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ها در  انسان يو روان ياجتماع يريگ ش فاصلهيشهرها شاهد افزا بزرگ و کالن يامروزه در شهرها
تفاوت و  يگر بيروزمره نسبت به همد ياز مردم در برخوردها ياديف زيم و طيتعامالت روزمره هست

با تمرکز بر شهر  يتفاوت يمرتبط با ب ياععوامل اجتم ياعتنا هستند. مطالعه حاضر باهدف بررس يب
و با استفاده از ابزار  يشيماياز نوع پ يفين مطالعه با روش توصيکرمانشاه انجام شده است. ا

شهر کرمانشاه انجام  يسال به باال 21نفر از شهروندان  049تعداد  يافته  بر رويپرسشنامه ساختار 
 ييها و استفاده از آزمون SPSSافزار  ه با استفاده از نرمدست آمدبه يها ل دادهيه و تحليد. تجزيگرد

ون چندگانه و يپژوهش از رگرس يآزمون مدل تجرب يها و برا نيانگيسه ميو مقا يمانند همبستگ
 (،r= -29/6) ينيد  شيگراان يدهد که م يج به دست آمده نشان ميعمل آمد. نتار استفاده بهيمستحليل 

(، r= -99/6) يزان نشاط اجتماعي(، مr= -92/6) يزان سالمت اجتماعيم (،r=21/6) ييزان فردگرايم
 يتفاوت ي( با بr=29/6الت )يزان تحصي( و مr=24/6) يت سني(، وضعr= -99/6) ندهيد به آيزان اميم

دهند که پنج متغير  يمون نشان يج رگرسيباشد. نتا يم يرابطه معنادار يشهروندان دارا ياجتماع
شده و در  يونيرگرس وارد معادله ييزان فردگراي، سن و مينداري، ديمت اجتماع، سالينشاط اجتماع

 را تبيين کنند. يتفاوت يدرصد از تغييرات دروني متغير ب 40اند  مجموع توانسته

 .ينيش دينده، گرايد به آي، اميي، فردگراي، نشاط اجتماعياجتماع يتفاوت يب 
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نسبت به  يجامعه و وقوف علم يشناخت بيآس يدارهايو منشأ پد زانيو سنجش م يبررس
ر بوده يک قرن اخيشناسان در  ت در نظر جامعهيها از مسائل بااهم زان، گسترش و علل آنيم

در حال گذار از مظاهر   از جامعه يران که مصداق بارزيژه در جامعه ايوت بهين اهمياست. ا
، ياسي، با حوادث و مسائل گوناگون سيخير تارن گذايسنت به اشکال مدرن است و در ا

از محققان  يرسد. برخ ينظر مروبرو بوده است، مشهودتر به يو اجتماع ي، فرهنگياقتصاد
از جوامع جهان سوم، عموماً  ياريران و بسياند که ا ن باور بودهير بر ايک دهه اخيدر  يرانيا

( 2911پور، عي؛ رف2919، يبرند )چلب يا مزمن به سر ميصورت حاد هنجار، به يط بيدر شرا
شامدرن به مدرن و يند گذار شتابان از جامعه پيهنجار که اغلب در فرآ يت بيوضع ينوع يعني

است که با  يا دهيچيت پي( و وضع2911، 2ميد )دورکيآ يد ميپد ينوساز يها انيجه جريدر نت
تواند با توسعه  يوضوع من ميا يو تعارض همراه است. از طرف يا ضعف هنجاري يهنجار يب

رد که يگ يشکل م يمتقابل يها کنش يدا کند؛ در توسعه اجتماعيارتباط تنگاتنگ پ ياجتماع
ف شده و خارج از روابط يو تعر ي، ارتباطات منطقييفردگرا يحرکت تمدن را به سو

نده يزاز فيجاد وجوه تمايالزاماً به ا ين توسعه اجتماعيدهد. بنابرا يسوق م يو عاطف ياحساس
ک جامعه است که يافراد  يت اجتماعيجاد بهبود در وضعيا يشود و در پ يجامعه منجر م

، شناختن و يد رفتارئر و زايدست و پاگ ير در الگوهاييتغ ي، در پين بهبوديتحقق چن يبرا
 يمشکالت اجتماع يتر است که بتواند پاسخگوک نگرش و اعتقاد مطلوبيآوردن به  يرو

ها و  يليميمانند ب يگريد يرفتار يامدهايت پين وضعي(؛ اما ا22: 2916ا، ي)ازک باشد
با فراموش  يدر موارد يآورد. الزم به ذکر است که توسعه اجتماع يدنبال مها را به يتوجه يب

 يتفاوت يتواند به ب يمردم است که م يگرا جمع يها دن و گسستن از سنتيکردن، بر
 منجر شود. ياجتماع

بشر در موضوعات  يها يليم يها و ب يتوجه ياز ب ي، انواعيعيف وسيطدر  يتفاوت يب
ب ي، تخريعدالت ي، بيفروش ازمندان، گرانيدگان، نيبه حادثه د يتوجه ير بيمختلف نظ

از  يناش يکش ها به نسل دولت يتفاوت يتر ب عيوس يو در سطح يست، مفاسد اجتماعيز طيمح
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است  يتيوضع ياجتماع يتفاوت يب(. 20: 2922، ياپوررزي)م رديگ ينابرابر را در برم يها جنگ
ط يو شرا يو فرهنگ ياسي، سيآن افراد در جامعه نسبت به همنوعان، اوضاع اجتماع يکه ط

 شوند.  يم يعالقگ يو ب يياعتنا ينده دچار بيموجود و آ

 م مقابل آن ماننديسندگان از مفاهينو ي، برخيتفاوت يمفهوم ب يشناخت ف جامعهيدر تعر
دن و يبا عزلت گز يتفاوت يرو ب ني( ازا2916ا، ياند )مسعودن استفاده کرده يريمشارکت و درگ

را در مقابل  يدوست ز نوعيگر نيد يفقدان مشارکت در حد انتظار، هم قرارگرفته است. برخ
( 2910و همکاران،  ياند )کالنتر ل و پژوهش در باب آن پرداختهيقرار داده به تحل يتفاوت يب

عدم مشارکت افراد در  و يعالقگ ي، بينيگز را مترادف با عزلت ياجتماع يتفاوت ي، ببرخي
در  يريدرگ ين را مقابل عالقه اجتماع، آل خوديو در تحل قرار داده ياشکال متعارف اجتماع

و همکاران،  يزيتبر ي)محسنکنند تعريف مي ياسيو س يشناخت ، روانياجتماع يها تيفعال
2926 :2-99.) 

شهروندان  ياجتماع يدر زندگ يتفاوت يب يريگ شکل عمده لياز داليکي  ينيششهرن
گران کمتر شود. در يافراد در قبال د يريپذ تيو مسئول يروابط عاطف يتفاوت ياست. در ب

ر در ساختار خانواده رخ داده است. ييو تغ ير در سبک زندگييتغ ،يتفاوت ين بيجه اينت
 يها م جشنيق شده است که مجبوريعمچنان معه ما امروز در جا ياجتماع يتفاوت يب

 يتنها معلول عوامل مختلف ، نهياجتماع يا ، به مثابه مسئلهيتفاوت يم. بيزان برگزار کنيگلر
 يک الگويعنوان به يتفاوت يگذارد. اگر ب يز اثر مين يمسائل اجتماع يريگ است، بله بر شکل

ع يل و تسريافراد در جامعه تسه يبرا يتفاوت يب يريپذ ابد، جامعهيدر جامعه شکل  يرفتار
 ي، به شکل ارزش و الگويرت با روح انسانيرغم مغابه يتفاوت ي، بيتين وضعيشود. در چن يم

در جامعه  يدميصورت اپ، بهيشود و در مدت زمان محدود يدر جامعه مطرح م ياجتماع
خاص در جامعه،  ياجتماع تعامالت ينوع يده ن رفتار قادر است با شکليابد. اي يگسترش م
 سازد يم يجامعه را دچار تحول و دگرگون يو اقتصاد ي، فرهنگياسيس يها تمام نظام

 (.22: 2922  ،يرزاپوري)م

ت يو عوامل مؤثر بر آن، اهم ياجتماع يتفاوت يبا توجه به نکات مذکور، سنجش ب
از  يکيعنوان به رايت دوچندان است؛ زين اهميدارد. در مورد شهر کرمانشاه ا يا ژهيو



 
 
 
 

 

، ينيماش يو زندگ يه با مسائل شهرهتواند در مواج يکشور، شهر کرمانشاه م يشهرها کالن
بودن،  يباشد. چند فرهنگ ييو گسترش فرهنگ فردگرا ياجتماع يتفاوت يمستعد بروز ب

زان يتخت، باال بودن ميک به پاينزد ينسبت به شهرها ي، کاهش امکانات رفاهينيمرزنش
بروز و  يز از چگونگيبرانگ تأمل يها ، نمونهير مسائل اجتماعي، طالق و سايخودکش ،يارکيب

