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تاریخ دریافت -3114/3/13 :تاریخ پذیرش3111/4/3 :

متن حاضر درصددد ررر دی شدر یط آنومید و مشدارت تتادا ی تو ندا در دو تشدور یدر و
 .ز ین منظر ،پس ز رسط فضای مفهومی موضوع ،ز رویکردهای نظدری آندومی
تاتیکستا روده
تتاا ی میل دورتیم ،تئوری ری ازمانی تتاا ی ر ررت مدرتن و تئدوری حسدا زخدودریگدانگی
 .را تارررد روش پیادای و ردا دتفاده ز تکنید
ملوین یان رر ی تبیین موضوع تفاده شده
پر شددنامب رددر روی  867نفددر ز تو نددا 02د  02ددا ب تددب ز ری د روش ناونددبگیددری خوشددب ی
چندمرحلب ی ز دو شهر تهر و دوشنبب نتخاب شده رودند ،ال ات مورد نیاز تاعآوری شد .ردر ی
آورد رو یی شداخصهدا ز
آورد تبار شاخصها ز تبار محتو یی صوری ،رر ی رب د
رب د
 .یافتبهای پژوه نشا میدهد الوه رر
تفاده شده
ضریب آ فای ترونباخ را د منۀ صفر تا ی
ینکب رین مشارت تتاا ی تو نا در دو تامعۀ یر و تاتیکستا تفاوت معنداد ری مشداهده شدده
 ،متغیرهدای حسدا نارهناداری تتادا ی ،حسدا ریگدانگی تتادا ید یا دی و حسدا
زخودریگانگی ر رطۀ معناد ری ر را مشارت تتاا ی تو نا نشدا د دندد و درماادوع 62درصدد ز
و ریانس مشارت تتاا ی تو نا ر در دو تامعۀ یر و تاتیکستا تبیین تردند.

کلیدواژگان
حسا

زخودریگانگی ،حسا

ریگانگی تتاا ید یا ی ،حسا

نارهناداری تتادا ی ،مشدارت

تتاا ی..

 .3این مقاله برگرفته از رسالۀ پژوهشی دکتری جامعهشناس ی ب ا نن نا «بررس ی و مقایس ۀ مش ارکت
اجتمانی جنانا در دو کشنر ایرا و تاجیکستا و شناسایی ننامل مؤثر بر آ » است.
 .2دکتری جامعهشناسی ،استاد گروه فلسفۀ اجتمانی آکادمی نلنم جمهنری تاجیکستا /دوشنبه.
 .1ننیسنده مسئنل ،دکتری جامعهشناسی از گروه فلسفۀ اجتمانی آکادمی نلنم جمهنری تاجیکستا /
دوشنبهmojtabaabbasighadi@yahoo.com .
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مقدمه
مروزه فر یند تو عب و ربخصوص تو عۀ پاید ر مهمترین دغدغدب و نگر ندی مسدئو

ریشدتر

تشورها ربویژه تشورهای در حال تو عب قلاد د میشود .ین مدر خدود مسدتلبه ردبتدارگیری
تعد دها و تو ناندیهای نسانی ز ی
مر حل مختلف تو عب ز وی دیگر

و و مشدارت  1فعا ندب و مسدتار فدر د تامعدب در
 .ز ین منظر و ژۀ مشارت

را رح مقو ۀ تو دعب ز

دهۀ 1292و را ضرورت رشد مفاهیای چو رشد قتصادی ،تو عۀ قتصادی ،تو عۀ تتادا ی
مطرح و ز و خر دهۀ 1292ربمنب دۀ مفهدومی مهدم در مباحدو تو دعۀ قتصدادی و ردب دنبدال
شکس ررنامبهای قتصادی دنبال و را خره را شکلگیدری و ژۀ تو دعۀ پایدد ر در دهدۀ1282
مفهومی و یعی رب خود گرف  ،رب وریتب در تو عب ز نوع خیر ( تو عۀ پایدد ر ،،مشدارت
ر و یلۀ تو عب رب شاار آورده

؛ ربگونب ی تب ز آ ربمنب ۀ حلقۀ گاشددۀ فر یندد تو دعب

یاد میتنند (تائوتری .،1782 ،رنارر ین ،مروزه تاتر ررنامبریبی محلدی ،ملدی و ردین اللدی ی
وتود د رد تب یکی ز رخ های مهم آ مشارت و نگیبش تتادا ی مدرده نباشدد؛ مدا ردب
مشارت مرده ربمنب ۀ ر هکار الی و مدؤثر در مکدانیبه تو دعب تاتدر پرد ختدب شدده د ؛
درحا یتب تو عۀ پاید ر ردو مشارت
مشارت

( زتیا .،029 :1778 ،ریشد

مردمی مکا پذیر نیس

اومی و فر گیر ربمنب ۀ یکی ز حقوق ا ی دموتر تی

تلقی میشود .هاا گونب تب میرد ل 0شاره میتند در مشارت
د ده میشود تب در اختن آیندده و تعیدین رنوشد

ردر ی فدر د ید

تامعدب

اومی 7رب مدرده یدن فرصد

خدود دهیم و شدری

محسنی تبریبی .،1 :1762 ،وتلی و مار د نیب رر ین راورند تب «مشارت

شدوند ( زتیدا و
و دیلۀ فدب ی

و

توزیع مادد فرص های شرت تستن در تصایمگیریهای تتاا ی و هایاری در مر تو دعب
و رهرهمندشد ز ثار ت آ تلقی میشود ( وتلی و مار د  .،70 :1782 ،مدارتو

و و تدو

9

ا ی مشارت در زندگی تتاا ی ر در ب طح یاداد شدهروند ررتسدتب،
های و نق
تامعۀ رهتر و نیب شیوۀ حکومتگری مطلوب ررشاردند .ز ین منظر میتو رب رتباط تنگاتند
مشارت
دموتر تی

و مرده ا ری پی ررد؛ ز ی

رف ،مشارت

تحق یارد و ز وی دیگر ،مشارت

میتو ندد در رسدتر نظداههدا و تامعدۀ

رب یااد ی

تامعۀ مرده ا ر تا

خو هد

1. Participation
2. Mirdal
3. Population Participation
4. Marcos & Walton
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ترد .زیر ز ری یااد شهروند مشارت تو و فعال و گسترش هاکاریهای میدا فدر د و
هاچنین شیوههای مطلوب حکومتگری رب گسترش مرده ا ری یاری خو هد تدرد .بتدب رایدد
گف تب مشارت آگاهانب ،مستار و پاید ر تب در ید تامعدب نهادیندب شدده راشدد؛ مدیتو ندد
هدددفهددای فددوق ر تددنمین تنددد (مددارتو و و تددو 9 :0220 ،د  6رددب نقددل ز دداروخانی و
میرپناهی70 :1778 ،د  .،77رب ورتلی ،ز مفهوه مشارت
مختلفی تب رر آ مترتب

را توتب ردب حدوزههدا و قلاروهدای

؛ تعاریف مختلفی رب ال آمدده د  .یدن مفهدوه تنبدبهدای

مختلف رو نی ،تتاا ی ،یا ی ،فرهنگی و قتصادی د رد تب ردا توتدب ردب ویژگدیهدای هدر
تامعب ،تلوههای خاصی رب خود میگیرد (غفاری و نیازی02 :1776 ،د 71؛ حامدمقدده:1782،
 .،077در ین میا  ،مشارت
رنوش

تتاا ی 1رر نو ع تن های فدردی و گروهدی در تهد

تعیدین

خود و تامعب و تنثیرگذ ری رر فر یندهای تصایمگیری دررارۀ مدور ادومی دالق

میشود (رضدایی99 :1789 ،؛ غفداری و نیدازی .،1776 ،ز درف دیگدر ،شدناخ

مشدارت

تتاا ی در تو مع یر و تاتیکستا گرچب ز وی صاحبنظر و ربخصوص ندیشاند
رب د یل و و مل گوناگو تب میتو آ هدا ر در دو دطح
تو عۀ تتاا ی دور ناانده
اختاری و تنشگر

نسانی بقبرندی ترد؛ مشارت

متن حاضر درصدد ررر ی ب متغیر حسا

تتاا ی رشد و تد وه پید نکرده

ریهنااری تتاا ی ،حسا

.

