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چکـیده
زندگی پژوهی ،یکی از موضوعات کاربردی در تحقیقات جامعهشناسی ایران معاصر تلقی شده که شامل تحقیقاتی بوده که
به ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی افراد (برای نمونه معناداری زندگی ،رضایت از زندگی ،کیفیت زندگی ،سبک زندگی و
مهارتهای زندگی) میپردازد .رضایت زندگی یکی از مهمترین شاخصهای کیفیت زندگی اجتماعی و سالمت روانی
محسوب میشود .رضایت از زندگی ارزیابی شناختی و آگاهانه فرد از کیفیت زندگی خود میباشد .زنان نیمی از ساختار
اجتماعی ایران را به خود اختصاص دادهاند .برخورداری زنان از رضایت زندگی بیشک در عرصههای مختلف نظام فردی،
خانوادگی ،فرهنگی و اجتماعی زنان تأثیر چشمگیر و شگرفی از خود بجا میگذارد .هدف تحقیق تبیین جامعهشناختی
رضایت از زندگی زنان در ایران (مورد :شاغل و خانهدار شهر اصفهان ،مؤلفهها ،الگوهای اجتماعی و همچنین بررسی نقش
عوامل اجتماعی بر آن) خواهد بود .پژوهش حاضر تحقیقی پیمایشی و ابزار جمعآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه
چندبعدی رضایت زندگی هیوبنر ( )3330بوده که ابزار مذکور پنج حوزه رضایت زندگی را موردسنجش قرار داده است.
جامعه آماری کلیه زنان شاغل و خانهدار شهر اصفهان و نمونه آماری شامل  093زن درنظرگرفته شد .پژوهش نشان داده
که تمامی پنج مؤلفه و همچنین کل رضایت از زندگی زنان شهر اصفهان در سطح زیاد ارزیابی شده است .اگرچه وضع
اقتصادی زنان تأثیری در رضایت از زندگی آنان نداشته ولیکن رضایت زندگی از زنان متأثر از وضع زناشویی گزارششده
است .رضایت زندگی زنان شهر اصفهان بهطور جداگانه روابط معناداری منفی با پنج متغیر تحصیالت ،طبقه اجتماعی،
سن ،درآمد و تعداد فرزندان و همچنین روابط معناداری با چهار متغیر حمایت اجتماعی ،دینداری ،معناداری زندگی و
بیگانگی اجتماعی داشتهاند .نتایج تحلیل مسیر نشان داده که بیشترین عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی زنان شهر
اصفهان ،به ترتیب اختصاص به هفت متغیر حمایت اجتماعی ،دینداری ،معناداری زندگی ،وضع زناشویی ،تعداد فرزندان،
بیگانگی اجتماعی و سن زنان داشتهاند و درمجموع  80درصد تغییرات رضایت از زندگی زنان شهر اصفهان را تبیین
میکنند .وضع اقتصادی تأثیری در رضایت زندگی زنان نداشته و نوعی همگونی (تجانس) اجتماعی در رضایت زندگی
زنان شاغل و خانهدار شهر اصفهان مشاهدهشده است .از طریق چهار متغیر حمایت اجتماعی ،دینداری ،معناداری زندگی و
بیگانگی اجتماعی میتوان موجبات افزایش رضایت از زندگی زنان شهر اصفهان را فراهم نمود.
واژگـان کلـیدی :زنان ،رضایت از زندگی ،شاغل ،خانهدار ،شهر اصفهان

 -0دانشیار جامعه شناسی دانشگاه امام حسین(ع) Mazaki42@yahoo.com
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 -1مقدمه
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زندگی پژوهی؛ یکی از موضوعات کاربردی در تحقیقات جامعهشناسی ایران معاصر تلقی شده که شامل تحقیقاتی بوده که به
ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی افراد (برای نمونه معناداری زندگی ،رضایت از زندگی ،کیفیت زندگی ،سبک زندگی و مهارتهای
زندگی) میپردازد".مطالعه احساسات مثبت بخش قابلتوجهی از نظریات و تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی را به خود اختصاص
داده است(داینرولوکاچ .)34 :3333،کیفیت زندگی ،1یکی از مصادیق احساسات مثبت تلقی شده و شامل کاربردهای متعددی هم
چون رضایت از زندگی( ،2داینرولوکاچ ،)3333،احساس خوشبختی( 9شاین و جانسون ،)0899،شادکامی( 4آندریو و وایتی)0891 ،
میباشد(برامستون و همکاران .)14 :3333 ،رضایت از زندگی ،احساس خوشبختی ،شادکامی و کیفیت زندگی وجوه متعددی از
سالمتی آدمی محسوب میشوند(ونهاون 3333،وباولینگ و ویندسور(")3333 ،به نقل از زکی و میر بهاءالدینی .)9 :0080،اشکال،
انواع و ابعاد گوناگونی از احساس خوشبختی(بهزیستی) برای نمونه احساس خوشبختی انسانی ،5احساس خوشبختی معنوی،6
احساس خوشبختی اجتماعی ،7احساس خوشبختی ذهنی ،8احساس خوشبختی روانی 3و احساس خوشبختی اجتماع مدار 10درمتان
علمی موردبررسی قرارگرفته شده است.
از کمپ در تعریف رضایت از زندگی میگوید :رضایت بر تجربه شناختی و داورانه داللت دارد که بهعنوان اختالف ادراکشده
بین آرزو و پیشرفت در زندگی(تحقق آرزو) تعریف میشود .اینگلهارت رضایت از زندگی را بازتاب توازن میان آرزوهای شخصی و
وضعیت عینی فرد در زمینههای گوناگون همچون درآمد ،مسکن ،زندگی خانوادگی و فعالیتهای فراغت و ...میداند .رضایت از
زندگی بازتاب توازن میان آرزوهای شخص و وضعیت فعلی او هست .به عبارتی هرچه شکاف بین سطح آرزوهای فرد و وضعیت
عینی وی بیشتر گردد ،رضایتمندی کاهش مییابد ،اما سطوح آرزوهای فرد بهتدریج با وضعیت وی تطبیق خواهد یافت
(اینگهارت .)43 :0090،منظور از رضایت از زندگی ،ارزیابی شناختی فرد از کیفیت زندگی خود میباشد (لوآهلین وهیوبنر:0888،
.)049
در خصوص اهمیت موضوع موردبررسی باید خاطرنشان کرد که انسان موجودی هدفمند و همیشه در پی ارزیابی از وضعیت
زندگی میباشد و تا زمانی که به آنچه میخواهد دست نیابد احساس رضایت نمیکند .شاید به جرات بتوان گفت نهایت آمال هر
انسانی ،تحقق اهداف و آرزوهایش است .البته سطح اهداف و آرزو ریشه در شرایطی دارد که فرد درکنش متقابل با دیگران و
وضعیت موجود به دست میآورد .ازاینرو ،امروزه هر جامعه توسعهیافته به فکر رضایت شهروندان خود میباشد ،زیرا رضایت از
زندگی با توسعه اجتماعی و اقتصادی همخوانی و همبستگی باالئی دارد(اینگلهارت .)038 :0090،عنصر رضایت از زندگی یکی از
عناصر اساسی نظم ،وفاق و همبستگی اجتماعی است ،توجه به آن از این جهت حائز اهمیت است که میتوان ضمن شناخت شرائط
روانی جامعه ،عناصر اجتماعی بسیاری را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد .از سوئی دیگر باید توجه داشت که وجود و تداوم نارضایتی
در زندگی مردم برای هر نظام اجتماعی مشکل آفرین است؛ زیرا تداوم و گسترش آن باعث کمرنگ شدن تعهد افراد به نظام ارزشی
و اعتماد آنان نسبت به سائر اعضای جامعه شده و چه بسا منشاء بسیاری از مشکالت اجتماعی شود .عواطف مثبت فرد از شرائط
خود اگرچه عنصری ذهنی است اما ریشه در شرائط عینی دارد .نمیتوان این حقیقت را نادیده انگاشت که مولفه اصلی در ارزیابی
مثبت و منفی هر فرد ،تحلیل و ارزیابی ذهنی است که نسبت به شرائط خود و جامعه در تطبیق با دیگران دارد.
زنان نیمی از ساختار اجتماعی ایران را به خود اختصاص دادهاند بنابراین برخورداری زنان از رضایت زندگی می تواند اثرات خود
را در حوزهها و بخشهای مختلف زندگی فردی ،اجتماعی ،سیاسی و خانوادگی زنان نمایان ساخته ،بر میزان سالمت روانی-
اجتماعی ،کارآمدی و همچنین توانمندی زنان بیافزاید .اثرات رضایت از زندگی زنان محدود به حوزه زنان نشده ،بلکه در سطوح
مختلف ساختار اجتماعی ایران نمایان میشوند .برخورداری زنان از رضایت زندگی در صحنههای مختلف نظام اجتماعی بروز داده
میشود .از سوئی دیگر تخریب و یا افول رضایت زندگی زنان موجبات بروز بسیاری از مسائل اجتماعی هم در سطح زنان و
1 -Quality of Life
2 -Life Satisfaction
3 -Well-Being
4 -Happiness
5 -Human Well-Being
6 -Spiritual Well-Being
7 -Social Well-Being
8 -Subjective Well-Being
9 -Psychological Well-Being
10 -Community Well-Being
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خصوصا در سطح جامعه خواهد شد .رضایتمندی زنان از زندگی زمینهساز تسری رضایت آنان به حوزههای گوناگون اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی است و بالعکس کاهش رضایت از زندگی زنان ،آثار منفی درسطح خرد ،میانه وکالن خواهد داشت.
افزایش تنشها و مشکالت رفتاری ،ناامیدی ،اضطراب ،افسردگی و...ازجمله آثار منفی نارضایتی از زندگی درسطح خرد است که در
سطح میانه و کالن نیز پیامدهائی همچون کاهش روحیه مشارکت جوئی اجتماعی ،تعاون ،اعتماد اجتماعی و  ...خواهدداشت.

 -2ضرورت و اهمیت تحقیق :رضایت از زندگی زنان به مثابه پدیده اجتماعی
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گرایشهای پژوهشی در تحلیل و تبیین جامعه شناختی رضایت از زندگی به طور عام و رضایت از زندگی زنان به طورخاص به
مثابه «پدیده اجتماعی» در قالب پنج اصل قابلیت بررسی خواهد داشت(نمودارشماره :)0
 )0چیستی رضایت از زندگی :ماهیت رضایت از زندگی چیست و چگونه است؟ مبانی نظری و پژوهشی در تبیین رضایت از
زندگی چیست؟ میزان ،مقدار و وضعیت کنونی از رضایت از زندگی چقدر و چگونه میباشد؟ مفهومسازی رضایت از زندگی چگونه
امکان پذیر است؟ چگونه میتوان آنرا سنجید و ارزیابی نمود؟ مدلهای مفهومسازی و سنجش رضایت از زندگی کدامند؟
پرسشنامههای معتبر و مطمئن در زمینه اندازهگیری آن کدامند؟ رضایت از زندگی دربردارنده کدام مولفههای قابل اندازهگیری
میباشد؟
 )3الگوهای اجتماعی رضایت از زندگی :مقایسه رضایت از زندگی برحسب جنس ،سن ،دین ،نژاد ،تحصیالت ،وضع تاهل،
اشتغال ،قومیت ،وضعیت طبقاتی ،حوزههای اجتماعی شهری و روستائی و گروههای اجتماعی خاص(جوانان ،دانشآموزان ،معلمان و
غیره) کدامند؟
 )0همبسته های اجتماعی رضایت از زندگی :آیا رضایت از زندگی با سائر متغیرهای فردی ،اجتماعی و فرهنگی ارتباط دارد؟ در
صورت وجود ارتباط ،میزان و مقدار آن چقدراست؟
 )3رضایت از زندگی به مثابه متغیر وابسته :پیشایندهای رضایت از زندگی کدامند؟ چه عواملی موجب شکلگیری رضایت
اززندگی می شوند؟ عوامل متعدد موثرکدامند و میزان تاثیر آنها در شکلگیری رضایت از زندگی چه مقداراست؟
 )4رضایت از زندگی به مثابه متغیر مستقل :پسایندهای رضایت از زندگی کدامند؟ پیامدها ،اثرات و کارکردهای مختلف فردی،
اجتماعی ،خانوادگی ،فرهنگی ،آموزشی رضایت از زندگی در سطوح متعدد زندگی اجتماعی چیست؟ راههای افزایش رضایت از
زندگی چیست؟ چگونه میتوان رضایت از زندگی را افزایش داد؟

نمودار  -1اصول و ابعاد پنج گانه تبیین جامعهشناختی پدیدههای اجتماعی

در راستای تبیین جامعه شناختی رضایت از زندگی زنان ،هدف اصلی پژوهش عبارتنداز )0:مطالعه و سنجش چیستی اجزاء
تشکیل دهنده و همچنین کل رضایت از زندگی زنان ،وضعیت و میزان آن )3 ،مطالعه الگوهای اجتماعی رضایت از زندگی زنان بین
زنان شاغل و خانهدار شهر اصفهان )0،بررسی نقش عوامل اجتماعی در شکلگیری رضایت از زندگی زنان شهر اصفهان.

 -3مبانی نظری تحقیق
سازه "احساس خوسبختی ذهنی" به صورت قابل توجهی درطی دو دهه قبل درتحقیقات درنظر گرفته شده است .تحقیقات
شائع سعی در ترسیم مدل سه بعدی احساس خوشبختی ذهنی داشته اند که عبارتند از :احساس مثبت ،احساس منفی و رضایت از
زندگی .تصور ذهنی رضایت از زندگی از دو بعد دیگر متفاوت است .رضایت از زندگی بیشتر مقولهای شناختی است درحالی که
9
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احساس منفی و مثبت مقولهای احساسی و عاطفی تلقی می شوند .در برخی از تحقیقات تمایز ابعاد فوق نشان داده شده است .برای
مثال داینر(داینر )94 :0883،گزارش کرده است که ابعاد احساسی(منفی و مثبت) راحت تر بر شرائط فیزیکی (مانند :درد و بیماری)
تاثیر میگذارد ،درحالی که رضایت از زندگی اینگونه نیست .منظور از رضایت زندگی ،طرز تلقی فرد ،ارزیابی عمومی افراد نسبت به
کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبههای زندگی ،همچون زندگی خانوادگی و تجربه آموزشی است(.داینروهمکاران.)393 :0888،
رضایت از زندگی به معنای ارزیابی شناختی و آگاهانه افراد از کیفیت زندگی خود به مثابه یک کل واحد است که اساس آن بر
معیارهای شخصی آنها قرار دارد .رضایت از زندگی از مولفههای نگرش مثبت افراد نسبت به جهانی است که در آن زندگی میکنند.
تجربه شادکامی و رضایت از زندگی هدف برتر زندگی به شمار میرود و احساس غم و ناخرسندی اغلب مانعی در راه انجام وظائف
فرد شمرده میشوند(لوآهلین وهیوبنر .)093 :3330،رضایتمندی از زندگی بیانگر میزان ارضای تمایالت و نیازهای اساسی انسان
است .رضایتمندی را میتوان به عنوان ارضای نیازهای اساسی و ارزیابی و تلقی مثبت افراد از قلمروهای مختلف زندگی درنظر
گرفت .رضایت از زندگی به صورت سطحی از آگاهی فردی یا بهعبارت بهتر به صورت ارزیابی شناختی ازکیفیت زندگی تعریف شده
است که ممکن است یک ارزیابی کلی و جامع را بههمان خوبی ارزیابی در حوزه های اختصاصی زندگی (خانواده ،خود و )...
منعکس کند.
رضایت از زندگی ازسوئی باشبکهای از متغیرهای روانشناختی ازجمله عاطفه مثبت ،عزت نفس و خوش بینی ،عوامل شخصیتی
و سالمت روانی و هم چنین ویژگیهای اجتماعی افراد برای نمونه تعامل اجتماعی ،سطح درآمد ،طبقه اجتماعی ،دینداری مرتبط
میباشد .رضایت از زندگی اگرچه تاحد زیادی بستگی به شرائط فردی دارد ،اما تاثیر عوامل اجتماعی در افزایش یا کاهش آن بسیار
موثر است .جامعه از سوئی به وجود آورنده شرائطی است که می تواند فرد را به سوی تحقق اهداف و آرزوهای فردی سوق دهد و
از سوی دیگر زمینه ساز تحقق فضائی است که فرد میتواند به کنش متقابل و ارتباط با همنوعانی که باعث ایجاد آرامش ،امنیت و
اطمینان خاطروی برای یک زندگی مناسب باشند ،مبادرت ورزد .رضایت از زندگی ،ترکیبی از شرائط فردی واجتماعی است و در
واقع خودنشانهای از نگرشهای مثبت نسبت به جهان و محیطی که وی را فرا گرفته و در آن زندگی میکند ،میباشد.
احساس خرسندی و رضایت از جنبههای زندگی ،از مؤلفههای نگرش مثبت افراد نسبت به جهانی است که در آن زندگی
میکنند .رضایت از زندگی باارزشها ارتباط نزدیک اما پیچیدهای دارد و معیارهایی که افراد براساس آن درک ذهنی خود را از
سعادت ارزیابی میکنند ،متفاوت است .رضایت از زندگی در انسان نهتنها بازتاب کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت فرآیندهایی در
سطح فردی است بلکه عالوه بر آن حاصل تعامل عوامل سطح فردی و فرهنگی است .تجربه شادکامی و رضایت از زندگی
بهعنوان هدف اعالی وجود انسانی تلقی میشود و بالعکس احساس غم و ناخرسندی اغلب بهعنوان مانعی در راه انجام وظائف فرد
که به ناتوانی وی در ایفاء وظائف منجر میشود تلقی میگردد(لوآهلین وهیوبنر.)099 :3330،
برای بررسی رضایت از زندگی از سه رویکرد استفادهشده است(نمودار شماره :)3
 )0رویکرد روانشناسی که رفتار فردی و عوامل تقویتکننده و برحذرکنندهای که بر روی رفتار تاثیر میگذارند را بررسی
میکند.
 )3رویکرد جامعهشناسی(کالسیک) که به ساختارها و نهادهای اجتماعی پهن دامنه و تأثیر الزامآور آنها بر کنشگران و افکار و
اعمالشان را موردبررسی قرار میدهند.
 )0رویکرد ترکیبی(ترکیبی از رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی) است که کنشگران آزاد و خالق میدانند ولی آنها را در
چهارچوب ساختارها و نهادهای پهن دامنه در نظر میگیرد که واکنش آنان در همین نظام و ساختارهای پهن دامنه صورت میگیرد.

-4سابقه و تاریخچه تحقیقات رضایت از زندگی
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نمودار  -2مدل نظری ورویکرد ترکیبی پژوهش

بررسی تحقیق حاضر براساس مقاالت علمی پژوهشی ثبت شده در پایگاههای اطالعرسانی مجالت علمی ایران ،حاکی از آن
داشته که طی سالهای  0093تا خردادماه  0089تعداد  001مقاله در موضوع رضایت از زندگی در ایران گزارش شده است .بررسی
تحقیقات رضایت از زندگی در ایران برحسب گرایشهای پژوهشی بیانگرآن بوده که بیشترین مقاالت به ترتیب اختصاص به سه
گرایش پژوهشی پیشایندها ( 98درصد) ،پسایندها ( 03درصد) ،وضعیت( 8درصد) و کلیات( 3درصد) و همبستهها( 3درصد)
داشتهاند(جدول شماره  .)0یافتههای دیگر پژوهش حاضر آن است که روند نشروتولید دانش درحوزه تحقیقات رضایت از زندگی در
ایران تا خردادماه  0089دارای روندی صعودی و افزایشی گزارش میشود که البته ازسال  0080تاکنون روند مورد بررسی بسیار
شتابان و فزاینده بوده است(نمودارشماره  .)0عالوه برآن ،مشخص گردیدکه  30درصد تحقیقات رضایت از زندگی در ایران
اختصاص به حوزه زنان داشته است (تعداد  34مقاله علمی پژوهشی).
جدول -1انواع تحقیقات رضایت از زندگی درایران طی سالهای 79-1831
تعداد درصد
گرایشهای پژوهشی
8
00
تحقیقات وضعیت رضایت از زندگی درایران
3
3
تحقیقات کلیات رضایت از زندگی درایران
98
83
تحقیقات پیشاندهای رضایت از زندگی درایران
03
03
تحقیقات پسایندهای رضایت از زندگی درایران
3
3
تحقیقات همبسته های رضایت از زندگی درایران
033 001
جمع کل

توضیحات :پنج مقاله به طورهمزمان به دوگرایش پیشایندهاوپسایندها پرداخته اند.
5

نمودار  -8روندتحقیقات رضایت از زندگی درایران طی سالهای  1879-1831به درصد
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"موج اولیه تحقیقات رضایت از زندگی در ایران"اختصاص به سه پژوهش ذیل داشته است:
 )0بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سالمت روان در دانشجویان(عباس بخشی پور رودسری ،حمید
پیروی و احمد عابدیان)0093،
 )3اعتباریابی مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان(محمدعلی زکی)0091،
 )0ارتباط بخشش با رضایت از زندگی در بانوان دانشجوی متاهل غیربومی دانشگاههای تهران(طیبه زندیپور ،هاجر
یادگاری)0091،

-5معرفی ومرورنتایج تحقیقات داخلی وخارجی
 -1-5تحقیقات داخلی:
 )0تحقیقاتی که به آزمون پایایی وروائی پرسشنامه"رضایت از زندگی چندبعدی هیوبنر"پرداخته اند:
چهار پژوهش به آزمون پایایی و روائی ابزار مذکور پرداخته اند و متناسب فرهنگ ایران تائید شده است :زکی ()301 :0091
دانش آموزان شهر اصفهان ،خدابخش ،مهاجر بادکوبه و نیک آذین( )034 :0083دانشآموزان مقطع راهنمایی شهر گرگان ،حبیبی،
پورآوری ،صالحی ،غمخوارفرد و پورآوری( )93 :0083دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران و ساداتی فیروزآبادی()93 :0083
دانش آموزان شهر شیراز.
 )3تحقیقاتی که با استفاده از ابزار"رضایت از زندگی هیوبنر"انجام گرفته است:
نتایج تحقیق عظیمی هاشمی ( )89 :0090معرف آن بوده که روابط معناداری مثبت بین رضایت از زندگی(ابزار هیوبنر ) و
دینداری در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهر مشهد وجود داشته است .میکائیلی( )14 :0098به بررسی حس مسئولیت پذیری،
رضایت از زندگی ،روحیه همکاری ،سالمت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس شبانهروزی در دو مقطع راهنمایی و
متوسطه و مقایسۀ آن با دانشآموزان مدارس روزانه بوده است .نتایج پژوهش نشان داده که تفاوت معناداری در رضایت از
زندگی(ابزارهیوبنر) بین دانشآموزان مدارس شبانهروزی و مدارس عادی وجود ندارد .جهانگیری( )04 :0080سعی براین دارد تا با
بهره گیری از روش پیمایشی ،عواملی را که با اعتماد سیاسی دانشجویان دانشگاه شیراز ،دریافته که رابطه معناداری بین رضایت از
زندگی و اعتماد سیاسی مشاهده شده است .هدف اصلی تحقیق شفیع زاده وکامروا( )94 :0080بررسی رابطه بین رضایت شغلی با
رضایت از زندگی درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان میباشد .در این تحقیق از ابزار هیوبنر استفاده شده است .نتایج به
دست آمده نشان داد سطح رضایت زندگی وسطح رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مطلوب میباشد .همچنین رابطه
مثبت و معناداری بین رضایت شغلی بارضایت از زندگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان وجود دارد .فرشیدشمسایی،
فاطمه اشترانی ،الهام اشترانی( )43 :0080به مقایسه رضایت از زندگی دانش آموزان نابینا و ناشنوا با دانش آموزان مدارس عادی
شهرهمدان پرداخته است .هدف پژوهش خانی موصلو و زارعیان( )04 :0083مقایسه میزان رضایت از زندگی دانش آموزان با و
بدون آسیب بینایی شهر شیراز بود .به منظور گردآوری دادهها از مقیاس چندگانه رضایت از زندگی هیوبنر استفاده شد .نتایج حاصل
ازاین پژوهش نشان داد که دو گروه دانشآموزان با و بدون آسیب بینایی در هیچ یک از مولفههای رضایت از زندگی(خانواده،
دوستان ،مدرسه ،محل زندگی و خود) و کل رضایت از زندگی تفاوت معناداری ندارند .تحقیق آسیه اناری و همکاران()9 :0083

دریافته اند که عوامل خانوادگی نقش مهمی در رضایت از زندگی دختران شهر تهران داشته اند .پژوهش محمدحسنی و
همکاران( )00 :0084دریافتهاند که حمایت اجتماعی ازطریق شایستگی تحصیلی ،خود کارآمدی و رضایت از مدرسه موجب افزایش
رضایت از زندگی دانش آموزان شهر ارومیه شده است .سبک زندگی و هوش معنوی موجبات افزایش رضایت از زندگی دانشجویان
را فراهم نموده است(عرب زاده وهمکاران)31 :0081،
 )0تحقیقاتی که به موضوع"رضایت از زندگی زنان درایران"انجام گرفته است:
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طیبه زندی پور و هاجر یادگاری( )003 :0091دریافته اند که بخشش موجب افزایش رضایت از زندگی در بانوان دانشجوی
متاهل غیربومی دانشگاههای تهران شده است .پژوهش نصیری وجوکار( )049 :0099بیانگر آن بوده که بین معناداری زندگی
باامید ،شادی ،رضایت از زندگی ،همبستگی مثبت و معنادار و با افسردگی همبستگی منفی معنادار در بین زنان شاغل فرهنگی در
آموزش و پرورش شهر شیراز وجود دارد .یافتههای تحقیق احدی و همکاران ( )009 :0099نشان داد که بین هوش هیجانی و
خودکارآمدی با رضایت از زندگی زنان شاغل شهرستان بجنورد رابطه مثبت معنادار وجود دارد .نتایج تحقیق عسگری و
همکاران( )44 :0083نشان داد که رضایت از زندگی زنان شاغل از زنان خانهدار و رضایت جنسی زنان خانهدار از زنان شاغل بیشتر
است درحالی که دو گروه ،از نظر تعهد زناشویی تفاوتی با یکدیگر ندارند .نتایج پژوهش حاجی زاده میمندی و همکاران(:0080
 )333نشان داده که دینداری به طور کلی با رضایت از زندگی دربین زنان سالمند شهریزد رابطه مثبت معناداری رانشان داده
است.نتایج تحقیق اله قلیلو و همکاران( )033 :0080نشان داد که رابطه معناداری بین تصورازبدن و رفتاردوستانه بارضایت از زندگی
درزنان وجودداشته است.تحقیق حجازی وهمکاران( )10 :0083دریافته که دینداری پیش بینی کننده رضایت از زندگی دختران
دانش آموزان شهرسجاسرودزنجان است .یافتههای تحقیق نظری چگنی وهمکاران( )34 :0083نشان دادکه بین متغیرهای سبک
دلبستگی ایمن ،خوشبینی و حمایت اجتماعی بارضایت از زندگی دانشجویان دختر رابطه مثبت معناداری وجوددارد .تحقیق گل
پروروهمکاران )033 :0080،نشان داده که امیدواری وجهت گیری به زندگی موجب افزایش رضایت از زندگی همسران ایثارگران
شهرکردشده و رضایت از زندگی دررضایت از زناشویی تاثیرداشته است.
پژوهش مهساجباری و همکاران( )399 :0080مبین آن بوده که مداخله مثبتنگری موجب افزایش دختران نوجوان شده است.
تحلیل دادههای تحقیق حجت اله فانی و معصومه فانی( )48 :0083نشان داد که ابعاد تعارضات زناشویی قادربه پیشبینی میزان
رشد قضاوت اخالقی و رضایت از زندگی دانش آموزان دختر است .تحقیق حمیراالوندی و ابوالقاسم نوری( )34 :0083مبین آن بوده
که آموزش فردی و گروهی فرزند پروری بر مهارتهای فرزندپروری و رضایت از زندگی مادران موثربوده است .یافتههای پژوهش
آزاده قاهری و همکاران( )849 :0084نشان داد که رضایت از زندگی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق کاهش اضطراب)
برکیفیت زندگی زنان نابارور تاثیرگذار است .مطالعه امین براتیان و همکاران( )43 :0084نشان داد که رویکرد راه حل محور بر
افزایش خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانشآموزان دختر موثر است .پژوهش مریم قادری نجف آبادی وهمکاران()33 :0084
دریافته که آموزش تکنیک های ذهن آگاهی در بهبود متغیرهای روان شناختی جهتگیری زندگی ،رضایت از زندگی وپذیرش و
عمل موثر میباشد و میتواند به عنوان روش درمانی مناسبی در درمان زنان معتاد تحت توان بخشی مورد استفاده قرارگیرد.
خوشبینی در افزایش رضایت از زندگی زنان شهرستان قم موثربوده است(میرمجیدسعیدی و همکاران .)41 :0084 ،با افزایش
رضایت از زندگی ،بر میزان سالمت اجتماعی زنان شهر یزد افزوده شده است(علیرضا افشانی و حمیده شیری محمدآباد)03 :0084،
آموزش تابآوری اثر مطلوب و معناداری در رضایت از زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شوشتر داشته
است(حسینی بهشتیان .)31 :0084،پژوهش جعفری فاضل و همکاران( )380 :0084نشان داده که خود ارزشیابی هستهای تاثیر
مثبت و احساس تنهایی تاثیر منفی در رضایت از زندگی زنان متاهل شهر تهران داشته است .تحقیق هم چنین معرف آن بوده که
همبستگی معناداری بین رضایت زناشوئی ورضایت از زندگی زنان متاهل شهر تهران وجود داشته است .نتایج پژوهش آسنجرانی و
همکاران( )1 :0081بیانگر آن بوده که آموزش سمینار بازسازی زندگی پس از طالق فیشر نقش اثربخشی بر سازگاری پس از
طالق و رضایت از زندگی درزنان مطلقه ساکن شهراراک داشته است؛ بنابراین می توان ازاین بسته آموزشی به منظور ارتقاء
سازگاری پس از طالق و رضایت از زندگی زنان مطلقه استفاده کرد .تحقیق رفیقی و همکاران( )43 :0081نشان داده که
ورزشهای ایروبیک و پیالتس اثرات مثبتی روی خودکارآمدی و در نتیجه بهبود وضعیت سالمت روانی و جسمانی داشتند که در
نهایت منجر به افزایش رضایت از زندگی در زنان شد .ترغیب زنان به منظورشرکت بیشتر در فعالیتهای مذکور برای رضایت از
زندگی آنان پیشنهاد میشود.

