۱۰۱) رابین و همکاران

هدا   آن ییاسدا ها، شن از خود آن یعنوان بخش به یاجتماع یها گروه ریمردم به تفس یکل شیگرا دادند

 نید ا. کندد  یمثبت خود از شهر کم  مد  یابیارز حیکه خود به توض کند یم ینیب شیرا با شهر خود پ

 Rubin et) اندد  مورد بحث قرار گرقته یاجتماع یشناس و روان یطیمح یشناس روان دگاهیاز د جینتا

al., 2017).  

نسدبت   یتفاوت یگروه در برابر ب یبرا یهمدی»عنوان  با یا مطایعه (9۱۰1) و همکاران نسونیراب

اقدراد متعهدد،   نتایج نشدان داد  . انجام دادند «یاخالق یبه داور ریناپذ اجتناب یاثر دیبستگ: یبه قربان

به تعلدق و تمرکدز    ازیو از ن دهند یانجام م یشتریطرقداران ب لیدال یسودآورانه را برا یها قضاوت

را  یا سدودمندانه  یها قضاوت توانند یمتخل  متعهد م اقراد کنندب یعمل م یطور کل بر رقاه گروه به

 است گرانیدر مراقبت از د یاز ناراحت یندارند که ناش یهمدرد یقربان یها برا آن رایکنندب ز ذاتخا

(Robinson, 2015). 

 

 

 مدل تجربی پژوهش .1شکل 

 میزان سرمایة اجتماعی

 

تفاوتی  بی

 اجتماعی

 

 وضعیت تأهل -

 درآمدمیزان  -

 یشغل تیوضع -

 تحصیالتمیزان  -

 ینومسک نوع منزل -

 تویدمحل  -

 

 

 امید به آینده
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 .شود ها به شرز زیر تدوین می بر مبنای مدل تجربی پژوهش، قرضیه

 .تفاوتی اجتماعی جوانان رابطة معناداری وجود دارد مید به آینده و بیبین میزان ا .۰

 .تفاوتی اجتماعی جوانان رابطة معناداری وجود دارد بین میزان سرمایة اجتماعی و بی .9

میزان درآمد، تحصیالت، وضعیت تأهل، نوع منزل مسکونی، وضعیت )عوامل جمعیتی  .۸

 .نان تأثیر معناداری داردتفاوتی اجتماعی جوا بر بی( شغلی و محل توید

 روش تحقيق

 ةجامع. بود ها پرسشنامه داده یآور جمع ابزار. استهمبستگی  توصیفی از نوع ة حاضررو  مطایع

ریدزی   براساس آمار سدازمان مددیریت و برنامده   . شهر کرمانشاه است ةسای ۸۱تا  9۱آماری جوانان 

با  ۰یینی ریگ نمونهبراساس جدول . بودندر نف 49۱۰۱سال  ۸۱تا  9۱استان کرمانشاه، تعداد جوانان 

 یتصدادق  یرید گ پدژوهش رو  نمونده   نید در ا. شد حجم نمونه محاسبهدرصد،  4خطای کمتر از 

پدژوهش همگدن    نید مدورد مطایعده در ا   تید کده جمع  نید با توجه بده ا  کار گرقته شد به یا خوشه

مناسدب   یا هدر قسدمت نمونده    شدود و از درون  میترسد  یآمار ةابتدا جامع دیناچار با ، بهباشد ینم

 .دشد شدهر کرمانشداه مشدخ     مختل  در  یها حاضر ابتدا خوشه ةدر مطایعبنابراین، . دشانتخاب 

اعتبدار صدوری پدس از     بدرای بررسدی   انتخاب شدد  خوشههر  ةساده نمون یبا رو  تصادق ،سپس

در اختیدار  تفداوتی اجتمداعی    اجتمداعی، امیدد بده آیندده و بدی      ةی سرمایها  یطهای  طراحی گویه

هدای هدر طید ، بده گدزینش       سدنجش گویده   بدارة تواقق نظر این اقراد در. متخصصان قرار گرقت

آیفدای کرونبداخ    بدا محاسدبة  نیدز   پدژوهش  پایایی ابدزار  .های مناسب برای هر سازه منجر شد گویه

 و ۱1/۱، امیدد بده آیندده    ۱۸/۱برابدر  سدرمایة اجتمداعی    آیفای کرونباخ بدرای  دادنشان . بررسی شد