ت ين به احساس امنيو وارد آمدن صدمات سنگ يدر سطح مل يک مسئله اجتماعيگسترش 
عات متعدد در خصوص تعدد موارد وقوع يشهر است. رواج شا ک کالنيشهروندان در  يروان

دهد که احساس  يربط نشان م يذ يه عملکرد نهادهاگوناگون ب يها ن جرم و اعتراضيا
از  ياريکه بس يا گونهشده به فيتضع يتوجه در شهر کرمانشاه تا حد قابل يت روانيامن

ها از  االمکان از خروج آن يو حت شتهدختران خود در سطح شهر اکراه داها از تردد  خانواده
ن است که چه عوامل ياضر اپژوهش ح ين سؤال اصليکنند؛ بنابرا يم يريمنزل جلوگ

 دارد؟ دخالتشهروندان شهر کرمانشاه  در بين يتفاوت يب در برزو ياجتماع

شهروندان  يتفاوت يزان بيمؤثر بر م ير عوامل اجتماعين تأثيين پژوهش تعيا يهدف کل
 باشد: ير ميژه به شرح زيشهر کرمانشاه است. اهداف و

 شهروندان ياجتماع يوتتفا يو ب ييزان فردگراين ميشناخت رابطه ب

 شهروندان ياجتماع يتفاوت يو ب يزان سالمت اجتماعين ميشناخت رابطه ب

 شهروندان ياجتماع يتفاوت يو ب ينيد  شيزان گراين ميشناخت رابطه ب

 شهروندان ياجتماع يتفاوت ينده و بيد به آيزان امين ميشناخت رابطه ب

 شهروندان ياجتماع ياوتتف يو ب يزان نشاط اجتماعين ميشناخت رابطه ب

ت، محل تولد، يالت، قوميزان تحصيت، مي)سن، جنس يتيجمع يرهاير متغيشناخت تأث
 شهروندان ياجتماع يتفاوت يمدت زمان سکونت( بر ب

در بافت  ياجتماع يتفاوت يند خلق بي( مطالعه تحت عنوان فرا2921) علمدار و همکاران
ن يها، در نسبت با دو حوزه تقابل نماد افتهيند. بر اساس ان انجام داديرانيا يتعامل



 
 
 
  

 

  

ان وجود دارد، يرانيا يند تعاملي( که در فرايبگيغرـ  تيمي( و )صمينابرابرـ  ي)برابرياصل
  وجود دارند. ياجتماع يتفاوت يخلق ب يبرا يت اجتماعياز موقع يانواع

به  يطيمح ستيز يفاوتت يتحت عنوان ب يا ( مطالعه2920) ان و همکارانيروزجائيف
 يطيمح ستيز يتفاوت يق نشان داد که بيج تحقيانجام دادند. نتا ياجتماع يتفاوت يمثابه ب

 يو اثربخش يطيمح ستيت، دانش زي، احساس مسئوليطيمح ستيز يرهاير متغيتحت تأث
 يرهاين متغيابد. از بي يکاهش م يطيمح ستيز يتفاوت يرها، بين متغيش ايباشد و با افزا يم

الت با ير تحصيالت(، تنها رابط متغيت، تأهل، درآمد، سن و تحصي)جنس يت شناختيجمع
 باشد.  يمعنادار م يطيمح ستيز يتفاوت يب

ران )مورد يدر ا ياجتماع يتفاوت يدرباره ب يدر پژوهش (2922) انسب و همکارانيعل
افت که يت ج دسين نتاي( به ايجان شرقياستان آذربا 2192ان منطقه يپژوهش: فرهنگ

 يتفاوت يبا ب يت اجتماعيرضا و ياجتماع ي، اثربخشي، اعتماد اجتماعياجتماع يگانگيب
 د. نوجود دار يدار يرابطه معن ياجتماع

عوامل مؤثر بر  ييتحت عنوان شناسا ي( در پژوهش2924ا و همکاران )ينيريظه
 يرهاييدادند که متغ؛ نشان يليان دانشگاه محقق اردبين دانشجويدر ب ياجتماع يتفاوت يب

 و پاداش نهيهز ليتحل ،ينسب تيمحروم ،ياجتماع ياثربخش ،ياجتماع يگانگيمانند از خودب
 دارند.  دار يمعن رابطه ياجتماع يتفاوت يب با ادراك عدالت

درون گروه در برابر  يتحت عنوان همدل يا ( در مطالعه9622نسون و همکاران )يراب
ج حاصل ينتااين  انجام دادند. ياخالق يبر داور ير دلبستگيأث: تينسبت به قربان يتفاوت يب

 ياخالق يها بر قضاوت يزان اضطراب افراد و اجتناب آنها از دلبستگيدهد که مينشان م
در  يترعادالنه يها دهند که افراد متعهد، قضاوت يج نشان مين نتايرگذار است. همچنيتأث

از به تعلق و تمرکز بر رفاه گروه، يمانند ن يياخود دارند و از نگرش ه ياجتماع يرفتارها
 يرا در مورد همدرد ياسودمندانه يها توانند قضاوت يافراد متعهد م يکنند؛ از طرف يدفاع م
 گران است.يبا د ياز حس همدرد ين قضاوت ناشياتخاذ کنند که ا يبا قربان



 
 
 
 

 

ست، يز طيمسائل محنسبت به  يتفاوتيتحت عنوان ب يا ( مطالعه9629) 2و پانب يمورت
 يدانشجو 992 ين مطالعه بر رويجهان انجام دادند. ا يدگاه رقابتيو د يفتگيخودش

ن رشته يساده از چند يتصادف يريگ ق روش نمونهيزن( از طر 11مرد،  291) يدانشگاه
ر نشان يل مسيج تحليگرفته شده است. نتا انجام ياندونزپايتخت در جاکارتا،  يدانشگاه

جهان،  يدگاه رقابتيم با توجه به ديرمستقيطور غقادر است به يفتگيه خودشدهد که ک يم
 کند. ينيبشيست پيط زيرا نسبت به مح ينظميب

 يهم خط ينوع ياز مطالعات داخل ياريدهد که در بس ينه پژوهش نشان ميشيپ يبررس
در مطالعه  ينگگاي؛ مثالً از خودبوجود داردمستقل و وابسته  يرهاياز متغ ين برخيچندگانه ب

ن مورد است. ياز ا يا نمونه( 2924)و همکاران ا ينيريو ظه (2922)و همکاران  ا نسبيعل
 و علمدار و همکاران يتيجمع يرهايبر متغ (2920)و همکاران  انيروزجائيمثل ف يمطالعات

ز را ا يتفاوت يشتر بيب يدر مطالعات خارج ياند. از طرف ر تمرکز نمودهيک متغيبر  (2921)
 يدر مطالعه ضمن استفاده از برخ ،ن وجودياند. با ا قرار داده يمورد بررس يجنبه روانشناس

نسبت به مطالعه پيش رو  نگرجامع يديبا د شده يانجام شده؛ سع يها پژوهش يرهايمتغ
ج ينتا يتا حد از سوي ديگراز شهروندان  ييحجم باالمطالعه بر روي  از يک سو ن مسالهيا

ل يون و تحلين مطالعه از رگرسيها در ا هيضمن آزمون فرض ي؛ از طرفشودک يدت نزيبه واقع
 استفاده به عمل آمده است. يآزمون مدل تجرب ير برايمس

با آن روبه رو است،  يکه امروزه جامعه شهر ياز مسائل يکي
 يها تيبزرگ وضع ياست. در شهرها يروزمره شهر ياجتماع يند زندگيمسئله فرا

خود  ياز دارند تا بتوانند زندگين يکمک فورآن شهروندان به يافتد که ط ياتفاق م ياضطرار
ا يط يمعتقدند که شهر و مح يپردازان اجتماع هيبرگردند. نظر يا به روال عاديرا نجات دهند 

( را انتخاب يتفاوت يا بي يدوست )نوع يرفتار ينکه شهروندان کدام الگويدر ا ،ژه آنيساختار و
ت يت شهر، افراد را در موقعي(. رشد جمع12: 2929 ،ي)فاضلعامل مهمي است  ،کنند يم
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)ممتاز،  دهد يو بدون دوست و آشنا قرار م  يخانوادگ ي، بدون وابستگيي، تنهايگمنام
2912 :92.) 