زخودریگدانگی و

ریگانگی تتاا ید یا ی در ر رطب را مشارت تتاا ی تو نا دو تامعۀ یر و تاتیکستا
تب در شر یط آنومیکی تامعب رروز پید میتند.

مفهوم مشارکت اجتماعی و ابعاد آن
«مشارت
دخا
اومی

تتاا ی در معنای و یع درررگیرندۀ نو ع تدن هدای فدردی و گروهدی ردبمنظدور
در تعیین رنوش
« (مارتو

خود و تامعب و تنثیرنهاد رر فر یندهای تصایمگیری درردارۀ مدور
و و تو  ،9 :0220 ،ردب نقدل ز داروخانی و میرپنداهی70 :1778 ،د

 .،77در تعریفی دیگر آمده

« :مشارت

در حوزۀ تتاا ی متضان نو ع فعا ی های فردی

یا تاعی رر ی تنثیرگذ ری رر تصایمگیریها و یا هدای د دتگاههدای ادومی ز دطوح
« (محسنی تبریبی .،127 :1762 ،رنارر ین ،میتو گف « :مشدارت
پایین تا طوح را تر
تتاا ی طوح فعا ی

ز ضوی

اده در ناانها (محلی ،خیریب ،شغلی ،و فعا ی

در ین

1. Social Participation
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ازما ها تا فعا ید هدایی ز قبیدل مالقدات ردا مقامدات دا ی مالکتدی (نااینددگا مالدس،
وزر و ، ....یا نگارش نامب و گب رش رب آ ها ربمنظور رح مشکالت و درخو د
تغییر یا

صدالح و

ها ر درررمیگیرد( «.رضایی .،99:1789 ،تسلرد رر ویژگی د و لباندب ،نتخداری و

غیر نتفا ی رود ین فر یند تنتید د رد تب ررمبنای ین ویژگیها مشدارت

تتادا ی در شدکل

نهادی ش ز نهادهایی چو ماامع دو تی ،نهاد خدانو ده و مؤ سدات نتفدا ی مادب مدیشدود
( تسلرد ،19 :1292 ،رب نقل ز غفاری و نیازی .،16 :1776 ،رنارر ین ،هاکاری مدرده در ندو ع
گروه ررنامبهای تتاا ی خاصب ناانهای د و لبانب و ازما های غیردو تی د ل رر مشارت
تتاا ی ر میتدو

تتاا ی قلاد د می شود (محسنی تبریبی .،127 :1762 ،شکال مشارت

رب دو صورت مطا عب تدرد :دف ،مشدارت ر دای (نهدادی ،تدب درردرگیرنددۀ ضدوی در
ازما ها ،ناانها و تلوپها را فعا ی های ررنامبریبیشده در ی زمدا و مکدا مشدخص
و ب ،مشارت
مشارت

غیرر ای تب خود درررگیرندۀ دو نوع مشارت

تفاقی شامل مشارت

را خیریبهایی تب در ته

تا

تفداقی و پایدد ر د ؛

در فعا ی های گروهی را فو صل نامنظم

؛ مثدل هاکداری

رب محروما و فر د خاص تشکیل میشود .مشدارت

پایدد ر

تب شامل مشارت قا دهمند و فعا ی در گروههایی تب ربصدورت مؤ سدب و دازما نیسدتند
و ی نسبتاً د ئای و هایشگی ند .ضاناً را توتب هدف نیب دو نوع مشارت ر میتو ناه ررد.1 :
مشارت
 .0مشارت

رب ری تب شامل فعا ی هایی
هدفاند تب مشارت

تب خارج ز گروه مشارت تننده هد ی

تتاا ی ربصورت خودتفا ،هدفاند و تحد

میشدود.

نظدارت خدود

( helly, 2001: 2 -4رب نقل ز یبد پناه126 :1776 ،د  .،128رب ورتلدی ،در ررر دی
ضا
مفهوه مشارت (در یناا مشارت تتاا ی ،در نااه الی ،چهار شاخص و نصر رب شدرح
ذیل ضروری

 .1 :آگاهی :مطلعرود فرد ز وظایف و حدود و ختیدار ت خدود در فر یندد

مشارت ؛  .0تصایمگیری :مؤثررود فرد در ربتارگیری تصایم در دازما هدای مشدارتتی؛ .7
هاکاری و شرت د شتن :حضور یا هاکاری در مدور مرردوط ردب دازما هدای مشدارتتی؛ .9
رضای د شتن :حسا خوشایندی فرد ز حسن نااه مور ( میر ندی .،1772 ،ردب ریدا دیگدر
میتو ین چهار شاخص ر در دو رعد ذهنی (آمادگی رو نی ،و ینی ( ال مشارتتی ،قلاد د
ترد و چنین گف

تب شاخص آگاهید شتن و تصایمگیدری رعداد ذهندی مفهدوه مشدارت

ر

تشکیل میدهند و شاخصهای هاکاری و شرت ترد و رضدای د شدتن رعداد یندی مفهدوه
مشددارت تتاددا ی ر تشددکیل مددیدهنددد (غفدداری و نیددازی .،22 :1776 ،شددکل 1رعدداد و
شاخصهای مشارت تتاا ی در پژوه حاضر نشا میدهد:

قادی و شاه نظر /بررسی شرایط آننمیک و مشارکت اجتمانی ...
مشارت

ر ای

فر یند
مشارت
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غیرر ای

مشارت

رعد ینی

رعد ذهنی

تصایمگیری و تاایل
د شتن رب مشارت

آگاهی ز فر یند
مشارت

رضای د شتن ز مشارت

شرت ترد

ضوی د شتن
شرت

در تصایمگیری

د شتن فعا ی

تر یی

نظارت د شتن
شکل .1ابعاد و شاخصهای مشارکت اجتماعی جوانان در پژوهش حاضر

چارچوب نظری
میل دورتیم 1نخستین ندیشاندی
تتاا ی پرد ختب

تب را مفهوه « آنومی« 0رب تبیین نو ع صور نارهناداری

 .و در ال  1782و ژۀ «آندومی« ر و رد فرهند

تامعدبشنا دی تدرده

 .بتب رعد ز و تسانی دیگر نیب زتالب ر ردرت مدرتن 7ز یدن و ژه ردر ی تبیدین مسدائل
تتاا ی تفاده تردند .آنومی در تعریدف دورتدیم شداره ردب ندو ی ردیقا ددگی ،خدتالل و
گسستگی در نظاه تتاا ی د رد ( تیویتسدو1777 ،؛ آرو  1788 ،و تر یدب .،1770 ،دورتدیم
ریهنااری ر رب مفهوه فقد

تااع دررارۀ هد ف تتاا ی و نتظار ت تاعی و آنچب تامعدب

ربمنب ۀ قو د و گوهای ال رر ی ضای خود متصور شده

 ،رب تدار مدیردرد .دورتدیم
1. Emile Durkheim
2. Anomie
3. Rabet Merton
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قیده د رد تب حدود خو تبهای فرد در تامعب تارع هناارهای خاصی
هناارها و ضو رط

و ز رید یدن

تب فرد میتو ند تاایالت ،خو ه ها و خو تبهای خود ر محدود و

در حدی معتدل و الی تنظیم تندد .در صدورتی تدب هناارهدای تامعدب دچدار شکسدتگی و
گسستگی شوند ،فرد دیگر قادر نیس

ر رطۀ منطقی رین خود و تامعب ررقر ر تند و در پیدروی

ز قو نین ،هدف ها و رفتارهای خود ر تنظدیم تندد .در چندین شدر یطی د تدب فدرد دیگدر
ضو رطی رر ی رفتار خود ند رد و در حا ریهنااری و نارسامانی رب ر میررد .ین نارسامانی
در رفتار و تن

و حتاال ینکب فرد در چندین شدر یطی د د

و متالی و منعکس

ردب

رفتاری ربند تب ز نظر تتاا ی هناارشکنی و نحدر ف شدناختب شدود ،زیداد د  .دورتدیم
آنومی ر در دو طح فردی و تتاا ی رب تار ررده د  .1:آندومی در دطح فدردی1؛ ندو ی
نارسامانی فردی

تب منار رب گسستگی و شکستگی نسدا و معیدار رفتدار وی مدیشدود.