 .باشند دست آمد که همگی در قابل قبول می به ۳۸/۱ با تفاوتی اجتماعی برابر بی

                                                           
1. Lin 
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 تعریف مفاهيم و متغيرها

نسبت بده   یو رقتار یاست که اقراد آگاهانه از یحاظ نگرش یتیوضع یاجتماع یتفاوت یب: تفاوتی بی

عالقده و   یبد  ،یقعدال مددن   یهدا  کدنش  گدر یو د یاجتماع یها تیدوستانه، مسئوی نوع یها مشارکت

نشددن در   میو سده  یمددن  یرید گ مانندد کنداره   ییها با شاخ  یاجتماع یتفاوت یب .شوند یم اعتنا یب

 یهدا  از خواسدته  یعامدانده منداقع شخصد     یتفک ،یدیسرد ،یاجتماع یمسائل و موضوعات زندگ

 شدود  یم  یتعر یو قرهنگ یاسیس ،یاجتماع ینسبت به رخدادها ییاعتنا یایمنفعه، ب و عام یعموم

گویده در قایدب    ۰2 کدارگیری  بده بدا   حاضر پژوهش درتفاوتی  بی (.۳ص ،۰۸2۱ ،یزیتبر یمحسن)

، به گزینه مواقق کد 1به نحوی که به گزینه کامالد مواقق کد  شدی ییکرت سنجش ا درجه پنجطی  

 .تعلق گرقت ۰و به گزینه خیلی کم کد  9، به گزینه کم کد ۸نظر کد  ، به گزینه بی4

  بده  و اسدت  همدراه  مثبت وقوع انتظار با که تمایلیعبارت است از  ندهیبه آ دیام :ندهیآ به دیام

 هزارجریبی) بپیوندد وقوع به که خواهد می و است متمایل قرد آنچه از مثبت ارزیابی، دیگر  عبارت

ی ییکدرت سدنجش   ا درجه پنجگویه در قایب طی   ۱این متغیر با  (.۰99، ص۰۸۳۳ ،اقشان آستین و

 . دش

 و هنجارهدا  اعتمداد،  مانند مفاهیمی از ای مجموعه سرمایة اجتماعی را پوتنام: یاجتماع ةیسرما

 نهایدت  در و شود می اجتماع ی  اعضای بهینة مشارکت و ارتباا ایجاد موجب که داند می ها شبکه

 یجتمداع ا ةیسدرما  ة حاضرمطایعدر  (.9۱ص ،۰۸۱۱ پوتنام،) کرد خواهد تأمین را آنان مترابل مناقع

میزان اعتمداد بده عملکدرد     خود یشامل اعتماد به مردم، اعتماد مردم به قول و قرارهاگویه  با شش

 و قرزندان، میدزان اعتمداد بده دوسدتان     و میزان اعتماد به همسر ،ها، اصناف و ادارات مختل  گروه

، اعتمداد بده   همکاران، اعتماد به اقوام و اعتماد به محیط زندگی، احتمدال پیداشددن کید  گمشدده    

 .سنجش شده استها و احساس امنیت در کوچه و خیابان  قروشنده

 پژوهشاي ه هیافت

نتدایج  . دهدد  یمد ی توصیفی نشدان  ها شاخ توزیع متغیرهای اصلی پژوهش را برحسب  ۰جدول 
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است که در مرایسده بدا میدانگین     ۶1/1۰ با تفاوتی اجتماعی جوانان برابر میانگین میزان بی دادنشان 

است کده بدا    19/۰۱ با جوانان برابرسرمایة اجتماعی  میانگین میزان. تر است پایین( 1۱) انتظار مورد

اسدت   ۰۰/9۱جوانان برابدر   ةآیند به امید میانگین میزان. برابر است نسبتاد( ۰۳) میانگین مورد انتظار

 ا کدرد میدانگین میدزان   اسدتنبا  توان یم. پایین است نسبتاد (9۰) که در مرایسه با میانگین مورد انتظار

 .تری قرار دارند آینده جوانان از میانگین مورد انتظار در حد پایین به امید
 

 توزیع متغیرهای اصلی برحسب شاخص توصیفی. 1جدول 

 بیشترین کمترین میانگین مورد انتظار میانگین واقعی نام متغیر

 ۱۱/۸۱ ۱۱/۶ ۰۳ 19/۰۱ اجتماعی ةسرمای

 ۱۱/۸1 ۱۱/۳ 9۰ ۰۰/9۱ امید به آینده

 ۱۱/۶۳ ۱۱/۸۸ 1۱ ۶1/1۰ تفاوتی اجتماعی بی

تفاوتی اجتماعی جواندان را نشدان    و بیسرمایة اجتماعی  ضریب همبستگی بین میزان 9جدول 