-2-5تحقیقات خارجی:
تحقیقات خارجی رضایت از زندگی در پنج قسمت ذیل قابل ارائه می باشند:
الف) تحقیقاتی که به آزمون وپایایی ابزار"رضایت از زندگی هیوبنر"درفرهنگ کشورهای مختلف اقدام نموده اند شامل ده
پژوهش ذیل میگردند :برادلی وهمکاران( )0000 :3303تحقیقی باهدف آزمون و اعتباریابی ابزار هیوبنر انجام داده اندکه نتایج
7
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پژوهش معرف پایایی و روائی آن ابزار بوده است .ابوبکرو  30همکار( )3 :3304از نقاط مختلف جهان ،پژوهشی گروهی با رویکرد
میان فرهنگی در بین  9908جوان  30کشورانجام داده اند .تحقیقات تیان و همکاران(تیان )803 :3303،و زا پوال و همکاران
( )49 :3303به آزمون و اعتباریابی ابزار هیوبنر به ترتیب در بین دانشآموزان کشورچین و کشور ایتالیا مبادرت نموده اند و نتایج این
تحقیقات بیانگر پایایی و روائی آن ابزار بوده است .پژوهش دباروس و همکاران( )003 :3303با استفاده از اطالعات دانشجویان
پرتغال زبان برزیل انجام گرفته و نشان از پایایی ابزار هیوبنر داشته است .گزارش بوسینگ و همکاران( )313 :3303معرف پایایی
ابزار هیوبنر در بین بیماران قلبی آلمان بوده است .نتایج نهائی پژوهش فنویلت و همکاران ( )0 :3303بازگوکننده پایایی ابزار هیوبنر
در بین دانش اموزان کانادا بوده است.آلفاروو همکاران( )03 :3304به آزمون و اعتباریابی ابزار هیوبنر در بین دانشآموزان اسپانیا
پرداخته و نتایج نهائی پژوهش بیانگر پایایی ابزار رضایت از زندگی هیوبنر در اسپانیا بوده است .پژوهش ریکارت ( )30 :3304با
استفاده از اطالعات دانشآموزان دبیرستانهای ایاالت متحده امریکا انجام گرفته و نشان از پایایی ابزار هیوبنر داشته است .نتایج
نهایی پژوهش اشنتلر و همکاران( )394 :3304نشان از پایایی ابزار با استفاده از تحلیل عاملی داشته و اطالعات پژوهش از بین
دانشجویان کشورشیلی جمعاوری شده است .تحقیقات جدیدتری به اعتباریابی هیوبنر در کشورهای مختلف برای نمونه
هند(هاشم ،)303 :3309،شیلی(اشنتلر ،)88 :3309،برزیل(کاسونی )04 :3309 ،و بنگالدش(کومارچار )09 :3309،گزارش شدهاند.
ب) تحقیقاتی که با استفاده از "ابزار رضایت از زندگی هیوبنر" به موضوعات مختلف اجتماعی پرداختهاند .گزارش هیلوگلو و
همکار( )0013 :3303نشان داده که روابط معناداری بین رضایت از زندگی و مهارتهای اجتماعی وجود داشته و این دو متغیر موجب
کاهش رفتار قلدری در بین دانش آموزان کشور ترکیه گردیده است .نتایج تحقیق بوسینگ و همکاران( )09 :3303نشان داده که با
افزایش رضایت از زندگی میتوان بر میزان معنویت در بین ورزشکاران یوگو در کشور آلمان افزود .ابوبکرو همکاران()1 :3303
معتقدند که تحقیق در کشورهای خاورمیانه کمتر انجام گرفته و بر این اساس پژوهشی در بین دانشآموزان و دانشجویان در کشور
عمان صورتگرفته که نتایج نهایی مبین آن بوده که رضایت از زندگی موجب افزایش سالمت روانی شده و هم چنین روابط
معناداری باهویت قومیتی نشان داده است .رضایت از زندگی در افزایش موفقیت تحصیلی(کاگل ،)03 :3309،افزایش سالمت
روانی(راج ،)3043 :3309،کاهش اعتیادبه اینترنت(تلف )003 :3301،تاثیرداشته است
ج) تحقیقاتی که بااستفاده از"سائر ابزارهای موجود"به بررسی ابعاد گوناگون موضوع رضایت از زندگی توجه داشته اند.این
دسته تحقیقات شامل پنج حوزه می باشند:
 )0تحقیقاتی که معرف رابطه معناداربین دینداری و رضایت از زندگی بوده اند:
 عبدالخالد( )093 :3339در بین کارکنان کویت عبدالخالد( )03 :3303در بین دانشجویان لبنانی لیم( )804 :3303در بین کاربران شبکه های اجتماعی جمال( )8033 :3303در بین معلمان پاکستانتحقیقات در روسیه(بریاخونف ،)04 :3309،ترکیه(ینیارا )03 :3309،نشان داده که دینداری باعث ارتقاء رضایت از زندگی شده
است.
 )3تحقیقاتی که بیانگر ارتباط بین حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی بوده اند:
 ماتسودا و همکاران( )383 :3303در بین دانشجویان کرهای ،چینی و ژاپنی محمود و همکاران( )89 :3304در بین دانشجویان آدامز و همکاران( )44 :3304در بین کهنساالن آهامارخان( )89 :3304در بین دانشجویان هندتحقیقات درکشورهای مختلف برای نمونه نیجریه (اتودایکه ،)3033 :3309،کره(کانگ ،)999 :3309،ترکیه (آلورانی04 :3309،
ویلدیز )003 :3309،معرف آن بوده اندکه باافزایش حمایت اجتماعی ،رضایت از زندگی نیز افزایش مییابد.
 )0تحقیقاتی که معرف رابطه معناداری منفی بین بیگانگی اجتماعی و رضایت از زندگی بوده اند:
 ملور و همکاران( )300 :3339در بین دانشجویان استرالیا سام و همکاران( )301 :3338در بین کهنساالن استرالیا سیویتزی و سیویتزی()884 :3338 تومی و همکاران(.)339 :3304 تانوجا( )331 :3303در بین مردان و زنان کهنسال در کشور هند ساریکام ( )398 :3304در بین دانشجویان ترکیه -پرزگارین و همکاران( )034 :3304در بین بیماران اسپانیایی

-6مدل تحلیلی تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق(نمودارشماره  )3به آزمون بررسی تاثیر متغیر های زمینهای به مثابه الگوهای اجتماعی(فعالیت اقتصادی،
سن ،تاهل ،تحصیالت ،درآمد ،طبقه اجتماعی و تعداد فرزندان) و متغیرهای واسطهای به مثابه عوامل اجتماعی (دینداری ،بیگانگی
اجتماعی ،حمایت اجتماعی و معناداری اززندگی) برمیزان رضایت از زندگی زنان شهر اصفهان خواهد پرداخت.
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تحقیقات درکشورهای مختلف برای نمونه ترکیه(داغلی ،)338 :3309،پرتغال(تومه وهمکاران ،)301 :3301،استرالیا(دلفابرو،
 ،)0 :3301کانادا(ادگرتون )3 :3301،بازگوکننده آن بوده که بیگانگی اجتماعی تاثیر منفی در رضایت از زندگی داشته است.
 )3تحقیقاتی که نشانگر وجود رابطه بین معناداری زندگی و رضایت از زندگی بوده اند:
 داگالس و همکاران( )004 :3304جوانان ایاالت متحده امریکا دی فابیو و بوتچی( )394 :3304در بین دانش آموزان ایتالیایی کرس و همکاران( )013 :3304در بین دانشجویان ایاالت متحده امریکاییتحقیقات در فیلیپین(ناوارز )03 :3309،و ترکیه(سزروگولروغلو )003 :3309،نشان داده که معناداری زندگی موجب افزایش
رضایت از زندگی میشود.
 )4سائرتحقیقات مرتبط بارضایت از زندگی :پژوهش کرید و همکاران( )0 :3304بازگوکننده آن بوده که رضایت از زندگی
موجب افزایش موفقیت تحصیلی دانش آموزان درکشورآلمان شده است .سیو یتزی و سیویتزی( )844 :3304دریافته اندکه روابط
معناداری بین رضایت از زندگی و سرسختی دانشجویان ترکیه وجود دارد.آهن وهمکاران( )8 :3304معتقدندکه نابرابری درآمد بیش
از دو دهه به مثابه یکی ازمراحل اساسی مناقشه بر انگیز در اقتصاد ایالت متحده امریکا مورد بحث بوده .تصور کارگران نسبت به
حقوق واقعی آنها ،رضایت از زندگی کارگران راتحت تاثیرقرارداده است .تحقیق مذکور به بررسی تاثیر نابرابری درآمد بر رضایت از
زندگی کارگران ایاالت متحده طی سالهای  0889تا  3339پرداخته است.
 )1تحقیقاتی که به موضوع"رضایت از زندگی زنان"توجه داشته است .پژوهش گبوزا و همکاران( )103 :3304بازگوکننده آن
بود که حمایت اجتماعی تبیینکننده مهم و موثری برای رضایت از زندگی زنان لهستان میباشد .ابزار مورداستفاده تحقیق
پرسشنامه هیوبنر گزارش شده است .ماری و همکاران( )3 :3304به تبیین عوامل موثر در رضایت از زندگی زنان بازنسشته مالزی
پرداختهاند .یافتههای این پژوهش نشان داده که رضایت از زندگی بامتغیرهای حمایت اجتماعی ،سالمت جسمی و منابع عاطفی
روابط معناداری نشان دادهاند .گزارش تحقیق ماالپیت و همکاران( )00 :3304بیانگرآن است که رضایت از زندگی زنان رابطه
معناداری با توانمندسازی آنها در بنگالدش داشته است .زهووهی( )89 :3304به تبیین اهمیت ،چگونگی و مکانیسم های تثبیت
رضایت از زندگی زنان در دوره بازنسشتگی در استرالیا نمودهاند .جانوتیک( )004 :3304سعی در تبیین رضایت از زندگی زنان در
آلمان داشته است.نتایج پژوهش بازگوکننده آن بوده که متغیرهای سن ،سالمت ،دینداری ،انگیزش و نیازهای اساسی روانشناختی
تاثیر مثبتی در رضایت از زندگی زنان داشته اند.

نمودار  -1مدل تحلیلی تحقیق :تبیین جامعه شناختی رضایت از زندگی زنان اصفهان
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-7چارچوب روش تحقیق
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تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و جامعه آماری کلیه زنان شاغل و خانهدار(سنین  20تا  43سال) شهر اصفهان
میباشندکه بالغ بر  1،220،128نفراست .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و حجم نمونه 984
زن محاسبه گردید .پرسشنامه بین  132نفراززنان خانهداردرسه منطقه شهر اصفهان که شامل 50:نفر در منطقه
باال(دروازه شیراز) 71،نفر در منطقه متوسط(خیابان مسجدسید) و  71نفردرمنطقه پایین (زینبیه) صورت گرفت.
تقسیم بندی این مناطق به  9بخش (باال ،متوسط وپایین) ،براساس وضعیت اقتصادی (درآمدومالکیت) ،وضعیت
اجتماعی(شغل) ووضعیت فرهنگی(تحصیالت) و همچنین تجربیات شخصی و تحقیقات پیشین انجام گرفته توسط سائر
محققان انجام گرفته است .از کل  132نفرزنان شاغل 36 ،نفر آنان کارکنان شهرداری منطقه  6و منطقه  14اصفهان و
 36نفر دیگر کارکنان آموزش و پرورش ناحیه  9و  5اصفهان بوده اندکه مورد بررسی قرارگرفته شده اند.
پرسشنامه تحقیق شامل دوبخش اصلی بوده است :بخش اول شامل متغیرهای مستقل و بخش دوم شامل
متغیرهای واسط و وابسته )1:پرسشنامه چندبعدی رضایت از زندگی هیوبنر( 1331و () 2001شامل  25گویه که 5
حوزه مهم زندگی یعنی رضایت از خانواده ،دوستان ،محیط زندگی ،خود و مدرسه را میسنجد و طیف لیکرت 5
نمرهای) )2،پرسشنامه دینداری عظیمی هاشمی(()1984شامل  15گویهای و طیف لیکرت  5گزینهای که  9حوزه
دینداری شامل بعد شناختی ،عاطفی و رفتاری است را سنجیده است) )9 ،پرسشنامه حمایت اجتماعی
پروسیدانووهلر(()1389شامل  10گویه که به سنجش دو بعد حمایت اجتماعی دوستان و حمایت اجتماعی خانواده
میپردازد و طیف لیکرت  5گزینهای) )4 ،پرسشنامه معناداری از زندگی باتیستا و آلموند (( )1379شامل  5گویه و
طیف لیکرت  5گزینهای) )5 ،پرسشنامه بیگانگی اجتماعی اسرل (( )1372شامل  5گویه و طیف لیکرت  5گزینهای).
پایایی ابزار تحقیق در گزارشهای متعدد با روش آلفا کروبناخ و میزان همبستگی درونی مقیاس با دامنه –0/30
 0/70گزارش گردیده است .پایایی ابزار با استفاده از روش مجدد آزمون دو و چهارهفته با دامنه  0/70 – 0/30بیان
شده است .روایی ابزار تحقیق در پژوهشهای مورد نظر رابطه معناداری با" شاخص خود گزارشی احساس خوشبختی"
و "مقیاس مطلوبیت اجتماعی"داشته اند .پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آماره آلفا کرونباخ در بین  984آزمودنی
 0/347و در بین زنان خانهدار ( 132نفر) 0/392و در بین زنان شاغل ( 132نفر )  0/358محاسبه شده است .روشهای
آماری توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار ،دامنه ،حداقل و حداکثر و هم چنین روشهای آماری برای آزمون
فرضیات تحقیق شامل آماره آزمون  ،tضریب همبستگی  rپیرسون ،تحلیل واریانس(یك راهه) و تحلیل مسیرخواهدبود.

-8تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
-1-8تحلیل توصیفی
-1-1-8تحلیل یک متغیره توصیفی
نتایج توصیفی تحقیق براساس شاخصهای آمار توصیفی معرف آن است که میانگین متغیرهای دینداری 59/1
(زیاد) ،حمایت اجتماعی (92/3متوسط) ،بیگانگی اجتماعی (14/3متوسط) ،معناداری زندگی ( 17/2زیاد) و رضایت از
زندگی ( 88/5زیاد) ارزیابی شدهاند .مولفه های پنجگانه رضایت از زندگی به ترتیب رضایت از خانواده (18/3زیاد)،
رضایت از دوستان ( 18/5زیاد) ،رضایت از خود (17/3زیاد) ،رضایت از محیط (16/5متوسط) و رضایت از مدرسه
(16/4متوسط) ابراز شده است (جدول .)2
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جدول  -2شاخص های آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق ()N=831
میانگین انحراف معیار حداکثر حداقل
موضوع
38
90
9/0
40/0
دیندای زنان
09
43
8/38
03/8
حمایت اجتماعی زنان
4
34
3/1
03/8
بیگانگی اجتماعی زنان
9
33
0/0
09/3
معناداری زندگی زنان
8
34
3/34
09/8
رضایت از خودزنان
03
34
0/9
09/4
رضایت از دوستان زنان
8
34
4/30
09/8
رضایت از خانواده زنان
1
34
3/9
01/3
رضایت از مدرسه زنان
1
34
3/0
01/4
رضایت از محیط زنان
40
009
09/8
کل رضایت از زندگی زنان 99/4

سطوح
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع کل

جدول  -8توزیع فراوانی سطوح متغیرهای تحقیق به تعدادودرصد
معناداری زندگی
دینداری
بیگانگی اجتماعی
حمایت اجتماعی
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
0
3
3
3
8
03
3
1
00
30
3
03
34
91
34
84
39
031
00
030
00
034
09
19
33
010
40
333
33
94
33
041
33
93
00
40
03
43
01
13
033
093
033
093
033
093
033
093

رضایت از زندگی
درصد
تعداد
3
3
30
98
03
31
38
098
09
93
033
093

-2-1-8تحلیل دو متغیره توصیفی
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سطح بندی متغیرهای تحقیق بازگوکننده آن است که حمایت اجتماعی زنان شهر اصفهان در سطح زیاد( 33درصد) ،بیگانگی
اجتماعی درسطح متوسط ( 00درصد) ،دینداری درسطح زیاد ( 40درصد) ،معناداری زندگی در سطح زیاد( 33درصد) و رضایت از
زندگی در سطح زیاد ( 38درصد) ابراز شده است (جدول .)0

نتایج توصیفی دو متغیره نشان داده که بیشترین زنان خانهدار و شاغل شهر اصفهان در مرتبه اول اهمیت ،از میزان زیادرضایت
از زندگی برخوردار بوده اند(به ترتیب  40درصد و  39درصد)(جدول .)3
جدول  -1توزیع دومتغیره رضایت از زندگی زنان برحسب وضع اقتصادی به تعدادودرصد
زنان
خانهدار
شاغل
رضایت از زندگی زنان
درصد
تعداد
درصد
تعداد
3
3
3
3
خیلی کم
01
00
34
39
کم
04
39
8
09
متوسط
40
89
39
80
زیاد
09
04
09
04
خیلی زیاد
033
083
033
083
جمع کل

-2-8تحلیل استنباطی (آزمون فرضیات) تحقیق
-1-2-8آزمون تفاوت
داده های جدول  4نشان می دهد که تفاوت معناداری درمیان زنان شاغل و خانهدار از لحاظ میزان رضایت از زندگی وجود
ندارد .چون آمار آزمون دارای سطح معناداری بیشتر از  3/34میباشد()3/333؛ بنابراین میزان رضایت از زندگی در بین زنان شاغل و
خانهدار شهر اصفهان متفاوت نیست .زنان خانهدار و شاغل به ترتیب دارای میانگین  98/0و  99/9رضایت از زندگی گزارش شده
11

اند .اگرچه از نظر توصیفی رضایت از زندگی زنان خانهدار بیشتر از رضایت زندگی زنان شاغل بوده ولیکن ازنظر استنباطی این
تفاوت معنادار نبوده است .به تفکیک مولفهها ،تحقیق دریافته که تفاوت معناداری بین زنان شاغل و خانهدار در خصوص پنج مولفه
فرعی رضایت از زندگی مشاهده نشده است.
جدول -5آزمون تفاوت معنی داری رضایت از زندگی برحسب وضع اقتصادی زنان
مقدار
زنان شاغل
زنان خانهدار
سطح معنی داری
متغیرهای تحقیق
آماره t
آماره t
انحراف معیار
میانگین انحراف معیار میانگین
3/039
0/1
3/31
09/1
3/33
09/0
رضایت از خود
3/930
3/333
4/3
08/34
3/9
رضایت از خانواد 09/8
3/33
3/0
3/0
09/0
0/3
رضایت از دوستان 08/0
3/940
3/004
4/30
01/4
3/1
رضایت از مدرسه 01/3
3/493
3/440
3/0
01/3
3/3
رضایت از محیط 01/1
3/333
3/918
33/38
99/9
09/9
رضایت از زندگی 98/0

سال دوم ،شماره ( 5پیاپی ،)8 :زمستان (بهمن) 1938

یافتههای پژوهش معرف آن بوده که تفاوت معناداری بین زنان شاغل و خانهدار شهر اصفهان در خصوص سه متغیر حمایت
اجتماعی ،دینداری و معناداری زندگی وجود نداشته و سطح معناداری آماره آزمون از  3/34بیشتر گزارش شده است(به ترتیب ،3/38
 3/901و  .)3/830تفاوت معناداری بین زنان شاغل وخانهداردرزمینه بیگانگی اجتماعی مشاهده می شود و سطح معناداری آزمون
کمتراز  3/34محاسبه شده است( .)3/300بیگانگی اجتماعی زنان شاغل بیشترا ز بیگانگی اجتماعی زنان خانهدار شهر اصفهان ابراز
شده است(جدول .)1
جدول -6آزمون تفاوت معنیداری موضوعات تحقیق برحسب وضع اقتصادی زنان
متغیرهای تحقیق
حمایت اجتماعی
بیگانگی اجتماعی
دینداری
معناداری زندگی

زنان شاغل
زنان خانهدار
سطح
مقدار
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار آماره  tمعنی داری آماره t
3/38
0/14
8/4
03/0
9/1
00/9
3/300
3/38
3/43
04/4
3/48
03/0
3/901
3/300
9/0
40/9
9/4
40/8
3/830
3/033
0/3
09/31
0/3
09/30

-2-2-8تحلیل همبستگی
نتایج تحلیل همبستگی بیانگر آن بوده که رابطه معناداری رضایت از زندگی زنان شهر اصفهان با چهار متغیر تحقیق به
طورجداگانه داشته و سطح معناداری آماره آزمون کمتراز  3/3333محاسبه شده است .میزان ضریب همبستگی رضایت از زندگی به
ترتیب اختصاص به متغیرهای حمایت اجتماعی( ،)3/943دینداری( ،)3/908معناداری زندگی( )3/93و بیگانگی اجتماعی()3/19
داشته اند .رابطه رضایت از زندگی با سه متغیر حمایت اجتماعی ،دینداری و معناداری زندگی به طور مستقیم و مثبت گزارش شده
ولیکن ارتباط رضایت از زندگی با بیگانگی اجتماعی به طورمعکوس و منفی محاسبه شده است(جدول .)9
جدول  -9ماتریس همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

رضایت از زندگی
زنان

دینداری

حمایت اجتماعی

بیگانگی اجتماعی

معناداری زندگی

r =0/918
p=0/0000

r=0/958
p=0/0000

r=-0/76
p=0/0000

r=0/90
p=0/000

یافتههای پژوهش بیانگرآن بوده که رضایت از زندگی زنان شهر اصفهان روابط معناداری با پنج متغیر مستقل تحقیق (میزان
درآمد ،سن ،تحصیالت ،تعداد فرزندان و طبقه اجتماعی) داشته است .جهت روابط مورد نظردرجهت معکوس و منفی گزارش شده و
فقط جهت رابطه با متغیر سن در جهت مستقیم و مثبت بوده است .میزان روابط همبستگی به ترتیب اختصاص به
تحصیالت( ،)-3/39طبقه اجتماعی( ،)-3/33سن( ،)3/09درآمد( )-3/03و تعدادفرزندان( )-3/00به دست آمده است(جدول .)9
دادههای تحقیق بازگوکننده آن بوده که دینداری زنان شهر اصفهان روابط معناداری با سه متغیر مستقل تحقیق(سن،
تحصیالت و طبقه اجتماعی) داشته است .جهت روابط مورد نظر با دو متغیر تحصیالت و طبقه اجتماعی در جهت معکوس و منفی
و رابطه با متغیر سن در جهت مستقیم ومثبت گزارش شده و روابط معناداری بین دینداری با دومتغیر درآمد و تعداد فرزندان مشاهده
12

جدول  -3ماتریس همبستگی الگوهای اجتماعی ،عوامل اجتماعی و رضایت از زندگی زنان
تحصیالت زنان تعداد فرزندان زنان طبقه اجتماعی
سن زنان
میزان درآمد زنان
موضوع
r= -3/03
r=3/301
r= - 3/09
r=3/313
r= - 3/39
دینداری زنان
p=3/333
p=3/941
p=3/333
p=3/333
p=3/031
r= - 3/39
r= - 3/33
r= - 3/09
r= 3/09
r= - 3/38
حمایت اجتماعی زنان
p=3/333
p=3/33
p=3/333
p=3/333
p=3/393
r= 3/00
r= 3/308
r= 3/33
r=- 3/389
r= - 3/330
بیگانگی اجتماعی زنان
p=3/300
p=3/33
p=3/333
p=3/343
p=3/89
r= - 3/03
r= 3/39
r= - 3/09
r= 3/39
r= - 3/01
معناداری زندگی زنان
p=3/333
p=3/099
p=3/333
p=3/333
p=3/333
r= - 3/33
r= - 3/00
r= - 3/39
r= 3/09
r= - 3/03
رضایت زندگی زنان
p=3/333
p=3/338
p=3/333
p=3/330
p=3/331
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نشده است .میزان روابط همبستگی به ترتیب اختصاص به تحصیالت( ،)-3/09طبقه اجتماعی( )-3/03و سن( )3/31به دست آمده
است(جدول .)9
دادههای تحقیق بازگوکننده آن بوده که حمایت اجتماعی زنان شهر اصفهان روابط معناداری با سه متغیرمستقل تحقیق(سن،
تحصیالت و طبقه اجتماعی) داشته است .جهت روابط موردنظر با دو متغیر تحصیالت و طبقه اجتماعی در جهت معکوس و منفی و
ارتباط با متغیرسن در جهت مستقیم و مثبت ارزیابی شده و روابط معناداری بین حمایت اجتماعی با دو متغیر درآمد وتعداد فرزندان
مشاهده نشده است .میزان روابط همبستگی به ترتیب اختصاص به تحصیالت( ،)-3/09طبقه اجتماعی( )-3/39و سن( )3/09به
دست آمده است(جدول  .)9یافتههای پژوهش معرف آن بوده که بیگانگی اجتماعی زنان شهر اصفهان روابط معناداری با سه
متغیرمستقل تحقیق(سن ،تحصیالت و طبقه اجتماعی) داشته است .جهت روابط مورد نظر با دومتغیر تحصیالت و طبقه اجتماعی
درجهت مستقیم و مثبت و ارتباط با متغیر سن درجهت معکوس و منفی ارزیابی شده و روابط معناداری بین بیگانگی اجتماعی با
دومتغیر درآمد و تعداد فرزندان مشاهده نشده است .میزان روابط همبستگی به ترتیب اختصاص به تحصیالت( ،)3/33طبقه
اجتماعی( )3/00و سن( )3/389به دست آمده است (جدول .)9
یافتههای پژوهش معرف آن بوده که معناداری زندگی زنان شهر اصفهان روابط معناداری با چهار متغیرمستقل تحقیق(درآمد،
سن ،تحصیالت و طبقه اجتماعی) داشته است .جهت روابط مورد نظر با متغیر سن در جهت مستقیم و مثبت و ارتباط باسه متغیر
درآمد ،تحصیالت و طبقه اجتماعی در جهت معکوس و منفی ارزیابی شده و روابط معناداری بین معناداری زندگی با متغیر تعداد
فرزندان مشاهده نشده است .میزان روابط همبستگی به ترتیب اختصاص به تحصیالت( ،)-3/09طبقه اجتماعی( ،)3/03سن()3/39
و درآمد( )-3/01به دست آمده است(جدول .)9

-3-2-8تحلیل واریانس
نتایج تحلیل واریانس نشان داده که تفاوت معناداری در رضایت از زندگی زنان شاغل و خانهدار شهر اصفهان بین وضعیتهای
مختلف تاهل وجود دارد .مقدار آزمون  43/930گزارششده که از سطح معناداری  3/3333برخوردار بوده که چون از  3/34کوچکتر
است فرض پوچ ردشده و فرض تحقیق تائید میشود .رضایت از زندگی زنان مجرد بیشتر از دیگر گروهها بوده( )89/0و در مرتبه
دوم اهمیت زنان متاهل دارای همسر با  83/ 9قرار داشته اند .رضایت از زندگی زنان بدون همسر بر اثر طالق  14/4و زنان بدون
همسر بر اثر فوت همسر  44/1ارزیابی شده است .نتایج حاکی ازاین است که رضایت زنان مجرد ازهمه بیشتر است وبعدازآن زنان
متاهل بوده و کمترین میزان رضایتمندی مربوط می شود به زنانی که همسرخود را بر اثر فوت ازدست داده اند و زنانی که از همسر
خود جداشدهاند که نشاندهنده این است که زنان مجرد و متاهل بیشتراز زندگیشان رضایت دارند و زنانی که همسرشان را بر اثر
فوت یا جدا شدن ازدست می دهند از زندگی خود ناراضی اند(جدول .)8
جدول  -7نتایج تحلیل واریانس رضایت از زندگی زنان برحسب وضع زناشوئی
سطح
انحراف معیار
میانگین
مقدار F
معناداری F
03/3
89/0
مجرد
09/4
83/9
متاهل دارای همسر
3/333
43/930
3/9
44/1
متاهل بدون همسر بر اثر فوت
03/9
14/4
متاهل بدون همسر براثرطالق
09/8
99/4
کل
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-4-2-8تحلیل مسیر
نتایج تحلیل مسیر بیانگر آن بوده است که ضریب تاثیر مسیر(اثرمستقیم) متغیرهای تحقیق بر رضایت زندگی زنان شهر
اصفهان به ترتیب اختصاص به حمایت اجتماعی( ،)3/03دینداری( ،)3/30معناداری زندگی( ،)3/30وضع زناشوئی( ،)3/08تعداد
فرزندان( ،) 3/08بیگانگی اجتماعی( )-3/04و سن زنان( )3/00داشته است .تاثیرمستقیم دو متغیر بیگانگی اجتماعی و تعداد فرزندان
بر رضایت زندگی ،بهصورت منفی (معکوس) بوده ،با این توضیح که با افزایش تعدادفرزندان و هم چنین افزایش بیگانگی اجتماعی
زنان ،از میزان رضایت زندگی زنان کاسته شده است .تاثیر غیرمستقیم پنج متغیر حمایت اجتماعی ،دینداری ،وضع زناشوئی،
بیگانگی اجتماعی و معنادار زندگی بررضایت زندگی زنان ،بسیار بیشتر از تاثیر مستقیم آنها بر رضایت زندگی است .تاثیر غیرمستقیم
و مستقیم حمایت اجتماعی بر رضایت زندگی به ترتیب  3/44و  3/03گزارش شده است .تاثیر غیرمستقیم و مستقیم دینداری بر
رضایت زندگی به ترتیب  3/13و  3/30محاسبه شده است .تاثیر غیرمستقیم و مستقیم وضع زناشوئی بررضایت زندگی به ترتیب
 3/39و  3/08گزارش شده است .تاثیر غیرمستقیم ومستقیم بیگانگی اجتماعی بررضایت زندگی به ترتیب -3/43و -3/04محاسبه
شده است .تاثیر غیرمستقیم و مستقیم معناداری زندگی بررضایت زندگی به ترتیب  3/48و  3/30گزارش شده است .تاثیر مستقیم
دو متغیر تعداد فرزندان و سن بر رضایت زندگی زنان ،بیشتراز تاثیرغیرمستقیم آنها بر رضایت زندگی است .تاثیر مستقیم و
غیرمستقیم تعداد فرزندان بر رضایت زندگی به ترتیب  -3/08و  -3/31محاسبه شده است .تاثیر مستقیم و غیر مستقیم سن بر
رضایت زندگی به ترتیب  3/00و  3/33گزارش شده است(جدول .)03
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جدول  -11تأثیرات متغیرهای مدل تحلیل مسیر بر رضایت زندگی زنان شهر اصفهان
تأثیر مستقیم تأثیر غیر مستقیم تاثیر کل
متغیر
3/94
3/44
3/03
حمایت اجتماعی
3/90
3/13
3/30
دینداری
3/31
3/39
3/08
وضع زناشوئی
-3/19
-3/43
-3/04
بیگانگی اجتماعی
3/93
3/48
3/30
معناداری زندگی
-3/00
-3/31
-3/08
تعداد فرزندان
3/09
3/33
3/00
سن