ناونۀ رارز چنین رفتاری ر میتو در حسا

زخود ریگانگی فر د مالحظب ترد .0.آندومی در

طح تتاا ی0؛ آنومی در ین طح ریانگر نو ی ختالل در نظداه تتادا ی د

تدب در آ

حسا ات فرد را توتب رب یستم تتاا ی نایده میشود .زمانی تب تدو ز تتادا ی وتدود
ند شتب راشد ،فرد فاقد و یلۀ زه ردر ی تنظدیم رفتدار خدود و تطبید آ ردا معیارهدای مقدرر
تتاا ی
ربصورت حسا

(محسنی تبریبی 97 :1782 ،و ،1777؛ حد تد ل چنین رفتاری ماکدن د
ریگانگی تتاا ید یا ی و نو ع تژرفتاری و حد نهدایی آ ماکدن د

ربصورت خودتشی رروز تندد ،ناوندۀ آ ر مدیتدو در خودتشدی آنومید

مالحظدب تدرد.

رب ورتلی ،دورتیم مضاو ریگانگی ر در ریمعنایی و ریهناداری ناشدی ز شدر یط آنومید

مید ند تب ربد یل نتقال تامعب ز هابستگی مکانیکی رب هابستگی رگانیکی 7یااد شده د

تب نتیاۀ آ تد یی فرد ز نظاه تتاا ی

(آرو  .،761 :1788 ،رب نظدر دورتدیم نسدااه

رگانیکی ضعف درونی و ذ تی اده ی د رد تب هاا تب دبل و ردیثبداتی آ

د  .و معتقدد

نتقال تامعب ز هابستگی مکانیکی رب هابستگی رگانیکی بب میشود تدب رزشهدا و
هناارهای تتاا ی تدریااً ناپدید شود و در وض منافع منفرد ،متنوع و تفکی شددۀ فدردی
هار ه را حسا

پریشانی و حسا

ریگانگی تتاا ید یا دی متظداهر شدود و زمیندۀ ردروز

مشددکالت فددردی و تتاددا ی زتالددب تدداه

مشددارت

تتاددا ی فددر د در ددطح ید

تامعددب

1. IndividualAnomie
2. Social Anomie
3. Mechanic Solidarity
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فر هم آید .ر ررت مرتن 1نیب هاچو دورتیم عی ترد را تفاده ز مفهوه «آنومی« ردب تحلیدل
چگونگی گسستگی و ده رتباط رین فرد و اخ

تتاا ی رپرد زد (تر یب1770 ،؛ تو دلی،

 1789و تیویتسو .،1777رب قیدۀ مرتن هاا گوندب تدب رفتدار تطدار گر یاندب و دازگار نب ز
اخ تتاا ی نشئ میگیرد؛ رفتار نا ازگار نب و منحرف نیب محصو ی ز اخ تتادا ی
 .رب ریا دقی تر مرتن آنومی ر ی

متغیر و رستب مید ند تب ز وی داختارهای تامعدب

خصوصاً اختار فرهنگی یاداد مدیشدود .درو قدع مدرتن فرهند
مهمترین اختار تتاا ی در نظر میگیرد و آ ر ل
فرهن

ر در هدر نظداه تتادا ی

رفتارهای آدمی تلقی مدیتندد .مدرتن
0

هر تامعب ر متشکل ز ب تبء مید ندد تدب بدارت ندد ز .1 :هدد ف فرهنگدی ؛ .0
7

و ایل و رب ر فرهنگی ؛ و  .7قو د و هناارها تب حاتم رر نتخاب هد ف و و دایل حصدول
رب آ هد ف هستند  .ز دید مدرتن هدد ف فرهنگدی ،مااو دب نتظدار ت گدروه یدا تامعدب ز
ضا  .هاچنین ز دید مرتن هر فرهنگی رب ر و و دایل و مسدیرهایی ر تعریدف و تعیدین
میتند و در ختیار ضا قر ر میدهد تا ربو طۀ آ خود ر رب هد ف فرهنگی رر انند .قو د
و هناارها نیب ناظر و حاتم رر نتخاب هد ف فرهنگی و و ایل فرهنگی ندد (ریتدبر 1779 ،و
تو لی .،1789 ،رعد ز آ مرتن تد ل میتند تب گر فر د تامعب رب یدن هدد ف و و دایل
حصول رب آ گرد نهند ،مشکلی پی

نخو هد آمد .و دی گدر فدر د خدالف آ رفتدار تنندد،

ربگونب ی تب میا هد ف فرهنگی ،و ایل فرهنگی و رو رط میا آ هدا ناهاسدازی ردب وتدود
آید؛ شر یطی رب وتود میآید تب آندومی نامیدده مدیشدود .رندارر ین ،ز دیدد مدرتن آندومی یدا
ریهنااری معلول رو رط و منا بات میا

ب تبء هد ف فرهنگی ،و دایل فرهنگدی و قو دد

 ،بتب مااو اً نب رب ور تد گانب یعنی شر یط آنومی

ربتنهایی ز هیچ ی

ز ین و مدل

(هدف ،و یلب و قو د ،ررنایخیبد رلکب ز رو رط خاص میا آ ها پدید میآید .مرتن رر پایدۀ
و تن های گوناگو فر د رب هد ف و و ایل فرهنگی پنج نوع آرمانی رب وتود آورد تب تدبء
نوع ول تب همنو گر نامیده میشود ،چهار نوع دیگر نارهناار محسوب میشوند .تدول 1یدن
پنج نوع آرمانی ر نشا میدهد:
جدول .1حالتهای مختلف تطابق با توجه به اهداف فرهنگی و وسایل نهادیشده
1. Robert Merton
2. Cultural Goals
3. Cultural Means
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حا های تطار و نتخاب

هد ف فرهنگی

و ایل فرهنگی تنییدشدۀ
تتاا ی

ازگاری ،هانو یی ،تطار

میپذیرند ()+

میپذیرند (،+

میپذیرد ()+

نایپذیرند (،-

ن گر یی ،شعائرگر یی

نمیپذیرند ()-

میپذیرند (،+

قبنشینی ،نبو گر یی

نمیپذیرند ()-

نایپذیرند (،-

غیا و شورش

نایپذیرد ،تانشین میشوند ( ، 

نایپذیرد ،تانشین میشوند ( ، 

رد

و نوآوری

*منبع تیویتسو ،19 :1777 ،تر یب 1770 ،و تو لی1789 ،
رنارر ین ،رر ا

نظریۀ مرتن در صورتی تب فر د تامعدب در گدروه ول یعندی دازگاری،

هانو یی ،تطار راشند؛ د ر ی مشارت
راشند؛ حسا

تتاا ی را و در صورتی تب تبء چهدار گدروه دیگدر

نارهنااری تتاا ی و تاه

مشارت

تتاا ی پایین در تامعب ر د رند.