 (r=-/۰۸1) معندادار  ةتفاوتی اجتماعی جوانان رابطد  با بیسرمایة اجتماعی ، ها اقتهبراساس ی. دهد یم

کاهش  ها آنتفاوتی اجتماعی  میان جوانان، میزان بیسرمایة اجتماعی  به این معنا که با اقزایش. دارد

. دارد( r=-/9۶2)معندادار   ةتفاوتی اجتماعی جوانان رابطد  امید به آینده با بی ،همچنین. خواهد یاقت

نتدایج  . کاهش خواهد یاقدت  ها آنتفاوتی اجتماعی  به این معنا که با اقزایش امید به آینده، میزان بی

کلی ارتباا معکوس و  ةعنوان ی  ساز تفاوتی اجتماعی جوانان به متغیر میزان درآمد با بی ددانشان 

 . دارد (r=-/۰۸2)معنادار 
 

 جوانان اجتماعی تفاوتی بی وسرمایة اجتماعی  ضریب همبستگی بین میزان. 2جدول 

 معناداری همبستگی انحراف معیار میانگین همبستگی

 ۱۰9/۱ -/۰۸1 9۳/4 19/۰۱ اجتماعی ةسرمای

 ۱۱۱/۱ -/9۶2 1۰/4 ۰۰/9۱ امید به آینده

 ۱4۱/۱ -۰۸2/۱ ۳۱2۳/29۰9۱۱ ۶4۳/۰۱2۰944 میزان درآمد
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هدای اقتصدادی    تفداوتی جواندان برحسدب ویژگدی     آزمون تفاوت میانگین میدزان بدی   ۸جدول 

 جواندان  تیتفاو بی میانگین میزان دهد یمنتایج  تحلیل واریانس نشان . دهد یمنشان  ها آناجتماعی 

و مندزل  ( 1۱/1۱) یآپارتمدان ، منزل (9۸/19) یا اجاره، منزل (1۶/1۱) یالئیوبرای اقراد با نوع منزل 

ایدن تفداوت   . ی مختل  تفاوت وجود داردها گروهبین  دهد یمنتایج نشان . است( ۸۶/11) یسازمان

 21/۱ اطمیناندر سطح  ۱۱۰/۱برابر با  و مردار معناداری  =۸۱/1Fمردار براساس تحلیل واریانس با 

 . شود پذیرقته می
 

 تفاوتی جوانان برحسب متغیرهای مختلف تفاوت میانگین میزان بی آزمون .3جدول 

 معناداری Fمیزان  انحراف معیار میانگین ابعاد متغیر مستقل

 نوع منزل مسکونی

 21۱۱۳/۶ 1۶۱۶/1۱ ییویال

۸۱۱/1 ۱۱۰/۱ 
 ۸۱۳۶۳/1 9۸۶۶/19 یا اجاره

 22999/1 ۸۶۱۱/11 انیسازم

 1۱24۰/۶ 1۱1۱/1۱ آپارتمانی

هدای تعریبدی بدرای     آزمدون  بایدد معندادار اسدت،    Fبا توجه به اینکه در تحلیل واریانس، مردار 

نتدایج آزمدون   . اجرا شد LSDآزمون  ،بنابراین. کار گرقته شود بهها،  کردن تفاوت بین گروه مشخ 

تفاوتی اجتماعی معناداری بدین اقدرادی کده وضدعیت      گین بیدهد تفاوت میان نشان می 4در جدول 

ی، سدازمانی و آپارتمدانی اسدت،    ا اجارهی، یی که منزل ویالکسان بارهنی بوده،  ها آنمنزل مسکونی 

سازمانی اسدت، نسدبت بده سدایر      ها آنجوانانی که منزل مسکونی  دهد یمنتیجه نشان . وجود دارد

ی یویال ها آناقرادی که نوع منزل  ،از طرقی .ندبیشتری برخوردار تفاوتی جوانان جوانان از میزان بی

توان استنباا کرد  می. تر است ها پایین آن  یتفاوت یباست نسبت به سایر انواع منازل مسکونی، میزان 