شکل  -1مدل نهایی تحقیق(آزمون مدل تحلیلی تحقیق)
تحلیل مسیر بررسی عوامل زمینه ای و اجتماعی موثر بر رضایت زندگی زنان شاغل و خانهدار شهر اصفهان
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بحث و نتیجهگیری
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«زندگی پژوهی» یکی ازموضوعات کاربردی درتحقیقات جامعه شناسی ایران معاصر تلقی شده که شامل تحقیقاتی بوده که به
ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی افراد (برای نمونه معناداری زندگی ،رضایت از زندگی ،کیفیت زندگی ،سبک زندگی و مهارتهای
زندگی) میپردازد .رضایت از زندگی ،یکی از موضوعات اساسی پژوهشی در بین زنان است .نخستین یافته های نظری و پژوهشی
در دهه  0893میالدی از سوی داینر مطرح گردید .احساس خوشبختی زنان ناشی از احساسات منفی ،مثبت و رضایت از زندگی
میباشد که احساسات منفی ومثبت بیشتر موضوعاتی عاطفی تلقی می شوند درحالی که رضایت از زندگی موضوعی شناختی می
باشد و بازگوکننده ارزیابی شناختی فرد از میزان خرسندی ورضامندی کلی نسبت به ابعاد مختلف زندگی می باشد .رضایت از زندگی
درحوزه خاص متاثر از رضایت کلی فرد از زندگی خویش تلقی می شود و رضایت از زندگی در حوزه های خاص(مانند خانواده،
مدرسه ،دوستان ،خود و محیط زندگی) نه فقط متاثر از محقق شدن انتظارات درآن حوزه ها ،که متاثر از رضایت کلی فرد از زندگی
و میزان مثبت نگری نیز میباشد .هم چنین رضایت از زندگی به صورت غیرمستقیم با میزان موفقیت و سالمتی فرد رابطه مثبت
دارد .رضامندی از زندگی بیانگر میزان ارضاء تمایالت ونیازهای اساسی انسان است .رضامندی را می توان به عنوان ارضای
نیازهای اساسی و تلقی مثبت و احساس خوشایند افراد به قلمروهای مختلف زندگی هم چون خود ،خانواده ،دوستان ،مدرسه و
محیط پیرامونی محل زندگی درنظرگرفت .مولفههای پنجگانه مذکور ،مهمترین اجزای رضایت از زندگی افراد است .تحقیق حاضر
بر اساس مقاالت علمی پژوهشی ثبت شده در پایگاههای اطالع رسانی مجالت علمی ایران ،حاکی از آن بوده که طی سالهای
 0093تا خرداد ماه  0089تعداد  001مقاله درموضوع "رضایت از زندگی درایران"گزارش شده که  30درصد آنها اختصاص به حوزه
زنان داشته است (تعداد  34مقاله علمی پژوهشی) .رضایت از زندگی به مثابه پدیده ای اجتماعی محصول عوامل و شرائط اجتماعی
بوده و هدف پژوهش حاضر آزمون و بررسی تاثیر الگوهای اجتماعی و هم چنین عوامل اجتماعی بر رضایت از زندگی زنان شاغل و
خانهدار شهر اصفهان بوده و تحقیقی ازنوع پیمایشی و با استفاده ازمقیاس چندگانه رضایت از زندگی(هیوبنروهمکاران) انجام گرفته
است.
 )0نتایج توصیفی پژوهش نشان داده که تمامی پنج مولفه و همچنین کل رضایت از زندگی زنان(رضایت از خود ،دوستان،
خانواده ،مدرسه و محیط) در"سطح زیاد"قابل ارزیابی بوده واین نتایج به تفکیک زنان شاغل وهم چنین زنان خانهدارمشاهده شده
است.
 )3نتایج تحلیل دومتغیره تحقیق :آزمون فرضیات تحقیق معرف آن بوده که تفاوت معناداری در ابعاد پنج گانه وهم چنین کل
رضایت از زندگی بین زنان شاغل وخانهدار شهر اصفهان مشاهده نشده ،بنابراین وضع اقتصادی زنان تاثیری در رضایت از زندگی
زنان شهر اصفهان نداشته است .درخصوص مقایسه متغیرهای اجتماعی موثربررضایت زندگی زنان به تفکیک وضع فعالیت
اقتصادی نشاندهنده آن بوده که تفاوت معناداری درخصوص سه متغیر دینداری ،حمایت اجتماعی و معناداری زندگی بین زنان
شاغل و خانهدار وجود نداشته ولیکن درزمینه متغیر بیگانگی اجتماعی تفاوت معناداری بین زنان شاغل و خانهدار مشاهده شده به
گونه ای که بیگانگی اجتماعی زنان شاغل بیشترازبیگانگی زنان خانهدارگزارش شده ،بنابراین وضع اقتصادی زنان تاثیری در متغیر
دینداری ،حمایت اجتماعی و معناداری زندگی نداشته و لیکن وضع اقتصادی زنان دربیگانگی اجتماعی تاثیرداشته به گونه ای که
بیگانگی اجتماعی زنان شاغل بیشترازبیگانگی زنان خانهداربوده است .نتایج تحلیل همبستگی پژوهش نشان داده که رضایت از
زندگی زنان شهر اصفهان روابط معناداری باپنج متغیرمستقل تحقیق(میزان درآمد ،سن ،تحصیالت ،تعدادفرزندان وطبقه اجتماعی)
داشته است .جهت ارتباط مذکور منفی گزارش شده وفقط جهت رابطه با متغیر سن درجهت مستقیم و مثبت بوده است .میزان روابط
همبستگی به ترتیب اختصاص به تحصیالت( ،)-3/39طبقه اجتماعی( ،)-3/33سن( ،)3/09درآمد( )-3/03وتعداد فرزندان()-3/00
به دست آمده است .عالوه برآن یافته های پژوهش بیانگر آن بوده که روابط معناداری بین رضایت از زندگی زنان شهر اصفهان
باچهار متغیر تحقیق به طورجداگانه داشته ومیزان ارتباط رضایت از زندگی به ترتیب اختصاص به متغیرهای حمایت
اجتماعی( ،)3/943دینداری ( ،)3/908معناداری زندگی( )3/93و بیگانگی اجتماعی( )-3/19داشته اند .ارتباط رضایت از زندگی زنان
باسه متغیرحمایت اجتماعی ،دینداری و معناداری زندگی زنان به طورمستقیم ومثبت گزارش شده ولیکن ارتباط رضایت از زندگی
زنان با بیگانگی اجتماعی زنان به طورمعکوس و منفی محاسبه شده است .نتایج تحلیل واریانس نشان از تاثیر وضع زناشوئی
دررضایت از زندگی زنان شاغل و خانهدار شهر اصفهان داشته است به گونهای که از نظر استنباطی زنان مجرد و متاهل بیشتر از
زندگیشان رضایت دارندوزنانی که همسرشان رابراثرفوت یا جدا شدن از دست می دهند از رضایت زندگی کمتری برخوردارند(جدول
.)00
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جدول شماره  )11نتایج نهائی تحلیل دومتغیره الگوهای اجتماعی و عوامل اجتماعی
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یازده گانه با رضایت از زندگی زنان شهر اصفهان
نتایج دومتغیره
*وجود تفاوت معنادار در رضایت از زندگی زنان برحسب
وجود تمایزات(ناهمگونی ،عدم
وضع زناشوئی
*وجود رابطه معناداری منفی چهار متغیرمیزان درآمدد ،طبقده تجانس) اجتماعی دررضایت از زندگی
اجتماعی ،تعداد فرزنددان و تحصدیالت و هدم چندین ارتبداط زنان به تفکیک شش الگوی اجتماعی
مثبت سن بارضایت از زندگی زنان
وجود همگونی(تجانس) اجتماعی در
*عدم تفاوت معناداری دررضدایت از زنددگی زندان برحسدب
رضایت از زندگی زنان براساس الگوی
وضع فعالیت اقتصادی زنان
اجتماعی وضع اقتصادی
نتیجه گیری

*وجودروابط معناداری بیگدانگی اجتمداعی(منفی) ،دیندداری،
حمایددت اجتمدداعی ومعندداداری زندددگی (مثبددت) بارضددایت از
زندگی زنان

نقش عوامل چهارگانه اجتماعی در
رضایت از زندگی زنان

 )0نتایج تحلیل چندمتغیره تحقیق با تکیه برتحلیل مسیر بیانگر آن بوده که ضریب تاثیر (اثر مستقیم) متغیرهای تحقیق
بررضایت زندگی زنان شهر اصفهان به ترتیب اختصاص به حمایت اجتماعی( ،)3/03دینداری( ،)3/30معناداری زندگی( ،)3/30وضع
زناشوئی( ،)3/08تعدادفرزندان( ،)- 3/08بیگانگی اجتماعی ( )-3/04و سن زنان( )3/00داشته است .دینداری هم به طور مستقیم
وهم به طورغیرمستقیم به واسطه متغیرهای سه گانه حمایت اجتماعی ،بیگانگی اجتماعی و معناداری زندگی بر رضایت زندگی زنان
شهر اصفهان تاثیرداشته است .اگرچه حمایت اجتماعی متاثراز دینداری زنان بوده ولیکن هم به طورمستقیم و هم به طور
غیرمستقیم ازطریق دو متغیر معناداری زندگی و بیگانگی اجتماعی موجب افزایش رضایت زندگی زنان شهر اصفهان شده است.
دینداری و حمایت اجتماعی موجب کاهش بیگانگی اجتماعی زنان شده و از سوئی بیگانگی اجتماعی به طورمستقیم و هم ازطریق
تاثیربر معناداری زندگی موجب کاهش رضایت زندگی زنان شهر اصفهان گردیده است .معناداری زندگی از چهار متغیرتحقیق تاثیر
پذیرفته و هم چنین موجبات افزایش رضایت زندگی زنان شهر اصفهان را فراهم نموده است.
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اینگهارت ،رونالد .)0090(.تحول فرهنگی درجامعه پیشرفته صنعتی ،ترجمه مریم وتر ،تهران ،انتشارات کویر.
آسایش ،حمید ،مسلم حسام ،مصطفی قربانی ،علیرضا شریعتی ،حسین نصیری .)0083(.ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده،
سالمت روان و رضایت از زندگی در دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های دولتی شهرگرگان ،مجله علمی دانشکده
پرستاری و مامایی بویه ،دوره  ،9شماره  ،0صفحات .30-03
آسنجرانی ،فرامرز رضوان السادات جزایری ،مریم فاتحی زاده ،عذرا اعتمادی ویان دومول .)0081(.اثربخشی آموزش سمینار
بازسازی زندگی پس از طالق فیشر بر سازگاری پس از طالق و رضایت از زندگی در زنان مطلقه ،مجله مددکاری اجتماعی،
دوره ششم ،شماره  ،3پیاپی  ،33تابستان ،صفحات .00-4
پرپوچی بهجت ،احمدی مجید ،سهرابی فرامرز .)0083(.رابطه دینداری و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی دانشجویان
دانشگاه ،دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی ،دوره  ،03شماره  ،0پائیز ،صفحات .19-13
اله قلی لو کلثوم ،عباس ابوالقاسمی ،حسین دهقان و حسن ایمانی .)0080(.ارتباط رفتار دوستانه و تصور از بدن با رضایت از
زندگی در زنان ،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دوره  ،33شماره  ،89بهمن ،صفحات .031-008
توفیقیان فر ،علی حسن و سید احمد حسینی .)0080(.بررسی بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با
آن(نمونه :جوانان شهر یاسوج) ،جامعه شناسی جوانان ،دوره  ،0شماره  ،9زمستان ،صفحات .49-34
حاجی زاده میمندی و همکاران ( .)0080به بررسی بررسی رابطه بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر
یزد ،فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ،سال  04شماره  49زمستان  80ص .304-080
حبیبی ،مجتبی ،مینو پورآوری ،سمیه صالحی ،زهرا غمخوارفرد ،مرجان پورآوری .)0083(.بررسی اعتبار و پایایی مقیاس چند
بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان در نوجوانان دختر دبیرستانی شهرتهران(انگلیسی) ،مجله پژوهش و سالمت ،سال
پنجم ،شماره  ،0بهار ،صفحات .90-14
حسینی بهشتیان ،سیدمحمد .)0084(.اثربخشی آموزش تاب آوری برراهبردهای تنظیم هیجان و رضایت از زندگی زنان
سرپرست خانوار ،مجله جامعه پژوهی فرهنگی ،سال هفتم ،شماره سوم ،پائیز ،صفحات .34-4
حجازی ،مسعود ،افسانه صبحی و مرتضی حسینی .)0083(.رابطه دینداری با رضایت از زندگی و شادکامی دختران دانش
آموز ،مجله زن و مطالعات خانواده ،سال ششم ،شماره بیست ودوم ،زمستان ،صفحات .99-10
جعفری فاضل ،راضیه ،غالمرضادهشیری و سیده فاطمه موسوی .)0084(.نقش خودارزشابی هسته ای و احساس تنهایی در
پیش بینی رضایت زناشوئی ورضایت ازندگی زنان متاهل شهرتهران ،مجله علوم روانشناختی ،دوره پانزدهم ،شماره ،13
زمستان ،صفحات .430-383
جهانگیری ،جهانگیر و فاطمه ابوترابی زارچی(.)0080تحلیل عوامل مرتبط با اعتماد سیاسی دانشجویان (پیمایشی درمیان
دانشجویان دانشگاه شیراز ،دانش سیاسی ،سال هشتم ،پائیز و زمستان ،شماره  ،3پیاپی  ،01صفحات .31-4
خدابخش ،روشنک ،مرضیه مهاجر بادکوبه ،امیرنیک آذین .)0083(.ویژگیهای روانسنجی مقیاس چندبعدی رضایت از
زندگی در دانشآموزان مقطع راهنمایی شهرگرگان :بررسی تفاوتهای جنسیّتی و سنی .فصلنامه مطالعات روانشناختی .دوره
و شماره :دوره  ،8شماره  ،)03( 0بهار ،صفحات .033 -030
رفیقی ،لیال ،حجت زمانی ثانی ،مهدی بشیری و زهرا فتحی رضایی.)0081(.بررسی روابط بین فعالیت بدنی و رضایت از
زندگی درزنان :مدل تحلیل مسیر ،نشریه مدیریت ارتقاء سالمت ،دوره ششم ،شماره  ،3فروردین و اردیبهشت ،صفحات -43
.49
زکی ،محمدعلی.)0091(.اعتباریابی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان ،مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی
ایران ،سال سیزدهم ،شمار ( ،0شمار پیاپی  ،)39بهار ،صفحات .49-38
زکی محمدعلی و رضا میربهاءالدینی.)0080( .کیفیت زندگی خانواده و نقش آن درجامعه پذیری فرزندان ،فصلنامه فرهنگی
تربیتی زتان و خانواده ،سال هفتم ،شماره  ،33پائیز ،صفحات .33 -9
زندی پور ،طیبه ،هاجریادگاری.)0091(.ارتباط بخشش بارضایت از زندگی دربانوان دانشجوی متاهل غیربومی دانشگاه های
تهران .فصلنامه مطالعات اجتماعی – روانشناختی زنان ،سال پنجم ،شماره  ،3زمستان صفحات .033-038
ساداتی فیروزآبادی .سمیه .)0083(.بررسی تحلیل عاملی ،اعتبار وروایی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزی،
نشریه علوم رفتاری ،شماره  ،00بهار ،صفحات .94-90
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شاهینی ،نجمه ،حمید آسایش ،مهرداد قبادی ،جواد صادقی الهآبادی .)0080( .بررسی همبستگی حمایت اجتماعی ،احساس
تنهایی و رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان درسال  ،0098فصلنامه پژوهنده ،شماره  ،1جلد
 ،09بهمن و اسفند ،صفحات .031-033
شفیع زاده ،حمید و هدی کامروا.)0080( .بررسی رابطه رضایت شغلی با رضایت از زندگی درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی
استان سمنان ،دوره ( ،9پیاپی  ،)33تابستان ،صفحات .98-98
کیخسروی بیگ زاده ،زهره ،آذرمیدخت رضایی ویعقوب خالویی )0083(.رابطه حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی
باشادکامی درسالمندان ساکن منازل شخصی شهرشیراز ،مجله سالمند ،دوره  ،03شماره  ،3تابستان ،صفحات .03-0
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چکـیده
پوشاک بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم فرهنگی نشاندهندۀ هویت هر جامعهای است .مطالعۀ مؤلفههای پوشاک عشایر
قشقایی بهعنوان نمادی از ساختار و پایدار اجتماعی موردپژوهش حاضر است .این مقاله در چارچوب نظریۀ ساختار
کارکردی رادکلیف براون باهدف تحلیل مردم شناختی اعتقادات و مؤلفههای فرهنگی پوشاک عشایر قشقایی فیروزآباد
استان فارس پرداخته است .روش کار در این پژوهش مطالعه عمیق و ژرفانگر بوده که از مطالعه اسنادی و کتابخانهای،
حضور در میدان تحقیق و مشاهده مستقیم همراه با مشارکت و مصاحبه استفادهشده است .با توجه به تحلیل کیفی دادهها،
پوشاک عشایر قشقایی دارای کارکردی نمادین ،اعتقادی ،فرهنگی ،اجتماعی و هویتی میباشد آنچنانکه عشایر را به
ساختاری پایدار تبدیل کرده است که در طی سالیان ،فرم و کارکرد اجتماعی قوم حتی باوجود معدود شدن تعداد عشایر
کوچنده در میان آنها هنوز هم باقیمانده و از اصالتی خاص همواره برخوردار است.

واژگـان کلـیدی :مردمشناسی ،مؤلفههای فرهنگی ،پوشاک ،عشایر قشقایی

 -1عضو هیات علمی دپارتمان مردمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی؛ Vah.rashidvash@iauctb.ac.ir
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مردمشناسی دانشگاه یزد؛ (مسئول مکاتبات) Javadzahmatkesh@stu.yazd.ac.ir

12

 -1مقدمه و بیان مسئله

سال دوم ،شماره ( 5پیاپی ،)8 :زمستان (بهمن) 2938
11

ایران ،سرزمین ایلها و عشایر است .ایالت و عشایر ساکن در ایران با برخورداری از شیوهی کوچنشینی و اقتصاد شبانی،
ساختار اجتماعی -فرهنگی منحصربهفرد و جالبتوجهی را دارا میباشند ،اما با توجه به تغییراتی که در مهرومومهای اخیر در زندگی
اجتماعی فرهنگی مردمان این مرزوبوم پدید آمده است ،ایالت و عشایر نیز با سرعتی که در طول تاریخ کمتر با آن روبرو بودهاند در
تغییر و تحولاند( .شربتیان )0 :1700 ،اگر گذشتهی عشایر ایران موردمطالعه قرار گیرید بدون شک این مطالعه را باید از منطقهی
فارس آغاز کرد؛ زیرا قلمرو فارس از همان اوان دوران اسالمی و حتی قبل از آن عشایر نشین بوده است .جغرافیدانان دوران
اسالمی از قرن سوم تاششم هجری قمری در کتب خود اطالعات باارزشی از شناخت عشایر فارس به دست میدهند( .دومورینی،
 )1 :1730ایل قشقایی گروه هایی از جوامع عشایر و مرزنشینان کشورند که در گذشتۀ تقریبا دور ،به علت عوامل گوناگون از گوشه
و کنار ایران نظیر آذربا یجان ،لرستان ،کردستان و  ...به منطقه ی فارس کوچیده و جامعۀ واحدی را تشکیل داده اند( .کیانی:1799 ،
 ) 22شرایط زندگی این قبیلۀ همیشه در کوچ را ،محیط طبیعی تعیین می کند .مردم ایل مقاوم و پرتحرک قشقایی ،به اقتضای
اوضاع جوی و جغرافیایی پیرامون خود زندگی میکنند .درست به سان جوامع اولیۀ بشری ،در اعصار گذشته که گاه در سرزمین
های مختلف به دامداری مشغول بوده اند و زندگی شبانی را با حیاتی ساده ،اما خشن که زمامش به دست مردان جنگی بود،
میگذراندهاند .گاه در سرزمینی دیگر در میان جلگهها به کشاورزی اشتغال ورزیده و جوامع روستایی را به وجود آوردهاند .قشقاییها
نیز چنین زندگی میکنند ،خانههایشان را خود میسازند ،این خانهها بسیار ساده و ابتدایی ،جالب و کمخرج ،متناسب بازندگی شبانی
و کوچ دائم است( .کیانی )10 :1799 ،باوجود آنکه زندگی کوچ نشینی در این سرزمین سابقه ای بسیار کهن دارد و کوچ نشینان،
همواره نقش مهم و ارزنده ای در تاریخ سیاسی ـ اجتماعی ایفا نموده اند آنگونه که باید و شاید مورد بررسی قرار نگرفته اند.
(شربتیان )0 :1700 ،زیبا شدن به وسیلۀ رنگ یکی از هنرهایی است که بشر اولیه تجربه کرده است و هم اکنون نیز در میان قبایل
وحشی آفریقایی و یا بومیان استرالیایی رواج دارد .یک مرد بومی استرالیایی همیشه در جشنها سرتا پای خود را رنگ می کند و
برای او رنگین کردن بدن نوعی پوشش یا لباس است (غیبی )27 :1701 ،پوشش یک نظام نشانه ای است که از خالل نسبتی که
با مقوله هایی نظیر مردانگی و زنانگی ،طبقه ،منزلت ،نقش اجتماعی ،ارزشها یا ضد ارزشها و به طور کلی با ساختارهای اجتماعی
که دارد ،درک می شود( .مریدی و رهگذر  )00 :1700بنابراین انسان اولیه اول بار بدن خود را به لحاظ زیبایی شناختی و نمود هنر
از طریق رنگ پوشاند و پس از آن بود که لباس به وجود آمدو جزئی از فرهنگ و هویت بشر گشت .به طور کلی بررسی تاریخچۀ
پوشاک ،جدا از بررسی تمدن و تاریخ اجتماعی و اعتقادی بشر ،امکان پذیر نیست( .غیبی)13 :1701 ،
به عبارت دیگر مطالعۀ تاریخچۀ پوشاک صرف نظر از ابعاد زیبایی شناختی و مُد ،خارج از روش های علوم اجتماعی به ویژه
مردم شناسی قابل بررسی نمی باشد .با مطالعۀ سیر تحول انسان از غارنشینی تا تمدن می توان این سیر تغییر و تحول را در
پوشاک نیز تعمیم داد .پوشش را که رابطه ای مستقیم با رشد شناخت بشری دارد ،می توان یکی از نقاط عطف تمایز انسان از
حیوان در ادوار بسیار دور برشمرد که به تدریج وارد فرهنگ و تمدن انسان گشت و امروزه می تواند یکی از مؤلفه های مهم
مطالعات فرهنگی و مردم شناسی باشد( .غیبی )10 :1701 ،بشراز همان آغاز تشکیل اجتماع به واسطه ی قدرت تفکر و تعقل موفق
شد از پوست حیوانات برای خود تن پوش بسازد و احتماال هنگام پرداختن به کشاورزی و گله داری بود که توانست از الیاف گیاهی
برای بافتن پارچه و یا بافته های حاصل از پشم گوسفند برای تن پوش خود استفاده کرده و توانایی تهیه ی پوشاک از پوست
حیوانات و کم کم زمینه پوشیدن لباس پوستی را فراهم سازد( .وان لون1779 ،؛ )19اما با پدید آمدن اجتماعات بشری ،پوشاک
نقش حفاظتی داشته و برای مصون نگه داشتن بدن انسان در برابر عوامل محیطی و اقلیمی به کار رفته است(.متین1797،؛)20
مردم شناسی به عنوان یک علم به جستجوی روابط متقابلی می پردازد که بین انسان و محیط ،انسان و فرهنگ و سرانجام فرهنگ
های مختلف می پردازد(.روح اهلل امینی1797 ،؛ )79مطالعه و تحقیق درباره ی پوشش از آغاز تا امروز مستلزم بررسی چگونگی
متحول شدن بشر و محیط زندگی می باشد .پوشاک و زیورآالت از جمـله عنـاصر فرهنـگی هستند که معرف ذوق ،سلیـقه و غنای
فرهنـگی هر قوم می-باشند .پوشاک هر قوم و ملتی ،در اصل نشان دهنده شخصیت و هویت فرهنگی آن قوم و ملت و نشانه ای
از پای بندی و اعتقاد آنان به آداب و رسوم می باشد .شرایط جغرافیایی و اقلیمی هر منطقه بر بلندی یا کوتاهی ،تیرگی یا روشنی،
ضخامت و نازکی پوشاک را سبب می شود( .کاظمی و همکاران1709 ،؛  )09-113بنابراین تنوع پوشاک در اقوام و طوایف مختلف
ایران ،نشانی از فرهنگی غنی و بینشی متفاوت دارد که بررسی هر کدام دریچه ای نوین به فرهنگ و تمدنی اصیل است .قرن
هاست با تغییر تمدن و پیشرفت زندگی شهری و پیدایش انواع لباس با مد های مختلف ،زنان و مردان عشایر به ویژه عشایر
قشقایی استان فارس همچنان به لباس اصیل خود پایبند هستند و جز در حاالت استثنایی و شهر نشینی ،حاضر نیستند این پوشش
خود را از دست بدهند .تغییراتی که در طی سالها در نوع لباس زنان و مردان عشایر پدیدار گشته بسیار مختصر بوده و در جهت
تکامل و زیباتر شدن آن می باشد( .کیانی  )127 :1799لباس عشایر با فرهنگ و هویت او عجین است .از این رو پایداری لباس
عشایر به ویژه عشایر قشقایی و نفوذ آن به دیگر ایل ها مانند بختیاری و افشاری ریشه ای عمیق دارد که به لحاظ مردم شناختی

قابل مطالعه و بررسی می باشد .تغییرات مداوم پوشاک سنتی هر منطقه طی ادوار مختلف تاریخی ،می تواند دالیل عمده ای اعم از
سیاست های فرهنگی و اجتماعی حکومت ها ،مبادالت اجتماعی و تجاری با مناطق دیگر ،تغییر در آداب و رسوم و شیوه های
زندگی آن منطقه داشته باشد( .چایلد1702،؛)20
روش الزمۀ دانش است و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست ،اعتبار دستاوردهای هر دانش نیز به روش یا روشهایی
وابسته است که در آن مورد استفاده قرار گرفته است .در عرف دانش ،روش را مجموعۀ شیوه ها و تدابیری دانستند که برای
شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به کار برده می شود( .ساروخانی  )29 :1707روش شناسی علوم مختلف متفاوت است .در مردم
شناسی نظریه ها در واقع عرضه کردن و استفاده از روش و روش هایی است که به آسانی و با دقت و بطور همه جانبه بتواند در
شناخت زندگی اجتماعی و فرهنگی انسان و سیر تطوری و تکاملی فرهنگ و تمدن جوامع راهنما باشد( .روح االمینی )97 :1709
بنا بر این نظریه و انتخاب چارچوب ،مناسبترین روش تحقیق در علم مردم شناسی محسوب می شود .پژوهش حاضر در چارچوب
نظریۀ ساختارکارکردگرایی راد کلیف براون با رویکرد مردم شناختی به بررسی الگو های پوشاک در عشایر قشقائی فیروز آباد استان
فارس می پردازد.