فرد را مجبور  ينيکند و شهرنش يد ميرا تشد يعصب هايكمحر  ،شهر ،ملير زيبه تعب
ن )خانواده و گروه همساالن( جدا و به ينخست يها با گروه يعاطف يوندهايکند که از پ يم

ن در شهرها، ي(. گروه دوم01: 2919 الکوف،ي)ف ن نام دارديد که گروه دوميد درآيت جديعضو
و  يره روابط اجتماعيدهد. گسترش دا يسوق م يزاريستار بيو به ا ين را به خودداريشهرنش

ن يابد و ايش ين افزايشهرنش يشخص يها يفرجه آزاد ،شود يباعث م يستار خوددارين ايا
 الکوف،ي)ف دهد يب سوق ميب و غريعج يو کارها يزارياست که او را به ب يهمان حس

حالت  يعنيکند  ياد مي يشهر يدر زندگ 2نگرش بالزه يريگ مل از شکلي(. ز01: 2919
متناقض قرار  يها د که اعصاب آن قدر مورد تهاجم محركيآ يد ميپد يکه زمان يتفاوت يب

پاسخ دادن را نداشته باشد.  ييگر توانايبرسد و د يريپذ کيگرفته باشد که به سرحد تحر
ن معنا  که يشود، به ا يتفاوت م يزها بيان چيز ميشود نسبت به تما يکه دچار بالزه م يکس
ر چوب  ات در چهين ذهنيش ندارد ايبرا يتيشود. و اولو يت مياهم يزها بين چيز بيتما

ها با پول  شود و همه تفاوت يم يچون پول وارد تمام ابعاد زندگ ؛رديگ يشکل م ياقتصاد پول
تلقي معنا  يبامري همتا بودن  يو ب يژگيشود و و يم يز خاليچشود. درون همه يده ميسنج
به گذار تأسف  ين بستريمل چنيدگاه زياز د ،گريعبارت دبه .(92: 2912)ممتاز،  شودمي
فرو کاسته  يهودگياز ب يته يظرف بـه ت افراديکند که در آن شخص يـاشاره م  يزيگـبران

 يها تيشود و فرد در جمع يمبدل م ي، به فاصله اجتماعيکيزيف يکيشود و نزد يم
 (. 90: 2929لز، يلز و ماي)ما گر استيد ي، گمنام تر از هر جايشهر کالن

دهد و  يگران نميد يها يبه مسائل و گرفتار يتياهم يل انسان شهرمينظر زبه
در شهر الزم  يزندگ يرا برا يتفاوت يب يگران کند. وير مشکالت ديخواهد خود را در گ ينم
ز در يشده ن ک تعارض محاسبهيصورت امکان دارد به يتفاوت ين بيداند و معتقد است که ا يم
 يگانگي، بيليم يک حالت بيصورت در ناخودآگاه ما بهي[ تفاوت]اين حس بيد. به نظر او يآ

ق ي)صد شود يل به تنفر و جنگ مياوقات هم تبد يا د که پارهيآ يمتقابل و دافعه در م
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شهرها،  مردم در کالن يرا بازندگ يگانگيمل، نمود و ظهور بي(. ز292: 2922، يسروستان
 يزدگ ت دليو در نها ياجتماع يا، انزويبر روح ذهن ينيعامور ، غلبه رواج ييفردگرا
ات و يها در جامعه مدرن، بر اثر تجرب معتقد است انسان يکرده است. و يابيارز ياجتماع

با  يجدانشدن يوندهايدر پ ، اين امر،شوند يز ميگر متمايکديمتفاوت از  يتيپرورش شخص
در  را يکساني يکند. مردم در جوامع مدرن، الگو يجاد ميد اين ترديگروه نخست

متفاوت و در  يها با رتبه ييها تيتوانند در موقع يها م خود ندارند. آن يگروه يها يوابستگ
 ير انتسابيغ يها ، استفاده از مالكياجتماع يزهاين تمايز مشغول شوند. ايمتما يها گروه

جاد روابط ين حالت، ايدهد. در ا يش ميافزا يل روابط اجتماعيتشک يرا برا يا عقالني
ن بروز يهمراه است. ح ييچندگانه و ظهور فردگرا يها ، با وابسته شدن فرد به گروهياجتماع
 يگانگيدگاه، بين ديشود. در ا يرو م با تضاد روبه يگروه يها ياز وابستگ ياري، بسييفردگرا

(. 906-922: 2221، 2)ترنر ابدييبروزم يقدرت يبه شکل احساسات انزوا وب

خود به  يکيبرنتينظام س يپارسونز در طراح
د دارد. پارسونز به يتأک ياسيو س ي، فقر، اجتماعياقتصاد يها خرده نظام يکيالکتيرابطه د

ها اشاره  نظامافراد در درون خرده يها تيکنشگران در موقع يريپذ تينقش و مسئول يفايا
به  يگرائ (. عام10-20: 2919 يچلب و 29-24: 2912ب ي؛ کرا946: 2912 ي)توسل کند يم

از  يموجب دور ييدوتا يها ند انتخابينظام کنش در فرا ياز عناصر ساخت يکيعنوان 
 ياجتماع يها تيتاً مسئوليو نها يدوست نوع يها و ارزش يو توجه به منافع جمع يگرائ خاص

جه رشد يرا نت يانسجام اجتماع ي(. و16: 2910 4و روشه 221: 2911، 9)استونز خواهند شد
(. بدون 16: 2910داند )روشه،  يشدن م يند اجتماعيکودك در فرآ يريپذ ت و جامعهيشخص

جاد يا يکند. برا يدا نمي، مشارکت مؤثر، آگاهانه و داوطلبانه تحقق پيت اجتماعيرشد شخص
به بسط  يريپذ و فرهنگ يريپذ ند جامعهيالت افراد در فرآيد نظام تمايمشارکت مؤثر با

شرفت يل به پيو م ييگرا ، عامييگرا ، فعاليي، خوداتکاي، خردورزيريپذ تيق مسئولاخال
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با پنج  ياجتماع يها تي(. پارسونز معتقد است کنشگران در وضع99 :2910 ي)دشت ابدير ييتغ
ات موضوعيکي از شوند.  يرو م ( روبهييالگو يرهاي)متغ يجفت از موضوعات دو وجه

شود، کسب  ي( که کنشگر با آن مواجه ميعاطف يتوجه يبيا و  ي)کنش عاطف دووجهي
گر مسائل دو ياست. از د صورت اراديبهر آن ييا تغي يت اجتماعيدر وضع يآن يتمنديرضا
 -رد، )خوديگ يدر ارتباط قرار م ياجتماع يتفاوت يت، بيو در نها ييکه با مقوله فردگرا يوجه

کدام منافع )خود  هن معنا که شخص بي( است؛ به ايريجهت گ-( در برابر )جمعيريگ جهت
، منافع يريگ جهت -کرد خودي(. افراد با اتخاذ رو2912:244 ،2دهد )کوئن يت ميا جمع( اولوي

 د.نورز يمشارکت اجتناب م يها نهيند و از پرداخت هزندا يخود را بر جمع مقدم م

استعمار  جهيرا نت يحوزه عموم يهابرماس، فروپاش
بر  يداند: سلطه قانون و نظامند شدگ يها( م )نظام يت صوريتوسط عقالن ياتيجهان ح

و  يگانگي، بيهنجار ي، بيت جمعي، موجب از دست رفتن معنا، تزلزل هويفرهنگ يزندگ
تزر، يداند )ر يها م ه سنت و ارزشيعل يتجدد را شورش يجامعه خواهد شد؛ لذا و يگونگ يش

داند. نظام، قلمرو  يم ياتيها و جهان ح ماس، جامعه را مرکب از نظامهابر(. 2911:922
 يها به نوع ان آنياست که م يت ذاتيگاه عقالنيجا ياتياست و جهان ح يت صوريعقالن

ت يدار )مختص به عقالن حاکم است. هدف کنش معقول هدف يکيالکتيا رابطه دي يتعال
دن ي( رسيت ذاتي)مختص به عقالن يهدف کنش ارتباط يدن به هدف است ولي( رسيصور

آزاد و  يموجبات ارتباط يو دوم يبر زندگ يفن يها موجب رشد نظارت يبه تفاهم است. اول
در جهان  يزعم هابرماس، استعمار فرهنگ. بهسازدرا فراهم ميت يدور از هرگونه محدود

، يکنش ارتباطروز شود. يپ يت ذاتيبر عقالن يت صوريرد که عقالنيگ يشکل م ين، زمانينو
کند و  يتر و منجمدتر م پاره رتر، تکهيرا فق يرود و ارتباط انسان يش ميتوافق پعدم  يبه سو
ابند، ي يشتريشود. هرچقدر ساختارها قدرت ب يم ياتيجهان ح يختگيت، موجب گسيدر نها

دن به توافق در ين ساختارها فراگرد رسيابند. اي يم ياتيبرجهان ح ياعمال قدرت باالتر
مانند  يدتر، سبب کاهش ارتباط زبانيسازند. اعمال نظارت شد يرا محدود م ياتيجهان ح
دن به تفاهم است. اخالل در هر يت ارتباط و رسيقت ظرفيدنبال حقشود که به يمباحثه م
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ف يها با تحر رو نظام نيدن است. ازايمباحثه، موجب به توافق نرس يندهايمرحله از فرا
 تيت عقالنيکنند. حاکم يانسجام را فراهم م يختگينه گسي، زميق زبانمراحل تواف يندهايفرا

 ،يرزا پوريشود )م يافراد م يتفاوت يو ب يگانگي، سبب ازخودبيبر روابط اجتماع يصور
2922 :02.) 