ملوین یان 1ریشتر متوتب زخودریگانگی رود .زخودریگانگی تاررب ی درونی
گسستن فرد ز خویشتن هار ه
مقتضیاتی ناچار رب قبول نق

 ،ریگانگی فرد را خویشتن رد ته

میشود و حتی ردو آنکب دقیقاً رد

در چنین وضعیتی

دا ری تدیدد،

تب در آ نسا ها قادر رب فر گیری نحدوه و چگدونگی تنتدرل

و قب و نتایج اال و رفتارهای خود نیستند .شیوۀ تنترل و مدیری
تتاا ی ربگونب ی

تدب ردرحسدب

تقاد د شتب راشد رب اال

آ میپرد زد ( اروخانی .،01 :1782 ،یان یادآور می شود تب اختار دیو
شر یطی ر رب وتود آورده

تب ردا

تامعب ردر نظداه پداد ش

تب فرد رتبا ی رین رفتار خود و پاد ش تامعب نایتو ند ررقر ر تندد؛
تب حسا

زخودریگدانگی ردر فدرد غلبدب مدیتندد و و ر ردب تنشدی
0

نا ازگار نب در قبال تامعب وق میدهد .رنارر ین ،یان بقبرندی معروفی ر در مقا ب ی ریدا
ترد و در آ پنج شاخص ر در ریگانبترد نسا ز خویشتن ررشارد تب هر ی

ربتنهدایی یدا

1. Melvin Seeman
2. On The Meaning Of Alienation, American Sociological Review , 1959.
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در رتباط را شاخصهای دیگر در زخودریگانگی نسدا هدا مؤثرندد (محسدنی تبریدبی:1782 ،
 .،97پنج شاخصی ر تب ملوین یان در زخودریگانگی نسا ها مؤثر مید ندد ،بدارت ندد ز:
ریقدرتی :1حسا

 .1حسا

تب فرد حتاال میدهد تب

ریقدرتی بارت ز ین تصور

ال و ریتنثیر راشد و نتایج مورد نتظار و ر ررآورده نسازد (توزر و روزنبرگ.،922 :1787 ،
ریمعنایی :0در ین حا

 .0حسا

فرد حسا

میتند .هیچ ر هناایی رر ی نتخداب دلو

و قیدددۀ خددود نددد رد .رنددارر ین ،دچددار رهدداه و ش د

و تردیددد مددیشددود و ناددیتو نددد در

تصایمگیری ،قیدۀ خدود ر ردا دتاند ردهای فرهنگدید تتادا ی موتدود در تامعدب وفد
دهددد .7 .حسددا

رددیهنادداری :7رددیهنادداری د دد

رددر وضددعیتی د رد تددب در آ

هناارهای تتاا ی تب لو فردی ر نظم میرخشد ،در هم شکستب شدده یدا تدنثیر خدود ر
رددبمنب ددۀ قا ددده ز د د
تتاا ی :9ین حا

د ده د

(تددوزر و روزنبددرگ .9 .،910 :1787 ،حسددا

شاره رب تد یی فرد ز تامعب ش الق میشدود ( .،Johnson, 1975ردب

ریا دیگر رب حا تی گفتب میشود تب فرد حسا
شددده د

میتند را رزشها و هناارهای تامعب ریگاندب

و مددیخو هددد ز دیگددر تنددارهگیددری تنددد ( ددتوده .9 .،099 :1772 ،حسددا

زخودریب ری :9رب حا تی گفتب می شدود تدب شدخص نسدب
راورهای

نددبو ی

ردب حسدا

ریگانب میشود .در چنین وضعیتی شخص ز خویشتن خوی

و قعدی ،القدبهدا و
تد میشدود ،زیدر و

ز هیچ چیب رب خا ر خود آ چیب ذت نایررد ( توده .،096 :1772 ،رنارر ین ،فردی تب دچار
ین ویژگیها یعنی حسا
میتند و رنارر ین ،حسا

ریقدرتی ،ریهنااری ،ریمعنایی شده راشد؛ حسا

زخودریب ری

تنهایی و نبو ی تتاا ی میتند و ز نااه فعا ی هدای تتادا ی

راز میماند.

1. Powerlessness
2. Meaninglessness
3. Normlessness
4. Social isolation
5. Self - Estrangement
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فرضیههای پژوهش
الف) فرضیههای کلی پژوهش
تتاا ی تو نا در دو تشور یر و تاتیکستا تفاوت معناد ری وتود د رد.

 .1رین مشارت

 .0رین و مل نارهنااری مؤثر رر مشارت

تتاا ی تو نا در دو تشدور یدر و تاتیکسدتا

تفاوت معناد ری وتود د رد.

ب) فرضیههای جزئی پژوهش
 .1رین حسا

ریهنااری تتاا ی تو نا و مشارت

تاتیکستا ر رطۀ معکو

وتود د رد.

 .0رین ریگانگی تتاا ید یا ی تو نا و مشارت
تاتیکستا ر رطۀ معکو
 .7رین حسا
 .4رین حسا

تتاا ی آندا در دو تشدور یدر و

وتود د رد.

ز خود ریگانگی تو نا و مشارت

تاتیکستا ر رطۀ معکو

تتادا ی آندا در دو تشدور یدر و

تتادا ی آندا در دو تشدور یدر و

وتود د رد.
ز خود ریگانگی آنا در دو تشدور

ریهنااری تتاا ی تو نا و حسا

یر و تاتیکستا ر رطۀ مستقیم وتود د رد.
 .5رین ریگانگی تتاا ید یا ی تو نا و حسا

ز خدود ریگدانگی آندا در دو تشدور

یر و تاتیکستا ر رطۀ مستقیم وتود د رد.

روش پژوهش
الف) نوع روش پژوهش و ابزار گردآوری دادهها
پژوه

حاضر رب حاظ ندوع و ماهید

آ در زمدرۀ پدژوه هدای تبییندی و ردب حداظ روش

گردآوری د دهها ،تبء پژوه های تاّی ز نوع مطا عات پیاایشی محسوب میشود .تددول0
پایایی (رو یی ،شاخصها و گویبهای متغیرهای پژوه
هابستگی پایینی نسب

ر رعدد ز حدذف گویدبهدایی تدب ز

رب گویبهای دیگر ررخورد ر رودند ،نشا میدهد:
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جدول .2پایایی (روایی) متغیرهای پژوهش
رعاد

نوع

و رستب

شاخص

مقد رآ فا
آ فای
آ فای

متغیر

متغیر

مشارت

تتاا ی

مستقل
ریگانگی
تتاا ید
یا ی

شر یط آنومی

حسا
ریهنااری
تتاا ی

رعاد

تل

رعد ذهنی

آگاهی
تصایمگیری

2/82
2/72

2/82

رعد ینی

شرت د شتن

2/87

رضای د شتن

2/81

میل رب ردرینی
میل رب ری تاادی
حسا
حسا

2/89

نبو و تنهایی
پوچگر یی

حاتمشد رو رط رر ضو رط

2/87

تو ل رب ر ههای نامشروع
رر ی ر ید رب هدف
ده ر ای

حسا ز خود
ریگانگی

رو یی

قو نین

حسا ریمعنایی
حسا ریقدرتی
حسا ریهنااری

2/81

نبو ی تتاا ی
زخود ریب ری

ب) جامعۀ آماری
رب ورتلی ،تامعۀ آماری در ین پژوه درررگیرندۀ تلیۀ تو نا 02د  02ا ب ی د تدب در
اتن دو شهر تهر ( یر  ،و دوشدنبب (تاتیکسدتا  ،رودندد .رر دا گدب رش
زما پژوه
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مرتب آمار دو تشور ،شهر تهر  1/226/627نفر تاعی

02د  02ا ب د شتب

تدب ز یدن

تعد د ،حدود  262/292نفر مرد و حددود  276/677نفدر ز هسدتند .هاچندین شدهر دوشدنبب
02د  02ا ب د شتب

 1/980/122نفر تاعی

تب ز ین تعد د ،حدود 892/722نفر مدرد و

حدود 871/722نفر ز هستند.