-2پیشینه پژوهش

-3روش تحقیق
پژوهش حاضر در چارچوب نظریۀ ساختار کارکردی راد کلیف براون به روش توصیفی به تحلیل مردم شناختی پوشاک در
عشایر قشقایی فیروز آباد استان فارس پرداخته است .روش گردآوری اطالعات ازطریق مشاهده مستقیم و مصاحبه با  19نفر از
عشایرکوچندۀ ساکن در مجاورت روستای خوراب در ده کیلومتری بخش دهرم از توابع فیروز آباد استان فارس با میانگین سنی 20
تا  00سال می باشد .سپس از طریق مطالعات نظری و کتابخانه ای با انتخاب نظریۀ ساختارـ کارکردی راد کلیف براون به توصیف
و تحلیل داده ها پرداخته شده است.
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ظریفیان صالح مکرم( )1790در تحقیقی به بررسی سیر تحول پوشاک از دوره قاجار تا دوره پهلوی پرداخته است .خوش
خلق( )1739در طرحی پژوهشی به بررسی پوشاک مردم استان یزد پرداخته اند .تاریخ تحول لباس در ایران از آغاز تا اسالم ()1791
توسط میرمحمد مشیرپور به بررسی تغییرات کیفی لباس ایرانیان در دوره های تاریخی پیش از اسالم تا ورود اسالم به سرزمین
ایران می پردازد .تاریخچۀ پوشش سر در ایران از کتاب های جامع و ارزنده ای است که توسط سهیال شهشهانی ( )1732به رشته
تحریر در آمده است .به طور کلی پژوهش های انجام شده در زمینه پوشاک ایرانی را به دو دسته می توان تقسیم کرد .گروه اول
شامل فرهنگ نامه ها و لغت نامه های تخصصی می باشد ،مانند فرهنگ البسه مسلمانان اثر پیتر اندزی و واژه نامه پارچه و لباس
اثر فریده طالب پور و گروه دوم به مطالعات تاریخ نگاری اختصاص یافته است ،مانند پوشاک ایرانیان از سری مطالعات از ایران چه
می دانیم اثر پیمان متین ،هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی اثر مهرآسا غیبی( .نقوی و مراثی)7:1707،

-4موقعیت جغرافیایی جامعه مورد مطالعه
عمده عشایر استان فارس را قشقائیهای ترک زبان تشکیل می دهند که ییالقشان در خسرو شیرین صغاد از توابع اقلید و آباده
است؛ اما تمرکز این پژوهش با توجه به محدوده ی زمانی پژوهش بر مقر قشالقی ایشان که در دامنه های کوه های اطراف
خوراب دهرم از توابع شهرستان فراشبند استان فارس است و نیمی دیگر از عشایر قشقائی در قشالقات فیروزآباد سکنی می گزینند.
شهرستان فیروز آباد در جنوب غربی استان فارس و  00کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد .این شهرستان از شمال به شهرستان کوار
و شهرستان شیراز ،از جنوب به شهرستان قیرو کارزین ،از شرق به شهرستان جهرم و از غرب به شهرستانهای فراشبند و کازرون
منتهی می شود .ارتفاع فیروز آباد از سطح دریا  1199متر و ارتفاعات عمده ی آن کوه پادنا (مقر قشالقات عشایر قشقایی) بوده که
از جهت شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده است .وجود این ارتفاعات باعث شده این منطقه از آب و هوای معتدل برخوردار
باشد .مرتع بر خالف چراگاه های دنیای امروز به زمین هایی در دشت ها یا کوهپایه ها و کوهستان ها گفته می شود که گیاهان
علفی ،بوته ای یا درختی به طور طبیعی و خودرو در آن رشد می کنند و مردم آنجا سابقۀ چرای قبلی دارند( .کیانی  )17 :1799از
آنجا که مرتع وطن دوم عشایر چادرنشین و مرکز امرار معاش و منبع درآمد آنهاست ،باید شرایط آب و هوایی مخصوص ییالق یا
قشالق را از نظر رطوبت ،دما ،خاک و پوشش گیاهی داشته باشد (کیانی  .)29 -10 :1799عشایر قشقایی فیروزآباد نیز مانند دیگر
کوچنده ها با در اولویت قرار دادن دام و خوراک دام ،تغذیه و سالمت ،مراتعی را انتخاب میکنند که از آن بهره کافی ببرند .پوشش
گیاهی که به مصرف دام میرسند عبارتاند از علوفه (جاشیر تلخ ،چویل ،چیچک) و پوشش گیاهی که به مصرف خوراکی و دارویی
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عشایر قشقایی میرسند شامل پنیرک (توله) ،ترشک ،بابونه ،رِشکَک ،چویل ،پونه و غیره می باشد .گونه های جانوری در میان
عشایر قشقایی به د و دستۀ وحشی و اهلی تقسیم می شود .حیوانات وحشی حیواناتی هستند که عموما مورد شکار قرار می گیرند و
بخشی از پوشاک عشایر را تأمین میکنند که شامل بز و میش کوهی و آهو میباشد .حیوانات اهلی عموماً احشام (االغ ،شتر و گاو)
هستند که به کوچ ،تهیۀ لبنیات و پوشاک کمک میکنند .سیاهچادرها ،گلیم و جاجیم نیز از موی بز و پشم گوسفند بافته میشوند و
سگ که امنیت ایل را تأمین میکند.
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تصویر  -1موقعیت جغرافیایی قشقاییهای فیروزآباد

-5موقعیت تاریخی جامعه موردمطالعه
دربارۀ منشأ ایل قشقایی نظرات متفاوت است .این ایل که از مهمترین گروه های کوچندۀ منطقۀ فارس محسوب می شود،
مشتمل بر  12طایفۀ کشکولی ،دره شولی (دره شوری) ،شش بلوکی ،خلج ،فارسی مدان ،صفی خانی ،رحیمی ،گله زن ،ایگدر ،گهوا،
کُرائی و بیات می باشد .بعضی از صاحبنظران ،قشقایی ها را از مغول هایی می دانند که در زمان سلطنت چنگیز خان از ترکستان
مهاجرت کرده اند و در زمان نادر شاه در فارس سکنی گزیده اند .به احتمال قوی قشقاییها دنبالۀ قبیله ای قدیمی در ترکیه آسیایی
(شرق ترکیه) به نام قبیلۀ خلج هستند که در عراق عجم در جنوب ساوه ،سکونت داشته اند می باشند که بخشی از این ایل بزرگ
به قسمتهای مختلف تقسیم و در منطقۀ فارس پخش شده اند(.دومورینی )21 :1730 ،تاریخچۀ طوایف جامعۀ مورد مطالعۀ این
پژوهش از دو طایفۀ کشکولی و شش بلوکی می باشد.
طایفۀ کشکولی :افراد این طایفه از ثروتمند ترین و قویترین افراد ایل می باشند .زنان جنگجو در میان آنان زیاد است و اغلب
درکنار مردان خود به جنگ آوری می پردازند .بیشتر خان های ایل متعلق به طایفۀ کشکولی هستند .صولت الدوله قشقایی (ایلخان
ایل) متعلق به این طایفه می باشد .طایفۀ کشکولی تابستان را در اردکان و ممسنی و زمستان را در مناطق دشتی ،ماهور میالنی،
جاوه و فیروزآباد استان فارس سپری می کنند.
طایفۀ شش بلوکی :شش بلوکی ها به کشکولی ها بسیار شبیه هستند .آیین ها و آداب و رسوم آنها به هم شباهت دارند ،لیکن
اصل برابری اجتماعی در این طایفه بسیار مورد توجه است و به همین دلیل چادر های خوانین و رؤسا تفاوتی با چادرهای سادۀ
رعا یا ندارد .شش بلوکی ها تابستان را در مناطق چهار دانگه و کوشکه زار و زمستان را در فراشبند ،خنجی و افرز استان فارس می
گذرانند( .دومورینی)71 :1730 ،

تصویر  -2قلمرو مکانی عشایر قشقایی فیروزآباد از کتاب عشایر فارس تألیف ژ-دومورینی
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-6مؤلفه های پوشاک زنان عشایر قشقایی
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زن آفریده پروردگار بلند مرتبه و یکی از مظاهر زیبایی خلقت است .میل زنان به تنوع و زیبایی باعث شده که پوشاک زنان از
تنوع بیشتری نسبت به مردان برخوردار باشد .رنگ ها ،نقش ها و طرح های متنوع گواه این مسئله است .لباس زن عالوه براینکه
برای پوشش بدن از دید نامحرمان و محفوظ ماندن از سرما و گرما است .یکی از عناصر مکمل زیبایی زن بوده و به مراتب از نظر
پیچیدگی بر پوشاک مردان برتری دارد و از جنبه های زیبایی شناسانه و آراستگی برخوردار است .تنوع رنگ ها ،کیفیت جنس ها،
زیورآالت و آویزها ،منجوق کاری ها ،مهره ها و سایر تزئینات لباس زنان که آذین بند پوشاک زنان ایالمی است .در واقع معرف
شخصیت ،منزلت و جایگاه زن و حتی نشانگر سن و تا حدودی هویت قومی او می باشد .پوشاک زنان عشایر قشقایی شامل مؤلفه
هایی چون چارقد ،کالهچه ،دستمال ،پیراهن ،دامن ،آرخالق ،سرانداز و پا افزار است و پوشاک مردان عشایر قشقایی را کاله،
آرخالق ،چقه ،شلوار ،شال ،زیرپوش و پا افزار تشکیل می دهد .پوشش کامل لباس در میان زنان و مردان عشایر نشان از ساختار
فرهنگی محدود و هویتی منحصر به فرد دارد .زندگی پر جنب و جوش ناشی از تحرک روزانه فیزیکی و کوچ دائم ،خاص مردان و
زنان عشایر قشقایی است از این رو انتخاب نوع پارچه و چگونگی دوخت آن به منظور ایجاد عدم محدودیت در این سبک از زندگی
درکارکرد پوشاک آنها تعیین کننده است( .فکوهی )132 :1700 ،پوشاک عشایر و کارکرد آن نشان دهندۀ ساختار اجتماعی و
فرهنگی این قوم است؛ بنابراین ساختار و کارکرد در تحلیل های مردم شناختی نمی توانند جدا از یکدیگر باشند .رابطۀ کارکرد
پوشاک عشایر قشقایی ،سبک و ساختار اجتماعی آنها مصداق بارزی از جدا ناپذیری ساختار و کارکرد است.
چارقد یا روسری :از پارچه ای سبک و نازک تهیه میشود و برای پوشش و محافظت موها ،گوشها و سر و گردن استفاده می
شود .چارقد به صورت سه گوش با سنجاقی به زیر گلو وصل می شود.
کالهچه :که در زیر چارقد قرار می گیرد و معموال دیده نمی شود و با نخی ابریشمی در زیر گلو بسته می شود .معموال دختران
جوان و مجرد از کاله چه استفاده نمی کنند.
دستمال یا اشارپ :برای جلوگیری از جابجا شدن چارقد از طریق سنجاقی روی آن بسته میشود و از پشت گره میخورد.
مرغوبترین آن از جنس ابریشم است و در اسکوی تبریز تولید میشود که با آن قالغه یا قالغی نیز میگویند.
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پیراهن :پیراهن زنان دارای آستین های بلند و یقه های کامال بسته هستند تا ساق پا را می پوشانند و برای راحتی و تحرک
آسان دارای دو چاک باز می باشند.
شلیته یا دامن یا زیر جامه :شلیته ،متنوع ،پر چین و بعضا الیه الیه می باشد .تا قوزک پا می رسد و از پارچه هایی با ضخامت و
قیمت های متنوع تهیه می شود .شلیته در زیر پیراهن قرار می گیرد و جهت راحتی بیشتر با بندی به کمر بسته می شود.
آرخالق :در دورۀ زندیه به آن قبا می گفتند پوششی است که برای حفاظت از سرما از نوعی پارچۀ ضخیم و گرانبها مثل مخمل
با آستری ساده دوخته می شود .آرخالق کوتاه است و تا کمر میرسد.
سر انداز(چادر) :پوششی است که نو عروسان و همچنین زنان مسن هنگام ادای نماز از آن استفاده می کنند.
پا افزار :زنان عشایر در گذشته با مردان تفاوتی نداشته است و هر دو از ملکی (گیوه) استفاده می کردند که به دلیل طبیعی
بودن و استفاده از پارچه در کف آن ،مردان و زنان عشایر از جوراب استفاده نمی کردند؛ اما امروزه کفشهای صنعتی جایگزین گیوه
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شده است .پوشش زنان قشقایی از زمان زندیه تا به امروز تغییراتی را به خود دیده است .به طور مثال برقع یا قبا از لباس زنان
عشایر امروزی حذف شده است و همچنین لباس های دست دوز به لباس هایی با دوخت ماشینی تبدیل شده است.
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-7زیور آالت
زنان قشقایی به دلیل ساده زیستی عموما از زیور آالت مصنوعی استفاده نمی کنند؛ اما بعضی اوقات جهت مصارف دارویی در
کنار کاربرد های زینتی از مواد طبیعی بهره می برند که برخی از آنها شامل موارد زیر می باشد:
گردنبند :میخک و ملهوکه از گیاهان دارویی می باشند به عنوان گردنبند مورد استفاده قرار می گیرند .زنان میانسال عشایر آن
را خشک می کنند و به صورت گردنبندی همچون سرخپوستان به گردن می آویزند که تا جناغ سینه می رسد .این گردنبند در عین
اینکه ابزاری زینتی است ،در رفع تنگی نفس مفید و مؤثر است .علفه نیز از دیگر گیاهان خوش بوست که عطری ماندگار دارد ،زنان
ایل مقداری از آن را در قوطی های چهار گوش کوچکی به نام عنبر دان می ریزند و به گردن می آویزند .یکی دیگر از گردنبند
های زنانۀ ایل ،قاب قرآن است که در آن آیه ای از کالم اهلل نگهداری می شود.
گوشواره :گوشواره یکی از دیگر پوششهای زینتی است که شکل مثلثی آن نماد الهۀ نگهبان مادر و کودک است و شکل پیچ
در پیچ و حلزونی آن نمادی از رمز کائنات است و عموما جنس آنها طال ،نقره و برنز است.
سنجاق :سنجاق یکی از ا بزارهای زینتی زنان عشایر است که به وسیلۀ آن چارقد را در زیر گلو محکم می کنند و در آن
سنگهایی به رنگ فیروزه ای به منظور چشم زخم استفاده می شود.
النگو و دستبند :زنان ایل به ویژه نوعروسان از النگوهای نقره یا طال استفاده می کنند که بعضا با سنگهای عقیق و کهربا
تزئین شده اند و به هنگام رقص صدای گوش نوازی از آن به گوش می رسد .همچنین در میان زنان عشایر حنا جایگاه خاصی دارد
چرا که هم جنبۀ دارویی و هم زینتی دارد و از آن برای رنگ آمیزی موها ،ناخن ها و دستها و پاها استفاده می شود .سرمه نیز از
لوازم آرایشی کاربردی زنان عشایر است که به سو و دید چشم بسیار کمک می کند .خالکوبی که امروزه تتو خوانده می شود در
میان زنان عشایر رایج بوده و از نقش های قالی ،گلیم و جاجیم استفاده می کردند و این نقش ها را بر روی دستها و بدن خود
طراحی می کردند و معتقد بودند که جنبۀ نمادین و درمانی دارد .در میان عشایر به دلیل استفادۀ بسیار از دستها برای انجام کارها از
انگشتر عموما استفاده نمی شود.

-8مؤلفههای پوشاک مردان عشایر قشقایی
کاله :کاله قشقایی ها که با آن دو گوشی نیز می گویند بلند بوده ،به شکل تاج است و تا باالی گوش را می پوشاند ،معموال
به رنگ نخودی و یا خاکستری است ،از جنس نمد و از پشم شتر درست می شود .لبه و تای کاله مردان قشقایی در رزم و بزم با
هم متفاوت می باشد.
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آرخالق :از باالپوشهای مردان عشایر است که در زمان قاجاریه به آن قبا می گفتند .آرخالق روپوشی است که در رنگهای
مختلف توسط مردان عشایر در زمان بزم استفاده می شود.
چُقه :از باالپوشهای مردان عشایر می باشد که در زمان قاجاریه به آن عبا می گفتند .چقه معموال به رنگ خاکی بوده و در
زمان رزم و به منظور استتار استفاده می شده است .چُقه را با نخی از جنس پشم که گمپل هایی با رنگهای مختلف به آن آویخته
شده است از پشت می بندند؛ و در عروسی ها به هنگام چوب بازی برای نشان دادن هیبت مردانه از آن استفاده می شود.
شلوار :جنس شلوار در گذشته دبیت بوده است .شلوار مردان قشقایی گشاد نیست و برای آزادی عمل و تحرک بیشتر دم پای
آن با شالی به نام دوالق یا پاپیچ که معموال از پشم شتر درست میشود و نخودی رنگ است از قوزک پا تا باالی ساق پیچیده می
شود.
شال :برای محکم کردن آرخالق به دور کمر بسته می شود.
زیر پوش :برای پوشاندن ناحیۀگردن تا جناغ در زیر آرخالق از آن استفاده می شود.
پا افزار :در گذشته ملکی (گیوه) بوده و بیشتر در منطقۀ آباده و قالت دوخته می شد .به دلیل پارچه ای بودن کف آن عشایر
قشقایی از جوراب استفاده نمی کردند .امروزه کفش های صنعتی جایگزین ملکی شده است.
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رنگ در پوشاک قشقائیهای فیروزآباد عالوه بر اینکه پارامترهای سن و شرایط عمومی مثل مجالس عزا ،عروسی ،جشنها و
مهمانیهای خاص در آن مؤثر است در بر گیرندۀ برخی از اعتقادات و باورها که شاخص های مهم فرهنگی هستند نیز می باشد .در
مردان قشقایی رنگ لباس اهمیت چندانی برایشان ندارد و مردانه و سنگین بودن لباس برایشان مهم تر است .در میان زنان قشقایی
بسته به سن ،رنگها تغییر می کند .در بین دختران  79-10سال از لباسهای شاد و رنگی استفاده می شود؛ و به مرور رنگ لباس
تیره تر می گردد به طوریکه در زمان سالمندی حتی گل سفید هم در لباسها دیده نمی شود و اگر به عنوان هدیه هم لباسی را برای
یک سالمند می برند گل سفید ندارد؛ و اگر این هدیه گل سفید داشته باشد هدیه را می پذیرند ولی آن را نمی پوشند .لباس عروس
همان طرح لباس زنان قشقایی است ولی رنگ آن سفید است .لباس داماد نیز همان لباس مردان و به رنگ روشن است .در مردان
قشقایی رنگ لباس معموال ثابت است مثال کاله مردان غیر از نخودی و خاکستری نیست و یا پارچۀ چهار گوشی (بیرق) که روی
سر عروس می اندازند تا رویش را بپوشانند همیشه به رنگ قرمز با گوشه های فیروزه ای است .رنگ سرخ در قشقاییها نماد الهۀ
آسمان(خورشید) است که گویا به اعتقادات شمنیسم بر می گردد و قشقاییها رسومات آن را تا امروز نگه داشته اند .رنگ سبز امروزه
و در واقع پس از ورود اسالم و به دالیل مذهبی مورد استفاده قرار می گیرد معموال بچه هایی را که نذر می کردند از بالیا به دور
باشند را با شال سبز به کمرش می بستند یا مهرۀ سبزی به گردنبندش آویزان میکردند .رنگ سفید نشانه ی خدای زندگانی و
خدای روی زمین است .در اعتقادات قشقایی لباسهای رنگین مخصوص نوعروسان است حتی دختران جوان حق انتخاب رنگ را
ندارند .اگر دختری بیوه شود تا آخر عمر لباس سیاه می پوشد .تقدس لباس زنان در ایل به اندازه ای است که گاها به عنوان پرچم
صلح ا ز آن استفاده می گردد .اگر جنگی عشیره ای راه بیفتد و شیر زنی عشایر به میانجیگری بپردازد و چارقد از سر برداشته و باال
گیرد ،مردان به احترام عصمت آن زن و تقدس لباس او جنگ را خاتمه می دهند .رنگ در پوشاک مردان و زنان قشقایی تنها مؤلفۀ
متفاوت است چرا که پوشش ،عدم برجستگی ،راحتی و نوع دوخت در هر دو مشابه است .رنگ در پوشاک مردان به دلیل فعالیتهای
روزمره و رزم های احتمالی می بایست هماهنگ با رنگ خاک باشد؛ بنابراین تنوع رنگ در پوشاک مردان جایگاهی ندارد .چرا که از
طیف معدودی که تنها به رنگ نخودی و خاکستری محدود می شود ،تشکیل شده است .رنگ در پوشاک زنان با توجه به مؤلفه
های اجتماعی همچون سن و جنس از تنوع بیشتری برخوردار است .کودکان و دختران نوجوان قشقایی از رنگهای شاد استفاده می
کنند .نوعروسان از رنگهای متنوع تری در پوشش استفاده می کنند .هر چقدر از میانسالی به سمت سالمندی پیش می رویم لباس
ها تیره تر می شود به طوری که در سالمندان رنگ مشکی و سورمه ای غالب است به طوریکه اثری از رنگ سفید در آن دیده نمی
شود .لباس عروس با حفظ طراحی لباس عشایر به رنگ سفید است .اگر زنی بیوه شود تا آخر عمر لباس سیاه بر تن دارد .با توجه به
بحث فوق ،مؤلفه های اجتماعی همچون سن و جنس و همچنین مؤلفه های فرهنگی مانند مناسبت های متفاوت در کارکرد رنگ
در پوشاک قشقایی ها مؤثر هستند و این نوع کارکرد به یک ساختار منظم اجتماعی تبدیل شده است.
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با توجه به یافته های تحقیق می توان به این نتیجه رسید که پوشاک عشایر قشقایی کارکردی نمادین ،اعتقادی ،فرهنگی،
اجتماعی و هویتی دارد آنچنان که قوم را به ساختاری پایدار تبدیل کرده است که در طی سالیان ،فرم و کارکرد اجتماعی حتی با
وجود معدود شدن تعد اد عشایر کوچنده در میان آنها باقی مانده است و از اصالتی خاص همواره برخوردار است .یکی از مؤلفه های
اساسی در فرهنگ هر قوم اعتقادات و باورهای آن قوم می باشد .پوشاک زنان و مردان عشایر قشقایی تبدیل به نمادهای فرهنگی
شده است آنچنانکه آنها را از دیگر اقوام متمایز کرده است .قشقائیها به رنگ سرخ که نماد الهۀ آسمان یعنی خورشید است معتقد
هستند آنچنانکه رنگ سرخ در پوشاک و دست بافت هایشان نمادی ثابت است .رنگ سفید در باور قشقاییها نشانۀ خدای زندگانی و
خدای روی زمین است به همین دلیل در پوشاک سالمندان از رنگ سفید استفاده نمی شود و با افزایش سن ،لباسها تیره و تیره تر
می شوند .امروزه رنگ سبز در اصل در عشایر نماد مذهبی دارد که پس از ورود اسالم به ایران به ایل قشقایی اشاعه یافته است.
بنابر این در لباسهای روزمره یافت نمی شود و صرفا در مراسم مذهبی و نذورات تنها به صورت شال و یا گردنبند استفاده می شود.
رنگ در باور و اعتقاد ایل قشقایی کارکردی نمادین دارد و نشان از ساختاری متفاوت از دیگر اجتماعات ایرانی است .پوشاک و
دست بافت ها در عشایر از تقدس خاصی برخوردارند چرا که معتقدند تار و پود و اجزاء تشکیل دهندۀ پوشاک و دست بافت ها بر
گرفته ا ز مادر طبیعت است بنابراین اگر شیر زنی قشقایی به میانجیگری در درگیری های عشیره ای چارقد از سر بردارد و باال بگیرد
بسان آن است که قرآن بر دست گرفته است و به احترام عصمت زنان عشایر ،مردان از جنگ باز می ایستند؛ به عبارت دیگر چارقد
زنان پرچم صلح است .پوشش ،عصمت و تعصب کارکردی فرهنگی در ایل قشقایی دارد آنچنانکه آنها را به ساختاری پایدار تبدیل
کرده است و سالیان سال است که نوع پوشش ،سبک زندگی ،زبان و فرهنگ آنها نسبتا دست نخورده باقی مانده است.
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بررسی عضویت در شبکههای مجازی و گرایش به ادیان؛
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چکـیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی عضویت در شبکههای مجازی و گرایش به ادیان (دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان
سال تحصیلی )0001-09انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان بود که تعداد
آنها  2999نفر بود .حجم نمونه به طور کامالً تصادفی  029نفر از دانشجویان انتخاب گردید .ابزار مورد استفاده در این
پژوهش پرسشنامه محقق ساخته میباشد .برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزا  SPSSاستفاده گردیده است .یافتهها
نشان میدهد که :بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و دینداری ،میزان دینداری ،دینگزینی در دانشجویان
دانشگاه پیام نور همدان رابطه منفی وجود دارد و بین استفاده از فضای مجازی و دینگریزی دانشجویان رابطه منفی وجود
دارد .همچنین یافتهها نشان میدهد میزان دینداری در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان در حد متوسط و متوسط
پایین است.

واژگـان کلـیدی :دین ،دینداری،دینگریزی ،فضای مجازی

 -0استادیار عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور؛ (مسئول مکاتبات) rmsafaei@gmail.com

 -6دانشجو کارشناسیارشد جامعه شناسی ،دانشگاه پیامنور واحد همدان و دبیر آموزش و پرورش
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 -1مقدمه

سال دوم ،شماره ( 5پیاپی ،)8 :زمستان (بهمن) 3138

در جامعهای نظیر ایران که در آن نهاد دین به عنوان یک مؤلفهی مهم زندگی جمعی ایفای نقش میکند ،میتوان اهمیت
نقش دین و مذهب را در شکلگیری ،تداوم و تکوین سرمایهی اجتماعی کامالً منحصربهفرد و متمایز دانست؛ زیرا نهاد دین در
محتوای جامعه ایران عالوه بر استحکام و تثبیت در ذهنیت و گرایشهای عمومی جامعه ،دارای کارکردهای عمیق مستقیم و
غیرمستقیم در سایر حوزههای فردی و اجتماعی است .شواهد متعدد در سطح دنیا و در بین ادیان مختلف ،بیانگر آن است که
مذهب موتور مولد سرمایهی اجتماعی است (افشانی و دیگران .)626 :0009 ،تأثیر دین در حفظ و بقاء نظام اجتماعی و نقش آن
در تقویت همبستگی بین اعضای جامعه باعث شده است تا بسیاری از عالمان اجتماعی و به ویژه جامعه شناسان آن را به عنوان
هسته محوری مطالعههای خود قرار دهند (آخوندی و همکاران  .)9 :0003 ،جامعه شناسان در بررسی جامعه شناسانه دین ،یکی از
کارکردهای دین یا فواید آن را همبستگی اجتماعی میدانند ،رابرتسون اسمیت ادعا میکند دین دو کارکرد دارد :یکی تنظیم رفتار
فردی برای خیر همگان و دیگری برانگیختن احساس اشتراك و وحدت اجتماعی ،ازاینرو مناسک دینی بیان تکراری وحدت و
کارکردهایی است که اشتراك اجتماعی را تحکیم میبخشد (پیشگر.)00 :0091 ،
در عصر جهانیشدن به دلیل پیچیدگیهای زیادی که جامعه با آن روبهرو است ،برخی از اشکال مشارکت دینی در معرض
تقویت و برخی دیگر در معرض تهدید قرارگرفتهاند .جامعه ایران نیز از این امر مستثنی نیست .نتایج بهدستآمده توسط
پژوهشگران در حوزه جامعهشناسی دین نشان میدهد که تفاوتهایی در ابعاد دینداری قابل مشاهده است .به این ترتیب که
هرچند باورها و عواطف دینی در میان جوانان حاضر و بادوام است ،اما از سویی دیگر ،پذیرش تمام ابعاد دینداری نیز از جانب
جوانان مورد تردید میباشد (بهار و همکاران .)06 :0000 ،جوان از نظر شناختی ،دارای تفکر انتزاعی است و از نظر ذهنی به حداکثر
کارآیی هوش میرسد .در این دوره ،گرایش جوانان به «فلسفه زندگی» ،آنان را به سوی مسائل اخالقی ،سیاسی و مذهبی سوق
میدهد .جوانان تالش میکنند هویت مذهبی خود را شکل دهند ،اما به دالیل گوناگون ممکن است در فرایند هویتیابی مذهبی با
بحران مذهبی مواجه شوند و نتوانند این هویت را خوب تشخیص دهند؛ در نتیجه ،دچار سردرگمی و در نهایت ،حالت بیرغبتی و
گریز از دین شوند .یکی از علل این بحران ،ناهمخوانی سطح شناختی جوان با سطح معارف دینی است که به او ارائه میشود
(عباسی.)0092 ،
امروزه با همه شعارهای زیبا و دلربایی که در جهان به گوش میرسد ،سلطه گری همچنان در زندگی بشر باقی است.
مهمترین جریانی که در برابر سرمایهداری لیبرالیستی غرب جلوه کرده جریان معنویتگرایی و بازگشت به دین است که در مقابل
آن نیز جریانی نوظهور در غرب پدید آمده است که اصلیترین کارکرد آن تداوم وضعیت سلطه گرایانه و سلطه پذیرانه در جهان و
اصالت دادن به انسان است .از طرفی میتوان در برخی افراد تغییر در روشها و منشها را دید .اولویت این افراد در سبک زندگی از
نگرش به اصول اعتقادی و ملی عبور کرده و منشها و روشهای آنان با اتکا بر تبلیغات فرقهها و عرفانهای نوظهور به انحراف
کشیده شده است و رفتارها و نشانههای حاکم بر این فرقهها و عرفانها اساس رفتار این افراد را تشکیل میدهد (پسنده:0001 ،
.)92
شبکههای اجتماعی مجازی محیط مساعدی را برای مشارکت افراد در جامعه مجازی ،برقراری روابط نمادین ،کشف مجدد
خود و باز تعریف هویتهای دینی ،اجتماعی ،سیاسی و ...فارغ از محدودیتها و عوامل سرکوبکننده از طریق تعامالت مجازی و
نمادین فراهم میکنند (امیرپور و همکاران .)69 :0006 ،شبکههای اجتماعی اینترنتی پایگاه یا مجموعه پایگاه هایی هستند که
امکانی فراهم میآورد تا کاربران بتوانند عالقه مندی ها ،افکار و فعالیت های خودشان را با دیگران به اشتراك بگذارند و دیگران
هم این افکار و فعالیت ها را با آنان سهیم شوند .یک شبکه اجتماعی ،مجموعه ای از سرویسهای مبتی بر وب است که این امکان
را برای اشخاص فراهم می آورد که توصیفات عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند ،یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار
کنند ،منابع خود را با آنها به اشتراك بگذارند و از میان توصیفات عمومی دیگر افراد ،برای یافتن اتصاالت جدید استفاده کنند )بوید
و الیسون.)606 :6991 ،0
در پژوهشی جلیلی فیروزی ( ،)0093نتایج این پژوهش نشان میدهد ضعف یا قوت عملکرد نهادهای دینی در فضای واقعی،
در میزان گرایش جوانان به استفاده از فضای مجازی اثرگذار است .از آنجا که در فضای مجازی ،ساخت ارتباطات دینی ،بیشتر
اقناعی و الگوی ارتباطی گزینشی است ،حذف حضور فیزیکی سبب می شود که ارتباط دینی ،از یک ارتباط عمودی به یک ارتباط
افقی تبدیل شود .به این ترتیب ،ساخت ارتباطات سنّتی ما ،تحت تأثیر قرار می گیرد و متناسب با ارزشهای دینی ،فهم ما از دین را
هم تغییر میدهد و این مسئله میتواند در کوتاه مدت بحرانزا باشد .در واقع ،بر اساس یافتههای وی ،علّت عمده گرایش جوانان به
گروههای دینی مجازی ،عدم توانایی گروهها یا نهادهای دینی واقعی به پاسخگویی مناسب به سؤالهای مذهبی آنان است .بنابر
آنچه در باال گفته شد دین و تبلیغات دینی در فضای مجازی به سه صورت هویت سازی کاذب ،ایجاد سطحی نگری در مخاطب و
1- Boyd & Ellison
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وارونه سازی حقایق با بهره گیری از قدرت نرم است و مهم ترین عامل مؤثر در تبلیغات ضد دینی؛ تنوع و جاذبه آن است .آنچه در
بین جوانان ،نوجوانان و در برخی موارد افراد بزرگسال دیده می شود این است که عقاید آن ها نسبت به دین اسالم سست شده و
یا در عین دینداری ارزش ها و عقایدی در ذهن و عملشان به وجود آمده است که از ظهور و به کارگیری فضای مجازی در بین
جوامع شدت یافته است .آنچه بیش از پیش محقق در صدد است؛ پاسخگویی به این سئوال اساسی است آیا ببین میزان عضویت در
شبکههای مجازی و گرایش به ادیان (دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان سالتحصیلی )0001-09رابطه ای وجود دارد؟

-2مبانی نظری
 -1-2دین

 -2-2سیر تکامل دین از نظر مردم شناسان و جامعهشناسان و علمای تاریخ ادیان
جامعه شناسان و مردم شناسان غربی و حتی اسالمی مانند امیل دورکیم  ،اگوست کنت  ،و برخی مردم شناسان و علمای
تاریخ ادیان مانند تیلور و جیمز فرازر دین را فطری بشر نمی دانند و آنها برای دین و ادیان مراحل تکاملی دیگری را بیان می کنند.
آنها بیشتر روی ادیان ابتدایی تحقیق نموده اند و گفته اند که به طور کلی دوران زندگی انسان رااز نظر تکامل ازآغاز تا کنون
میتوان به چهار مرحله تقسیم نمود:
 مرحله جنگل نشینی مرحله غار نشینی مرحله چادرنشینی مرحله کشاورزی و شهر نشینیآنها می گویند :جهان بینی انسان در مسیر تکامل خود مراحل زیر را طی نموده است تا به حرکت کنونی رسیده است.
 مرحله ادیان ابتدایی مرحله ادیان قدیم و چندخدایی مرحله ادیان متکامل و یک خداییمقیاس آنها برای این مراحل ،همانا سادگى و رشد و تعالى فکرى و روحى انسانها میباشدآنها صفات عمومى انسانهاى
ابتدایى را به گونه زیر ترسیم نموده اند :وابستگی به جامعه و قبیله خود ،زودباورى و سادهلوحى  ،تعصب بیش از حد در مورد آداب و
رسوم قومى و قبیلگى ،غالبا عقاید و آداب و رسوم آنان از نیازهاى جسمانى و روانى آنها سرچشمهمىگیرد .از این رو ،نیازهاى
جسمانى و روانى ،مانند گرسنگى ،عشق ،ترس از درد یا مرگ ،میل به تعدى و تجاوز به دیگران و غیره در رسوم و آداب آنان مؤثر
میباشد .با توجه به این ویژگىها ،محققان مراحل فوق را اینگونه تشریح می کنند :در مرحله ادیان ابتدایی ،انسان ما قبل تاریخ که
از اواخر مرحله غارنشینی شروع میشود  ،ابتدا می خواست از راه سحر و جادو بر طبیعت مسلط شود که اشکال بر دیوارهای غارها از
جانور افتاده و زخم خورده از این نمونه است.
0
در دوره چادرنشینی به طبیعت پرستی و تقدیس حیوانات با همان توتمیسم پرداخت و به یک نیروی نامرئی بنام مانا در
طبی عت و موجودات قائل شد و تصور کرد که منشأ همه حرکات و حوادث در طبیعت همان نیروی نامشخص است .توتم کلمهاى