ن که در چه ينظر از ا نظر گافمن، مردم در شهرها صرفبه
شمار در طول روز انجام  يد که به دفعات بننيب يم ييزهايد، چنکن يم ياز جهان زندگ يبخش

ابان از يدو نفر در خ يوقت وي،ر يداشته باشند. به تعب يها توجه آن که به آنيد بشو يم
کنند و سپس نگاه خود را  يگر رد و بدل ميبا همد ييار گذرايگذرند، نگاه بس يهم م يروبرو

ن کار يها با ا گذرند. آن يگر از کنار هم مين به همدستيگردانند و با اجتناب از نگر يبرم
(. از نظر 220: 2912دنز، ي)گ نام دارد 2يمدن يياعتنا يگذارند که ب يش ميرا به نما يزيچ

گافمن  م.يگر انتظار داريکدياز  ياديز يها تياست که ما در موقع يزيچ يياعتنا يگافمن ب
 ين جهت فرد در حاليمنظم است، به هم يول يتکرار يدر شهر کار يمعتقد است که زندگ

خود را بر  يشخص يازهايتواند ن يافراد ناشناس قرار دارد م ياديکه در محاصره تعداد ز
ابان يحضور خود در آنجا دارند، ما به خ يبرا يليابان دليها در خ آورده سازد. به نظر او انسان

را  يا دوستيم يبه رستوران برو ميخواه يا ميم يم به کار خود برسيخواه يرا ميم زييآ يم
حضور  يها زهيتوانم انگ ينکه من مشاهده گر نميم؛ اما ايم قدم بزنيخواه ينکه ميا ايم ينيبب

پور، )شارع ندارند يا زهيچ انگيست که آنان هيل بر آن نينم دليگران را ببيد در کنار ابانيدر خ
2911 :962.) 

دهد  يغير وابسته اين امکان را به پژوهشگر مگوناگون در ارتباط با مت يها بررسي نگرش
تا چشم اندازهاي تحليلي خود را وسعت دهد و وجوه گوناگون مسأله پژوهش را آشکار سازد 

 ارچوب مناسبي براي آن برگزيند. هو در نهايت چ
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 برگرفته از فرايند پژوهش

 وجود دارد. يشهروندان رابطه معنادار ياجتماع يتفاوت يو ب ييازان فردگرين ميب

 وجود دارد. يشهروندان رابطه معنادار ياجتماع يتفاوت يو ب يزان سالمت اجتماعين ميب

 وجود دارد. يشهروندان رابطه معنادار ياجتماع يتفاوت يو ب ينيد  شيزان گراين ميب

 وجود دارد. يشهروندان رابطه معنادار يعاجتما يتفاوت ينده و بيد به آيزان امين ميب

 وجود دارد. يشهروندان رابطه معنادار ياجتماع يتفاوت يو ب يزان نشاط اجتماعين ميب

 ر معنادار دارد.يشهروندان تأث ياجتماع يتفاوت يبر ب يا نهيعوامل زم

الزم  يها داده يردآورگ ياطالعات مورد نظر و پرسشنامه برا يآور روش پيمايش براي جمع
سال شهر کرمانشاه است.  21 ين پژوهش، شهروندان بااليدر ا يد. جامعه آمارياستفاده گرد

 ين برآورد آن برايچنو هم 910414برابر 2922  يت شهر کرمانشاه در سرشماريکل جمع
 يبرا .نفوس و مسکن اخذ شد يعموم يرشمارس ياز آمارها 219104با مقدار  2921سال 

 2049درصد، تعداد  4کمتر از  يبا خطا 2نيل يريگ ن حجم نمونه براساس جدول نمونهييتع
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 يا خوشه يتصادف يريگ ن پژوهش از روش نمونهيد. در ايعنوان نمونه انتخاب گردنفر به
ن پژوهش همگن يت مورد مطالعه در اين که جمعيد. با توجه به ايآ يعمل ماستفاده به

 يا م شود و از درون هر قسمت نمونهيتقس يدر ابتدا جامعه آمارد يباشد، به ناچار با ينم
مختلف در شهر کرمانشاه  يها مناسب انتخاب گردد. لذا در مطالعه حاضر ابتدا خوشه

ساده دست به انتخاب نمونه موجود در هر  يمشخص و سپس با استفاده از روش تصادف
 يوجود دارد؛ سع ياديطق متعدد و زن که در شهر کرمانشاه منايخوشه زده شد. با توجه به ا

 ين از هر منطقه به صورت تصادفيانجام شود. بنابرا يريمنطقه شهر، نمونه گ 1د از يگرد
محله  94ت در ين منطقه بودند، انتخاب و در نهاييو پا يانيسه محله که در آن منطقه باال، م

رزا، گذرنامه و نوبهار(، از ي)چقام 2د. از منطقه يع گرديها توزاز شهر کرمانشاه، پرسشنامه
ج و ي)جعفرآباد، شهرك بس 9(، از منطقه يک و سنجابيان فاز ي)دولت آباد، فرهنگ 9منطقه 

)مسکن،  2(، از منطقه يه، گمرك و فردوسي)شهرك صادق 4ابان مدرس(، از منطقه يخ
شم، يابر )باغ 1(، از منطقه ي، معلم و دادگستري)بهدار 0طاقبستان و کارمندان(، از منطقه 

 ل آقا( مورد مطالعه قرار گرفتند.يس و وکيباشهر، پردي)ز 1( و از منطقه يتا و رودکيآناه

د. جهت اعتبار يدر پژوهش حاضر از روش ارزيابي اعتبار صوري پژوهش استفاده گرد
مربوطه در اختيار متخصصان قرار گرفت.  يها فيصوري نيز پس از طراحي گويه هاي ط

د در راستاي سنجش گويه هاي هر طيف، در نهايت به گزينش گويه هاي اظهارنظر اين افرا
کرونباخ  يک آلفايز از تکنيابزار پژوهش ن يياينه پايدر زم مناسب براي هر طيف منجر شد.

شود که با توجه به مقدار  ياستنباط م 9و  2ج جداول شماره ياستفاده به عمل آمد. از نتا
ک از يهر  يبرا يدرون يزان هماهنگيم ،هاهيگو ک ازيهر  يبه دست آمده برا يآلفا
 باشند. يم ييايپا يبوده و دارا يرها در حد قابل قبوليمتغ

                                                                                                                                  

نفر اضافه در نظر  26باال رفتن پايايي ابزار پژوهش نفر بود که جهت  066درصد با استفاده از جدول لين، برابر  4نمونه با خطاي  -2
پرسشنامه کامل شده،  049نفر پرسشنامه توزيع شد اما در بازگشت پرسشنامه ها، تعداد  026گرفته شد که روي هم رفته تعداد 

 تحويل گرديد و مبناي تحليل ها قرار گرفت.



 
 
 
  

 

  

  توجه ندارم يطيمح ستيمن به مشکالت ز
 
 
22/6 

 خورم يگران غبطه ميد يهامن اغلب خودم به دستاورد

 کنند يه ميگران به من تکيد يکنم وقت يم ياحساس ارزشمند

 و ... ندارم. يماران خونيازمندان و بيخون به ن يبه اهدا يليمن تما

 ن ندارم.يمسئول ييو زورگو يعدالت يل به واکنش در مقابل بيتما

 کنم. ياجتناب م يـ اجتماع ياسيع سياخبار و وقا يريگياز پ

؛ خوب است.يهمدرد ييگران گذاشتن و توانايد يخود را جا
زار هستم.يگران بيتفاوت به مشکالت د ياز افراد ب
است. يفه هر کسيس هنگام مشاهده نزاع وظيزنگ زدن به پل
ديايد از پس مشکالتش بر بيخودش با يهرکس

ندارم.  يتيگران هستند من مسئولياز به کمک باشد، دين يياگر جا
دهند. يجواب م يآدم را با بد يها يشه جواب خوبيهم

اند. گران به من کمک کردهياز بوده، ديهر وقت ن
شود. يمان ميکنند که آدم از کمک کردن خودش پش يم يشه کاريهم

گران هم گره از کار تو بازخواهند کرد.ي، ديباز کن يمن معتقدم اگر گره از کار کس
ه شده و توان پرداخت آن را ير عمد متحمل پرداخت ديغ يل جرميبه دل يد فرديتصور کن

تا چه حد امکان  يدولت يتيحما يد با وجود نهادهايپرداخت آن را دار يندارد. شما توان مال
د؟ ييه آن شخص را پرداخت نمايدارد د

از دستشان  يخانه کار يندارد؛ اهال يه افتاده و حال خوبيتان از چهارپا هيد همسايخبردار شد
مارستان رسانده شود؛ آمبوالنس در راه است ياز به کمک است تا به بيداً نيد اما شديآ يبر نم

د؟يتا چه حد ممکن است به کمک برو يطين شرايرسد، در چن يم يست کياما مشخص ن
شود  يتر م يد که به مرور جديشنو يم يا را از خانه يزن يو کمک خواه ياد مرديفر يصدا

د؟يتا چه حد امکان دارد، به کمک و مداخله بشتاب يتين موقعيدر چن
د؟ يدان يازمند ميکنند، واقعاً ن يم يدرخواست کمک مال يرا که گاه يتا چه حد کسان



 
 
 
 

 

 شيگرا د.يکن يشرکت م يتا چه اندازه در مراسمات مذهب 12/6
 ها دارد. انسان يبه نظر شما تا چه حد دين نقش اساسي در زندگينيد

 شود. يها م ها و اندرزهاي اشخاص مذهبي باعث سعادت انسان ييتا چه حد استفاده از راهنما

 رد، نه در آخرتن دنيا جستجو کيتا چه حد راه رستگاري را بايد در ا

 تا چه حد اعتقاد داريد در راه اعتقاد ديني بايد همه چيز حتي جان را فدا کرد.