در صورتی که جوان نسبت به محل سکونت خود مایکیت داشته باشد، احسداس مسدئوییت بیشدتر    

ب اسدت قی ارتباا گرم و نزدی  با اطراقیان و همسایگان نیز برایش مهدم  و از طر ردنسبت به آن دا

اما در بین ساکنان منازل سازمانی، اقراد بیشتر تمایل دارند با کسی ارتباا صمیمی و نزدی  برقدرار  

 .شود ها حاکم می تفاوتی بین آن بی بنابراین، نوعینکنند و 

 )مورد مطالعه: شهر کرمانشاه(



333                                                                     9317، پایيز 3ة شمار، 5ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

 منزل مسکونی رامونیها پ گروه هاینظر ةسیمقا انسیوار لیتحل یبرا LSD یبیآزمون تعق .4جدول 

 معناداری خطای استاندارد تفاوت میانگین LSDآزمون 

 ییویال
 ۱۶9/۱ ۳2۰4۱/۱ -۶۶2۱۱/۰ یا اجاره
 ۱۱۰/۱ 4۰۳۰9/۰ -۱294۸/4 سازمانی
 24۱/۱ 2۸۳۱1/۱ ۱۶9۶9/۱ آپارتمان

 یا اجاره
 ۱۶9/۱ ۳2۰4۱/۱ ۶۶2۱۱/۰ ییویال

 ۱9۱/۱ ۸۸۱24/۰ -۰9۸۸۶/۸ سازمانی
 ۱۸4/۱ ۳۰۰۱۶/۱ ۱۸۰۶2/۰ آپارتمانی

 سازمانی
 ۱۱۰/۱ 4۰۳۰9/۰ ۱294۸/4 ییویال
 ۱9۱/۱ ۸۸۱24/۰ ۰9۸۸۶/۸ یا اجاره

 ۱۱۱/۱ ۸۶249/۰ ۳11۱1/4 آپارتمانی

 آپارتمان
 24۱/۱ 2۸۳۱1/۱ -/۱۶9۶9 ویالئی
 ۱۸4/۱ ۳۰۰۱۶/۱ -۱۸۰۶2/۰ یا اجاره
 ۱۱۱/۱ ۸۶249/۰ -۳11۱1/4 سازمانی

 آزمون رگرسيون چندگانه

امیدد بده   متغیدر   دودر این معادیه . اجرا شدگام  به گام ةبه شیو گانهحاضر رگرسیون چند پژوهشدر 

متغیدر در   ایدن دو ضریب بتا بدرای   دادنشان  تی آزمون. وارد شدندسرمایة اجتماعی  آینده و میزان

رگرسیونی وارد شد، میزان امید به آیندده   ةاویین متغیری که در این معادی. قرار داردداری اسطح معن

. برابر بدا صدفر اسدت    یدار امعنو ضریب  -۱2/4با برای این متغیر برابر  تیمردار د، شوارد معادیه 

سدرمایة اجتمداعی    در گام دوم بدا واردشددن میدزان   . دست آمد به ۱4/۱میزان ضریب تعیین برابر با 

ایدن مرحلده میدزان ضدریب      در .اسدت  ۱۱۰/۱برابر با ی دار امعنو ضریب  ۸۱۰/۸با  برابر  تیمردار 

از تغییرات دروندی   9۸/۱توانستند مردار  رقته هم یرواین دو متغیر . دست آمد به ۱۶/۱تعیین برابر با 

 .را تبیین کنندتفاوتی  بی میزانمتغیر 
 

 تفاوتی میزان بیمتغیر  ینیب شیمتغیرهای مستقل جهت پ گانهتحلیل چند. 5جدول 

 R R² معناداری B Beta t م متغیرنا مرحله
 ۱4/۱ ۰2/۱ ۱۱۱/۱ -11/4 -۰2/۱ -۸۳/۱ امید به آینده ۰
 ۱۶/۱ 9۸/۱ ۱۱9/۱ -۱۱/۸ -۰۸/۱ -۱۳/۱ اجتماعی ةسرمای 9

      Constant= 14/۶1      F= ۰۸/۰1               Sig= 0.000 
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 :است به شرز زیررگرسیون چندمتغیره در پژوهش حاضر  ةمعادی ،بر این اساس