سال دوم ،شماره ( 5پیاپی ،)8 :زمستان (بهمن) 3138

برای دین دو محور میتوان در نظر گرفت :اول محور طولی که از آغاز اندیشه دینی بشر تا روزگار ما کشیده شده و در همه
زمانها و مکانها مقصود مشترکی را دنبال می کرده است ،مقصودی که به یک قوم ویژه یا تاریخ خاصی منحصر نمی شود دوم
محور عرضی که به تناسب هر زمان ومکان از آن گوهر اصلی یا محور طولی پدید می آید و سبب پیدایش اشکال گوناگون و معانی
نسبی تازه وظاهراً متفاوتی از دین می شود .مثال از دیدگاه قرآن موسی ،عیسی ،محمد(ص) و دیگران ،همه رسوالن یک دین بوده
اند .معنای پایه برای دین همان چیزی است که در محور طولی دیده میشود و میتواند در همه زمانها ،زبانها و مکانها آن را
شناسایی کرد ،همچنین وجه مشترك تمامی نحله ها و مذاهبی است که ما آن را ادیان گوناگون میپنداریم .میان هند ،مسلمان،
مسیحی ،یهودی ،زرتشتی ،معنای مشترك یا گوهر یگان های از دین را میتوان نشان داد که برای همه آشنا و خویشاوند خواهد
بود ،این گوهر یگانه و معنای واحدرا به عنوان پایه برای دین تلقی میشود ،اما معانی نسبی برای دین عبارت است از وجوه افتراق و
تفاوتهایی به ویژه در مناسک و آداب که در میان اقوام و نحلههای گوناگون دیده میشود .این تفاوتها زاده زمان و مکان متفاوت
و تلقیهای گوناگون ناشی از آن بوده و می باشد .این معانی و تلقیهای گوناگون و متفاوت را به عنوان محور عرضی دین یا معانی
نسبی میتوان قلمداد کرد (پیشگر.)99 :0091 ،
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است از زبان بومیان آمریکا و معناى آن نشانه یا عالمت است .این عالمت را بومیان آمریکا براى نمایاندن حیوان یا نباتى کهخیال
مىکردند روح حامى قبیله در آن سکونت دارد به کارمىبردند.توتم معموال یک جانور قابل خوردن ،بىآزار و یا خطرناك و هولانگیز
و به ندرت نیز یک گیاه و یایکى از قواى طبیعت ،مانند باران و آب است که داراى رابطه خاصى با تمام عشیرهاست.
توتم ابتدا جد اصلى و نخستین قبیله و بعد روح محافظ و کمک کار آن به شمارمىرود که به آنها حکمت و حل معماها و
مشکالت را الهام مىکند ،و در مواقع خطر،کودکان خود را مىشناسد و آنها را پناه مىدهد .از این رو ،فرزندان یک توتم یاتوتمها
به عنوان یک وظیفه مقدس باید توتم خود را نکشند و یا در صورتى کهحیوان نباشد نابودش نکنند ،و از خوردن گوشت آن و یا هر
گونه استفاده دیگرىاجتناب کنند ،در غیر این صورت ،توتم ،آنها را سخت کیفر خواهد کرد (فضائی .)29-20 :0093 ،و مانا یک
نیروى روحانى غیبى است که اعتقاد به آن نزداقوام بدوى عمومیت داشت  ،البته در هر ناحیه و اقلیم ،رسوم و آداب و واکنشهاى
خاصى داشته است ،همه مردم بدوى معتقدند که یک قدرت ساکت و نامعلوم در هر شىء موجوداست و شبیه به یک قوه مافوق
طبیعى است که به خودى خود داراى فعالیت و مافوق قوه حیاتى موجود در اشیاء است .از این رو ،نسلهاى متوالى این اقوام درباره
مانا به خواص و آثار سحرى شگفتانگیز معتقد شدهاند .و سپس در مرحله بعد به فتیشیسم 0روی آورد .فتیش شىء یا اشیایى است
مانند مهرهها ،سنگریزهها،سنگهاى فرود آمده از آسمان ،استخوانها ،چوبهاى عجیب و نادر و امثال آن که موردپرستش
بدوىها بوده است ،و از همان لحظه که این اشیاء به دست آنها مىرسد ،در آن نیروى عظیمى را مخفى مىدانند که براى یابنده و
دوستانش مفید و براى دشمنانش زیانبخش است.
در مرحله بعد گروههایی از قبایل اولیه به عللی معتقد شدند که همه اشیاء و موجودات مانند انسان دارای روح هستند و در همه
جا از آن ارواح آزاد وجود دا رد .آنها همه حوادث خوب وبد رابه آن ارواح نسبت داند و شروع کردند به پرستش و تقدیس ارواح که
این گونه شیوه پرستش را آنیمیسم 6یا جاندارانگارى طبیعت خوانده اند .بنابراین نزدامتهاى بدوى یک نوع حس پرستش ارواح
متداول بوده است ،یعنى معتقد بودند که تمام موجودات ،اعم از متحرك یا ساکن ،مرده یا زنده ،داراى روحى هستند که درون
آن هامخفى و مستور است ،نزد آنان ارواح داراى شکل و صورت و احساسات و عواطفند و ازنیروى اراده و قصد برخوردارند ،و اگر به
خشم آیند ،بىاندازه خطرناك خواهند بود،و براى جلب توجه آنها باید از در چاپلوسى وارد شد و به آنها ابراز وفادارى واخالص
کرد.لذاانسان اولیه چون اشیاى طبیعت را داراى روح مىدانست ،و اشیاىطبیعت را مرده احساس نمىکرد ،میان خود و طبیعت به
نوعى اتحادرسید .و سپس به تابوئیزم 0روی آورد .کلمه تابو به معناىممنوع و حرام است و تقریبا مترادف کلمه عربی حرام
عربی میباشد .عدد تابوها نزد مردم بدوى از حد شمارش بیرون است تا آن جا کهاشیاى مختلف و اقدام به بعضى کارها و حتى بر
زبان آوردن بعضى کلمات و نامها وقدم نهادن در اماکنى خاص  ،تابو به حساب مىآید.
رییس گروه یا بزرگ قبیله ،تاوقتى داراى قدرت و رهبرى است ،غالبا تابو است و به اعتقاد آنان ،دست زدن به بدن یا جامه و
اثاث او و حتى فرش و جایى که بر آن گام نهاده ،خطرناك است .مىتوان گفت تابو ،حرامهایى است که جنبه مرموزى دارد و علت
آن از نظر منطقىو خودآگاهى عقلى و دینى روشن نیست ،و این وجه تمایز محرمات ادیان توحیدى باتابو در ادیان بدوى است .و در
مرحله بعد به پرستش طبیعت پرداخت که مظاهر گوناگونى داشته است ،از جمله سنگپرستى ،گیاهپرستى ،جانورپرستى و پرستش
عناصر عالم وجود ،مانند خاك ،باد ،آتش و آب ،و لذا انسان وارد مرحله بتپرستی شد.
در مرحله چند خدایی و ش رك در اثر گسترش و رشد فکری انسان ،ذهنش از طبیعت گذشته به خدایان متوجه و معتقد شده و
تحول عمیقی در جهان بینی او بوجود آمد .ودر مرحله ادیان متکامل یا یک خدایی و توحید ،به وسیله ظهور پیامبران همه عقاید
دینی درباره خدایان متعدد منسوخ شد و به موازات تکامل بینش دینی بشر ،پیامبران دینهای متکامل و مبتنی بر توحید را تشریح
نمودند .به همین جهت نتیجه میگیرند :در طول تاریخ بشر ،دین از زندگى او جدا نبوده است و لذا دین ریشهدارترین عامل در
فرهنگ بشرى است و دین درآغاز پیدایش حالتساده و ابتدایى داشته و رفتهرفته به ادیان پیشرفته مبدل شدهاست (فضائی:0093 ،
)29-20

 -3-2مفهوم دین
دین ،که به آن کیش و آیین نیز گفته میشود ،در لغت به معنای راه و روش تعبیر شده که بر این اساس میتوان آن را به
راه و روشی که افراد انسان برای زندگی خود اختیار میکنند تعبیر نمود .همچنین دین در اصطالح ،یک جهانبینی و مجموعهای
از باورها است که میکوشد توضیحی برای یک رشته از پرسشها که در طول زندگی بشر برای او مطرح میشود ،مانند چگونگی
پدید آمدن اشیا و جانداران و کیفیت آغاز و پایان احتمالی چیزها ،و چگونگی زیستن ،ارائه دهد(.ویکی پدیا).

1- Fetishism
2- Animisme
3- Tabuism
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 -4-2شبکههای اجتماعی

1

در دنیای امروز ،شبکههای اجتماعی نقش بسیار مهمی در روابط مردم سرتاسر جهان ایفا میکنند .به طوری که به جزیی
جداییناپذیر از زندگی بیشتر مردم تبدیل شدهاند .این در حالی است که اساس پیدایش این شبکهها تسهیل و کوتاه نمودن مسیر
ارتباطی میان افراد جامعه تلقی میگردد .در ایران نیز این پدیده نه چندان نوظهور روز به روز بر خیل مشتاقان خود میافزاید .شاید
در گذشته نه چندان دور افراد شناخت کمی نسبت به ماهیت و چگونگی استفاده از این شبکهها داشتند ،اما این روزها در زندگی
روزمره شاهد آن هستیم که طیف متفاوت مردم راجع به این شبکهها با هم صحبت و تبادل اطالعات مینمایند .طبقات مختلف در
جامعه از زن و مرد ،جوان و پیر ،باسواد و بیسواد ،از آن حرف میزنند .عدهای بسیار مخالف آنها بوده ،وجودشان را باعث مضرات
اجتماعی و فساد اخالقی برای طبقات جامعه دانسته و مایل به بستن ،تعطیل و فیلتر کردن آنها هستند و در مقابل ،عدهای دیگر
آنها را مظاهری از تمدن جدید شمرده ،وجود آنها را برای پیوستگیهای اجتماعی مفید ،بلکه الزم میدانند .فراگیر شدن استفاده
از این پدیده ،پیامدهای مثبت و منفی بسیاری را بر زندگی ما القاء نموده و در مواردی نیز تبعات گریزناپذیری را بر ما تحمیل داشته
است.
در دنیای ارتباطات علمی ،شبکههای اجتماعی را میتوان از بسترهای مؤثر در تولید علم ،اشتراك عقاید و رشد فردی و
اجتماعی دانست .هدف شبکه اجتماعی این است که با فراهم آوردن امکان ارتباط بین سرمایههای فردی و تشکیل سرمایه
اجتماعی ،به رشد و ارتقای سطح علم کمک (رحمانزاده و همکاران  .)003 :0006یک شبکه اجتماعی ،یک ساختار متمرکز
اجتماعی است که از گرههایی ،اغلب به عنوان فرد یا سازمان ،تشکیل شده است .این گرهها ،توسط یک یا چند نوع خاص از
وابستگی به هم متصل میشوند .مثالهایی از وابستگیها شـامل؛ اشتراکات ،عالئق ،ایدهها ،دوستی ،خویشاوندی ،لینکهای وب،
مسافرت قیمتها ،الهامات ،ایدهها و تبـادالت مـالی ،تجاری ،سرایت بیماریها (اپیدمولوژی) یا مسیرهای هواپیمایی است.
ساختارهای حاصل از شبکههای اجتماعی ،اغلب بسیار پیچیده هستند (رحمانزاده و همکاران .)003 :0006
اصطالح شبکه های اجتماعی را برای نخستین بار چی ای بارنز 6در سال  1954طرح کرد و از آن پس به سرعت به شیوه ای
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تعاریف متعددی از دین وجود دارد تی یل ( )0096-0909میگوید که :در حقیقت دین وضعیتی روحی یا حالتی ناب و حرمت
آمیز است که آن را «خشیت» میخوانیم.از نظر برادلی () 0061-0921دین بیش از هر چیز کوششی است برای آنکه حقیقت کامل
خیر را در تمام وجوه هستی مان باز نماییم و جیمز مارتینو ( ) 0993-0099مدعی بود که دین اعتقاد به خدایی همیشه زنده است،
یعنی اعتقاد به اراده و ذهنی الهی که حاکم بر جهان است و با نوع بشر مناسبات اخالقی دارد .روشن است که هر کدام از این
تعاریف ویژگی متفاوتی را مورد تاکید قرار میدهند .تی یل بر خشیت تکیه میزند ،برادلی دین را با خیر پیوند می-دهد ،و مارتینو
اعتقاد به جنبههای اخالقی یکتاپرستی را مورد توجه قرار میدهد .تعاریف دیگر دین ویژگیهای خاص دیگر را منظور میکنند،
ویژگی هایی نظیر انجام مناسک ،دعا و ارتباط با خدایان ،به نظر می-رسد که هر کدام از این تعاریف حظی از اعتبار و معقولیت
دارند .ادیان بسیار پیچیده هستند .بنابراین شرط عقل آن است که هیچ وجه منفردی را تعریف کامل دین تلقی نکنیم .برای مثال
ادیان ابتدایی ،نظیر ادیان شمنی وجود دارند که به نظر میرسد اعمال خضوع آمیزشان ناشی از ترس یا طمع است ،نه ناشی از
احساس خشیت ناب ،بنابراین تعریف تی یل جامع نیست .همچنین ادیان قائل به چند خدایی)نظیر ادیان یونان ،مصر باستان( هم
وجود دارند که معتقد نیستند جهان فرمانروای الهی واحدی دارد .بنابراین تعریفی که مارتینو عرضه کرده است نمیتواند تمام ادیان
را در بر بگیرد (پیشگر.)99-90 :0091 ،
دین مجموعه ای از عقاید و اخالق و احکام و مقررات فقهی و حقوقی است که برای راهنمایی انسان جهت تحصیل سعادت
واقعی در اختیار او قرار گرفته است .دین در رتبه اول انسان را از توحش حیوانی خارج و او را وارد حریم انسانی میکند و با پذیرش
حیات انسانی و رعایت قوانین الهی و عمل به آن که از طریق وحی آسمانی در دسترس او قرار گرفته ،کماالت عقلی و اغراض
فطریش تایین می شود .چنین انسانی که از مرحله حیوانی گذر کرده و به رتبه عقالنی رسیده زمام گفتار و رفتارش عقالئی شده ،در
این حال نظم و امنیت را حاکم میکند و به دنبال آن عناصر و عوامل تمدن را درچارچوب برنامهای الهی شکل میدهد .در واقع
انسان متمدن در این معنا انسان الهی است که در تمام اعمال و رفتار اجتماعی و فردی خود با قانون خدا زندگی میکند (پیشگر،
.)00 :0091

کلیدی در تحقیقات و مطالعات بدل گشت .در تئوری شبکه اجتماعی سنتی ،یک شبکه اجتماعی به این صورت تعریف میشود که
یک مجموعه ای از نهادهای اجتماعی که شامل مردم و سازمانها که به وسیله مجموعه ای از روابط معنیدار اجتماعی به هم
متصل اند و با هم در به اشتراك گذاشتن ارزشها تعامل دارند .شکل سنتی خدمت شبکه اجتماعی بر انواع روابط هم چون دوستیها
1- Social Network
2 - J.A.Barnes
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و روابط چهره به چهره متمرکز است اما خدمات شبکه اجتماعی امروزه بیشتر بر جامعه مجازی آنالین و ارتباطات کامپیوتر واسط
متمرکز است (کفاشی و فالحی.)020 :0000 ،
شبکههای اجتماعی اینترنتی پایگاه یا مجموعه پایگاه هایی هستند که امکانی فراهم میآورد تا کاربران بتوانند عالقه مندی
ها ،افکار و فعالیت های خودشان را با دیگران به اشتراك بگذارند و دیگران هم این افکار و فعالیت ها را با آنان سهیم شوند .یک
شبکه اجتماعی ،مجموعه ای از سرویسهای مبتی بر وب است که این امکان را برای اشخاص فراهم می آورد که توصیفات
عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند ،یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار کنند ،منابع خود را با آنها به اشتراك بگذارند و از
میان توصیفات عمومی دیگر افراد ،برای یافتن اتصاالتجدید استفاده کنند) بوید و الیسون .)606 :6991 ،0هدف کلی هر شبکه
اجتماعی ،ایجاد سرمایه اجتماعی و تسهیل ارتباط بین متخصصان ،هنرمندان و صاحبان حرفههای متعدد است .تبدیل سرمایه فردی
به سرمایه اجتماعی ،از مسائل مهم و مورد توجه تمامی حوزههای علمی است .از این طریق ،دانش فردی به دانش جمعی تبدیل و
در واقع از دانایی جمعی برای حل مسائل و مشکالت دنیای علم بهرهبرداری میشود(کفاشی و فالحی.)020 :0000 ،
به طور کلی در تعریف شبکههای اجتماعی میتوان گفت شبکههای اجتماعی سایتهایی هستند که از یک سایت ساده مانند
موتور جستجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ایمیل و امکانات دیگر خاصیت اشتراك گذاری را به کاربران خود ارائه
میدهند .شبکههای اجتماعی ،محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرز ،زبان ،جنس و فرهنگ ،به
تعامل و تبادل اطالعات می پردازند .در واقع شبکههای اجتماعی برای افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی
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طراحی شدهاند .به طور کلی از طریق اطالعاتی که بر روی پروفایل افراد قرار میگیرد .مانند عکس کاربر ،اطالعات شخصی و
عالیق)که همه اینها اطالعاتی را در خصوص هویت فرد فراهم میآورد (برقراری ارتباط تسهیل می گردد .کاربران میتوانند
پروفایلهای دیگران را ببینند و از طریق برنامههای کاربردی مختلف مانند ایمیل و چت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند (پمپک 6و
همکاران.)669 :6990 ،

 -5-2شبکه اجتماعی مجازی
انقالب ارتباطات ،نوع جدیدی از ارتباطات مجازی را که خالی از روح حاکم بر روابط واقعی اجتماعی است به وجود آورده است.
از طریق ماهواره ،اینترنت و ...جهان جدیدی به موازات جهان واقعی به وجود میآید .رسانههای الکترونیکی مخاطبان وسیع و
متکثری دارند که مجموعههایی از حیث محتوای نمادین را به این مخاطبان عرضه میکنند .در چنین شرایطی فضای مجازی شکل
میگیرد و فرهنگها همه از طریق واسطههای الکتـرونیکی منتقـل میشوند و مفاهیـم زمان و مکـان معانی تازهای پیدا میکنند.
فواصل زمانی و مکانی عمالً از میان برداشته میشوند و انتقال اطالعات ،دادهها و سرمایهها و امکان ارتباط همزمان میان افراد در
نقاط مختلف جهان طی چند سال گذشته قدم به دنیای جدیدی گذاشته که ظرف مدتزمان اندکی ،به سبب امکان ارتباط تعاملی
دوسویه مورد استقبال کاربران فضای سایبری قرار گرفته است (رحمان زاده.)39 :0090 ،
برخی صاحبنظران به جای استفاده از واژۀ رسانههای اجتماعی با توجه به کارکرد شبکهای این دسته از رسانهها ،استفاده از
واژۀ شبکههای اجتماعی را ترجیح میدهند .هلن صدیق بنای معتقد است هرچند شبکههای اجتماعی 0واژهای است که برای
نامیدن گروهی از افراد که در میان خود دارای ارتباطات وسیعتر و مستمر هستند و یک حلقه منسجم ارتباطاتی را تشکیل میدهند،
به کار میرود ،اما این واژه امروزه عمدتاً برای نامیدن پایگاههای اینترنتی به کار میرود که افراد با عضویت در آن امکان دستیابی
به اطالعات سایر اعضا ،آشنایی با عالیق آنها ،به اشتراكگذاری تولیدات متنی ،صوتی و تصویری و نیز تشکیل گروههایی بر
اساس عالیق مشترك با برخی از دیگر اعضای پایگاه را پیدا میکنند (امیرپور و گریوانی.)62 :0006 ،
شبکههای اجتماعی مجازی از قبیل فیسبوك ،درعینحال که فضاهایی هستند که در آنها افراد دوستان جدیدی پیدا میکنند
و یا دوستان قدیمی خود را در جریان تغییرات زندگیشان قرار میدهند .مکانهایی بـرای تبادلنظر هستند که در آنها جوانان،
عقاید و نظرات خود را باهم به اشتراك میگذارند .این قابلیت ،که یک جوان بتواند با جوانان دیگر ،در سایر کشورهای جهان ،ارتباط
برقرار کند ،باعث میشود تا شبکههای اجتماعی مجازی ،به مکانی برای معرفی ایدههای جدید ،و بحث پیرامون آنها ،مبدل شود.
استفاده از سرویسهای ارائهشده توسط شبکههای اجتماعی ،روز بهروز محبوبیت بیشتری پیدا کرده است .هماکنون سایتهای
شبکههای اجتماعی ،بعد از پرتالهای بزرگی مثل یـاهو و یا موتورهای جستجو مثل گوگل ،تبدیل به پراستفادهترین خدمات
اینترنتی شدهاند (امیرپور و گریوانی.)62 :0006 ،

1- Boyd & Ellison
2- Pempek
3- Social network
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-6-2ویژگیهای شبکههای اجتماعی
برخی از مهمترین ویژگیهای شبکههای اجتماعی عبارتاند از:
 .0دسترسی و وسعت؛
 .6کمهزینه بودن؛
 .0چندرسانهای بودن؛
 .1جمعگرایی و شبکهسازی انسانی؛
 .3تعاملگرایی؛
 .2بهرهگیری بدون نیاز به مهارت و تخصص؛
 .1ارتباط فوری؛
 .9پیوستگی و مداومت (آذر بخش.)099 :0000 ،

سال دوم ،شماره ( 5پیاپی ،)8 :زمستان (بهمن) 3138

بر اساس گزارشات ،جوانان بیشتر از نسل پیش از خود به کسب اخبار از طریق شبکههای اجتماعی تمایل دارند .همچنین این
قشر از جامعه درصد بیشتری از اخبار مورد نیاز خود را به جای استفاده از موتورهای جستجو از طریق رسانههای اجتماعی کسب
میکنند (کفاشی و همکاران.)019 :0000 ،
منظور از فضای شبکههای اجتماعی مجازی ،فضای تحت وب یا تحت سیستم عاملهای تلفن همراه بوده که افراد توسط آنان
با یکدیگر ارتباط و تعامل دو سویه برقرار مینمایند .از جمله این فضاها سایت فیسبوك ،توییتر ،گوگل پالس ،کلوب و ...بوده و نیز
همچنین مشابه اینها در گوشیهای هوشمند تلفن همراه همچون الین ،تانگو ،ویچت ،واتس آپ و ...میباشد (کفاشی و همکاران،
 .)020 :0000شبکههای اجتماعی مجازی ،نسل جدیدی از وب سراچههای اینترنتی هستند.در این وب سراچهها ،کاربران اینترنتی
حول محور مشترکی به صورت مجازی با هم جمع میشوند و جماعتهای آنالین را تشکیل میدهند.شبکههای اجتماعی ،متناسب
با نوع موضوع فعالیتشان امکانات دیگری را از قبیل خبرخوانهای اینترنتی ،بازیهای آنالین ،قابلیت آپلود کردن ویدیوها و فایلهای
کامپیوتری و برقراری ارتباط با سایر رسانههای شخصی را نیز در گزینههایشان دارند (قاسمزاده .)0009 ،در شبکههای اجتماعی
افراد به دو صورت دوست محور و یا دنباله محور با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند .شبکههای اجتماعی انواع مختلفی دارند.
شبکه های اجتماعی عمومی که تعداد زیادی از افراد را همانند فضای عمومی جامعه کنار هم گردآورده است ،شبکههای اجتماعی
تخصصی که بیشتر توسط پژوهشگران ،محققان و دانشگاهیان و حول رشتههای گوناگون شکل میگیرد ،شبکههای اجتماعی فیلم،
موسیقی ،کتاب ،کسب وکار و غیره (کفاشی و همکاران .)019 :0000 ،به اعتقاد صاحبنظران ارتباطات ،شبکههای اجتماعی باعث
شکلگیری مفاهیمی همچون صمیمیت و اعتماد در فضای سایبری شده است ،مفاهیمی که در گذشتهای نه چندان دور دستیابی و
تحقق آن در حد یک رؤیا بود (رحمان زاده.)29 :0090 ،

 -7-2کارکردهای فرهنگی شبکه اجتماعی مجازی
محققان معتقدند در کارکرد فرهنگی شبکههای اجتماعی مجازی ،دولتها سعی میکنند از طریق رسانهها و ابزارهای فرهنگی
در بلندمدت الگوهای رفتاری و شیوه تفکر و زندگی ملتهای موردنظر خود را در جهتی که تأمینکننده منافع و خواستهای آنان
باشد دگرگون سازند .بنابراین ،این شبکهها میتوانند با به اشتراك گذاشتن افکار و تأثیر بـر نفوذ در ذهن ،بر جنبههای مختلفی از
زندگی افراد تأثیر بگذارند .ارتباط با فیسبوك ،میتواند در حرفه و شغلی که در آن مشغول به کار هستید ،نگرشی جدید ایجاد کند و
شما را ترغیب و یا دلسرد نماید .فیسبوك بهواسطه دربرگیری جهانی عظیم ،قادر است الگوهای انگیزشی و فرهنگی افراد را تغییر
دهد( .رحمانزاده و همکاران .)002 :0006
 -0به اشتراك گذاشتن (تبادل) افکار :رد و بدل و تبادل دوطرفه فکر ،عقیده و نظر خود در شبکههای اجتماعی مجازی ،در
بسـیاری از مواقـع ایـن اشتراكگذاری باعث همسو شدن افکار و عقاید میشود .اشتراكگذاری افکار یعنی ،گفتگو ،بحث،
مشـورت ،توزیـع و انتشار و اشتراكگذاری دانش ،افکار ،تجربیات و عقاید افراد با یکدیگر( .توربان و دیگران.)30 :6996 ،
 -6انگیزههای حرفهای یا شغلی :هرزبرگ در کتاب «کار طبیعت بشر» به عوامل روانی در شغل اشاره میکند و معتقد است
بشر نیازهای اولیهای ماننـد حیوانات دارد که باید تأمین و برآورده و ارضاء شوند تا به صورت عوامل بازدارنده ظاهر نشوند و دسته
دیگری از عوامـل هستند که به عوامل تهییج کننده یا انگیزشی مربوط و نامیده میشوند .این دسته از عوامل بـه تکامـل بخشـی
فـرد در انجام وظیفه خود کمک میکند .این نگرش هرزبرگ تکمیل کننده نظریههای مازلو است .هرزبرگ وظیفه مدیران را در
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این میداند که محیط کاری مناسب را برای اظهار خالقیت و نوآوری کارکنان باید فراهم آورند تا کارکنان بتوانند خـود ظهور
باشند(رحمانزاده و همکاران.)001 :0006

سال دوم ،شماره ( 5پیاپی ،)8 :زمستان (بهمن) 3138

 -0سرمایه اجتماعی :اصطالح سرمایه اجتماعی قبل از سال 0002در مقالهای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی
مطرح شد .امـا ،نخستین بار در اثر کالسیک جین جاکوب :مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی ( )0020به کاررفته است ،که
در آن او تـوضیح داده بود که شبکههای اجتماعی فشرده در محدودههای حومـه قـدیمی و مخـتلط شـهری ،صـورتی از سرمایه
اجتماعی را تشکیل میدهند و در ارتباط با حفظ نظافت ،عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصـمیمات در مورد بهبود کیفیت
زندگی ،در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفـاظتی پلـیس و نیروهـای انتظـامی ،مسئولیت بیشتری از خود نشان
میدهند .گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان الیت جامعهشناس ،اصطالح سرمایه اجتماعی را در دهه 0019برای توصیف
مشکل توسعه اقتصادی درونشهری به کار برد .در دهه 0099،ایـن اصـطالح توسط جیمز کلمن جامعهشناس در معنای وسیعتری
مورد استقبال قرار گرفت و رابرت پوتنام دانشمند علوم سیاسـی ،نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را در مورد سرمایه اجتماعی
و جامعه مدنی هم در ایتالیا و هم در ایاالتمتحده برانگیخت (فوکویاما .)09 :0010 ،سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه
طوالنی زیادی ندارد .کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه 0009به این سو در تزها و مقاالت دانشگاهــی  -به ویژه در رشتههای
جامعهشناسی ،اقتصاد ،سیاست و آموزش  -با کارهای افرادی چون جیمز کلمن ،پیربوردیو ،رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما
افـزایش یافتـه اسـت (وال و همکاران.)660 :0009 ،
همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی باتوجه به روند جهانیشدن و تضعیف نقش دولتهای ملـی ،بـه عنـوان راهحلی
اجرا شدنی در سطح اجتماعات محلـی بـرای مشـکالت توسـعه ،موردتوجـه سیاستگذاران و مسـئوالن سیاسـت اجتمــاعی قرار
گرفته است (وارنر .)062 :0000 ،تعریـف رایـج سـرمایه اجتمـاعی در جریـان اصـلی جامعهشناسـی آمریکایی  -به ویژه در روایت
کارکرد گرایانه آن  -عبارت است از روابط دوجانبـه ،تعـامالت و شبکههایی کـه در میان گروههای انسانی پدیدار میگردند و سطح
اعتمادی که در میان گروه و جماعت خاصـی ،بـه عنـوان پیامـد تعهـدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی ،یافت میشود.
در مقابل جامعهشناسی اروپایی این مفهـوم را در بررسـی ایـن موضوع به کار میگیرد که چگونه تحرك پیوندهای مربوط به
شبکههای اجتماعی ،سلسلهمراتب اجتمـاعی و قـدرت تمایزیافته را تقویت میکند .با وجود این ،نکات مشترك این دو دیدگاه در
مورد سودمندی سرمایه اجتماعی در افزایش برخی ویژگیها ،مانند آموزش ،تحرك اجتماعی ،رشد اقتصادی ،برتری سیاسـی و
درنهایـت توسـعه اسـت (وال و همکاران.)091 :0009 ،
سرمایه اجتماعی با کارکردش تعـــریف میشود .سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست ،بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که
دو ویژگی مشترك دارند :همه آنها شامل جنبهای از یک ساخت اجتماعی هستند ،و کنشهای معین افرادی را که در درون ساختار
هستند تسهیل میکنند .سرمایه اجتماعی ،مانند شکلهای دیگر سرمایه مولد است و دسـتیابی بـه هدفهای معینی را که در نبودن
آن دستیافتنی نخواهد بود امکانپذیر میسازد .سرمایه اجتماعی ،مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کامالً تعویضپذیر نیست.
اما نسبت به فعالیتهای بخصوصی تعویضپذیر است .شکل معینـی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنشهای معینی ارزشمند
است ممکن است برای کنشهای دیگر بیفایده یـا حتـی زیانمند باشد .سرمایه اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزیکــی تولید
قرار دارد (کلمن .)126 :0003،سرمایه اجتماعی را بهسادگی میتوان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای
غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است ،در آن سهیم هستند .مشـارکت در ارزشها و
هنجارها بهخودیخود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمیگردد ،چرا که این ارزشها ممکن است ارزشهای منفی باشد .هنجارهایی
که سرمایه اجتماعی تولید میکنند اساساً باید شامل سجایاییش از قبیل صداقت ،ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد (رحمانزاده
و همکاران .)009 :0006
 -1توسعه فرهنگی :مفهوم توسعه فرهنگی از اوایل دهه 0099به بعد از طرف یونسکو بهعنوان یـک سـازمان فرهنگـی ،در
مباحث توسـعه مطرح شده و از مفاهیمی است که نسبت به سایر بخشهای توسعه چون توسعه اقتصادی ،توسعه اجتماعی ،و
توسـعه سیاسی از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأکید بیشتری بر نیازهای غیر مادی افـراد جامعـه دارد .بنابراین
فرایندی است که در طی آن با ایجاد تغییراتی در حوزههای ادراکی ،شناختی ،ارزشی و گرایش انسانها ،قابلیتها رفتارها و
کنشهای خاصی است که مناسب توسعه میباشد .به عبارتی حاصل فرآیند توسـعه فرهنگی کنـار گذاشـتن خرده فرهنگهای
نامناسب توسعهای است (ازکیا .)69 :0009 ،اما میتواند تعریف "ژیرار اگوستین" را یکی از تعاریف قابل توجه این مفهوم برشمرد:
«ایجاد شرایط و امکانات مـادی و معنوی مناسب برای افراد جامعه به منظور شناخت جایگاه آنان ،افزایش علم و دانش انسانها،
آمادگی برای تحول و پیشرفت و پذیرش اصول کلی توسعه نظیر قانون پذیری ،نظـم و انضـباط ،بهبـود روابـط اجتمـاعی و
انسـانی ،افـزایش تواناییهای علمی و اخالقی و معنوی برای همه افراد جامعه» (نظیرپور .)0019، 11 ،سازمان جهانی یونسکو نیز

18

توسعه فرهنگی را چنین تعریف نموده است« :توسعه و پیشرفت زندگی فرهنگی یک جامعه با هدف تحقق ارزشهای فرهنگی ،به
صورتی که با وضعیت کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشد» (رحمانزاده و همکاران  .)009 :0006توسعه فرهنگی
به معنای به وجود آوردن شرایط و امکانات مادی و معنوی مناسب برای افراد جامعه ،ایجاد تفکر توسعه در بین مردم ،شناساندن
جایگاه آنان ،رشد و افزایش آگاهی و دانش آنها ،زمینهسازی برای تحول و نیز پیشرفت جامعه و باالخره در مجموع ایجاد
زمینههایی فرهنگی برای توسعه است (ادهمی .)02:0091 ،در کنفرانس وزیران فرهنگ کشورهای آسیایی که در جاکارتا در سال
0016برگزار شد اصل 'توسعه فرهنگی' به عنوان عامل هویت و تغییر اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفت و در سال 0092مجمع
عمومی سازمان ملل متحد ،دهه جهانی توسعه فرهنگی را ( )0001-0099اعالم کرد که چهار هدف اساسی داشت :توجه بـه ابعاد
فرهنگی توسعه؛ تأکید و تقویت هویتهای فرهنگی؛ تشویق مشارکت در حیات فرهنگی؛ ترویج همکارهای بینالمللی در نتیجه
توجه به توسعه فرهنگی به تدریج یک ضرورت تلقی شد ،زیرا این اعتقاد وجود داشت کـه توسـعه فرهنگی همگام بـا توسعه
اقتصادی نیست بلکه فراتر از آن است و عامل پویایی و نوآوری است (دوپویی.)00 :0011 ،

 -8-2روش شناسی پژوهش

 -9-2یافتههای پژوهشی
-1-9-2پیش فرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک
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تحقیق حاضر از دسته تحقیقات توصیفی و از نوع زمینهیابی است زیرا قصد دارد از یک سو به توصیف رفتارهای واقعی موجود
در جامعه پرداخته و از سوی دیگر عوامل موجود این پدیدهها و ویژگیها را نیز شناسایی و میزان اثرگذاری آنها را نیز تعیین نماید.
هدف از انجام این نوع تحقیق ،توصیف عینی ،واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است (نادری ،سیف نراقی،
.)0006
جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان میباشد که در سالتحصیلی  0002-01مشغول به تحصیل می
باشند که تعداد آن ها  2999نفر میباشد.
در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 020نفر از این دانشجویان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند ،و نمونهگیری نیز
به صورت کامالً تصادفی انجام شد.
پرسش نامه یک طرح پژوهشی ،مقاله یا پایان نامه میتواند به دو صورت باشد .نوع اول پرسشنامه استاندارد و نوع دوم از
پرسشنامهها پرسش نامه محقق ساخته است .پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته است در قالب 00
سئوال طراحی شده است که با طیف  3مقیاسی لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) ارزیابی شده است.