ج) تعیین حجم نمونه
رر ی تعیین حام ناونب را در ختیار د شتن تامعۀ آماری ز قا دۀ ناونبگیری توتر د شدارپ
تب رب قر ر ذیل

تفاده میشود:

1/ 906 / 608(1.96) 2  0.5  0.5
 384
1 / 906 / 608(0.05) 2  (1.96) 2  0.5  0.5

n

هاچنین ز تعد د  779نفر و قع در حام ناونۀ شهر تهر 129 ،نفر ر مرد و  172نفدر ر
زنا رر ا

قا دۀ ناونبگیری مند هال 1و دیگر ( ،1272تشکیل میدهند.
1 / 472 / 100(1.96)2  0.5  0.5
 384
1 / 472 / 100(0.05)2  (1.96)2  0.5  0.5

n

هاچنین ز تعد د  779نفر و قع در حام ناونۀ شهر دوشنبب 127 ،نفر ر مرد و  121نفدر
ر زنا براساس قاعدۀ نمونهگیری مندن هال و دیگران ( )1191تشکیل میدهند.

د) روش نمونهگیری
شیوۀ ناونبگیری در ین پژوه

در هر دو تامعۀ آمداری تدبء گدروه ناوندبگیدری حتادا ی

( حتاال رر رر حضور تلیۀ فر د تامعۀ آماری در فر یندد ناوندبگیدری ،و ز ندوع ناوندبگیدری
خوشب ی چندمرحلب ی

0

.

1. Mendenhall, L. A
2. Multi -Stage Cluster sampling
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یافتههای پژوهش
الف) تحلیل توصیفی دادهها
متغیر وابستۀ پژوهش
و رعاد آ ر رر ا

تدول 7توزیع فر و نی متغیر و رستۀ پژوه
تاتیکستا نشا میدهد:

تامعۀ آمداری تدل یدر و

جدول .3توزیع فراوانی متغیر وابستۀ پژوهش و ابعاد آن براساس جامعۀ آماری کل ایران و
تاجیکستان
مشاهد ت
معتبر

را

متو ط

پایین

867

88

979

198

فر و نی

122/2

12/1

62/9

02/9

درصد
معتبر

779

-

077

26

فر و نی

122/2

-

89/2

09/2

779

88

096

61

122/2

02/1

69/1

19/2

بقات

درصد

تامعۀ
آماری

تل

یر

معتبر

مشارت
تتاا ی

فر و نی
درصد

تاتیکستا

معتبر

متغیرهای مستقل پژوهش
تدول 9توزیع فر و نی متغیرهای مستقل پژوه
یر و تاتیکستا نشا میدهد:

و رعاد آ ها ر رر دا

تامعدۀ آمداری تدل
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جدول .4توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای مستقل پژوهش براساس جامعۀ آماری کل ایران
و تاجیکستان
مشاهد ت
معتبر

را

متو ط

پایین

بقات

تامعۀ
آماری

متغیر

867

079

909

2

فر و نی

تل

ریگانگی

122/2

72/6

67/0

1/0

درصد معتبر

779
122/2

72
07/0

076
89/9

2
0/7

فر و نی
درصد معتبر

یر

779

196

077

-

فر و نی

تاتیکستا

122/2
867
122/2
779

77/2
26
10/9
12

60/2
698
79/0
792

09
7/7
09

درصد معتبر
فر و نی
درصد معتبر
فر و نی

122/2
779
122/2

9/2
88
02/1

77/9
728
82/2

6/9
-

درصد معتبر
فر و نی
درصد معتبر

تاتیکستا

867

68

607

87

فر و نی

تل

122/2

7/8

71/1

12/0

درصد معتبر

779
122/2
779

8
1/7
62

728
82/2
716

82
17/0
7

فر و نی
درصد معتبر
فر و نی

122/2

19/6

70/7

0/1

درصد معتبر

تل
یر

تتاا ی– یا ی

حسا
نارهنااری
تتاا ی

حسا
زخودریگانگی

یر
تاتیکستا

ب) تحلیل استنباطی دادهها
تحلیل تنبا ی د دهها در ب مرحلب رب شرح زیر نااه میگیرد:

تحلیل مقایسهای و آزمون فرضیههای کلی پژوهش
در مرحلۀ ول ز تحلیل تنبا ی د دهها را دتفاده ز تحلیدل مقایسدب ی ردب دو فرضدیۀ تلدی
پژوه رب شرح زیر پا خ د ده میشود:
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فرضیۀ تلی یکم پژوه  :رین مشارت
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تتاا ی تو نا در دو تشور یدر و تاتیکسدتا

تفاوت معناد ری وتود د رد.
جدول .5آزمون  tمستقل برای مقایسۀ تفاوت میانگینهای اختالفی متغیر وابستۀ پژوهش در دو
جامعۀ آماری ایران و تاجیکستان
معناد ری
آزمو T