 

 ei ( +امید به آینده) -۸۳/۱( + اجتماعی ةمیزان سرمای) -۱۳/۱= تفاوتی  بی میزان

ها ندوع   آن ینو مطایعه قرار گرقته است که از ب یمسترل مورد بررس یرمتغ ششپژوهش  یندر ا

 یتفداوت  یبدا بد   یمبده صدورت مسدتر    یهاند و بر شده أییدها ت یلدرآمد در تحل یزانو م یمنزل مسکون

مسدترل بده صدورت     یاسدم  یرهدای متغ یدن رقدت ا  یاحتمدال مد   ،یاز طرقد  .تباا معنادار نداشتندار

 یهم بدرا  یونیوارد معادالت مرکب رگرس بنابراین، باشند، یرگذارتأث یتفاوت یب یربر متغ یرمستریمغ

 یتفداوت  یبدر بد   یرمسدتریم غ یرو مشخ  شدد تدأث   ندشدسرمایة اجتماعی  یو هم برا یندهبه آ یدام

مدل تحلیل مسیر در این پدژوهش بدا    .بیان شده است 9 شکل آن در مدل یجدارند، که نتا یعاجتما

کده   ه اسدت شدد ضرایب مسدیر تنظدیم    ةمحاسب برایمرحله  به مرحله ةرگرسیون چندمتغیری به شیو

اهمیت و تأثیر نسبی روابط مستریم و غیرمستریم متغیرها را ارزیابی کرده و به کش  دیاگرام مسیر 

 تدی مردار شده است که  کار گرقته بهبرای رسم مدل مسیر ضرایب بتای متغیرهایی . آمده استنائل 

بدین دو متغیدر بدا     ةشددت رابطد   ةضریب بتا در این مدل نمایند. در سطح معناداری قرار دارد ها آن

 . اثر متغیرهای دیگر موجود در مدل است داشتن نگهثابت 

 

 

 دل تحلیل مسیرم. 2شکل 

nbxbxbxaY ....21 

تفاوتی اجتماعی  بی
 جوانان

 امید به آینده

 

 سرمایة اجتماعی

 

 وضعیت شغلی
 

 تحصیالت

 وضعیت تأهل

۶2/۱=e² 

91/۱ 

۸1/۱- 

 محل توید
 

 میزان درآمد
 

۰۸/۱ 

۰2/۱- 

۰۸/۱- 

۰۶/۱ 

9۸/۱ 

۰۱/۱ 
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نشدده بایدد    دادن مردار واریانس تبیین برای نشان. است 9۸/۱در این تحلیل ضریب تعیین  میزان

واریانس را مدل تبیدین   12/۱گفت  توان یم ،بنابراین (.e²=129/۱)مردار خطا را به توان دو برسانیم 

ت که این بدراز  خدوبی   ین شده اسیمتغیرهای مسترل پژوهش تب ةآن به وسیل 9۸/۱نکرده است و 

اثر مستریم : دیآ یمدر تحلیل مسیر اثر کل هر متغیر از دو نوع اثر به وجود . دهد یماز مدل را نشان 

متغیرهای ی   همةغیرمستریم متغیرهای مسترل، ضرایب مسیر  آثار ةبرای محاسب. و اثر غیرمستریم

از  ی ضرایب با ضرایب مستریم هر این  اگرو  شوند یممسیر منتهی به متغیر وابسته در هم ضرب 

  .متغیرها جمع شود، حاصل جمع، کل تأثیر متغیر مسترل مورد نظر بر متغیر وابسته خواهد بود

 :نتایج محاسبات تحلیل مسیر به شرز ذیل است نیتر مهم

از میدان   -۰2/۱، امیدد بده آیندده بدا ضدریب مسدیر       شود یمطور که در مدل مسیر مشاهده  همان

تفداوتی اجتمداعی جواندان در     ثیرگذار بر میزان بیأمتغیر ت نیتر یقوعنوان  شده به عری متغیرهای ت

 ةدر مرتب. مستریم است جوانان اجتماعی تفاوتی بی این مدل شناخته شده است که تأثیر آن بر میزان

ثر از بسیاری از متغیرهای دیگر بدوده ویدی خدود     أاقراد است که خود متسرمایة اجتماعی  بعدی

متغیدر   ،بندابراین . تفاوتی اجتماعی جوانان داشته اسدت  توجهی بر میزان بی شایانطور مستریم اثر  به

دومدین متغیدر بدوده کده اثدر مسدتریم در میدزان         ،-۰۸/۱ی برابر بدا  امید به آینده اقراد با ضریب اثر