آزمونهایی را که بر طبیعی بودن توزیع متغیر در جامعه استوار هستند ،آزمونهای پارامتریک گویند .برای استفاده از این روشها
پژوهشگر باید مفروضه هایی را رعایت کند که برخی از آنها عبارتند از:
) 0داده های مورد استفاده پیوسته و منظم باشند یا به عبارت دیگر مقیاس اندازه گیری فاصله ای یا نسبی باشد .بر اساس این
فرض آزمونهای پارامتریک به مقیاس فاصله ای یا نسبی محدود می شوند)6 .متغیر مورد پژوهش دارای توزیع طبیعی باشد (دالور،
.)190-196 ،0099
داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت پیوسته و منظم میباشد یعنی شرط مقیاس اندازه گیری بر قرار میباشد .با
توجه به شرط نرمال و طبیعی بودن توزیع داده های مورد استفاده برای بررسی این پیش فرض از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
استفاده شده است که هدف از انجام این آزمون این است که مشخص شود توزیع داده ها نرمال است یا خیر.
با توجه به نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف در جدول( )0میتوان اظهار نمود که همه متغیر ها نرمال میباشد ،زیرا سطح
معناداری کلیه مقادیر  Zدر هر یک بیشتر از  9093میباشد ،نتیجه می گیریم که از آزمونهای پارامتریک باید برای تجزیه و تحلیل
سواالت و فرضیات تحقیق استفاده کرد.
جدول -1نتیجه آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع داده ها
سطح معناداری
تعداد نمونه
متغیر
مقدار Z
90000
90011
020
استفاده از فضای مجازی
90603
00932
020
دین گزینی
90021
00961
020
دینگریزی
90031
00211
020
دینداری
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 -11-2بررسی سؤاالت پژوهش
-1-11-2سؤاالت پژوهش
 -0وضعیت دین گزینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان چگونه است؟
-6وضعیت دینگریزی در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان چگونه است؟
-0وضعیت دین داری در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان چگونه است؟
-1وضعیت گرایش به ادیان مختلف در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان چگونه است؟
-3وضعیت استفاده از فضای مجازی در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان چگونه است؟
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متغیر
دین گزینی
دینگریزی
دینداری
گرایش به ادیان مختلف
استفاده از فضای مجازی

جدول  -2بررسی سؤاالت پژوهش
میانگین مشاهده شده انحراف استاندارد میانگین آماری
0
0062
6096
0
9099
6029
0
9093
0000
0
9093
6020
0
9009
6039

مقدارt
-60120
-90393
10196
-90391
-90000

درجه آزادی
029
029
029
029
029

سطح معناداری
90992
90999
90999
90999
90999

بر اساس داده های جدول  ،6میانگین دین گزینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان  6096بدست آمده که کمتر از
میانگین آماری ( )0است ،همچنین انحراف معیار  0062شده است .بنابر این نتیجه می گیریم که میزان دین گزینی در دانشجویان
دانشگاه پیام نور همدان کمتر از حد متوسط میباشد .همچنین میانگین دینگریزی در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان 6029
بدست آمده که کمتر از میانگین آماری ( )0است ،همچنین انحراف معیار  9099شده است .بنابر این نتیجه می گیریم که میزان
دینگریزی در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان کمتر از حد متوسط میباشد و میانگین دین داری در دانشجویان دانشگاه پیام
نور همدان  0000بدست آمده که بیشتر از میانگین آماری ( )0است ،همچنین انحراف معیار  9093شده است .بنابر این نتیجه می
گیریم که میزان دین داری در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان بیشتر از حد متوسط میباشد و همینطور میانگین گرایش به
ادیان مختلف در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان  6020بدست آمده که کمتر از میانگین آماری ( )0است ،همچنین انحراف معیار
 9093شده است .بنابر این نتیجه می گیریم که میزان گرایش به ادیان مختلف در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان کمتر از حد
متوسط میباشد و میانگین استفاده از فضای مجازی در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان  6039بدست آمده که کمتر از میانگین
آماری ( )0است ،همچنین انحراف معیار  9009شده است .بنابر این نتیجه می گیریم که میزان استفاده از فضای مجازی در
دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان کمتر از حد متوسط میباشد.

 -2-11-2بررسی فرضیه های پژوهش
 -0بین استفاده از فضای مجازی و گرایش به ادیان مختلف در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان رابطه معناداری وجود دارد.
 -6بین استفاده از شبکههای مجازی با دین گزینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان رابطه معناداری وجود دارد.
 -0بین استفاده از شبکههای مجازی با دینگریزی در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان رابطه معناداری وجود دارد.
 -1بین استفاده از شبکههای مجازی با میزان دینداری در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول -3ضریب همبستگی استفاده از شبکههای مجازی با گرایش به ادیان مختلف
سطح معناداری
تعداد
متغیر
ضریب همبستگیR
90999
90316
020
استفاده از شبکههای مجازی با گرایش به ادیان مختلف
90999
-90301
020
استفاده از شبکههای مجازی با دینگزینی
90990
90200
020
استفاده از شبکههای مجازی با دینگریزی
90999
-90220
020
استفاده از شبکههای مجازی با میزان دینداری

با توجه به نتایج جدول شماره  ،0در فرضیه اول چون سطح معناداری ( )sig=90999کوچکتر از ( )α = 0.05نشان میدهد
که ضریب همبستگی محاسبه شده بین استفاده از شبکههای مجازی و گرایش به ادیان مختلف ( )r=90316بزرگتر از  rجدول
میباشد پس با احتمال  03درصد فرضیه قبول می شود و بین استفاده از شبکههای مجازی و گرایش به ادیان مختلف در
دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان رابطه معنادار وجود دارد .یعنی با بیشتر شدن استفاده از شبکههای مجازی گرایش به ادیان
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مختلف بیشتر می شود و برعکس .باتوجه به مقدار ضریب همبستگی میتوان گفت که  06016درصد (مقدار ضریب همبستگی به
توان دو ضربدر صد) از گرایش به ادیان مختلف در دانشجویان تحت تاثیر استفاده از شبکههای مجازی میباشد.
با توجه به نتایج فرضیه دوم سطح معناداری ( )sig=90999کوچکتر از ( )α = 0.05نشان میدهد که ضریب همبستگی
محاسبه شده بین استفاده از شبکههای مجازی و دین گزینی ( )r=-90301بزرگتر از  rجدول میباشد پس با احتمال  03درصد
فرضیه قبول می شود و بین استفاده از شبکههای مجازی و دین گزینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان رابطه منفی وجود
دارد .یعنی با بیشتر شدن استفاده از شبکههای مجازی دین گزینی کمتر می شود و برعکس .باتوجه به مقدار ضریب همبستگی
میتوان گفت که  62016درصد (مقدار ضریب همبستگی به توان دو ضربدر صد) از تغییرات دین گزینی در دانشجویان تحت تاثیر
استفاده از شبکههای مجازی میباشد.
با توجه به جدول در فرضیه سوم سطح معناداری ( )sig=90999کوچکتر از ( )α = 0.05نشان میدهد که نشان میدهد که
ضریب همبستگی محاسبه شده بین استفاده از شبکههای مجازی و دینگریزی ( )r=90200بزرگتر از  rجدول میباشد پس با
احتمال  03درصد فرضیه قبول می شود و بین استفاده از شبکههای مجازی و دینگریزی در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان
رابطه مستقیم وجود دارد .یعنی با بیشتر شدن استفاده از شبکههای مجازی دینگریزی بیشتر می شود و برعکس .باتوجه به مقدار
ضریب همبستگی میتوان گفت که  11013درصد(مقدار ضریب همبستگی به توان دو ضربدر صد) از تغییرات دینگریزی در
دانشجویان تحت تاثیر استفاده از شبکههای مجازی میباشد

بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نشان میدهد که بین استفاده از فضای مجازی و گرایش به ادیان مختلف در
دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج نشان میدهد که بین استفاده از شبکههای مجازی و گرایش به ادیان مختلف در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان
رابطه معنادار وجود دارد یعنی با بیشتر شدن استفاده از شبکههای مجازی گرایش به ادیان مختلف بیشتر می شود و برعکس .یعنی
با بیشتر شدن استفاده از شبکههای مجازی گرایش به ادیان مختلف افزایش می یابد و بالعکس.
از نتایج اینگونه برداشت میشود که فضای مجازی با دادن اطالعات ضد و نقیض ذهن مخاطبان خود را درگیر میکند و با
استفاده از برجسته سازی مفاهیم و اندیشه های جدیدی را در ذهن مخاطبان ایجاد می نماید .این درگیری ذهنی و تناقضات بسیار
باعث می شود که فرد از مسیر اصلی خارج شود .همچنین تبلغات موجود در فضای مجازی باعث شده است که افراد جوان بدون
پتانسیل فکری مناسب وارد این فضا ها شده و در انتخاب دین خود دچار چالش شوند .نتایج این پژوهش با پژوهشهای نتایج این
پژوهش با پژوهشهای رحمتی و صادقی ( ،)0001نجاتی حسینی ( ،)0000جلیلی فیروزی ( )0093همسو میباشد.
نتیجه فرضیه :بین استفاده از شبکههای مجازی و گرایش به ادیان مختلف در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان رابطه
معنادار وجود دارد
فرضیه دوم :بین استفاده از شبکههای مجازی با دین گزینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان رابطه معناداری وجود دارد.
بین استفاده از شبکههای مجازی و دین گزینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان رابطه منفی وجود دارد .یعنی با بیشتر
شدن استفاده از شبکههای مجازی دین گزینی کمتر می شود و برعکس .باتوجه به مقدار ضریب همبستگی میتوان گفت که
 62016درصد (مقدار ضریب همبستگی به توان دو ضربدر صد) از تغییرات دین گزینی در دانشجویان تحت تاثیر استفاده از
شبکههای مجازی میباشد.
این نتیجه را شاید اینگونه بتوان تفسیر کرد که در فضای مجازی اطالعات به قدری وسیع و ضد و نقیضهای آن بسیار است
که فرد را دچار سردرگمی نموده و نمیتواند گزینش درستی از ادیان داشته باشد.
نتایج این پژوهش با پژوهشهای رحمتی و صادقی ( ،)0001نجاتی حسینی( ،)0000جلیلی فیروزی( )0093همسو نمیباشد و
با نتایج پژوهش های فرهنگی و جامع ( )0090همسو میباشد.
نتیجه فرضیه بین استفاده از شبکههای مجازی و دینگزینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان رابطه منفی وجود دارد.
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با توجه به جدول در فرضیه چهارم سطح معناداری ( )sig=90999کوچکتر از ( )α = 0.05نشان میدهد که نشان میدهد که
ضریب همبستگی محاسبه شده بین استفاده از شبکههای مجازی و میزان دینداری ( )r=-90220بزرگتر از  rجدول میباشد پس با
احتمال  03درصد فرضیه قبول می شود و بین استفاده از شبکههای مجازی و میزان دینداری در دانشجویان دانشگاه پیام نور
همدان رابطه منفی وجود دارد .یعنی با بیشتر شدن استفاده از شبکههای مجازی ،دینداری کمتر می شود و برعکس .باتوجه به
مقدار ضریب همبستگی میتوان گفت که  11012درصد (مقدار ضریب همبستگی به توان دو ضربدر صد) از تغییرات دینداری در
دانشجویان تحت تاثیر استفاده از شبکههای مجازی میباشد.
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فرضیه سوم :بین استفاده از شبکههای مجازی با دینگریزی در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان رابطه معناداری وجود دارد.
بین استفاده از شبکههای مجازی و دینگریزی در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان رابطه مستقیم وجود دارد .یعنی با بیشتر
شدن استفاده از شبکههای مجازی دینگریزی بیشتر می شود و برعکس .باتوجه به مقدار ضریب همبستگی میتوان گفت که
 11013درصد(مقدار ضریب همبستگی به توان دو ضربدر صد) از تغییرات دینگریزی در دانشجویان تحت تاثیر استفاده از
شبکههای مجازی میباشد
از نتایج اینگونه برداشت میشود که تبلیغات موجود در فضای مجازی بر ذهن مخاطبان تاثیر زیادی داشته و بیشتر آنها را به
سمت نداشتن دین و نداشتن هیچ قید و بندی سوق میدهد.
نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای امینی و همکاران ( )0000و جلیلی فیروزی ( )0093همسو میباشد.
نتیجه فرضیه دوم :بین استفاده از شبکههای مجازی و دینگریزی در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان رابطه مستقیم وجود
دارد.
فرضیه چهارم :بین استفاده از شبکههای مجازی با میزان دینداری در دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان رابطه معناداری
وجود دارد.
تجزیه و تحلیل داده ها نشان میدهد که بین استفاده از شبکههای مجازی و میزان دینداری در دانشجویان دانشگاه پیام نور
همدان رابطه منفی وجود دارد .یعنی با بیشتر شدن استفاده از شبکههای مجازی ،دینداری کمتر می شود و برعکس .باتوجه به
مقدار ضریب همبستگی میتوان گفت که  11012درصد (مقدار ضریب همبستگی به توان دو ضربدر صد) از تغییرات دینداری در
دانشجویان تحت تاثیر استفاده از شبکههای مجازی میباشد.
نتایج پژوهش را اینگونه میتوان تفسیر کرد که استفاده از فضای مجازی نگرش دانشجویان را تغییر داده و باعث می شود که
آن ها اینگونه احساس کنند که تقید و پایبندی به دین کاری بیهوده و عبث است .البته در این مبحث نقش تبلیغات دینی در فضای
مجازی را نیز نمیتوان نادیده گرفت .تبلیغات دینی و برجسته سازی الگوهای افراد برتر و موفق دنیای مدرن نیز باعث شده است
که دانشجویان تمایلی به دینداری نداشته باشند؛ زیرا القا شده است که بدون تقید و پایبندی به دین هم میتوان زندگی خوبی
داشت.
نتایج این پژوهش با پژوهشهای عباسیقادی ( ،)0092نجاتیحسینی ( ،)0000قاسمی و همکاران ( )0006همسو میباشد.
نتیجه فرضیه  :نتایج نشان میدهد که بین استفاده از شبکههای مجازی و میزان دینداری در دانشجویان دانشگاه پیام نور
همدان رابطه منفی وجود دارد.

پیشنهادات تحقیق
به پژوهشگران موضوعات و زمینههای زیر جهت تحقیقات بعدی پیشنهاد میگردد:
ـ پیشنهاد می شود که گروه های مذهبی حضور فعالی در شبکههای مجازی داشته باشند و به شبهات ایجاد شده پاسخ بدهند.
ـ با توجه به اینکه تبلیغات در فضای مجازی نقشی اساسی و پر رنگ در برجسته سازی مطالب دینی دارد سازمان تبلیغات
اسالمی در این زمینه اهتمام و کوشش بیشتری از خود به نمایش بگذارند.
ـ با توجه به نظریه کاشت که رسانه ها نقش بسیاری در تاثیر پذیری افراد داشته و در شکل پذیری عقاید و افکار روزمره نقش
مهمی ایفا می نماید؛ باید محتوا ،فیلم ،عکس و  ...با فرهنگ اسالمی ساخته شود.
ـ نهادهای فرهنگی باید حضور پررنگ تری در شبکههای مجازی داشته باشند.
ـ پیشنهاد می شود سازمان محترم صدا و سیما از شخصیت های موفق و برجسته دینی فیلم و  ...ساخته شود و این چهره ها
به کل جهان شناسانده شوند.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعهشناسی
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بررسی نقش تبلیغات با رویکرد جامعهشناسانه شکلدهی در کنترل
جمعیت ایران بین سالهای  5631تا 5631

شکیبا

رحمانی1

تاریخ دریافت09/20/02 :
تاریخ پذیرش09/02/02 :
کد مقاله07772 :

چکـیده
آنچه که در مقاله حاضر خواهیم خواند در ابتدا خالصهای است از تعریف رویکرد جامعهشناختی شکلدهی و سپس با
مطالعه مختصری از تاریخچه کنترل جمعیت در جهان و ایران به بررسی آماری جمعیت در دهه  02شمسی خواهیم
پرداخت .موضوع مهمی که در این مقاله مدنظر قرارگرفته سرشماری جمعیت ایران در ابتدای دهه  02و فعالیت
سازمانهای مختلف در جهت کنترل جمعیت و در نهایت نتیجه این فعالیت با سرشماری جمعیت ایران در ابتدای دهه 72
است .مقاله پیشرو قصد دارد نقش رسانهها را در کاهش میزان زاد و ولد ،پس از یک دهه تبلیغات در راستای شعار فرزند
کمتر زندگی بهتر ،مورد بررسی قراردهد .غالب پژوهشهایی که در مورد جمعیت صورتگرفته ،به تغییرات جمعیت در
جوامع بشری ،ایمنسازی فرآیند رشد یا کاهش جمعیت ،پدیدههای جانبی جمعیتی نظیر مهاجرت ،باروری ،مرگ و میر،
بهداشت زنان و مواردی از این قبیل اختصاص یافته است .موضوعی که در این میان کمتر به آن پرداختهشده ،نقش و
اهمیت رسانهها و تبلیغات در تبیین سیاستهای جمعیتی در ایران و نتایج جامعهشناسانه آن است .از این رو ضرورت
مطالعه این موضوع حس میشد که با تکیه بر اطالعات و اسناد آماری ثبتشده به آن پرداختهایم .این مقاله با رویکردی
توصیفی-تحلیلی ،بررسی وضعیت ایران و جهان را از لحاظ آماری و نقش و اهمیت رسانهها و تبلیغات در آگاهسازی افکار
عمومی ،به تحلیل جایگاه رسانه در اجرای سیاستهای جمعیتی میپردازد و تالش میکند به این سوال پاسخ دهد که آیا
در این زمینه موفق عمل کرده یا خیر؟

واژگـان کلـیدی :رویکرد شکلدهی ،تبلیغات ،کنترل جمعیت ،ایران

 -0دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقاتpatientr@gmail.com ،
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 -1مقدمه
پیرو تغییرات گستردهای که طی قرن بیستم در ابعاد مختلف از جمله بهداشت و آموزش در جوامع قرن بیستم پدیدآمد ،جوامع
با افزایش امید به زندگی روبهرو شدند که خود به افزایش قابل توجه جمعیت انجامید .با این حال منابع طبیعی و منابع دولتها برای
تأمین نیازها و سطحی از رفاه جمعیت ،دارای محدودیت بود .این امر منجر به جستجوی راه حلهایی برای کنترل جمعیت رو به
رشد بسیاری از جوامع شد .به همین دلیل روشهای گوناگون تنظیم خانواده ابداع و مورد استقبال یا ترویج واقع شد .در ایران نیز
پیرو رشد سریع جمعیت در فاصله سالهای  0222-0272هـ.ش0000-0000/م از سال 0270هـ.ش0000/م برنامه تنظیم خانواده
در دستور کار قرارگرفت .با این حال در سالهای اولیه پس از پیروزی انقالب اسالمی این برنامه مسکوت ماند و با سیاستهای
غیرمستقیم افزایش موالید تشویق شد .اما از آنجایی که بهنظر میرسید دشواریهایی در تأمین نیازهای جمعیت بهوجود آمدهاست،
از سال 0209هـ.ش0090/م برنامه تنظیم خانواده مجددا پیگیری شد .در ادامه به اختصار به نقش تبلیغات در این مسیر برای کنترل
جمعیت خواهیم پرداخت.

-2پیشینه تحقیق
سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)8 :زمستان (بهمن) 8938

در پژوهشها و مقاالتی که در رابطه با موضوع مقاله مطالعه شدهاند با موضوعات متنوع و دیدگاههای متفاوتی مواجه میشویم
که هر یک یاریدهنده نگارنده در این نوشتار بودهاند .تحوالت باروری ،تنظیم خانواده و سیاستهای جمعیتی ایران ،عنوان مقالهای
است که توسط محمد جالل عباسی شوازی و میمنت حسینی چاوشی به رشتهتحریر درآمده است .در این مقاله به تحوالت
چشمگیر جمعیتشناختی بر مبنای ساختار سنی و جنسی جمعیت پرداختهشدهاست .با عنایت به اینکه برنامهریزیهای توسعه
اقتصادی-اجتماعی در کشور ،تحت تأثیر تحوالت گذشته و وضعیت موجود و تغییرات آینده جمعیتی قراردارد از این رو هرگونه
برنامهریزی جامع مستلزم مطالعات عمیق اجتماعی است .شوازی و حسینی چاوشی در این مقاله به برخی از پیامدهای تحوالت
باروری در ایران اشاره و راهکارهایی را برای سیاستگذاری جمعیتی پیشنهاد دادهاند .محمود طالقانی ،در مقالهای تحت عنوان
بررسی جامعهشناسی تحوالت جمعیتی ایران در فصلنامه مطالعات جغرافیایی به نقش و اهمیت مسائل فرهنگی در تأمین رضایت
افراد جامعه اشارهدارد و معتقد است که این رضایتمندی با توجه به امکانات موجود کشود ایمنسازی نشدهاست .محمود نجابتی
حسینی ،در ویژهنامه امنیت و توسعه معتقد است که در سیاستهای امنیتی جمعیت ،پارامترهای جمعتی در سیاستگذاری ملی و
عمومی حیاتیاست و بر برنامهریزی مدیران سیاست امنیت جمعیتی جمهوری اسالمی ایران در تدوین این سیاستهای برنامه
توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی تأکیددارد .ابراهیم شفیعی سروستانی در مقاله بایستههای تغییر سیاست جمعیتی با تأکید بر
نقش رسانه ملی ،منتقد کاهش جمعیت در دهه  02و  72شمسی بوده و آنرا ناشی از تغییر سبک زندگی مردم و تسلط گفتمان
فردگرایانه و مصرفگرایانه بر جامعه میداند .وی خاطرنشان میسازد که برای افزایش جمعیت کنونی ایران باید از همه ظرفیتها و
توانمندیهای سازمانها و نهادهای فرهنگساز جامعه استفادهکرد تا با درپیشگرفتن راهبردها و سیاستها ،رسالت و مسئولیت خود
را در جهت تغییر گفتمان در دو دهه گذشته در جامعه و همچنین زاد و ولد دوباره و اصالح زمینههای فرهنگی بهکارگیرند .علی
ملکوتینیا ،محقق دیگری است که در مقاله بررسی و نقد اندیشه فرزند کمتر ،زندگی بهتر در جامعه معاصر ایران با رویکرد اسالمی،
نگاهی منتقدانه رو به کاهش جمعیت در دو دهه  02و  72شمسی در ایران دارد و نظریه مالتوس را با فرهنگ اسالمی ایران مغایر
میداند .ازاینرو پیشنهاد میکند که دولت با فراهمآوردن بستر اقتصادی مطلوب شرایط را برای افزایش نسل در جامعه کنونی ایران
فراهمسازد.

-3رویکردهای جامعه شناسی هنر
در مبحث جامعهشناسی ،با رویکردهای متفاوتی روبرو هستیم .دو نمونه از این رویکردها که در مقابل یکدیگر قرار میگیرند
عبارتند از رویکرد بازتاب و رویکرد شکلدهی  .در رویکرد بازتاب ،هنرمند دورنمایی از یک فرهنگ یا موضوع خاص از جامعه را در
قالب اثر هنری خود انعکاس میدهد و در واقع مخاطب میتواند با اندیشه در این اثر هنری ،آن چیزی را که مدنظر هنرمند بوده
دریافتکند .بهعبارتی دیگر هنر مانند آینهای جامعه معاصر خود را بازتاب مینماید و محتویات هنرها از ارزشها و اعتقادات و
جریانهای موجود در جامعهای که هنر در آن به وجودآمده ،نشأت میگیرد (ترکاشوند  .)0 ،0297نقطه مقابل رویکرد بازتاب،
رویکرد شکلدهی است که در این روند ،هنرمند به منظور ایجاد تفکر یا نگرش خاصی و یا به هدف هدایت افکار عمومی جامعه به
سمت و سویی هدفمند ،دست به انتشار اثر هنری میزند .به عبارتیدیگر ،در این رویکرد ،اعتقاد بر آن است که تأثیر آثار هنری بر
جوامع معاصر خود انکارناپذیر بوده و این آثار به رفتارها ،ارزشها و تحوالت اجتماعی شکل میدهد و میتواند ایدهها و افکاری را
در ذهن مردم جایدهد (.)Alexander 2003, 35
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بهطورکلی آثار هنری را میتوان در مدیومها و دستهبندیهای متعددی قرارداد از جمله فیلم ،نقاشی ،موسیقی ،هنرهای
چندرسانهای ،تئاتر ،تبلیغات و غیره .در دسته تبلیغات هنرمندان مختلفی مشغول به فعالیت هستند که ملزم به رعایت پروتکلهای
خاص این شاخه از هنر میشوند .در وهله اول هنرمندان فعال در حوزه تبلیغات ،جهت ایجاد روند رو به رشد و رسیدن به هدف،
شروع به تدوین یک کمپین تبلیغاتی میکنند که این کمپین شامل موارد متعددی است .از جمله این موارد میتوان به تولید محتوا،
طراحی شعار تبلیغاتی ،تعیین بازار هدف ،تقسیمبندی مدیا با توجه به ضرورت در مقاطع مختلف ،انتخاب بسترهای مختلف تبلیغات
و غیره اشارهداشت .پس از طراحی کمپین و سنجش همه جانبه این موارد هنرمندان فعالیت عملی خود را آغاز میکنند.
باتوجه به رشد جمعیت و باال رفتن نرخ زاد و ولد در ایران در دهه  02تا  72شمسی و احساس خطر از طرف دولت وقت،
سازمانها و نهادهای مختلف به یک کارزار مهم تبلیغاتی در جهت کنترل موالید وارد شدند که الزمه آن حضور افراد خبره و
کارشناس در جهت هدایت این امر مهم بود .با برگزاری سمینارهای جمعیتشناختی و آماری و همچنین بررسی خطرات احتمالی
که جامعه را از لحاظ اقتصادی ،آموزشی ،بهداشتی ،غذایی ،مسکن ،اجتماعی و غیره تهدید میکرد ،ضرورت ایجاد این کمپین و
تبلیغ در راستای فرزندآوری کمتر ،احساسشد .آنچه که در رویکرد شکلدهی توضیحدادهشد ،همراستا با این اهداف بود که در دهه
 02شمسی به طور ضربتی از طرف دولت به مرحله اجرا درآمد که در ادامه به شرح آن خواهیمپرداخت.