زان يم يک فرد نبايستي بدون در نظر گرفتن خير و رفاه گروه، تنها به دنبال اهداف خودش باشد. 19/6
خوردار است تا اينکه کار اينکه فرد کار کند تا مورد قبول گروه باشد از اهميت بيشتري بر ييفردگرا

 مورد قبول خودش باشد.

 گران نداشته باشد.ير و شر ديبه خ يد به فکر خودش باشد و کاريبا يامروزه هر کس

 نداشته باشد. يگران کاريد مسئول رفتار و کردار خودش باشد و به ديآدم با
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المت س اند. ک شخص ارزش قائليمن به عنوان  يافراد جامعه برا
 اند. به نظر من مردم مهربان ياجتماع

 اند. ن روزها متقلب تر شدهيمردم ا

 ا عرضه کنم.يبه دن يارزشمند يتوانم کارها يمن م

 افراد است. يد و پربار برايمف يجامعه مکان
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  م مشکل است.يبرا يلذت بردن از زندگ
 

نشاط 
 ياجتماع

 کند. يجاد ميا يحساس خوشحالن شهر در من ايدر ا يزندگ

 کنم. يم يدر انجام دادن امورات روزمره احساس شاد

 دارم. يو آرامش ذهن ين شهر من احساس راحتيدر ا

 نم.يب يباتر ميجهان و آنچه در آن است را ز

 کند. يدوار ميده آل اميبهتر و ا  ين شهر من را به داشتن زندگيدر ا يزندگ

 زه دارم.يبه اهداف خود انگدن يرس يبرا

 گران گشاده رو باشم.يشود در برخورد با د ين شهر سبب ميدر ا يزندگ

 ج دهد.يترو يدرستگران را بهيبا د يو شوخ يطبع ين شهر توانسته است شوخيدر ا يزندگ

 يها بر اعصاب خود به هنگام بروز اتفاق يشترين شهر باعث شده که کنترل بيدر ا يزندگ
 ند داشته باشم.يناخوشا
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  ام بهتر خواهد شد. مطمئن هستم که شرايط زندگي
 ام را تغيير دهم. توانم آينده مي اميد به آينده

 کنم. دانم که در زندگي درست عمل مي مي

 من بهتر از اينکه هستم نخواهم شد.

 شود. روز بيشتر مي نفس ام روزبهاتکا به 

 بينم. هاي بد را مي هميشه جنبه

سازد. اي بهتر مهيا مي ام مرا براي داشتن آينده تجربيات گذشته

و  ياست که افراد آگاهانه از لحاظ نگرش يتي؛ وضعياجتماع يتفاوت يب
فعال  يها گر کنشيو د ياجتماع يها تيدوستانه، مسئول نوع يها نسبت به مشارکت يرفتار
ن پژوهش يدر ا يتفاوت يب (.1: 2926، يزيتبر ي)محسن شوند ياعتنا م يعالقه و ب ي، بيمدن

 يف براين طيد. در ايکرت سنجش گرديل يا ف پنج درجهيه در قالب طيگو 22با استفاده از 
از  يکيتوانست يم يد داشت که هر فردان وجويپاسخگو يش روينه پيه پنج گزيهر گو

مخالف ( 2)تا کامالً  (2) از کامالً موافق يفيط يها بر رون پاسخيها را انتخاب کند. اآن
  .مرتب شدند

و  يد دارد)قادريت فرد و منافع فردي تأکيده اي است که بر اهميا ييفردگرا
شود که در کنش ها  يسته مينگر يجتماعبه افراد به منزله کنشگران ا(.4: 2920القونه، 

: 2911، يپور و محمد يدانند)جالئ يخود م يايدارند و جمع را مخلوق پو يحضور واقع
 د.يکرت سنجش گرديل ايگزينهف پنج يه در قالب طيگو 4ر با استفاده از ين متغي(. ا412

رعايت يک  عه ويعبارت است از اعتقاد به قواي الهوتي و ماوراءالطب
سلسله قواعد اخالقي در زمينه ارتباط با خود، ساير بندگان و خدا و انجام مناسک عبادي در 

: 2919 )کتابي و ديگران، باشد يمنظور تعالي روح مجهت تقريب خالق و جلب رضايت او به



 
 
 
 

 

 ايگزينه 2گويه بر اساس طيف  2مذهبي توسط  يها يريگ (. در اين تحقيق جهت219
 د.ييده گردليکرت سنج

ا به يکه با انتظار وقوع مثبت همراه است و  يليد عبارت است از تمايام 
وندد يخواهد که به وقوع بپ يل است و ميمثبت از آنچه فرد متما يابيگر، ارزيعبارت د
ف پنج يه در قالب طيگو 1ر با استفاده از ين متغي(. ا299: 2911 ن افشان،يو آست يبي)هزارجر

 د. يکرت سنجش گرديل ايزينهگ

 منديتيا رضاي و يو جسمان ي، روانيدي اجتماعنتميتوان رضاينشاط را م
 يو روان ياست که آثار جسم ينديفرا(.9662ل و لو، يف کرد )آرجيتعر يهاي زندگانياز جر

 ييها يينده که تواناساز يا انرژيهمراه  يژگيک ويعنوان گذارد و به يم در ما برجارا  ياديز
شود. احساس نشاط به احساسات مثبت فرد و  يم ، تلقيکند يجاد ميدر انسان ا يفراوان
 26ر با استفاده از ين متغي(. ا1: 9666، 2ليشود)آرگا يمربوط م يت خاطر او از زندگيرضا
 کرت سنجش شد. يل ايگزينهف پنج يه در قالب طيگو

 عملکردش يو شناخت فرد از چگونگ يابيرا ارز يعز سالمت اجتماييک
عنوان به يکه و ياجتماع يها کان و گروهيگر، نزديت روابطش با افراد ديفيدر اجتماع و ک

ه در يگو 2ر با استفاده از ين متغي(. ا292: 9664ز، ييک) کند يف ميهاست تعر از آن يعضو
مدنظر  ييه هايکر است که گود. الزم به ذيکرت سنجش گرديل يا ف پنج درجهيقالب ط

ر سالمت ين ابعاد متغير را مورد سنجش قرار دهند و بنابراين متغيت ايبودند که بتوانند کل
 ن مطالعه مدنظر نبود.يدر ا ياجتماع

ها را  نفر آن 916و  انمرد را انينفر از پاسخگو 929دهند که  يدست آمده نشان مج بهينتا
 2/22درصد از پاسخگويان مجرد و  1/49براساس وضعيت تأهل  دهند. يل ميزنان تشک

                                                           
1- Argyle 



 
 
 
  

 

  

و  يشغل دولت يدرصد دارا 6/94افراد  يت شغليبرحسب عنوان وضعباشند. درصد متأهل مي
 4/99 يت منزل مسکونيکار هستند. برحسب مالکيدرصد ب 2/91درصد شغل آزاد و  9/92

درصد در منازل  2/0، يا درصد در منازل اجاره 1/99، يمنازل شخص درد از پاسخگويان
 2/12کنند. برحسب محل تولد افراد  يم يزندگ يدرصد در منازل آپارتمان 9/99، يسازمان

ها در مناطق  درصد آن 6/9ها در روستا و  درصد آن 2/29ان در شهر، يدرصد از پاسخگو
ان يدرصد پاسخگو 1/29دهد  يت افراد نشان ميج برحسب قومينتا .اند متولدشده يريعشا

 0/6 و نهايتاً درصد فارس 2/91درصد ترك،  2/9درصد لر،  6/9درصد لک،  9/22کرد، 
ن سن يانگيدهد که م يج حاصل نشان مين نتايچن. همها بودند تير قوميز سايدرصد ن
 ميانگينباشد.  يسال م 19سال تا  96از  يباشد. دامنه سن يسال م 00/92ان برابر يپاسخگو

تا هزار  166ان از يباشد. دامنه حقوق پاسخگو يتومان م 2202190ها برابر  انه آنيحقوق ماه
ن يانگيج به دست آمده ميباشد. براساس نتا يدر ماه م تومانهفت ميليون و دويست هزار 