متغیرهدای شدغل، درآمدد، وضدعیت تأهدل،       ،از طرقدی . تفاوتی اجتماعی جواندان داشدته اسدت    بی

 آثدار تعیدین   بدرای . بر متغیر وابسته تدأثیر دارندد   میرمستریغتحصیالت و محل توید نیز به صورت 

در هدم ضدرب   اندد   گرقتده  قدرار که در امتداد آن مسدیر   را غیرمستریم یا مسیر غیرمستریم، ضرایبی

ه شده محاسب جوانان اجتماعی تفاوتی بی غیرمستریم متغیرهای مسترل بر میزان آثاردر زیر . میکن یم

 .است

وضعیت شغلی= { (-۸1/۱)× ( -۰2/۱)}=  ۱۱/۱   

میزان درآمد = {(91/۱)× ( -۰2/۱)}=  -۱1/۱   

میزان تحصیالت( = -۰2/۱)× ( ۰۸/۱( + )۰۸/۱)× ( 9۸/۱( = )-۱94/۱( + )۱۸/۱= ) -۱14/۱  

وضعیت تأهل( = -۰2/۱)× ( ۰۶/۱= ) -۱۸/۱  

محل توید( = ۰۱/۱)×( ۰۸/۱) = ۱۰۸/۱  
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 گيري هبحث و نتيج

شددن و رخددادهای اجتمداعی و اقتصدادی      گام با پدیددة جهدانی   مسائل اجتماعی جوانان ایران هم

ها و رقتارهدا بدا    جوانان امروز از یحاظ احساس، اعترادات، نگر . دستخو  دگرگونی شده است

 .د بدود مسائل آنان هم در اثر تحوالت پدیدآمده متفاوت خواه بنابراین،. اند های دیگر متفاوت نسل

جای توجه به مناقع قرد به تعهدات اقراد نسدبت بده دیگدران و دیگدر خدواهی       بهسرمایة اجتماعی 

و بدرعکس   تفاوتی نکنندد  شود اقراد نسبت به دیگران احساس بی توجه دارد که این عامل باعث می

تی تفداو  اعتماد و روابط اجتماعی میان اقدراد جامعده باعدث زیادشددن بدی     سرمایة اجتماعی  کاهش

تواند  می( اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی)سرمایة اجتماعی  .شود اجتماعی بین اقراد جامعه می

 ،کاقی نباشدسرمایة اجتماعی  سایر اشکال سرمایه محسوب شودب اگر مانندعنوان منبعی ارزشمند  به

تشویری یا هر عامل های  شود با اعمال اهرم پیشنهاد می شود، بنابراین، میتفاوتی اجتماعی  باعث بی

سدو  داد تدا از ایدن     هدای اجتمداعی   ها را به سمت مشارکت دیگری بین جوانان و اقراد جامعه آن

های اجتماعی آنان اقزایش یابد کده ایدن عامدل     ها و پیوندهای دوستی، سرمایه طریق، با ایجاد حلره

 .دشو  تفاوتی اجتماعی می باعث ترویت کاهش بی

عندوان ید     تفاوتی اجتماعی جواندان بده   با بیسرمایة اجتماعی  ر میزانمتغی دهد یمنتایج نشان 

 بدین جواندان  در سرمایة اجتماعی  گفت هرچه توان یم. کلی ارتباا معکوس و معناداری دارد ةساز

کداهش   یاجتمداع  یها بیها ارج داده شود، آس آن انیمسرمایة اجتماعی  به ،یریباشد، به تعب شتریب

 جده ینت نید ا. اقتیتفاوتی کاهش خواهد  و بی شیاقراد اقزا همبستگی یعیطبطور  و به اقتیخواهد 

همسدو  ( ۰۸21) عنبدری و غالمیدان   و ،(۰۸2۱) محسنی تبریدزی  ،(۰۸2۱) مجیدیپژوهش  جیبا نتا

تدوان بدا اسدتناد بده دیددگاه       تفداوتی مدی   بر کاهش بیآثار سرمایة اجتماعی  در راستای تبیین. است

نظدم اجتمداع، یعندی وقدا       ةسدازند  های اقراد جامعه، ارها و پیوستگیهنج ها، دورکیم گفت ارز 