-4تاریخچه کنترل جمعیت در جهان
سال دوم ،شماره ( 4پیاپی ،)8 :زمستان (بهمن) 8938

بررسی متغیرهای جمعیت و تبیین پدیدههای کنترل جمعیتی دارای سابقهای طوالنی است که به قرون پیشین برمیگردد .جان
گرانت[ ،0آماردان و جمعیتشناس انگلیسی] ،در نیمه دوم قرن هفدهم میالدی و با توجه به میزان مرگ و میر در شهر لندن مطلبی
تحتعنوان مالحظاتی طبیعی و سیاسی بر لیست مرگ و میر ،منتشرکرد که میتوان آنرا بهعنوان اولین کار تجربی در زمینه
جمعیتشناسی بهشمارآورد .پس از آن رفتهرفته دانشمندان و صاحبنظران معاصر او همچون ویلیام پتی 0و ادموند هالی ،2کاری که
گرانت آغاز کرده بود را با جمعآوری اطالعات براساس آمار و ارقام ،تحلیلهای جمعیت و نیز شاخصهای مدون تکمیلکرده که
بعدها این روند جمعیتشناسی بهشکل دقیقتر و پیچیدهتری توسط پژوهشگران استمرار پیداکرد (میرزایی .)72 ،0272
با اینکه گرانت در این مسیر پیشقدم بود ،اما نخستین کسی که رشد سریع جمعیت را بهعنوان یک خطر در اواخر قرن
هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میالدی مطرحکرد ،اقتصاددان و کشیش انگلیسی ،توماس روبرت مالتوس 7بود .به حساب مالتوس،
جمعیت جهان که در سال0022م0200 /هـ.ش 0.2 ،میلیارد نفر بود ،در سال 0222م0270 /هـ.ش از مرز  0میلیارد نفر
خواهدگذشت .وی عقیده داشت که منابع غذایی جهان محدود و میزان آن در حد ثابتی است و باید انسان خود را با آن سازگار کند.
به دنبال این پیش بینی شعار "فرزند کمتر ،زندگی بهتر" سردادهشد (حسینی طهرانی .)020 ،0292
یکی از راههایی که مالتوس معتقد بود که از طریق آن میتوان به کنترل و رشد بیرویه جمعیت احاطه پیداکرد جلوگیری از
بارداری بود .اما از آنجایی که وی برای رسیدن به این منظور با محدودیت و الزامات مذهبی مواجه میشد از رسیدن به راهکار
مشخص عاجزماند .به همین جهت شاگردان و طرفداران وی که بعدها نهضت نئومالتوزیانیسم 2را به وجود آوردند ،وی را مورد انتقاد
قراردادند .نهضت تا جایی پیش رفت که در قرن نوزدهم بحث و جدلهای اخالقی ،مذهبی و فرهنگی را برانگیخت و کتابهایشان
ممنوعاالنتشار شد .اما سرانجام در اواخر قرن نوزدهم میالدی این مقاومت کمتر شد و با تعدیل نظرات نئومالتوزینها ،کنترل
باروری در اروپا شکلگرفت و به کاهش میزان باروری این منطقه انجامید.

 -5تاریخچه کنترل جمعیت در ایران
اولین سرشماری نوین ایران در سال 0222هـ.ش0020/م مشخص کرد که جمعیت ایران  09/0میلیون نفر بود .بعد از
سرشماری سال 0272هـ.ش0000/م و رسیدن جمعیت ایران به میزان  00میلیون نفر ،آمار نشان داد که میزان رشد جمعیت ایران
افزایش ناگهانی داشته و حکومت سلطنتی ایران که تاکنون مخالف مداخله دولت در امور باروری بود ،سیاست کنترل جمعیت را
پذیرفت و برنامه تنظیم خانواده ملی را در سال 0270هـ .ش0007/م بنیان گذاشت ( .)Rudi 1999با اینکه در سال
0272هـ.ش0000/م ،شعار فرزند کمتر زندگی بهتر ،همراه با برنامه تنظیم خانواده ،بهعنوان اولین برنامه کنترل جمعیت در ایران ،از
سوی دولت وقت به سطح رسانهه ا و جامعه ایران راه یافته و آموزش آن در مراکز دانشگاهی بهصورت جدی آغاز شده بود ،شورای
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تنظیم خانواده در سال 0270هـ.ش0007/م تأسیس شد و برنامه ملی تنظیم خانواده زیر نظر یکی از معاونتهای وزارت بهداشت
شروع به کار کرد (.)Deputy of heath 2009
چنانچه ذکر شد اوایل دهه 0272هـ.ش0000/م ،که اولین مرحله تنظیم خانواده بود بر توانمندسازی زوج در انتخاب تنظیم
خانواده و در دسترس قراردادن روشهای پیشگیری متمرکز بودند .این پروسه که در سه مرحله تعریف شده بود در ادامه و در مرحله
دوم و پس از تأسیس شورای تنظیم خانواده دغدغه اصلی دولت ،یک برنامه فعال تنظیم خانواده و توزیع روشهای پیشگیرانه از
طریق کلینیک های عمومی بود .مرحله سوم که به موضوع مقاله حاضر نیز مرتبط است ،طراحی و تنظیم یک برنامه تهاجمی بود
که مبارزه عظیمی را از طریق تبلیغات و وسایل ارتباط جمعی شروع تنظیم خانواده و اثرات سوء رشد جمعیت بر رشد اقتصاد در
اواسط دهه 0270هـ.ش0072/م ،آغازکرد (.)Aghajanian 1989
طبق آمار رسمی سال 0220هـ.ش0092/م هزینه سالیانه دولت ایران در مورد برنامه تنظیم خانواده ،دومین مقدار اختصاص
داده شده در میان  00کشور جهان بود ( .)Nortman and Hofstatter 1979وضعیت جمعیت ایران در دهه آغازین پس از
پیروزی انقالب در طول دهه 0222هـ.ش0070/م تا دهه 0202هـ.ش0090/م ،جمعیت ایران از 22/7میلیون نفر به 70/7میلیون
نفر افزایش یافت که نشاندهنده متوسط رشد  %2/0در طول این سالیان بود .میزان باروری کلی نیز از  0/2در سال
0222هـ.ش0070/م ،به  7/0در سال 0202هـ.ش0090/م ،رسید (.)Statistics Center Of Iran 1998
یکی از عوامل رشد جمعیت در این سالها تا حدودی حضور پناهندگان افغان و همچنین کاهش مرگ نوزادان در دهه
0202هـ.ش 0092/م بود .اما یکی از علل اصلی افزایش رشد جمعیت ،جنگ هشت ساله ایران و عراق بود که مبحث تنظیم خانواده
اولویت خود را از دست داده بود .البته این به معنی قطع کامل خدمات تنظیم خانواده نیست بلکه این خدمات صرفاً از طریق وزارت
بهداشت به کلینیکهای خصوصی و پزشکان محدود گردید .با توجه به این آمار پس از پایانیافتن جنگ تحمیلی در سال
0207هـ.ش 0099/م ،دولت متوجه شد روند رشد جمعیت در کوتاه مدت به انفجار جمعیت خواهد انجامید و به همین دلیل پس از
جلب حمایت سه قوه و دیگر سیاستمداران سطح باال ،نیاز فوری به یک برنامه کنترل جمعیت در یک سمینار سه روزه تحت عنوان
جمعیت توسعه ،در شهریور 0209هـ.ش0090/م ،در مشهد اعالم شد .جمعیتشناسان دانشگاهی و متخصص از وزارتخانههایی
مانند کشاورزی ،آموزش ،اقتصاد و بهداشت از این فرصت برای تأکید بر نیاز یک برنامهریزی قوی برای کنترل جمعیت
استفادهکردند (.)Deputy of heath 2009 , Aghajanian 1989
به دنبال هشدار کارشناسان ،سیاست کنترل موالید باز هم در اولویت قرارگرفت و دولت در سال 0209هـ.ش0090/م ،برنامهای
بهعنوان تنظیم خانواده ابالغ نمود ،که بر اساس آن وزارتخانههای بهداشت ،فرهنگ و آموزش عالی ،آموزش و پرورش و نیز صدا
و سیما مسئولیت اجرای برنامههای آموزشی و تبلیغاتی گوناگونی را به منظور فرهنگسازی برای کنترل جمعیت برعهده گرفتند.
این برنامه با سه هدف کلی تدوین گردید .0 :تشویق فاصلهگذاری بین تولدها  .0برحذرداشتن زنان از بارداری در سنین زیر  09سال
و بیشتر از  02سال  .2محدودکردن تعداد زایمان بین دو تا سه فرزند.

 -6سیاست دولت در جهت کنترل موالید دهه 66
چنانچه پیشتر ذکر شد ،رشد بیرویه جمعیت همانطوریکه در سالهای اخیر قابل مشاهدهاست ،اگر ادامه پیدا میکرد جامعه
را از لحاظ اجتماعی و اقتصادی و آموزشی دچار بحران کرده و یک چالش جدی قلمداد میشد .بنابراین جمعیتشناسان و
جامعهشناسان بر آن شدند که با کسب مجوز از علماء و راضینمودن قوای سهگانه و افراد شاخص و طراز اول مملکت طرحی را بر
اساس نظریه مالتوس پایهریزیکنند و با تبلیغات گستره و همه جانبه افکار عمومی را به سمت داشتن فرزند کمتر سوقدهند .به این
منظور عوامل و مدیومهای مختلف و متعددی مدنظر قراردادهشد که بتوان از طریق آنها به این مهم دستیافت .یکی از این ابزارها
و مدیومها در این دهه ،استفاده از رسانههای عمومی بود .دولت وقت در راستای این سیاست با بسیجکردن تمام دستگاههای
تبلیغاتی و اجرایی کشور در مدت زمان سال 0202هـ.ش0090/م تا 0270هـ.ش0000/م ،سعیکرد که موضوع انفجار جمعیت را از
طریق برنامههای گسترده کنترلنماید .در این زمان دولت وارد کارزار بزرگ تبلیغاتی شده ،در ابتدا با مشخصنمودن بازار هدف و
تعیین و تقسیم اقشار مختلف مردم ،آغاز به حرکت در مسیر هدف نمود .برای رسیدن به این منظور از دستگاههای مختلف اجرایی و
فرهنگی استفاده کرد که عبارت بودند از :سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،وزارت آموزش و پرورش ،وزارت بهداشت و
درمان پزشکی ،کمیته امداد امام خمینی و ...
بهعنوان مثال میتوان به برخی از فعالیتهایی که این سازمانها انجامدادند اشارهنمود از جمله سازمان صدا و سیما ،که با
برنامهریزی هدفمند اقدام به تولید و پخش تیزر و فیلمهای آموزشی با محوریت فرزند کمتر زندگی بهتر نمود (پایگاه تحلیلی و
خبری خانواده و زنان  .)0202وزارت آموزش و پرورش با برگزاری کالسهای آموزشی در دبیرستانها برای جلوگیری از ازدواج و
فرزندآوری زود هنگام جوانان در این راستا قدمهای مثبتی برداشت .وزارت بهداشت و درمان پزشکی ،با اعزام نیروهای پزشکی و
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مددکاری سیار در روستاها و شهرهای کوچکتر و تأسیس کلینیکها و تأمین مایحتاج درمانگاهها و مطبهای پزشکان در خصوص
آموزش و جلوگیری از باروری نیز به نوبه خود در این مسیر حرکت مینمود .از جمله سیاستهای دیگر میتوان به اعطای 22هزار
ریال ،به عنوان پاداش به خانوادههای زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی دارای قدرت باروری در صورت توبکتومی یا وازکتومی
اشارهنمود .همچنین در اولویت قراردادن این افراد در واگذاری مسکن ،وام و هزینههای درمان ،از سوی دیگر درخواست از روحانیون
و کارشناسان بهداشت و درمان و رسانههای گروهی جهت ترغیب تنظیم خانواده و التزام به سیاست دولت جمهوری اسالمی ایران،
از جمله این سیاستهای تعدیلی بود (روزنامه خراسان .)0270،دیوار نوشتهها ،شعارها بر روی بستهبندیهای کاالها و اقالم
مصرفی ،تابلوهای عمومی در جاهای پرتردد و پربازدید شهرها ،از جمله موارد دیگری بودند که در این سیاست سهم بهسزایی
داشتند .در تصاویر شماره  0تا  7میتوان چند نمونه از این مثالها را مشاهدهکرد.

(تصویر شماره  :)3بسته بندی محصوالت لبنی سپید منبع:
اینترنت

(تصویر شماره  :)4بسته بندی کاال منبع :اینترنت

در جدول زیر میزان رشد جمعیت و میزان باروری از سال  0222تا سال  0272را نمایش میدهد .این جدول حاکی از آن است
که میزان رشد جمعیت قبل و بعد از سیاست کنترل موالید دارای نوسان بوده و نقش تبلیغات را در آن نمودار میسازد.
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(تصویر شماره  :)1دیوارنگاری با رنگ و شابلون ،منبع:
اینترنت

(تصویر شماره  :)2تابلوی ورودی شهر پیشبر ،منبع:
اینترنت

جدول-1میزان رشد جمعیت و میزان باروری کلی از سال  1311تا سال 1331
0272
0202
0222
سال
میزان رشد ساالنه جمعیت

0/7

2/0

0/2

میزان باروری

0/2

7/0

0/09

نتیجه گیری
آنچه که در این مقاله به اختصار توضیح دادهشد ،روند حرکت رشد جمعیت در دهه  02شمسی به سمت کاهش آن از آنچه
که پیشبینی شده بود به سوی تعدیل آن و همچنین عوامل موثر در این سیاستگذاری بود .به این معنا که در نهایت با گذشت
یک دوره از آخرین سرشماری در ایران و پس از در پیشگرفتن سیاست کنترل موالید در کشور و اقدامات پیشگیرانه در تحدید
موالید ،در ابتدای دهه  72سرشماری دیگری انجامشد .نتایج این سرشماری حاکی از آن بود که بعد از اجرای سیاست کنترل موالید
و ترویج شعار فرزند کمتر زندگی بهتر ،نرخ رشد رو به انفجار جمعیت ایران بهطور قابل مالحظهای کاهشیافت .در برنامه اول
توسعه مربوط به اواخر دهه  ،02هدف سیاستهای مذکور جلوگیری از افزایش بیرویه جمعیت و کاهش نرخ باروری کل به 0.2
فرزند برای هر مادر تا سال  0202ذکر شده بود که بسیاری از جمعیتشناسان براساس تجربه برنامههای کاهش باروری در سایر
کشورها حصول به این هدف را در بازه زمانی تعیینشده دشوار بلکه غیرممکن میدانستند ،درحالیکه در کمال ناباوری این هدف
یک دهه زودتر محقق شد؛ بهطوریکه در سال  0270ایران به نرخ باروری نزدیک به سطح جایگزینی یعنی  0.0فرزند برای هر
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مادر رسید .آنچه که در سرشماری سال 0272هـ.ش0000/م آشکار شد این بود که جمعیت ایران با کنترل و هدایت سیستماتیک
از سمت دولت بهشکل قابل مالحظهای کاهش یافته است و این آمار نشان از آن داشت که شیب تند رشد جمعیت ایران با
سازماندهی و حرکت هدفمند به کمک تبلیغات و حضور هنرمندان در این عرصه به شیب مالیم تبدیل شده و دولت را به هدف
مشخص خود رساندهاست.
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قشربندی و نابرابری اجتماعی:
بررسی دیدگاه ماکس وبر در رابطه با قشربندی اجتماعی

محمدعلی

امیرپورسعید1

تاریخ دریافت09/90/42 :
تاریخ پذیرش09/09/44 :
کد مقاله90614 :

چکـیده
یکی از مفاهیم اساسی که الزم است در توصیف ساختار اجتماعی هر جامعهای بررسی و تحلیل شود ،نظام قشربندی
اجتماعی آن جامعه است .پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای مروری-اسنادی و کتابخانهای میباشد که یافتههای آن با
مراجعه به منابع مختلف جمعآوری و طبق اهداف تحقیق دستهبندی شده است .جامعه شناسان برای توصیف نابرابریهایی
که در جوامع بشری میان افراد و گروهها وجود دارد ،از قشربندی اجتماعی سخن میگویند .ما غالباً وقتی به قشربندی فکر
میکنیم؛ چیزهایی مثل داراییها یا مالکیت را در نظر داریم امّا قشربندی میتواند بر پایۀ ویژگیهای دیگری مثل جنسیت،
سن ،اعتقاد دینی یا درجۀ نظامی نیز شکل بگیرد ،از همین رو در این تحقیق سعی شده تا قشربندی و نابرابری اجتماعی از
دیدگاه ماکس وبر شرح داده شود .کوشش عمدۀ وبر این بود که تبیین جدیدی از نظام سرمایهداری معاصر در مقابل
تحلیل اقتصادی مارکس که حاکی از تسلط ساخت زیربنا برساخت روبنا ،سیاسی و فرهنگی است پیشنهاد کند .رویکرد وبر
به قشربندی اجتماعی بر مبنای تحلیلی که مارکس پرورانید بنا میشود ،ولی او این تحلیل را شرح و بسط داد .یکی از
جنبههای مهم تحلیل وبر این است که قشربندی را به عوامل اقتصادی تقلیل نمیدهد بلکه آن را چند بٌعدی میبیند.

واژگـان کلـیدی :قشربندی اجتماعی ،ماکس وبر ،طبقه ،منزلت ،حزب

 -0کارشناسی جامعه شناسی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
Ali.poorsaeed@yahoo.com
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نابرابری یکی از مأنوسترین حقایق زندگی اجتماعی است و حتی برای سطحینگرترین ناظران ،امری بدیهی است.
درعینحال؛ نابرابری اجتماعی مسئلهای نیست که بهسادگی حل یا تبیین گردد .در عوض این قلمرو بحثهای طوالنی و پیچیدهای
را در مورد این پرسش برانگیخته است که آیا نابرابری در جوامع خوب است یا بد ،طبیعی است یا طرحریزیشده ،پایدار است یا
گذرا(گرب .)0 :0131،یکی از مفاهیم اساسی که الزم است در توصیف ساختار اجتماعی هر جامعهای بررسی و تحلیل شود ،نظام
قشربندی اجتماعی آن جامعه است و مهمترین تفاوتها آنهایی هستند که به تعبیر جامعهشناسی ،ساختاری 0شدهاند و جزء الزم
کنش متقابل اجتماعی و مستمر افراد هستند(انصاری .)0139 ،قشربندی اجتماعی یا نابرابری اجتماعی در ابتدا دارای چهار جنبۀ
اساسی است :تفاوت گذاری ،4رتبهبندی ،1ارزیابی 2و پاداشدهی( .1همان)
اصطالح قشربندی اجتماعی 6و نابرابری اجتماعی 3باکمی اغماض ،دو واژۀ مترادف هستند و بسیاری از جامعه شناسان این دو
را بهجای هم به کار میبرند .اصطالح قشربندی از زمینشناسی گرفتهشده است و عبارت است از دستهبندی ترتیبی انسانها بر
اساس تمایزات در وضعیتهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و بهعبارتدیگر رتبهبندی افراد برحسب شمار کیفیتهای مطلوبی است
که این افراد مشترکاً دارا هستند(همان) .جامعه شناسان برای توصیف نابرابریهایی که در جوامع بشری میان افراد و گروهها وجود
دارد ،از قشربندی اجتماعی سخن میگویند .ما غالباً وقتی به قشربندی فکر میکنیم؛ چیزهایی مثل داراییها یا مالکیت را در نظر
داریم امّا قشربندی میتواند بر پایۀ ویژگیهای دیگری مثل جنسیت ،سن ،اعتقاد دینی یا درجۀ نظامی نیز شکل بگیرد .افراد و
گروهها بر مبنای موقعیتی که در نظام قشربندی دارند ،دسترسی متفاوتی(نابرابر) به پاداشها و مواهب موجود در جامعه دارند.
ازاینرو؛ قشربندی را به سادهترین شکل میتوان چنین تعریف کرد که نابرابریهای ساختیافتۀ میان گروهبندیهای مختلف مردم
است .خالی از فایده نیست که قشربندی اجتماعی را چیزی شبیه الیههای زمینشناختی سنگها و صخرهها در پوستۀ زمین در نظر
بگیریم .جوامع بشری را میتوان مرکب از قشرهایی تصور کرد که بهصورت سلسله مراتبی رویهم قرارگرفتهاند و به قسمتی که
برخوردارترها در باال و نا برخوردارها در پایینترین الیهها قرار میگیرند(گیدنز.)299 :0101 ،
از آنجا که نابرابری اجتماعی پدیدهای جهانی است ،اهمیت و درک آن به فهمیدن آدابورسوم خاصی پایان نمیپذیرد بلکه این
پدیدهای است که بر همۀ روابط اجتماعی میان انسانها اثر میگذارد .از سوی دیگر ،به دلیل گسترده بودن نمودارهایی که به
پراکنش نابرابریهای اجتماعی کمک مینمایند واکاوی این پدیده مسئله اجتماعی شناختهشدهای است و کوشش در جهت رفع آن
نیز چندان آسان نمینماید .پدیده نابرابریهای اجتماعی در مراکز دانشگاهی موضوع بحث و درگیریهای علمی بسیاری
اندیشمندان جامعهشناس بوده است .اندیشمندان امروزی ،بهویژه در مورد طبیعی یا غیرطبیعی بودن نابرابریهای اجتماعی در جوامع
مختلف؛ نظریههای فراوانی ارائه دادهاند که تااندازهای با یکدیگر اختالف دارند(کمالی .)1 :0104 ،به لحاظ تاریخی چهار نظام
اساسی قشربندی در جوامع بشری وجود داشته است :بردهداری ،نظام کاستی ،نظام رستهای و نظام طبقاتی(گیدنز.)299 :0101 ،
بردهداری 9شکل افراطی نابرابری است که در آن بعضی از افراد بهطور رسمی تحت مالکیت دیگران قرار دارند و مایملک
آنها محسوب میشوند .بردهداری بهمثابۀ یکنهاد رسمی تدریجاً ازمیانرفته است و امروز تقریباً بهطور کامل از صحنۀ گیتی
محوشده است .نظام کاستی 0عمدتاً به فرهنگهای شبه قارۀ هند و عقیدۀ هندوها به تولد دوباره مربوط می شود .عقیدۀ آنها بر این
است که افرادی که از پیروی مناسک و انجام وظایف کاست خود کوتاهی کنند ،در تناسخ بعدی خود در موقعیت پایین تری متولد
خواهند شد .نظامهای کاستی به نوع تماس و معاشرتی که می تواند بین اعضای پایه های مختلف وجود داشته باشد ساخت
میدهند(همان).
4
نظام رسته ای در تمدّن های سنتی زیادی وجود داشته است؛ از جمله در فئودالیسم اروپایی رسته های فئودالی قشرهایی را
تشکیل میدادند که وظایف و تعهدات متفاوت و نیز حقوق متفاوتی در قبال یکدیگر داشتند .در اروپا بلندپایه ترین رسته از اشراف
ساالران و نجیب زادگان تشکیل میشد ،روحانیون رستۀ دیگری را تشکیل می دادند و رعایا(سرف ها ،کسبه و پیشه وران) رستۀ
سوم را تشکیل می دادند .نظام های طبقاتی 09از جهات بسیاری با برده داری ،کاست و رسته ها تفاوت دارند .در تعریف طبقه می
توانیم بگوییم که طبقه گروه بندی بزرگی از کسانی است که در منابع و امکانات اقتصادی مشترکی سهیم اند و این تأثیر زیادی بر

1 Structured
2 Differentiation
3 Ranking
4 Evaluation
5 Rewarding
6 Social Stratification
7 Social inequality
8 Slavery
9 Caste System
10 Class Systems

15

سال دوم ،شماره ( 1پیاپی ،)8 :زمستان (بهمن) 5938

نوع سبک زندگی آنها می گذارد .مالکیت ثروت ،همراه با شغل پایه های اصلی تفاوت های طبقاتی اند .طبقه ها از چند جهت با
شکل های پیشین قشربندی اجتماعی تفاوت دارند:
 طبقه ها برخالف سایر انواع قشرها ،براساس امتیاز های حقوقی یا دینی پا نمیگیرند؛ عضویت در طبقه بر مبنایموقعیت موروثی که به صورت قانونی یا بر اساس رسم و سنت تعیین می شود ،شکل نمی گیرد .نظامهای طبقاتی
نوعاً انعطاف پذیرتر از سایر انواع قشربندی اند و مرزهای میان طبقه ها هرگز روشن و قطعی نیست .هیچگونه
ممنوعیت رسمی برای پیوند زناشویی میان افراد طبقه های مختلف وجود ندارد.
 طبقۀ هر فرد دست کم تا حدی اکتسابی است نه اینکه مثل آنچه در سایر انواع نظام های قشربندی عموماً دیده میشود؛ صرفاً به هنگام تولد معلوم باشد .تحرک اجتماعی ،0بیش از سایر انواع نظام های قشربندی عمومیت دارد.
 طبقه ها به تفاوت های اقتصادی بین گروه بندی های افراد-نابرابری در مالکیت و کنترل منابع و امکانات مادی-بستگی دارند .در سایر انواع نظام های قشربندی ،عوامل غیراقتصادی عموماً اهمیت بیشتری دارند.
 در سایر انواع نظام های قشربندی ،نابرابری ها اساساً در روابط شخصی مبتنی بر وظیفه یا اجبار نمود میابند؛ مثل روابطشخصی بین ارباب و رعیت ،خواجه و برده یا افراد کاست های باالتر و پایین تر .در مقابل ،نظام های طبقاتی عمدتاً بر
مبنای پیوندهای کالن غیرشخصی عمل می کنند .برای نمونه؛ یکی از پایه های عمدۀ تفاوت های طبقاتی در نابرابری
دستمزدها و شرایط کار است ،این نابرابری ها بر همۀ کسانی که در مقوله های شغلی معینی قرار دارند تأثیر می گذارند؛
تأثیری که نتیجۀ اوضاع و شرایط اقتصادی حاکم بر کل اقتصاد است(همان).
همانطور که می دانیم ،قشربندی اجتماعی را می توان تقسیم کردن جامعه به الیه های مختلف دانست .زمانی که از قشربندی
اجتماعی صحبت می کنیم؛ منظور موقعیت های نابرابری است که توسط افراد در جوامع مختلف اشغال می شوند .قشربندی و
نابرابری در زمینه های مختلفی وجود دارد؛ مثل قشربندی براساس جنسیت یا سن که این دو مورد تقریباً در تمامی جوامع وجود
دارد .تفکرات کارل مارکس و ماکس وبر ،پیش درآمد اکثر تحلیل هایی است که از این موضوع(طبقه و قشر) می شود .جامعه
شناسانی که در سنت مارکسیسم کار می کنند اندیشه های مارکس را اشاعه می دهند و دیگران نیز تالش میکنند تا تفکرات و
مفاهیم وبر را بسط دهند.
با توجه به مقدمات گفته شده در باب طبقه ،نابرابری و قشربندی اجتماعی ،در این تحقیق سعی شده است تا قشربندی و
نابرابری اجتماعی را از دیدگاه ماکس وبر شرح دهیم .تحلیل ما در مورد افکار وبر بر این فرض استوار است که سهم عمدۀ او در
نظریه نابرابری اجتماعی ،مرهون تالش وی در ارائه نقدی مثبت و سازنده از عقاید مارکس ،خاصه تفسیر مارکسیست های هم
عصر خود از این عقاید است .وبر در بخشی از آثار خود ،آراء مارکس را جرح و تعدیل کرد .اگر در تمام انتقادهای او مضمون
مشترکی وجود داشته باشد؛ آن مضمون این است که توصیف و تبیین دقیق نابرابری و دیگر پدیده های اجتماعی ،برخالف عقیدۀ
بعضی از مارکسیستها بسیار پیچیده تر و متنوع تر به نظر می رسد(گرب.)0131 ،

 -2دیدگاه برخوردی-غیرانتقادی و نظریه نابرابری اجتماعی ماکس وبر
نظریه های نابرابری اجتماعی وبر در جامعه شناسی ،نظریه هایی تناوبی هستند که وبر در پاسخ به مارکس ارائه کرده است.
اگرچه هدف نخستین وبر گسترش نظریه های مارکس بوده است ،او با تفسیری که اندیشمندان پیرو دیدگاه کارکردی-غیرانتقادی
دربارۀ نابرابری اجتماعی ارائه داده بودند هم عقیده نبوده و نظر وی این بود که نظریه های جامعه شناسانه را از حالت جبرگرایی و
یگانگی آنها رهایی بخشد و گانه های تازه تری به آنها اضافه نماید .بدین سبب ،نظریه های وبر و آنانی که از شیوۀ او پیروی کرده
اند به نظریه های چندگانگی 4معروفند(کمالی .)03 :0104،نویسندگان گوناگون دیگر از جمله کائوتسکی ،رابرتسون ،سوروکین،
آرون ،برنشتاین ،گرت و میلز ،مارکوزه ،پارسونز بندیکس و گولدنر همه متفق القول اند که کوشش عمدۀ وبر این بود که تبیین
جدیدی از نظام سرمایه داری معاصر در مقابل تحلیل اقتصادی مارکس که حاکی از تسلط ساخت زیربنا بر ساخت روبنا ،سیاسی و
فرهنگی است پیشنهاد کند(انصاری به نقل از فرانک.)42 :0139 ،
اگرچه همسانی فراوانی میان نظریه های نابرابری اجتماعی مارکس و وبر دیده می شود_شاید بدیهی ترین وجه تشابه
مارکس و وبر استفاده از روش تاریخی در بررسی خاستگاه ها و رشد جامعۀ سرمایه داری جدید است(گرب _)11 :0131،تفاوت
های میان این دو بیشتر از آن است که بتوان آنها را نادیده گرفت و نزدیک هم در یک رده گنجانید .بدون تردید بسیاری از نظریه
های وبر از نظریه های مارکس بهره گرفته اند ،ولی این امری طبیعی است چون سرچشمه نظریه های مارکس نیز نظریه های
دیگران بود که مارکس تفسیر جدیدی برای آنها ارائه نمود و یا از آنها برای بررسی نکته های دیگر استفاده کرد .به همین ترتیب،
1 Social mobility
2 Multi-dimensional theories
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وبر نیز با دید تازه تری به بررسی نابرابری های اجتماعی پرداخت .بدون تردید آنچه وبر به جامعه شناسی ارائه کرده است کم
اهمیت تر از نفوذ مارکس در جامعه شناسی نیست(کمالی.)03 :0104،
ماکس وب ر همانند همسانان خود بر برخورد میان نفع های گروهی در رابطه با شکل پذیری جامعه ها نیز تأکید فراوان داشته
است و به همین سبب نظریه های وبر را نیز می توان نظریه های برخوردی نامید .ولی برخوردی که او از آن سخن می گوید با
برخوردی که مارکس به تفسیر آن پرداخته است تفاوت بسیار دارد .درحالی که می توان گفت مارکس پژوهشگر روشن بینی بوده
است و به بهبود جامعه بشری در آینده در شرایط سوسیالیستی امید فراوان داشته است ،چنین خوش باوری را نمی توان در نوشته
های وبر پیدا کرد .ماکس وبر بدبینی ویژه ای داشت و جنبه بدبینی نظریه هایش بیشتر متوجه زندگی اجتماعی در شرایط گسترش
تأثیر سازمان های اجتماعی بوده است .وی بر این باور بود که تخمین هایی که ما ازامکانات بشری در خصوص برابری اجتماعی و
آزادی می زنیم ،جملگی ناقصند و گویا نمی باشند .بنابراین بدبینی وبر متوجه تأثیری است که دیوانساالری بر زندگی انسان ها می
گذارد؛ انسانی که در البه الی تار و پود آن به زندگی ادامه می دهد(همان .)09 :گاه تفاوت بین وبر و مارکس بر سر مسائل
محتوایی در جامعه شناسی نیست ،بلکه بیشتر در مورد موضع سیاسی و عقاید متمایز آن ها نسبت به احتمال وقوع و ارزش انقالب
سوسیالیستی است .به عالوه اغلب تفاوت هایی که عده ای ادعا می کنند بین وبر و مارکس وجود دارد ،در حقیقت اختالف
نظرهایی است که وبر با برخی از مارکسیست های هم عصر خود داشته است؛ یعنی پیروان مارکس که نظریه های او را تفسیز می
کردند و برای تحقق اهداف خود به کار می گرفتند .حتی در این مورد منصفانه است که بگوییم قسمت عمده ای از آثار وبر ،انتقاد
مثبتی از مارکس و مارکسیسم است؛ یعنی کشمکش مفید با ماتریالیسم تاریخی(گرب.)16 :0131 ،
تأثیر وبر بر گسترش نظریه های جامعه شناسانه و همچنین دیگر دانش ها را نمیتوان انکار کرد .بسیاری از جامعه شناسان
امروز که خود را پیرو شیوه تفسیر مارکس و یا دیدگاه کارکردی می دانند ،ناخودآگاه از روش وبر و تأکید آن بر چندگانگی بودن
پدیده های اجتماعی یاری جسته و آن را سرمشق بررسی های خود قرار داده اند 0.برای نمونه پارسونز که از جمله رهبران دیدگاه
کارکردی-غیرانتقادی به شمار می رود ،با استفاده از بُعد پایگاه اجتماعی وبر در بررسی های خود نظریه نظام اجتماعی را پایه
گذاری کرده است 4.همچنین برداشت و تفسیر وبر از طبقه های اجتماعی نیز مورد استفاده بسیاری از پیروان دیدگاه کارکردی قرار
گرفته است و به همین دلیل آنان توانستند نظریه طبقه های گسسته مارکس را رد کرده ،به طبقه های اجتماعی حالتی تدامی
بخشند .این امر به این معنی است که جامعه شناسان پیرو دیدگاه کارکردی ،طبقه های اجتماعی همجوار را به گونه ای می بینند
که دارای توانایی ارائه گروه هایی هستند که ویژگی های هر دو طبقه را در برگیرد .بدین سبب جامعه شناسان کارکردی طبقه های
اجتماعی را متداوم می بینند ،با این تفاوت که آنان پایگاه اجتماعی را در رتبه های شغلی جستجو کرده؛ در حالی که تأکید وبر بر
پایگاه اجتماعی جهان شمول تر است .تفسیری که وبر از نابرابری های اجتماعی ارائه می دهد ،خرده گیری خوشبینانه از نظریه
مارکس است .اشاره وبر بر پیچیدگی و چندگانگی بودن نابرابری اجتماعی دارای اهمیت دیدگاهی است و کاربرد فراوانی
دارد(کمالی014 :0104،و.)011