باشد.  يم 01/29ن ار آيسال و انحراف مع 91ان در شهر کرمانشاه يمدت سکونت پاسخگو
 باشد. مي 02/29ان يالت پاسخگويزان تحصين ميانگيدهد، م يج نشان مينتا

نشان  يفيتوص يها پژوهش را برحسب شاخص ياصل يرهايع متغيتوز 9جدول شماره 
 11/20ان برابر يپاسخگو ينيش ديزان گراين ميانگيدهد که م يج نشان ميدهد. نتا يم
ن يدر ا ير بعديباشد. متغ يم (22)ن مورد انتظار برابر يانگيم ازباالتر ن يانگين ميباشد. ا يم

 ييزان فردگراين ميانگيدهد که م يج حاصل نشان مياست. نتا ييزان فردگرايجدول م
باشد. ( مي29باالتر از ميانگين مورد انتظار )ن يانگين ميباشد. ا يم 12/29ان برابر يپاسخگو

در حد متوسط به باال شهروندان  ييزان فردگراين ميانگين استنباط کرد که ميتوان چن يم
ج حاصل نشان ياست. نتا يزان نشاط اجتماعين مجموعه ميدر ا ير بعدي. متغقرار دارد

ن مورد انتظار يانگيبا م 90/92ان برابر يپاسخگو يزان نشاط اجتماعين ميانگيدهد که م يم
توان چنين نتيجه گرفت که ميزان بنابراين ميباشد؛ نسبتاً برابر است.  يم (96)که برابر 

نده است. يد به آيزان امين مجموعه مير آخر در ايمتغباشد. نشاط اجتماعي در حد متوسط مي
ن يباشد. ا يم 14/99نده برابر يد به آيزان امين ميانگيدهد که م يج حاصل نشان مينتا
 . باشد يم (92)ن مورد انتظار يانگيم باالتر ازن يانگيم



 
 
 
 

 

ينيش ديگرا 11/20 09/4 22 2 92
ييزان فردگرايم 12/29 90/9 29 4 96

يزان سالمت اجتماعيم 42/21 62/9 22 1 92
يماعزان نشاط اجتيم 90/92 02/1 96 26 26

ندهيد به آيزان اميم 14/99 21/4 92 1 92

 يتفاوت يزان بيو م يا مستقل فاصله يرهاين متغيب يب همبستگيضر 4جدول شماره 
  شيان گرايبه دست آمده، رابطه م يها افتهيدهد. براساس  يشهروندان را نشان م ياجتماع

زان ي(، مr=-92/6) يزان سالمت اجتماعي(، مr=21/6)ييزان فردگرايم(، r=-29/6)ينيد
زان ي( و مr=24/6) يت سني(، وضعr=-99/6نده)يد به آيزان امي(، مr=-99/6)ينشاط اجتماع

دست آمده ج بهيباشد. از نتا يشهروندان معنادار م ياجتماع يتفاوت ي( با بr=29/6الت )يتحص
د به يزان اميو م ي، نشاط و سالمت اجتماعينيد  شيش گرايتوان استنباط کرد که با افزا يم
زان يرها با مين متغيکند و ا يدا ميشهروندان کاهش پ ياجتماع يتفاوت يزان بينده، ميآ
ش سن افراد يدر جامعه، افزا ييش فردگرايرابطه معکوس دارند؛ اما با افزا ياجتماع يتفاوت يب

 م بود. يدر جامعه خواه يتفاوت يب شيالت، شاهد افزايش تحصين افزايو هم چن

 يتفاوت يزان بيم
ياجتماع

 664/6 -29/6   ينيد  شيگرا

 666/6 21/6 ييزان فردگرايم

 666/6 -92/6 يزان سالمت اجتماعيم

 666/6 -99/6 ينشاط اجتماع زانيم

 666/6 -99/6 ندهيد به آيزان اميم

 662/6 24/6 سن پاسخگو

 669/6 29/6 التيزان تحصيم



 
 
 
  

 

  

را برحسب محل تولد  يتفاوت يزان بين ميانگيآزمون تفاوت م 2جدول شماره 
ن يانگيدهد م يانس نشان ميل واريج حاصل از آزمون تحليدهد. نتا ينشان م پاسخگويان

متولد  بيشتر از کساني است که (66/02اند ) که در شهر متولد شده يافراد يتفاوت يزان بيم
 ( است. 19/21اند برابر ) ر متولد شدهيان عشايم بوده و يا در( 11/22) روستا هستند

 11/2 66/02 491 شهر ياجتماع يتفاوت يب

 22/0 11/22 16 روستا

 19/1 19/21 29 ريعشا

نشان  برحسب محل تولد يتفاوت يزان بين ميانگيآزمون تفاوت م 0جدول شماره 
وجود دارد.  يمختلف با هم تفاوت معنادار يها ن گروهيدهد که ب يج نشان ميدهد. نتا يم
( و مقدار =21/9F) انس با مقداريل وارين تفاوت مشاهده شده براساس آزمون تحليا

 باشد. يرش ميقابل پذ 22/6( در سطح حداقل =649/6Sig) يمعنادار

df MS F Sig.

(Between groupsها ) ن گروهيب 224/919 9 221/222  

21/9 

 

(Within groupsها ) درون گروه 649/6 290/96269 260 919/06 

(Totalکل ) 296/96110 261  

ها را نشان  ت آنيبرحسب قوم يتفاوت يزان بين ميانگيآزمون تفاوت م 1جدول شماره 
 يتفاوت يزان بيم نيانگيدهد م يانس نشان ميل واريج حاصل از آزمون تحليدهد. نتا يم

، کرد و لر، و ت لکيقوم بيشتر ازهستند،  فارست يقوم يکه دارا يافراد يبرا ياجتماع
تفاوتي و قوميت لک باشد. براين اساس قوميت فارس داراي بيشترين ميانگين بيترك مي

 باشند.تفاوتي ميداراي کمترين ميانگين بي



 
 
 
 

 

 ياجتماع يتفاوت يزان بيم
انيپاسخگو

20/1 22/06 966 کرد

92/1 22/20 02 لک

29/0 21/21 21 لر

21/4 12/21 24 ترك

فارس 222 92/06 11/1

 يتلف با هم تفاوت معنادارمخ يها ن گروهيدهد که ب ينشان م 1جدول شماره ج ينتا
( و =94/9Fانس با مقدار)يل وارين تفاوت مشاهده شده براساس آزمون تحليوجود دارد. ا
 باشد. يرش ميقابل پذ 22/6( در سطح حداقل =646/6Sig) يمقدار معنادار

df MS F

(Between groupsها ) ن گروهيب 492/019 2 412/290 94/9 646/6 
(Within groupsها ) درون گروه 900/92411 246 929/21 

(Totalکل ) 026/99206 242  

ها  ت آنيبرحسب جنس ياجتماع يتفاوت يزان بين ميانگيآزمون تفاوت م 2جدول شماره 
زان ين ميانگيدهد م يدو گروه مستقل نشان م يج حاصل از آزمون تيتادهد. ن يرا نشان م

 ين تفاوت مشاهده شده براساس آزمون تي. ااستمردان  کمتر اززنان  در ياجتماع يتفاوت يب
 22/6( در سطح حداقل =664/6Sig) ي( و مقدار معنادار=11/9T) دو گروه مستقل با مقدار

 باشد. يرش ميد پذه مذکور موريرش بوده و فرضيقابل پذ

T

 يتفاوت يب
ياجتماع

 664/6 11/9 24/1 01/06 مرد
زن 11/21 11/4



 
 
 
  

 

  

عمل آمد. در اين گام  استفاده بهبهشيوه گامدگانه بهدر پژوهش حاضر از آماره رگرسيون چن
شوند  يروش متغيرهاي مختلف به ترتيب ميزان اهميت در تبيين متغير وابسته وارد معادله م

 رند. يگ يو متغيرهايي که تأثيري در توضيح متغير وابسته نداشته باشند، خارج از معادله قرار م

باشد. به ي، مستقل بودن خطاها از يکديگر ميهاي تحليل رگرسيونفرضيکي از پيش
دهنده نشان 12/2اين منظور از آزمون دوربين واتسون استفاده شد که مقدار آن برابر با 

 باشد.استقالل خطاها از همديگر مي

دهد که  ينشان م اسميروف-کولمروف دست آمده از آزموننتايج به چنينهم
اسميرنوف  -آزمون کولموگروف يدار يارند و سطح معنمدل، توزيعي نرمال د يها مانده يباق

 دهد توزيع مذکور نرمال است. يبوده که نشان م 29/6برابر 

، ي، سالمت اجتماعيپنج متغير نشاط اجتماع ،26ج مندرج در جدول شماره ينتاطبق 
دهد که ضريب بتا  ينشان م T شدند. آزمونمعادله وارد  ييزان فردگراي، سن و مينداريد