df

نسب
T

خطای
معیار

تفاوت
میانگینها

میانگینها فر و نی

آماری

تفاوتها
2/222

897

6/791

2/189

1/121

2/222

866

9/098

2/169

1/109

2/222

962

7/967

2/072

0/202

2/222

19/627 920

2/712

9/960

2/127

1/720

2/167

2/017

982

تامعۀ

متغیر
مشارت

78/96

779

یر

97/96

779

تاتیکستا

19/76

779

یر

16/96

779

تاتیکستا

12/99
10/96
17/27

779
779
779

یر
تاتیکستا
یر

17/99

779

تاتیکستا

8/28

779

یر

رعد

8/08

779

تاتیکستا

رضای د شتن

تتاا ی
رعد آگاهی
رعد
تصایمگیری
رعد
شرت ترد

هاا گونب تب تدول 9نیب نشا میدهد:
 .1را توتب رب ینکب مقد ر Tمحا ببشده ( ،t =6/791ردا درتدۀ آز دی ( ،df=897ز مقدد ر
رحر نی  Tتدول ( ،t =0/706در طح معناد ری ( ، =2/21ربرگتر د  ،فرضدیۀ پدژوه
مبنی رر ینکب رین مشارت تتاا ی تو نا در دو تشور یر و تاتیکستا تفاوت معنداد ری
وتود د رد ،تنیید میشود.
 .0را توتب رب ینکب مقد ر  Tمحا ببشده ( ،t =9/098ردا درتدۀ آز دی ( ،df=866ز مقدد ر
رحر نی  Tتدول ( ،t =0/706در طح معناد ری ( ، =2/21ربرگتر د  ،فرضدیۀ پدژوه
مبنی رر ینکب رین رعد آگاهی مشدارت تتادا ی تو ندا در دو تشدور یدر و تاتیکسدتا
تفاوت معناد ری وتود د رد ،تنیید میشود.
 .7را توتب رب ینکب مقد ر  Tمحا ببشده ( ،t =7/967ردا درتدۀ آز دی ( ،df=962ز مقدد ر
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رحر نی  Tتدول ( ،t=0/706در طح معناد ری ( ، =2/21ربرگتدر د  ،فرضدیۀ پدژوه
مبنی رر ینکب رین رعد تصایمگیری مشارت تتاا ی تو نا در دو تشور یر و تاتیکسدتا
تفاوت معناد ری وتود د رد ،تنیید میشود.
 .9را توتب رب ینکب مقد ر  Tمحا ببشده ( ،t =19/627را درتۀ آز دی ( ،df=920ز مقدد ر
رحر نی  Tتدول ( ،t =0/706در طح معناد ری ( ، =2/21ربرگتر د  ،فرضدیۀ پدژوه
مبنی رر ینکب رین رعد شرت ترد مشارت تتاا ی تو نا در دو تشور یر و تاتیکسدتا
تفاوت معناد ری وتود د رد ،تنیید میشود.
 .9را توتب رب ینکب مقد ر  Tمحا ببشده ( ،t =1/720ردا درتدۀ آز دی ( ،df=982ز مقدد ر
 ،فرضیۀ پدژوه
رحر نی  Tتدول ( ،t =1/699در طح معناد ری ( ، =2/29توچ تر
مبنی رر ینکدب ردین رعدد رضدای د شدتن مشدارت تتادا ی تو ندا در دو تشدور یدر و
تاتیکستا تفاوت معناد ری وتود د رد ،تنیید نایشود.
رنارر ین ،را توتب رب مندرتات تدول 6و مطا ب فوق فرضیۀ تلی یکدم پدژوه مبندی ردر
ینکب رین مشارت تتاا ی تو نا در دو تشور یر و تاتیکستا تفاوت معنداد ری وتدود
د رد ،تنیید میشود .بتب راید خا رنشا ترد تب در میا رعاد چهارگانۀ مشارت تتاا ی ،رعد
.
چهاره یعنی رضای د شتن در هر دو تامعب تقریباً میب یکسانی ر نشا د ده
فرضیۀ تلی دوه پژوه  :رین و مل نارهنااری مؤثر رر مشارت تتادا ی تو ندا در دو
تشور یر و تاتیکستا تفاوت معناد ری وتود د رد.
تدول .6آزمو  tمستقل رر ی مقایسۀ تفاوت میانگینهای ختالفی متغیرهای مستقل پژوه
تامعۀ آماری یر و تاتیکستا
معناد ری
آزمو T

df

نسب
T

خطای
معیار
تفاوتها

تفاوت
میانگین
ها

2/222

866

8/918

2/077

1/896

2/222

866

11/779

2/029

0/970

2/222

899

17/028

2/027

7/296

هاا گونب تب تدول 6نشا میدهد:

میانگین
ها

فر و نی

تامعۀ
آماری

08/11

779

یر

07/77

779

تاتیکستا

16/01

779

یر

17/69

779

تاتیکستا

09/22

779

یر

02/29

779

تاتیکستا

در دو

متغیر
ریگانگی تتاا ی–
یا ی
حسا نارهنااری
تتاا ی
حسا
زخودریگانگی
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 .1را توتب رب ینکب مقد ر  Tمحا ببشده ( ،t =11/535را درتۀ آز دی ( ،df=677ز مقدد ر
رحر نی  Tتدول ( ،t =0/706در طح معناد ری ( ، =2/21ربرگتر د  ،فرضدیۀ پدژوه
مبنی رر ینکب رین حسا نارهنااری تتاا ی تو نا در دو تشور یر و تاتیکستا تفداوت
معناد ری وتود د رد ،تنیید میشود.
 .0را توتب رب ینکب مقد ر  Tمحا ببشده ( ،t =8/918را درتدۀ آز دی ( ،df=866ز مقدد ر
رحر نی  Tتدول ( ،t =0/706در طح معناد ری ( ، =2/21ربرگتر د  ،فرضدیۀ پدژوه
مبنی رر ینکب رین ریگانگی تتاا ید یا ی تو نا در دو تشور یدر و تاتیکسدتا تفداوت
معناد ری وتود د رد ،تنیید میشود.
 .7را توتب رب ینکب مقد ر  Tمحا ببشده ( ،t =17/028را درتۀ آز دی ( ،df=899ز مقدد ر
رحر نی  Tتدول ( ،t =0/706در طح معناد ری ( ، =2/21ربرگتر د  ،فرضدیۀ پدژوه
مبنی رر ینکب رین حسا زخودریگدانگی تو ندا در دو تشدور یدر و تاتیکسدتا تفداوت
معناد ری وتود د رد ،تنیید میشود.

تحلیل دومتغیره و آزمون فرضیههای جزئی پژوهش در گام اول
تدول 8توزیع ضر یب ،مقد ر و طح معناد ری متغیرهای مستقل ر در رتباط را متغیر و رسدتب
نشا میدهد:
جدول .6توزیع ضرایب ،مقدار و سطح معناداری متغیرهای مستقل با متغیر وابستۀ پژوهش
تعد د
مشاهد ت معتبر

طح
معناد ری

مقد ر
ضر یب

867

Sig: 2/222

V: -2 /09

Sig: 2/222

V: -2/71

Kendall's
tau
Somers d

Sig: 2/209

V: -2 /11

Sig: 2/209

V: -2/16

Kendall's
tau
Somers d

Sig: 2/222

V: -2 /06

Sig: 2/222

V: -2/70

Kendall's
tau
Somers d

779
779

ضر یب

تامعۀ
آماری
تل

یر
تاتیکستا

متغیر
ر رطۀ رین حسا
ریهنااری
تتاا ی را
مشارت تتاا ی
تو نا
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د مب تدول .8توزیع ضر یب ،مقد ر و طح معناد ری متغیرهای مستقل را متغیر و رستۀ پژوه
867

779
779
867
779
779

Sig: 2/226

V: -2 /12

Sig: 2/226

V: -2/12

Kendall's
tau
Somers d

Sig: 2/279

V: -2 /11

Sig: 2/279

V: -2/11

Kendall's
tau
Somers d

Sig: 2/206

V: -2 /12

Sig: 2/206

V: -2/10

Kendall's
tau
Somers d

Sig: 2/222

V: -2 /07

Sig: 2/222

V: -2/70

Sig: 2/222

V: -2 /16

Sig: 2/222

V: -2/18

Sig: 2/222

V: -2 /78

Sig: 2/222

V: -2/92

Kendall's
tau
Somers d
Kendall's
tau
Somers d
Kendall's
tau
Somers d

تل

یر

ر رطۀ رین ریگانگی
تتاا ی -یا ی
را مشارت
تتاا ی تو نا

تاتیکستا
تل
یر

ر رطۀ رین حسا
زخودریگانگی را
مشارت تتاا ی
تو نا

تاتیکستا

رنارر ین ،را توتب رب منددرتات تددول ،8تلدی ،فرضدیبهدای تبئدی پدژوه

در تحلیدل

دومتغیره تنیید شده ند.

تحلیل چندمتغیره و آزمون فرضیههای جزئی پژوهش درگام دوم
رر ی تحلیل چندمتغیره ز شاخصهای آماری ذیل تفاده میشود:

تحلیل و برازش نیکویی مدل از طریق رگرسیون چندمتغیره
ربمنظور تشریح و تحلیل رگر یو چندمتغیره و د تیاری رب مدل رگر یونی مشارت
تو نا  ،رتد راید متغیرهایی تب قر ر
هاین بب تاامی متغیرهای مستقل پژوه

تتاا ی

و رد معاد دۀ رگر دیونی شدوند؛ مشدخص تدرد .ردب
رب روش  Stepwiseنتخاب مدیشدوند و در ید

د تور رگر یونی رر ی د تیاری رب معاد ۀ نهایی ،تفاده خو هند شد .تدول 7مدل رگر دیونی
چندمتغیرۀ مشارت تتاا ی تو نا ر نشا میدهد .هاچنین تدول 2شاخصها و آمارههای
تحلیل رگر یونی مشارت

تتاا ی تو نا ر مشخص میتند:
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جدول .5مدل رگرسیونی چندمتغیرۀ مشارکت اجتماعی جوانان
متغیرهایی تب و رد معاد ب شده ند
طح