برحسدب میدزان    قدرد هدر   ،تعبیر بوردیدو  ربنا ب ،از طرقی .استاعتماد و اطمینان مترابل  اجتماعی،

 هدای قکدری و اعتمداد    مهدارت  های قرهنگی و اجتماعی مانندد تحصدیالت،   کلی و سرمایه ةسرمای

اقراد واجدد  . گیرد کلی قرار می ةو کنار اقراد مشابه از یحاظ سرمایبد یا میدر آن پایگاهی  اجتماعی،
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همسدو و همداهنگی    نسدبت  بده واره و ایگدوی کنشدی    از عدادت  پایگاه مشابه و تعامالت مشدترک، 

 در مشدارکت  و اعتمداد  ،روابدط  ةشدبک  روی بیشدتر سرمایة اجتماعی  نظری، یحاظ به. برخوردارند

سدرمایة   .کندد  مدی  تأکیدد  مددنی  تشدکیالت  و هدا  انجمدن  قایب در گروهی های همکاری و اجتماع

 و سدازنده  ارتباطدات  برقدراری  در ها سازمان و ها گروه اقراد، اجتماعی های شبکه دستاورداجتماعی 

 ای گسترده سطح توانمندی و تجهیز به غیررسمی اغلب های شبکه این وجود. است اجتماعی مثبت

 شدود  مدی  منجدر  اجتمداعی  -سیاسدی  زنددگی  بهتر کردعمل برای شخصی -اجتماعی های تماس از

 در اجتمداعی  ارتباطدات  چگدونگی  و کیفیدت  به آن ةمطایع با توان می ،رو این از و ،(۰۸۱۱ کلمن،)

 و دیسدردی  اسدت،  برخدوردار  پدایینی  سدطح  ازسدرمایة اجتمداعی    که ای جامعه در. برد پی جامعه

 ،نبدودن  اثدربخش  احسداس  اجتماعی، بیگانگی اثر بر جامعه، های گروه یا اعضا از ی  هر اعتنایی بی

 . شد خواهد اجتماعی ساختار در شکنندگی ایجاد باعث دیگران به نسبت اعتمادی بی و نارضایتی

در . تفداوتی اجتمداعی داشدته باشدد     تواند تأثیر بازدارندگی بر بدی  می، سرمایة اجتماعی بنابراین

و از  ردمثبتدی بدر اجتمداع دا    ایة اجتماعی آثدار ثابت شده است که سرمواقع، در بسیاری تحریرات 

هدا   ، همخوان با دیگر پدژوهش براساس نتایج پژوهش. کند بسیاری از مسائل اجتماعی پیشگیری می

 . در ترویت و تحکیم ارتباطات اجتماعی استسرمایة اجتماعی  حاکی از تأثیر مثبت

دارد  ی اجتماعی جوانان رابطه معناداریتفاوت آمده، امید به آینده با بی دست ی بهها اقتهبراساس ی

(9۶2/-=r) .نتدایج  . کداهش خواهدد یاقدت    ها آنتفاوتی اجتماعی  با اقزایش امید به آینده، میزان بی

 ،از طرقدی . شود امید به آینده باعث گستر  اقق دید و روشنگری می دهد میتحریرات متعدد نشان 

روند، با توجه به اینکه اقراد جوان در آینده  ار میهر جامعه به شم ةترین عامل در توسع جوانان مهم

قعدال در   یعنوان قشر ها است و به جامعه در دست آن ةباشند و آیند ریزان و مدیران می جزء برنامه

جامعده بسدیار    ةها برای پیشدرقت و توسدع   شوند، میزان امیدواری و ناامیدی آن جامعه محسوب می

از جملده ایدن مشدکالت     بشدود  مشدکالتی در جامعده مدی    قردان امید به آینده موجدب . مهم است

موضوع امید به آینده و یدزوم   ،بر این اساس. استتفاوتی اجتماعی نسبت به دیگران و همنوعان  بی

  .استدر بین جوانان یکی از موضوعات مهم  ویژه بهاقزایش آن 

 داردب جامعده  و قرد پیشرقت آن، تبع به و اجتماعی سالمتی در خاصی جایگاه امیدواری و امید
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 امیدد . اسدت  بااهمیدت  بسیار نگر آینده و بلندمدت اهداف به جامعه ةتوسع پیشبرد در امید نرش که

 در بشدر  ةانگیز طبیعی، طور به است، قعاییت و کار به انسان برانگیزاننده و روانی و روحی حال ی 