 يير توانسته اند در گام نهاين پنج متغير در سطح معناداري قرار دارد و اين پنج متغيي ابرا
توان يگر ميعبارت درا تبيين کنند. به يتفاوت يزان بياز تغييرات دروني متغير م 40/6مقدار 
ن پنج يرات اييدر جامعه مورد مطالعه بر اثر تغ ياجتماع يتفاوت يرات بييدرصد از تغ 40گفت 

 باشد.ير مستقل ميتغم

B Beta t R²   

 666/6 991/99 96/6 666/6 -10/4 -99/6 -94/6 ينشاط اجتماع 2
 92/6 666/6 60/2 99/6 21/6 ييفردگرا 9
 42/6 666/6 29/4 96/6 24/6 سن 9
 42/6 666/6 -22/4 -96/6 -22/6 يسالمت اجتماع 4
 40/6 691/6 -96/9 -62/6 -20/6 ينيد  شيگرا 2

Constant=54/317Method= Stepwise

 باشد: يبر اين اساس معادله رگرسيون چندمتغيره در پژوهش حاضر به اين صورت م
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)سن( +  96/6( + ييزان فردگراي)م 99/6( + ي)نشاط اجتماع -99/6= يتفاوت يزان بيم
 ei ( + ينيد  شي)گرا -62/6( + يزان سالمت اجتماعي)م -96/6

براي سنجش اثر هر يکي از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته و مقدار تأثيرات مستقيم 
 ت.و غيرمستقيم از تحليل مسير استفاده شده اس

ن مقدار يتر شيب يدارا يدهد که نشاط اجتماع يج حاصل از دياگرام فوق نشان مينتا
زان ير مين متغيم و هم چنيرمستقير غين تأثيتر شيب ينده دارايد به آيم و امير مستقيتأث

ر يمسير فوق از مقادباشد. در تحليل  ير وابسته مير کل بر متغين تأثيتر شيب يدارا ييفردگرا

در اين  2Rد. ميزانير استفاده گرديب مسيضرا يبتا به دست آمده از طريق رگرسيون، برا

عدد مهم ديگري به نام ضريب خطا يا ضريب پس  2Rباشد. در مقابل  يم 40/6تحليل 
يب خطا ميزان تأثير عوامل غير از دهند، ضر ينشان م eماند وجود دارد که آن را با 

متغيرهاي مدل است و به عبارت ديگر ضريب خطا نسبت واريانس توضيح داده نشده توسط 

توان  ياست که بنابراين م 2e=24/6مدل تحليلي است. مقدار واريانس تبيين نشده برابر 
وسيله متغيرهاي مستقل آن به 40/6واريانس را مدل تبيين نکرده است و  24/6گفت که 
 دهد.  ين شده است که اين برازش خوبي از مدل را نشان مييپژوهش تب



 
 
 
  

 

  

زان ياثرات مستقيم و غيرمستقيم و کل هر يک از متغيرها بر م 22جدول شماره 
ر يدهد. مقايسه ضرايب اين تأث يان را طبق مدل تجربي پژوهش نشان ميپاسخگو يتفاوت يب

 . سازند يرا آشکار م

 

ندهيد به آيام - 941/6- 941/6-
ييزان فردگرايم 99/6 611/6 921/6

ينشاط اجتماع 99/6- - 99/6-
يسالمت اجتماع 96/6- - 96/6-

سن 96/6 62/6 92/6
يت اجتماعيرضا - 99/6- 99/6-

ينيد  شيگرا 62/6- - 62/6-
يه اجتماعيسرما - 261/6- 261/6-

التيزان تحصيم - 01/6 01/6

مدت زمان سکونت 222/6 222/6

باشد. براساس  ينشاه مشهروندان شهر کرما ياجتماع يتفاوت ين پژوهش بيدر ا يبحث اساس
رابطه  يان دارايپاسخگو ياجتماع يتفاوت يبا ب ينيد  شيدست آمده، گرابه يها افتهي

 يتفاوت يزان بيم ينيد  شيش گراين معنا که با افزاي(. به اr=629/6) باشد ينم يمعنادار
ان يوپاسخگ ياجتماع يتفاوت يبا ب ييفردگران يهمچنکند.  يدا نميها کاهش پ آن ياجتماع

ه با مطالعه ين فرضيدست آمده از اجه بهينتباشد.  ي( مr=969/6) يرابطه معنادار يدارا
ج آن است که يداشته و همسو با نتا ي( همخوان2926و همکاران ) يزيتبر يمحسن
دگاه يجه براساس دين نتيشود. ا يدر جامعه م يتفاوت يباعث باال رفتن احساس ب ييفردگرا

مردم در  يرا با زندگ يتفاوت يمل نمود و ظهور بياست. ز يمل قابل بررسيز ينظر
 يزدگ تاً دليو نها ياجتماع ي، انزوايبر روح ذهن يني، غلبه رواج عييشهرها، فردگرا کالن



 
 
 
 

 

 يکساني يقرار داده است. او معتقد است مردم در جوامع مدرن الگو يابيمورد ارز  ياجتماع
، همزمان با يجاد روابط اجتماعين حالت اير اخود ندارند. د يگروه يها يرا در وابستگ

ز فراهم ين ييظهور فردگرا ينه برايشود. لذا زم يها، چندگانه م وابسته شدن فرد به گروه
با تضاد همراه  يگروه يها ياز وابستگ ياريز، بسين يين بروز فردگرايشود، البته ح يم
م معتقد است ين دورکيآورد. همچن يرا فراهم م ياجتماع يتفاوت ينه بيجه زميشود و در نت يم

و  يا حرفه يي، تخصص گرايي، فردگرايي، شهرگراياقتصاد يها تيدر عصر حاضر رشد فعال
را به عنوان  يگيخانواده، مذهب، منطقه و همسا يک تماماً کارکردهايرشد دولت بوروکرات

 يياو فردگرادهد.  يل ميتقل يوند افراد به جمع اجتماعيع پير ترفيدر مس ييزم هايمکان
که به صورت  ييداند. فردگرا يوند فرد و اجتماع ميپ يختگيمحصول گس را به منزلة يافراط

کند،  يدا ميپ يتجل يبستگ و کاهش هم ينظم ي، بياجتماع يتطابق نداشتن با هنجارها
فرد از  ييو جدا يگانگين بيهنجار در جامعه به ا يت بيشود. وضع يم يگانگيمنجر به ازخودب

تراکم ثروت در  يريگيو پ يابزار ييگرا ت عقليبخشد. حاکم يجامعه شدت م يرهاهنجا
 است.  ياجتماع يتفاوت يت بيو در نها ييکننده فردگرا تيجامعه، تقو

ان يپاسخگو ياجتماع يتفاوت يبا ب يبه دست آمده، سالمت اجتماع يها افتهيبراساس 
، يش سالمت اجتماعيمعنا که با افزا نيباشد. به ا ي( مr= -/290) يرابطه معنادار يدارا

ز قابل ييه کير براساس نظرين متغيافت. ايها کاهش خواهد  آن ياجتماع يتفاوت يزان بيم
)احساس خوب و  يط دو بعد سالمت احساسيز معتقد است که اگر فرد شرايياستنباط است. ک

ز ييبرخوردار است. ک ي( و بعد کارکرد مثبت را داشته باشد، از سالمت روانيت از زندگيرضا
 يتفاوت، احساس خوب يدگاه، افراد بين ديخواند. براساس ا يم يرا پژمردگ ينبود سالمت روان

 يدياس و نومين افراد دچار يشان مشکل دارد. ا يو اجتماع يندارند و کارکرد روان يبه زندگ
 نند. يب يم يخود را پوچ و خال يبوده و زندگ

 يان دارايپاسخگو ياجتماع يتفاوت يبا ب يه، نشاط اجتماعدست آمدبه يها افتهيبراساس 
زان ي، ميش نشاط اجتماعين معنا که با افزايباشد. به ا ي( مr= -/224)يرابطه معنادار

چند بر  ياثرات و آثار يدارا ينشاط اجتماعافت. يها کاهش خواهد  آن ياجتماع يتفاوت يب
، ياجتماع ي، همبستگيتعلق اجتماعتواند حس  يشهروندان و جامعه بوده که م يزندگ



 
 
 
  

 

  

 يياي، پويت شغليا رضاي يت از زندگيش رضاي، افزاي، وفاق اجتماعياجتماع يريپذ تيمسئول
ش ي، افزايت زندگيفيد در جامعه، ارتقاء کيش اميمردم، افزا يها نهي، کاهش هزياجتماع

آورد. بدون  وجود)خصوصاً در جوانان( به ياجتماع يها بي، کاهش آسيت و نوآوريخالق
د. شاد بودن جامعه يآ يدست مراحت تر به يو فرد يت اجتماعيامن يطين محيشک در چن

است و کاهش  ياسيو س ي، اجتماعي، فرهنگيار موثر در توسعه اقتصادياز عوامل بس يکي
و دل به کار دادن و  يليل و رغبت تحصيزان ميش مي، طالق، افزايخانوادگ يها ينابسامان