مقد ر t

معناد ری t

ضر یب

متغیرها

ضر یب غیر تاند رد

تاند رد
Beta

خطای
تاند رد

B

2/222

-7/209

-2/729

2/266

-2/920

2/222

-9/921

-2/169

2/207

-2/109

حسا ریهنااری
تتاا ی

2/222

-7/297

-2/199

2/266

-2/172

ریگانگی تتاا ی-
یا ی

2/222

-8/789

-

2/066

1/261

رض ز مبدأ
( ،Constant

حسا

زخودریگانگی

جدول .9شاخصها و آمارههای تحلیل رگرسیونی مشارکت اجتماعی جوانان
روش ورود متغیرها :روش گاهربگاه

Method : Stepwise

ضریب هابستگی چندگانب

M.R =2/62

ضریب تعیین

R0= 2/91

ضریب تعیین و قعی

R0=.adj 2/92

نحر ف یا خطای معیار

S.E = 2/928

تحلیل و ریانس

ANOVA =91/117

طح معناد ری F

Sig =2/222

نتایج حاصدل ز تحلیدل رگر دیونی چندگاندۀ متغیرهدای مدذتور ر مدیتدو ردبصدورت
تاند ردشده و رب شکل ریاضی چنین نوش :
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( +، 2/71 ( +62 Eریگانگی تتاا ی -یا ی ( +،-2/19(،حسا
( ( +،-2/16حسا
رر ا

زخودریگانگی،

(Y=،-2/72

معاد ۀ رگر یونی فوق؛ نکات ذیل قارل توضیح

 -حسا

زخودریگانگی رب میب  -2/72رر مشارت

مطلب گویای آ

تب رب ز ی هر و حد تاه

 2/72رب میب مشارت

:

تتاا ی تو ندا تدنثیر د رد و یدن
حسا

در میب

تب رب ز ی هر و حد تاه

تو نا  2/19 ،رب میب مشارت
 -حسا

تتاا ی تو نا تنثیر د رد و ین

در میدب ریگدانگی تتادا ید یا دی

تتاا ی تو نا فبوده میشود.

ریهنااری تتاا ی رب میب  -2/16رر مشارت

ین مطلب گویای آ

زخدودریگدانگی تو ندا ،

تتاا ی تو نا فبوده میشود.

 ریگانگی تتاا ید یا ی رب میب  -2/19رر مشارتمطلب گویای ین مر

ردیهناداری تتادا ی،

تب رب ز ی هدر و حدد تداه

تو نا  2/16 ،رب میب مشارت

در میدب

تتاا ی تو نا تدنثیر د رد و
حسدا

زخدودریگدانگی

تتاا ی تو نا فبوده میشود.

تحلیل و برازش نیکویی مدل از طریق تحلیل مسیر
در ین قسا

ربمنظور مشخصشد

هم تنثیر هر ی

ز متغیرهای مستقل پژوه

رر متغیدر

و رستب را در نظر گرفتن تقده و تنخر در میا آ ها ز تحلیل مسیر تفاده میتنیم .را توتب ردب
ینکب در تحلیل رگر یونی فوق ز روش  Stepwiseتفاده شدده د  ،رتدد متغیدری ر تدب
ریشترین قدرت تبیینتنندگی رر متغیر و رستب د رد ،تایگبین متغیر و رستۀ پدژوه  ،و رد مددل
رگر یونی میشود و ایر متغیرها رر ی تبیین آ و رد معاد ۀ رگر یونی میشوند و پس رعدد
ز ین متغیر ،متغیرهای دیگری تب ریشترین تنثیر رر روی متغیدر و رسدتۀ دوه ،دوه و ...د رندد،
و رد مدل رگر یونی میشوند تا درنهای

ی

متغیر مستقل و ی

متغیدر و رسدتب رداقی رااندد.

پس ز ین مر حل؛ ربمنظور مشخصشدد تدنثیر ت مسدتقیم ،غیرمسدتقیم و نیدب تدنثیر ت تدل
متغیرهای مستقل مؤثر رر میب مشارت

تتاا ی تو ندا  ،رتدد مددل لدی (مسدیر ،تر دیم

میشود .شکل 0مدل لی تحلیلید تارری و مل تنثیرگذ ر ردر مشدارت
نشا میدهد:

تتادا ی تو ندا ر
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E2

E1

حسا

هنااری

/16

2/71

ری

تتاا ی

2/68

2/07
مشارت

-2/72

تتاا ی

حسا

ز
/22

خود ریگانگی

2

تو نا

ریگانگی
تتاا ی-

/19

یا ی

شکل .2مدل علّی تحلیلیـ تجربی عوامل نابهنجاری مؤثر بر مشارکت اجتماعی جوانان

تنو را در ختیار د شتن مدل لی می تو تنثیر مستقیم ،تنثیرغیرمستقیم و نیدب تدنثیر تدل
متغیرهای مستقل مؤثر رر مشارت تتاا ی تو نا ر رب شرح تدول 12مشخص ترد:
جدول .11تأثیرات متغیرهای مستقل مؤثر بر مشارکت اجتماعی جوانان
متغیرهای مستقل

حسا زخودریگانگی
حسا ریگانگی تتاا ی -یا ی
حسا نارهنااری تتاا ی

مشارت
تنثیر
مستقیم
-2/72
-2/19
-2/16

تتاا ی تو نا
تنثیر
غیرمستقیم
-2/22
-2/29

تنثیر تل
-2/72
-2/07
-2/02

رنارر ین ،را توتب رب یافتبهای ربد آمده ز تحلیل چندمتغیدره ،تلیدۀ فرضدیبهدای تبئدی
پژوه مبنی رر ینکدب متغیرهدای حسدا زخدود ریگدانگی ،ریگدانگی تتادا ید یا دی و
حسا

نارهنااری تتاا ی را میب مشارت

تتاا ی تنثیر د رند ،تنیید میشوند.1

.3با تنجه به یافتههای بهدست آمده از تحلیل مسیر و تأثیر دو متغیر احساس بیگانگی اجتمانی سیاسی
و احساس نابهنجاری اجتمانی بر متغیر احساس ازخندبیگانگی ،فرضیههای  4و  5نیز تأیید میشنند.
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بحث و نتیجهگیری
تب یافتبهای یدن پدژوه ردا تئدوریهدای
ز د تاوردهای تئوریکی پژوه حاضر ین
تفادهشده هاخو نی د رد و رب حاظ تارری آنا ر تقوی میتند؛ ردین ترتیب تب:
یافتبهای ربد آمده ز پژوه مید نی ریدانگر آ د تدب متغیدر ریگدانگی تتادا ید
یا ی رر دا تحلیدل توصدیفی د دههدا در دو تامعدۀ آمداری مطا عدبشدده متو دط د
(تدول .،9ین مر وتود ریگانگی تتاا ید یا ی ر در دو تامعۀ آماری مطا عبشده متدذتر
میشود .الوه رر ین ،نتایج حاصدل ز تحلیدل دتنبا ی د دههدا در رخد

تحلیدل دومتغیدره

(تدول ،7و نیب تحلیل چندمتغیره (تدولهای  2و  12و نیب شکل ،0گویدای معنداد ری ر رطدۀ
متغیر ریگانگی تتاا ید یا ی را متغیر مشارت تتاا ی تو نا د  .رندارر ین ،مدیتدو
نتیاب گرف تب ریگانگی تتاا ید یا ی یکی ز و مل مؤثر رر مشارت تتادا ی تو ندا
قلاد د میشود؛ چر تب تاه