 و مبدأ به تنسب شناخت و عرقتم از که امید. است ترس زیان به و نفع به امید با اختیاری کارهای

 و جامعده  در امدور  اصدالز  منشأ نیز و انسانی پرثمر و مفید های تال  ةهم و شود می حاصل معاد

 . است ابدی سعادت به شخ  رسیدن

 دارد معندادار  ةجواندان رابطد   یاجتماع تفاوتی یدرآمد با ب یزانآمده، م دست به های یاقتهبراساس 

(۰۸2/-=r .)یکلد  ای عنوان سدازه  جوانان به یاجتماع تفاوتی یدرآمد با ب یزانم یرمتغ ددانشان  یجانت 

 تفداوتی  یبد  یدزان کداهش درآمدد، م   یدا  یشمعنا که با اقدزا  ینبه ا. دارد یارتباا معکوس و معنادار

 یانسوار یلتحل  نتایج .استهمسو  حاضرپژوهش ة یجکه با نت یابد یم یشاقزا یاکاهش،  یاجتماع

. اقراد با نوع منزل مختل  باهم تفداوت وجدود دارد   یجوانان برا تفاوتی یب یزانم نیانگیم داد نشان

 تفداوتی  یبر بد  یکه معترد است نوع منزل مسکون( ۰۸2۱) یدیمج ةمطایع ةیجبا نت یهقرض ینا یجنتا

 . استندارد، همسو  یرجوانان تأث

 پيشنهادها

هدای   مشدارکت  ةری این است کده زمیند  شه زانیر برنامهن و یکی از راهکارهای عمده برای مسئوال

این رویده  . ندکنهای مختل  اجتماعی، اقتصادی و قرهنگی مهیا  قشر جوان در حوزه ویژه مردمی به

تددریج   و بده  کدرده اسدت  ها نوعی اعتماد به نفس و حمایت روانی اجتماعی برای آنان قراهم  به آن

بدرای ارتردای همددیی    . آید وجود می ها به در بین آنسرمایة اجتماعی  اقزایش و ترویت میزان ةزمین

نظدران،   روحدانیون، صداحب  . اجتماعی در جامعه باید هم دویدت و هدم مدردم وارد عرصده شدوند     

هرچه اعتماد اجتمداعی در   ،از طرقی. ثر باشندؤم توانند یمهمه ... و تادانمعتمدین، ورزشکاران، اس

بسترسدازی   بدرای یابد، ما بایدد زمینده را    یش میها اقزا امید به آینده در آن ،بین جوانان بیشتر باشد

ن جامعه باید با مسئوال. یابد که به تبع آن امید به آینده اقزایش می کنیماعتماد در بین جوانان قراهم 

های اعتماد اجتماعی، روابط اجتماعی بین جوانان را ترویت کنند که این امر باعدث   ریزی پایه برنامه

 . شود تفاوتی اجتماعی در جامعه می به تبع آن باعث کاهش بی باالرقتن امید به آینده و
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 هاي پژوهش تمحدودی

 یاناز پاسدخگو  یاریبسد  نکردن یهمکارزیاد برای هر ی  از متغیرها،  یها یهگو، بودن محرق شاغل

اقدراد   یاقدراد حتد   یشدتر بدر اقکدار ب   یکدار  و محتداا  یکدار  محاقظده  ،ها پرسشنامه کردن یلدر تکم

ها  داده یآور حاکم بر جامعه، جمع ای یلهو قب یتفکر سنت ،یاز طرق خورد، یبه چشم م ،کرده یلتحص

شمردن پدژوهش توسدط    یتاهم کم حاضر پژوهش های یتمحدود یگراز د .کردرا با مشکل مواجه 

تدا حدد    توانسدت  یاز موضوعات بود که م یبرخوردکردن با بعض ای یرهو سل یاناز پاسخگو یبعض

 پدژوهش  هدای  یتمحددود  یگدر از د هدا  یآزمودن یروان یروح یتوضع .یفزایدب کار یامکان به غنا

 ی،اجتمداع  تفداوتی  یهر بعد از پرسشنامه به خصوص در ب یها شمار پرسش های یناهماهنگ. است

مدورد بحدث در    هدای  یتمحددود دیگدر  از ب حدذف شددند   ها پرسشاز  یاریصورت که بس ینبه ا

 .بودحاضر پژوهش 
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 .یشناس روان 
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