 شود. يد ميش توليافزا

نده با يد به آينده است. اميد به آير دارد، اميتأث ياجتماع يتفاوت يکه بر ب يگرير ديمتغ
د به يش اميباشد. با افزا ي(  مr=-/902)يرابطه معنادار يان دارايپاسخگو ياجتماع يتفاوت يب
 يه خاصگايجا يدواريد و اميامافت. يها کاهش خواهد  آن ياجتماع يتفاوت يزان بينده، ميآ

شبرد يد در پيشرفت فرد و جامعه دارد؛ که نقش اميو به تبع آن، پ ياجتماع يدر سالمت
و  يک حال روحيد يت است. اميار بااهمينگر بس ندهيتوسعه جامعه به اهداف بلندمدت و آ

 يزه بشر در کارهاي، انگيعيت است، به طور طبيزاننده انسان به کار و فعاليو برانگ يروان
د که از معرفت و شناخت نسب به مبدأ و يان ترس است. اميد به نفع و به زيا امب يارياخت

ز منشأ اصالح امور در جامعه يو ن يد و پرثمر انسانيمف يها شود و همه تالش يمعاد حاصل م
 است.  يدن شخص به سعادت ابديو رس

رابطه  يان دارايپاسخگو ياجتماع يتفاوت يدست آمده، سن با ببه يها افتهيبراساس 
 ياجتماع يتفاوت يزان بيش سن مين معنا که با افزايباشد. به ا ي( نمr= -620/6)يمعنادار

ر يبا متغ يشناخت تيو جمع يفرد يرهاين متغيارتباط ب يافت. بررسينخواهد  يرييها تغ آن
 افتهين يندارد. ا ياجتماع يتفاوت يبر ب يريدهد که سن افراد تأث ينشان م ياجتماع يتفاوت يب

 يتفاوت يل به بيش سن، تمايد با افزايگو ي( که م2929انپور )يو ک يج پژوهش قاضيبا نتا
 يسن يها د توجه داشت که در پژوهش حاضر تفاوتيدارد. البته با يابد همخواني يش ميافزا

با اختالف  يسن يها ست و چه بسا اگر گروهيبرخوردار ن ياديافراد مورد مطالعه از نوسان ز
( 2926) فرد يو صداقت يزيتبر يکه محسن يقيدر تحقرند. يد مطالعه قرار گمور يشتريب

ن پژوهش يج ايندارد و با نتا ياجتماع يتفاوت يدر رابطه با ب ياند سن نقش اثرگذار انجام داده



 
 
 
 

 

ج حاصل ي( که نتا2924) ولوکال يرزاپوريق نوابخش و ميه با تحقين فرضيباشد. ا يهمسو م
انجام داده  ياجتماع يتفاوت يان سن و بيکه م يب همبستگيس ضرها بر اسا از پژوهش آن

ا کاهش سن، يش، ين معنا که با افزايم بود به ايرمستقيانگر رابطه متوسط و غيبودند، ب
باشد.  ين پژوهش همسو ميج ايابد که با نتاي يش ميا افزايکاهش،  ياجتماع يتفاوت يزان بيم

( که سن بر 2924ا و همکاران )ينيريالعه ظهج حاصل از مطيه با نتاين فرضيج اينتا
 باشد. يدارد، ناهمسو م ير معناداريتأث يتفاوت يب

رابطه  يان دارايپاسخگو ياجتماع يتفاوت يالت با بيزان تحصين ميهمچن
 يزيتبر يه با مطالعه محسنين فرضيجه به دست آمده از اينتباشد.  ي( نمr=622/6)يمعنادار

در جامعه  يتفاوت يالت باال باعث کاهش بيتقد است تحص( که مع2926و همکاران )
داشته  ي( همخوان2929زاده و همکاران ) يج پژوهش قاضيبا نتا يشود، ناهمسو بوده ول يم

در جامعه ندارد.  يتفاوت يبااحساس ب يالت ارتباط خاصيج آن است که تحصيو همسو با نتا
 ينداشت که بررس ير معنادارييتغ يلير رشته تحصيبر حسب متغ ياجتماع يتفاوت يزان بيم

، يليبه لحاظ تحص يرات جزئينده است. البته تأثيقات آيتر علل آن موکول به تحق قيدق
الت با يزان تحصيش ميو افزا ياجتماع يتفاوت ين حد بيباالتر يلين تحصييدرجات پا

و  يومات عمومشه در نقش مشهود سواد و معليتواند ر ياند که م ن حد آن را نشان دادهيکمتر
 جامعه داشته باشد. ياجتماع يهالهأندها و مسيح فرايدر درك صح يدانشگاه

 ياجتماع يتفاوت يزان بين ميانگيدهد م يانس نشان ميل واريج حاصل از آزمون تحلينتا
انس با يل واريجه براساس آزمون تحلين نتيکسان است. ايمختلف  يها تيافراد با قوم يبرا

رش نبوده و يقابل پذ 22/6( در سطح حداقل =92/6Sig) يمقدار معنادار( و =22/2Fمقدار)
جه مطالعه يه با نتين فرضيدست آمده از اج بهينتا باشد. يرش نميه مذکور مورد پذيفرض

ر معتقد است، ناهمسو ين دو متغيوجود رابطه ب( که به2926و همکاران ) يزيتبر يمحسن
دنبال آن، احساس افراد و به ياسيدکننده تنفر سيشدعامل ت ياز طرف يتيتنوع قومباشد.  يم
افراد به  يگر موجب کاهش تعلق اجتماعين افراد است؛ اما از طرف ديب يگانگيو ب يقدرت يب

با توجه گردد.  يافراد از جامعه م يت جدا افتادگيو در نها ياثر ي، بيقدرت يجامعه، احساس ب
ران که همواره يز در ايت کرد نيرد بودند، قومن مطالعه قوم کيت در ايف اکثرين که طيبه ا



 
 
 
  

 

  

شناخته شده است در  يو مذهب يملّ يها جامعه محور و متعصب به ارزش يبه مثابه اجتماع
 را نشان داده است.  ياجتماع يتفاوت يزان بين مين پژوهش کمتريج اينتا

 يشاط اجتماعان، نيپاسخگو يتفاوت يرگذار بر بيتأث يرهاياز متغ يکينکه يبا توجه به ا
ق ي، تشوياجتماع يها ت شبکهيزان نسبت به تقوير شود برنامه يشنهاد مين پيبنابرا ،است
تواند در توسعه نشاط  يم يمروج شاد يها ت شبکهين تقويها و همچن ت در آنيعضو

 يت بحث شاديربط با تقو يذ يشود نهادها يشنهاد مين پيهمچن ند؛ياقدام نما ياجتماع
گران، حضور در اجتماع(، ي)ورزش، محبت به د يرفتار يها تيه شامل فعالآگاهانه در جامع

در  ي)تالش و کوشش، مساع داوطلبانه يها تي)تفکر مثبت، توجه به مواهب( و فعال يشناخت
کاهش  يها نهيب زمين ترتيرا سبب گردند و بد يتحقق اهداف( نشاط مثبت اجتماع

 وجود آورند.را به ياجتماع يتفاوت يب

از  يکيان رابطه وجود دارد. يپاسخگو ياجتماع يتفاوت يو ب يه اجتماعيزان سرمايمن يب
ه يزان سرمايت ميش و تقوي، افزايزان شهرير ن و برنامهيمسئول يعمده برا يراهکارها

ت شود، يدر جامعه تقو يه اجتماعيزان سرماين شهروندان است. اگر ميدر ب ياجتماع
کند. توسعه  يدا ميکاهش پ يتفاوت يجه بيشود و در نت يم شتريتبع آن بهب يمشارکت و همدل

ه يرشد مشارکت و سرما ک کشور است ويشرفت ين شاخص رشد و پيتر دار مهميپا
با  يه اجتماعيدار در جهان معاصر است. سرمايتوسعه پا ين ابزارهايتر از مهم يکي ياجتماع

نه ين زميد در ايجامعه با ياجزا يکند و تمام يدا نميش پيقانون و بخشنامه در جامعه افزا
د هم دولت و هم مردم وارد عرصه يدر جامعه با ياجتماع يهمدل يارتقا يفعال باشند. برا

توانند موثر باشند  يد و ... همه مين، ورزشکاران، اساتينظران، معتمد ون، صاحبيشوند. روحان
م به سمت يه دارم کيهست يا م ما جامعهيرين است که بپذين حرکت اياما شرط اول ا

 م.يکن يدا ميش پيشتر گرايب ييو فردگرا ياجتماع يتفاوت يب

د يان رابطه وجود دارد. جامعه بايپاسخگو ياجتماع يتفاوت يو ب ييزان فردگراين ميب
، ييت فردگرايتقو يجات کند. بهير تربيپذ تيمسئول يتالش کند تا فرزندان خود را از کودک

 ن شود. يگزيجا يتيترب يو الگوها يدر سبک زندگ يد توجه به سمت منافع جمعيبا
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