ریگانگی تتاا ی– یا ی؛ فب ی

تو نا ر رب دنبال د رد .نتایج پژوه

میدب مشدارت

تتادا ی

حاضر را نتدایج پدژوه هدای دیال یدبد پنداه (،،1770

غالهرضا غفاری ( ،1772و لیرضا محسنی تبریدبی ( 1762و  ،1777و لدیرضدا دهقدا و
غالهرضا غفاری ( ،1779هاخو نی د رد؛ زیر آندا نیدب در مطا عدات خدود ردب نقد و تدنثیر
یافتند .رنارر ین ،راید خا رنشا داخ
ریگانگی تتاا ید یا ی رر مشارت تتاا ی د
تب رر ا

نظریۀ آنومی میل دورتیم فر د مشارت تو هیچگونب نفکا و تد یی ر رب حاظ

ذهنی و ینی را نظاه تتاا ی و یا ی تامعۀ خود ند رند؛ رلکب رب کس خدود ر ضدوی ز
تامعب مید نند تب میتو نند تنثیر ت مثبتدی ر در فعا ید هدای تتادا ی ،یا دی و فرهنگدی
تامعۀ خود د شتب راشند.
یافتبهای ربد

آمده ز پژوه

تتاا ی تو نا رر ا

تدب متغیدر حسدا

مید نی ریانگر آ

ردیهناداری

تحلیل توصیفی د دهها در دو تامعۀ آماری مطا عبشده متو ط د

(تدول .،9ین مر وتود شر یط آنومی

دو تامعب و حسا

ریهنااری تتاا ی تو ندا ر

در دو تامعۀ آماری مطا عبشده متذتر میشود .الوه رر ین ،نتایج حاصل ز تحلیل دتنبا ی
د دهها در رخ تحلیل دومتغیره (تدول ،7و نیب تحلیل چندمتغیره (تدولهدای  2و  12و نیدب
شکل ،0گویای معناد ری ر رطۀ متغیر حسا
تتاا ی تو نا

ریهنااری تتاا ی تو نا ردا متغیدر مشدارت

 .رنارر ین ،میتو نتیاب گرف

تب حسا

ریهنااری تتاا ی تو ندا

یکی ز و مل مؤثر رر مشدارت تتادا ی تو ندا قلادد د مدیشدود؛ زیدر تداه حسدا
ریهنااری تتاا ی ،فب ی میب مشارت تتاا ی تو نا ر رب دنبال د رد .نتدایج پدژوه
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حاضر را نتایج پژوه های یال یبد پناه ( ،،1770میر اهر مو وی ( ،،1721غالهرضا غفداری
( ،1772و لیرضا محسنی تبریبی ( 1762و  .،1777هاخو نی د رد ،زیر آنا نیب در مطا عات
یافتند .رنارر ین،
خود رب نق و تنثیر حسا ریهنااری تتاا ی رر مشارت تتاا ی د
راید خا رنشا اخ تب رر ا نظریۀ آنومی ر ررت مدرتن ،فدر د مشدارت تدو میب ندی ز
تطار و هانو یی را نظاه تتاا ی و فرهنگی خود ر د رند.
هاچنین یافتبهای ربد آمدده ز پدژوه میدد نی ریدانگر آ د تدب متغیدر حسدا
زخودریگانگی رر ا تحلیل توصیفی د دهها در دو تامعۀ آماری مطا عبشدده متو دط د
(تدول .،9ین مر وتود حسا زخودریگانگی ر در دو تامعۀ آمداری مطا عدبشدده متدذتر
میشود .الوه رر ین ،نتایج حاصدل ز تحلیدل دتنبا ی د دههدا در رخد تحلیدل دومتغیدره
(تدول ،7و نیب تحلیل چندمتغیره (تدولهای  2و  12و نیب شکل ،0گویدای معنداد ری ر رطدۀ
 .رنارر ین ،میتو نتیادب
متغیر حسا زخودریگانگی را متغیر مشارت تتاا ی تو نا
گرف تب حسا زخودریگانگی تو نا یکی ز و مل مؤثر ردر مشدارت تتادا ی تو ندا
قلاد د میشود؛ چر تب تاه حسدا زخدودریگدانگی؛ فدب ی میدب مشدارت تتادا ی
تو نا ر رب دنبال د رد .نتایج پژوه حاضر را نتایج پژوه های نلسو و ر ی (ردب نقدل ز
دهقا و غفاری ،،1779 ،لیرضا محسنی تبریدبی ( 1762و  ،1777و نیدب میر داهر مو دوی
( ،1721هاخو نی د رد ،زیر آنا نیب در مطا عات خود رب نق و تنثیر حسا زخودریگانگی
یافتند .را ین تفاوت تب نلسو و ر ید در پدژوه خدود مفهدوه
رر مشارت تتاا ی د
قدرت و ریقدرتی ر در رتباط را مشارت تتاا ی مطا عب و ررر ی تردند و ین مفهدوه رندا
رب گفتۀ ملوین یان یکی ز پنج شداخص ا دی دنا متغیدر حسدا زخدودریگدانگی
محسوب میشود.
رنارر ین ،میب متغیرهای مستقل حسا ریهنااری تتاا ی تو ندا  ،حسدا ریگدانگی
تتاا ید یا ی تو نا و حسا زخودریگانگی تو نا در دو تامعۀ یدر و تاتیکسدتا ،
تب ز دوی
شر یط آنومی ر در دو طح فردی و تتاا ی گوشبد میتند .رنارر ین ،راا
مسئو و د ندرتار دو تشور قد ماتی رب شرح زیر در تهد تداه و تنتدرل شدر یط
آنومی (نارهنااری ،صورت گیرد:
 مقارلب را فساد د ری و ررخورد تدی را فر دی تب قو نین و مقرر ت ر نقض میتنند. ررخورد تدی را فر دی تب رو رط ر رر ضو رط در حل و فصل مور رب تار میگیرند. مقارلب را نتسابگر یی و توتب رب شایستب ا ری در تفویض مشاغل رب فر د و یا رتقدایشغلی در تامعب.
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 ررخورد تدی را فر دی تب ز ر ه هدای نامشدروع تسدب ثدروت و یدا منصدبی تردندد ورب صطالح مرتونی در زمرۀ نوآور محسوب میشوند.
 -ررنامبریبی و تدوین تر تژیهای زه ز دوی مسدئو

و د د نددرتار مررو دب

ربمنظور نااه قد مات پیشگیر نب و مد خالتی رر ی مقارلدب ردا ندو ع نحر فدات و آ دیبهدای
تتاا ی در تامعب تب رب صطالح مرتونی گروه و گر یا و مطرودین تتااع را آ مو تهب ند.
 راید تد ریری ندیشید تا نتظار ت فب یندۀ تو نا تاه یارد .مکانیسمهای تامعبپدذیریربخصوص نهاد آموزش و ر انبهای گروهی نق

مهای ر میتو نند در ین زمینب یفدا تنندد.

ردین ترتیب تب نحوۀ آموزش ،تدوین ررنامبهای تلویبیونی و یناایی و محتدو ی نوشدتبهدای
ر انبهای چاپی ربگونب ی نباشدد تدب نتظدار ت رزشدی ر خلد دازند تدب فدر د تامعدب و
ربخصوص نسل تو تو ناییهای زه رر ی د تر ی رب آ نتظار ت رزشی ر ند شتب راشند.
 -را توتب رب ینکب رمایۀ تتاا ی ی

صل محوری در ر ه مشارت

رر ی د تیاری رب تو عب محسوب میشود .رب هاین منظور زه د

ضای ی

تامعدب

تدب دالوه ردر یاداد و

گسترده اختن زمینبها و رسترهای تعامالت و پیوند تتاا ی رر ی فر د تامعب و ربخصدوص
نسددل تددو  ،رددر روی دو رتددن ا ددی و مهددم ددرمایۀ تتاددا ی تددب تادداد و مشددارت
تتاا ی هستند توتب ویژه ی ز دوی مسدئو ذیرردط در دو تشدور یدر و تاتیکسدتا
صورت گیرد.
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