 -3پیچیدگی و چندگانگی در نابرابری های اجتماعی
آشکار است که آراء بدیل وبر در مورد ساختار اجتماعی تا اندازه ای ناشی از عکس العمل او نسبت به مارکسیسم بیش از حد
ساده شده یا عوامانه اس ت .بنابراین ویژگی پایدار جامعه شناسی وبر ،اعتقاد او به این امر است که فرایندها و نیروهای اجتماعی
همیشه پیچیده اند و آن ها را به ندرت می توان به سادگی تبیین کرد(گرب .)62 :0131 ،نکتۀ بارز در بررسی های نابرابری
اجتماعی از دیدگاهی که وبر با آن برخورد مینماید این است که انگارش وی در مورد وجود چنین پدیده ای در جامعه از زاویه های
گوناگون سرچشمه گرفته است .به دیگر سخن ،وبر بر این باور بود که نابرابری های اجتماعی تنها بر پایه های اقتصادی استوار
نیستند و شاخص آنها را می توان در زمینه های دیگر همچون سیاست ،مذهب و دیگر پدیده های اجتماعی که در روند نابرابری
اجتماعی نقش مهمی دارند جستجو نمود .بنابراین آنچه را ریشه غیراقتصادی داشته باشد نمی توان از جمله سازه های دومی
دانست و یا آنها را بازتابی از پدیده های اقتصادی شمرد؛ زیرا این نیروها خود به صورتی پویا و بی واسطه در جامعه کاربرد دارند .وبر
بر این باور بود نیروهای غیراقتصادی گهگاه بر پدیده های اقتصادی نیز چیره گشته ،حتی آنها را رهنمون می گردند(کمالی:0104،
00و.)099
فهمیدن تفسیر وبر از نابرابری های اجتماعی نیاز به فهمیدن شیوه بررسی های او در زمینه های نظری دارد .کوشش وبر در
ر وشن ساختن پایه های نظری اندیشه های خود او در تفسیری که وی در مورد رابطه های اجتماعی و طبیعت پدیده های اجتماعی
ارائه می دهد به خوبی دیده می شود .بنابراین پیش از اینکه به آنچه وبر درباره نابرابری های اجتماعی نوشته است بپردازیم ،الزم
 -0برای نمونه میتوان از گرت ،میلز و پارسونز نام برد.
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است اندکی به بررسی پایه های اندیشه ای او در این زمینه بپردازیم .برای روشن شدن این نکته ،چند مورد باید ذکر گردد .نخستین
اشاره وبر به تفاوت میان رابطه های احتمالی 0و رابطه های علّی چندگانه 0است .دیگر اینکه وبر پافشاری ویژه ای بر رابطۀ میان
جنبه های ذهنی 4و جنبه های حقیقی(عینی) 1در زندگی اجتماعی دارد .نکته سوم همان چندگانه بودن ریشه هایی است که به
پیدایش نابرابری اجتماعی می انجامد .این امر به ویژه در جوامع سرمایه داری پدیده هایی از جمله طبقه و پایگاه اجتماعی 2و دسته
بندی های گوناگون را در بر می گیرد .بر پایه آنچه در باال آمده است ،درهم آمیختن چنین چارچوب فکری با یکدیگر ،بر پیچیدگی
تفسیر اجتماعی از نابرابری های اجتماعی می افزاید و از آنجایی که هر برآیندی از این درهم آمیزی به دسته و یا طبقه اجتماعی
ویژه ای با میزان قدرت و نیروی چیره شدن بر دیگران می انجامد ،ساخت های اجتماعی بر پایه روابط اجتماعی میان طبقه ها
پیچیده تر از آن می شود که بتوان آنهارا تنها به پایه های اقتصادی محدود نمود .از اینجاست که وبر چیرگی بر رابطه های
اقتصادی را تنها یکی از رکن های طبقه بندی اجتماعی می دانسته است(همان099:و.)090

 -4وبر :طبقه ،5منزلت 6و حزب
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تفاوت عمدۀ وبر با مارکس در این است که وی معتقد بود در ساختار طبقاتی ،بیش از دو طبقۀ مهم وجود دارد .این نظر در
مورد ساختار طبقاتی ،فقط یکی از عناصر تحلیل کلی تر وبر از نابرابری اجتماعی به مثابۀ پدیده ای کثرت گراست .به عقیدۀ وبر در
تحلیل نابرابری طبقاتی باید دو مقوله دیگر را نیز در نظر گرفت:منزلت و حزب .این دو مقوله به لحاظ مفهومی با طبقه متفاوت اند
ولی میتوانند در جوامع حقیقی ،با تمایزهای طبقاتی به طور متقاطع برخورد کنند(گرب.)33 :0131 ،
طبقه در تلقی مارکسی اش به عنوان یک پدیدۀ همبسته با سازمان اجتماعی مورد نظر است ولی در مطالعات وبر[به این شکل]
9
مورد بحث قرار نمی گیرد .آنچه بیشتر در تعریف مارکس مورد توجه است ،قبول جبر اقتصادی در برخی جنبه های رفتار طبقاتی
است(ریزمن و ماریانو اف  .) 19 :0191 ،به عقیدۀ وبر ،طبقه دسته هایی از افراد هستند که از لحاظ نفوذ اقتصادی و قدرت فروش
کاال و مهارت در نظام اقتصادی مشخص ،متفاوتند(گرب .)39 :0131،وی طبقه را نوع خاصی از قشربندی بر اساس مالکیت
اقتصادی و وضعیت ظاهری زندگی و حالت دهنی تعریف کرده است(انصاری .)41 :0139،طبقه عبارت خواهد بود از هر نوع گروه
متشکل از اشخاص دارای موقعیت طبقاتی همانند تشکیل طبقه نه موکول به اینکه طبقه مذکور دارای ساخت یا وحدت خاصی
باشد .این ها ممکن و یا حتی محتمل است تأثیر داشته باشند ولی به هیچ وجه برای تشکیل طبقه واجب نیستند .برای تشکیل
طبقه کافی است که تعدادی از افراد پراکنده یا مجموعه ای از افراد که تعلق آنان را نمی توان به دقت تعیین کرد ،در موقعیت
طبقاتی واحدی قرار گیرند(همان به نقل از گورویچ) .وبر طبقه های اجتماعی را به مثابۀ طبقه هایی اقتصادی قلمداد می کند که
اعضاء آنها حس آگاهی گروهی و ذهنی نسبت به پایگاه طبقاتی مشترکشان دارند و البته همۀ اعضا به طور یکسان از این حس
آگاهی برخوردار نیستند؛ ولی آگاهی دهنی عنصر اساسی گروه منزلتی است .در اینجا تفاوت عمده این است که گروه های منزلتی
بر اساس آبروی اجتماعی از یکدیگر متمایز می گردند نه بر اساس عوامل اقتصادی .با وجود این هرگاه قدرت اقتصادی بنیانی برای
آبروی اجتماعی و آگاهی ذهنی باشد ،طبقۀ اجتماعی همان گروه منزلتی خواهد بود .بنابراین وبر معتقد بود که گروه منزلتی ،نزدیک
ترین چیز به طبقۀ اجتماعی است(گرب .)39 :0131 ،در نظریۀ وبر ،منزلت به معنای تفاوت در میزان احترام یا شأن اجتماعی است
که دیگران به افراد و گروه ها نسبت می دهند(گیدنز.)201 :0101 ،
از رابطه ای که بین طبقه اجتماعی و گروه منزلتی وجود دارد ،آشکار است که وبر نمی خواهد نظام های اقتصادی و اجتماعی
در جوامع واقعی را جدا از یکدیگر ترسیم کند .در واقع افراد می توانند رتبۀ مشابهی در هر دو نظام داشته باشند و این امری است
که اغلب رخ می دهد(گرب .)39 :0131 ،وبر میان منزلت اجتماعی و طبقۀ اقتصادی هم تمایز قائل است .به نظر او طبقات براساس
روابطی که با تولید و دستیابی به کاالها دارند قشربندی می شوند ،حال آنکه گروه های منزلت براساس اصول مصرف آن کاالها
چنانکه در شیوه های زندگی خاص متجلی میشود ،قشربندی می گردند(انصاری .)46 :0139،وبر به طور مفصل دو بُعد "منزلت" و
"حزب" را مورد بحث قرار داده است؛ اولی[منزلت] مرتبط با احترام اجتماعی یا پرستیژ و دومی مرتبط با قدرت اجتماعی 0است.
غالباً سه وجه از واقعیت باهم درآمیخته بودند ،هم مالکی که آنها را مشخص می کرد و هم شکل های اجتماعی که نوعاً بروز می
کردند .در عین حال با پافشاری بر این سه بخش جدا از هم ،وبر قادر به تبیین رفتار در یک زنجیرۀ بی واسطۀ متصل به هم شد.
الزمۀ تبیین مارکس ،غالباً جذابیت گمراه کننده ای بود که به عوامل اقتصادی ،صرفاً به عنوان یگانه علّت تبیین مسائل اجتماعی
1 Causal pluralism
2 Subjective aspects
3 Objective aspects
4 Social status
5 Class
6 Status
7 Party
8 Class behavior
9 Social power
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نگاه می کرد .شرح و بسط آگاهانۀ وبر از مفهوم مارکسی طبقه ،با معنی و مفهوم گسترده تری منجر به تحلیل طبقه شد.ساختار
غیرقابل تغییر سیستم قشربندی می تواند همچون جریان های پویایی که متصل به هم هستند ،قلمداد شده و نیز می تواند به
وسلیۀ ت حلیل وبر آسان تر از تحلیل مارکس مورد بررسی قرار گیرد .دیدگاه وبر از یک نظر می تواند به عنوان مقیاس دو حدّ افراط
و تفریط یک تئوری «عینی» و «ذهنی» مورد توجه قرار گیرد .مارکس نمایندۀ اوّلی[عینی] است .بر این اساس ،افراد به وسیلۀ
نیروهای اجتماعی و اقتصادی مربوطه به درون طبقات رانده می شوند .در این دیدگاه تأکید نسبتاً کمی بر دیدگاه ذهنی می شود؛
دیدگاهی که متکی بر درک و دریافت افراد از خود و چگونگی وضعیت شان است .از دیدگاه «ذهنی» طبقات نهایتاً تنها در آگاهی و
شعور افراد به وجود می آید .هیچکدام به تنهایی دارای ارزش نمی باشند .از جنبۀ ذهنی ،او معتقد بود که ارزیابی و تعبیر فرد از
موقعیت طبقاتی اش بر اساس جلوۀ این خودفهمی ها 0در رفتار فرد تجلی یافته و اعتبار می یابد .هرچند غالب اوقات او اذعان می
نمود که اهداف و تعابیر شخصی فرد به لحاظ واقع نگری همیشه مورد استناد نیست .البته بارها اتفاق افتاده است که در تعیین
طبقه ،نیروهای قوی تر اجتماعی به طور عینی ،بدون توجه به باور اشخاص نقش داشته اند .این تمایزات جزئی به طور سیستماتیک
توسط وبر مورد بازشناسی قرار گرفته و مبنای دیدگاه کلی اش از سازمان اجتماعی قرار داشت .درحالی که طبقه به طور عینی به
وسیلۀ فرایندهای اقتصادی عقالیی بازار4تعیین می شود .منزلت و حزب بیشتر بازتاب دهندۀ امور ذهنی است و توسط هنجارها و
وفاق اجتماعی جمع گونه تعیین می شوند(ریزمن و ماریانو اف 10 :0191 ،و .)29به زبان وبر ،احزاب «انجمن هایی» داوطلبانه اند و
به طور منظم برای پیگیری منافع جمعی سازماندهی می شوند(گرب .)99 :0131،همانند اعضاء گروه های منزلتی و طبقه های
اجتماعی ،اعضاء احزاب دارای حس آگاهی گروهی و همبستگی هستند .در حقیقت گروه های منزلتی یا طبقه های اجتماعی ،در
شرایط خاص می توانند احزاب نیز باشند؛ مشروط بر اینکه آنها ساختاری عقالنی و سازمان رسمی و کادری اداری را بسط دهند.
این مشخصه های سازمانی ،آن چیزی است که در واقع حزب را از دو مفهوم دیگر جدا می سازد(همان99 :و .)90احزاب همچون
طبقه های اجتماعی و گروه های منزلتی ،جنبه های متمایزی از ترکیب پیچیده نیروهایی هستند که در ساختار اجتماعی عمل می
کنند و آن را شکل می دهند(همان) حزب ها همواره ساختارهای مبارزه برای سلطه اند(ریتزر به نقل از گرث و میلز)092 :0101 ،
بنابراین حزب سازمان یافته ترین عنصر نظام قشربندی وبر است .وبر احزاب را به مفهوم بسیار وسیعی نه تنها شامل آنهایی که در
دولت اند بلکه شامل آنهایی که در محافل اجتماعی اند نیز در نظر می گیرد .احزاب معموالً ولو نه همیشه نمایندۀ طبقات و گروه
های منزلتی اند(همان).
در مقایسه با مارکسیست هایی که بر قدرت اقتصادی به مثابۀ تنها نیروی مؤثر در مطالعۀ نابرابری تأکید می کنند ،وبر به سه
بنیان اصلی قدرت توجه می کند؛ بنیان هایی که مجموعه ای از منافع را بوجود می آورند و ماهیت و میزان نابرابری را تعیین می
کنند(گرب .) 99 :0131،به طور خالصه وبر برای قشربندی اجتماعی سه بُعد اقتصادی ،منزلت و قدرت را در حالی که در کنش
کتقابل هستند ولی به صورت مجزا بررسی می کند .طبقه و گروه های منزلت به اقتصاد و نظم اجتماعی و توزیع قدرت سیاسی به
حزب تعلق دارد .مثلث وبری "منزلت ،ثروت و قدرت" برای مطالعه نابرابری اجتماعی و ساخت طبقاتی امری اجتناب ناپذیر
است(انصاری.)46 :0139،

 -5طبقات چندگانه و نابرابری اجتماعی در نظام سرمایه داری ،عقالنیت و نظام بوروکراسی
با درنظر گرفتن دو عنصر اضافی یعنی آگاهی ذهنی و تعداد زیادی طبقۀ اقتصادی که به عقیدۀ وبر در نظام سرمایه داری وجود
دارند ،در هم ادغام میشوند و تبدیل به مجموعه ای محدود می گردند که متشکل از چهار طبقه است(گرب )31 :0131 ،وبر بر این
باور بود که طبقه های اجتماعی را برعکس آنچه مارکس به آن ایمان داشت ،نمی توان تنها بر پایه های اقتصادی آنها به دو دسته
داراها(مالکان وسایل تولید) و ندارها(آنانکه فاقد مالکیت وسایل تولید هستند) تقسیم نمود(کمالی )099 :0104 ،در واقع تمایزی که
وبر و مارکس بین صاحبان دارایی و آنهایی که دارایی ندارند قائل می شوند ،با افزودن دو طبقۀ دیگر کامل گشت(گرب)31 :0131 ،
این امر بدین معنی است که نخست بورژوازی به دو طبقه تقسیم می شود که یکی دارایی بسیار زیادی را کنترل می کند ،یعنی
سرمایه داران بزرگ و دیگری دارایی تولیدی تقریباً کمی در اختیار دارد ،یعنی خرده بورژوازی .وبر تهی دستان را نیز به دو دسته
تقسیم کرد :آنها که مهارت دارند و آنرا برای فروش به بازار عرضه میکنند و آنها که به جز نیروی کار ،هیچ در اختیار ندارند(همان)
در اینجا تفاوت ها بیشتر بر پایۀ مهارت و کاردانی افراد است که خدمات خودرا در بازار کار به فروش می رسانند(کمالی:0104،
 ) 001وجه تمایز اصلی در اینجا ،بین طبقۀ کارگر است؛ یعنی آن عده ای که فقط نیروی کار در اختیار دارند و عده ای دیگر که
مهارت های با ارزشی در مقام متخصص ها و تکنسین ها و کارمندان اداری یا یقه سپیدها و کارمندان دولت برای فروش در بازار
دارند(همان)
1 Self-conceptions
2 The Rational Economic processes of the market
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یکی از هدفهای اصلی جامعه شناسی ماکس وبر ،فهم علمی از منشأ و ماهیت جامعه سرمایه داری و بررسی بوروکراسی به
عنوان یکی از عناصر اصلی جوامع نوین بوده است.به نظر ماکس وبر چند سازه و پدیده تاریخی مهم سبب گسترش سرمایه داری
در اروپای غربی شدند .این سازه ها عبارت بودند از( :لهسایی زاده -0 )11 :0133،فرآیند صنعتی شدن با جایگزینی شکل های
نوین کارمایه( انرژی) به جای نیروی عضالنی انسان-4 .پیدایش نیروی کار آزادی به ناچار بود یا در بنگاه های تجاری به کار
بپردازد یا گرسنگی بکشد -1.افزایش بهکارگیری شیوههای محاسباتی عقالیی در فعالیت های صنعتی -2 .پیدایش بازار آزادی که
محدودیتهای غیرمنطقی ،دست و پاگیر آن نبود -1 .تحمیل تدریجی و مشروعیت یک نظام قانونی قابل اعتماد -6 .افزایش
تجارت پبشگی زندگی اقتصادی ،با استفاده از اوراق سهام و دیگر ابزارهای کاغذی -3.پیدایش روحیۀ سرمایه داری.
وبر با پرداختن به یک واقعیت تجربی نسبتاً ساده یعنی پیدایش تفاوت های میان پروتستان ها و کاتولیک ها در اروپای سده
نوزدهم ،تأکید داشت که حتی با فرض پیدایش منحصر به فرد برخی از پدیدارهای مهم(مانند کار آزاد ،قانون عقالیی ،استقالل
سیاسی شهرها و صنعتی شدن اولیه) ،مهم ترین سازۀ مفروض مهم در پیدایش سرمایه داری به عنوان یک نظام اقتصادی ،رواج و
گسترش آداب و رسوم نوین فرهنگی است که وبر آن را روحیۀ سرمایه داری 0نام نهاد(همان) .وبر پس از اینکه چگونگی پیدایش
نظام سرمایه داری در یک جامعۀ صنعتی را به نمایش درآورد ،به جستجوی یکی از مهم ترین بازتاب های پیدایش این نظام در
جوامع نوین پرداخت .از دید او ،نظام بوروکراسی مهم ترین جنبۀ نظام سرمایه داری صنعتی است(همان) وبر معتقد بود که در توسعۀ
تاریخی جوامع ،کنش اجتماعی به طور فزاینده ای عقالیی می شود-یعنی به طور منطقی و حساب شده و عقالنی متوجه کسب
منافع خاصی است .به عقیدۀ وبر ،گرایش پایدار به سوی کنشهایی که انگیزه های عقالنی دارند و در نتیجه به سوی ساختارهایی
اجتماعی که سازماندهی عقالنی دارند ،وجود دارد .این امر را می توان به واضح ترین شکل در قلمرو اقتصادی نظام سرمایه داری
مشاهده کرد(گرب .) 96 :0131،به نظر وبر ،بوروکراسی های عقالنی شده بازیگران اصلی در مبارزه برای دستیابی به قدرت اند .آنها
شامل مشاغل یا مقام هایی اند که وظایف مشخصی را انجام می دهند و در قالب سلسله مراتبی براساس اقتدار یا قدرت تصمیم
گیری قرار گرفته اند؛ مدیریت سازمان مبتنی بر مدارک کتبی یا پرونده هاست و فعالیت های سازمان طبق مجموعه ای از مقررات
یا قوانین اداری صریح انجام می گیرد(همان .)93 :وبر بر این باور بود که چنین کارکردی از توجیه عقالیی ویژه ای برخوردار است
که سبب کارکرد روان آن سازمان میگردد(کمالی .)043 :0104،چنین سازمانی تقریباً شبیه ماشین عمل میکند و عقالنی ترین و
کاراترین ابزاری است که تا به حال برای اداره کردن فعالیت های اجتماعی به وجود آمده است(گرب .)93 :0131،امّا وبر معتقد است
که بوروکراسی در جوامع کنونی به صورت قفس آهنین انسانها درآمده ،آزادی را از آنها گرفته و آنهارا به موجوداتی از خود بیگانه
تبدیل کرده است .در آغاز سدۀ بیستم ،وبر به روشنی می دید که در آینده یک نظام عقالیی و قانونی به نام بوروکراسی در حال
رشد است که چیرگی خود بر جنبه های زندگی اجتماعی را گسترش خواهد داد(همان).

 -6دیدگاه ماکس وبر در زمینۀ قشربندی اجتماعی
تئوری قشربندی اجتماعی وبر ،حول دو محور اساسی شکل گرفته بود که به وسیلۀ این دو محور مشخص میشد .نخست این
که قشربندی تجسم توزیع نابرابر قدرت 4است .به بیان دیگر وضعیت در هریک از مراتب اجتماعی به وسیلۀ فدرت تثبیت می شود؛
که این وضعیت تثبیت شده می تواند در مقایسه با دیگر وضعیت ها قرار گیرد .وبر قدرت را به عنوان شانس یک فرد یا تعدادی از
افراد در اعمال خواسته های خود در کنش جمعی با وجود مقاومت دیگران تعریف می کند .در تعریف قدرت ،عملی بودن اعمال
قدرت به تنهایی کافی نیست...؛ تأکید بر قدرت به طور جالب توجهی مبتنی بر معنای تئوری قشربندی وبر است که غالباً در نگاه
بسیاری از جامعه شناسان مورد غفلت قرار گرفته است(ریزمن و ماریانو اف  .)29 :0191 ،رویکرد وبر به قشربندی اجتماعی بر
مبنای تحلیلی که مارکس پرورانید بنا میشود ،ولی او این تحلیل را شرح و بسط داد و تعدیل کرد(گیدنز)204 :0101 ،یکی از جنبه
های مهم تحلیل وبر این است که قشربندی را به عوامل اقتصادی تقلیل نمی دهد بلکه آن را چند بٌعدی می بیند(ریتزر:0101 ،
 .)094جامعه شناسی قشربندی اجتماعی وبر و اکنشی به جامعه شناسی مارکس است؛ امّا تکمیل کنندۀ آن نیز میباشد .وی نابرابری
های اجتماعی را بصورت تضاد و برخورد می دید البته نه بدین معنی که تضاد موجود میان مالکان وسایل تولید و کارگران ،تنها
تضاد یا مهم ترین تضاد جوامع نوین است .به نظر او ،گروه های متفاوت یا افرادی با منافع گوناگون می توانند پایۀ ایجاد تضادها و
برخوردهای اجتماعی باشند .همچنین در باور وبر ،پایۀ روابط متضاد می تواند در تفاوت های اجتماعی ،مادّی ،سیاسی و ...نهفته
باشد .در رابطه با این تفاوت ها ،مسائل سیاسی و سازمانی مهمتر از بقیه به نظر می رسد(لهسایی زاده.)12 :0133،
از نظر وبر ،قشربندی اجتماعی صرفاً به طبقه مربوط نمی شود بلکه از دو وجه دیگر نیز تشکیل می شود :منزلت و حزب .این
سه عنصر همپوشان قشربندی اجتماعی می توانند به تعداد زیادی از موقعیت های ممکن در جامعه منجر شوند ،نه فقط مدل دو
1- The Spirit of Capitalism
2-Unequal distribution of power
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قطبی خشک و انعطاف ناپذیری که مارکس مطرح می کرد(گیدنز .)201 :0101 ،هرچند که وبر این دیدگاه مارکس را پذیرفت که
طبقه بر مبنای شرایط اقتصادی عینی بنا می شود ،امّا مجموعۀ متنوعی از عوامل اقتصادی گوناگون را در شکل گیری طبقه دخیل
می دانست؛ عواملی که مارکس آنها را به حساب نیاورده بود .طبق نظر وبر ،تقسیم بندی های طبقاتی نه فقط از کنترل یا فقدان
کنترل ابزارهای تولید بلکه از آن تفاوت های اقتصادی نیز نشئت می گیرد که هیچ ارتباط مستقیمی با دارایی ها ندارند(همان) .به
نظر وبر ،باید بین «موقعیت طبقاتی» و «طبقه» تفکیک قائل شد و میان آنها فرق گذاشت .همچنین پیشنهاد می کند تا سه نوع
طبقه را از هم تفکیک کرد(:گورویچ022 :0113 ،و.)021
الف) طبقاتی که بنیاد تعریف آنها تملک ثروت است و موقعیت طبقاتی آنها قبل از هر جیز از نظر مالکیت مشخص می گردد.؛
ب) طبقاتی که بنیاد تعریف آنها شیوه های دسترسی است و شانس های افراد در استفاده از اموال و کاالهای موجود در بازار ،قبل از
هرچیز موقعیت طبقاتی آنها را تعیین می کند.؛ ج) طبقات اجتماعی که بر مجموعۀ موقعیت های طبقاتی مبتنی هستند و بین آنها
مبادالت است و در عمل نیز مبادالتی چه از نظر اشخاص و چه از نظر جانشینی نسل ها انجام می پذیرد.
دی دگاه وبر ،نقطۀ رویارویی دیدگاه دورکیم دربارۀ قشربندی اجتماعی نیز هست؛ امّا همانند نظر دورکیم ،غیرانتقادی می باشد.
برای نمونه ،وبر تأکید نمی کند که افراد چیره در راستای یکپارچگی گروهی رفتار می کنند بلکه بر این باور است افراد ،در چارچوب
منافع مادّی و آرمانی خویش زندگی می کنند .عالوه بر این ،وبر با تمرکز بر روی یکپارچگی و کارکرد کل ،تقسیمات و عناصر
جداگانۀ جوامع انسانی را از نظر دور نداشته است .در واقع ماکس وبر ،نظریه ای ترکیبی را به خدمت می گیرد که جامعه را بصورت
گروه های حاکم و محکوم در مجموعه ای پیچیده در نظر گرفته است .به عبارت دیگر ،دیدگاه او از قشربندی اجتماعی چند بُعد
دارد .این پیچیدگی و چند بُعد بودن نظریۀ وبر ،به دالیل گسترش نظام سرمایه داری و چارچوب های بوروکراسی در جوامع نوین
برمیگردد(لهسایی زاده.)11 :0133 ،
جامعه شناسی قشربندی اجتماعی ماکس وبر ،از یکسو نمود "جامعه شناسی سلطه" است که در آن ،از توزیع قدرت بحث به
میان می آید .از سوی دیگر نیز نتیجۀ واکاوی وی از طبقه ها و گروه های هم پایگاه در جوامع نوین است .وبر کار خود را با
اصطالح «اجتماع سیاسی»  ،یعنی دولت های ملّی نوین آغاز می کند .در درون این اجتماعات ،طبقه ها و گروه های هم پایگاه
برای دستیابی به کاالها و خدمات به رقابت می پردازند .در برخی موارد ،طبقه ها می توانند به عنوان ترکیبی از کسانی تعریف شوند
که موقعیت های اقتصادی یکسانی در جامعه دارند؛ در صورتی که گروه های هم پایگاه ،از افرادی تشکیل شده که سطوح یکسانی
از موقعیت اجتماعی را دارا می باشند(همان.)13 :
قشربندی اجتماعی در دانش اقتصادی-اجتماعی ماکس وبر مبتنی بر توزیع نابرابر قدرت است ،قدرت احتمال واقعیت بخشیدن
به خواست های یک یا چند نفر در شبکه اعمال اجتماعی ،در برابری یک یا چند نفر دیگر است که حتی ممکن است علی رغم
مقاومت آنان به انجام رسد(انصاری .)41 :0139 ،وبر قدرت را "توانایی مردم برای دستیابی به اهداف خویش(با وجود مقاومت
دیگران)" تعریف می کند .پس قدرت در بردارندۀ زورگویی برخی به دیگر است .در همۀ جوامع نیز برخی افراد ،در جستجوی قدرت
برای خود و یا گروه خویش هستند .در طرح کلی وبر ،نظام چیرگی با دو عنصر مربوط به هم تعریف می شود:
الف .باورهایی دربارۀ مشروعیت اقتدار ب .وجود دستگاهی اجرایی
در جوامع پیشرفتۀ صنعتی امروز ،اقتدار مبتنی بر قانون یا سلطۀ قانونی-عقالیی است .بنا به تعبیر وبر ،چیرگی قانونی با برتری
مقام و پایگاه بوجود می آید .در درون یک نظام اقتداری و قانونی عقالیی ،احزاب سیاسی سازمانهایی هستند که در آن طبقه ها و
گروه های هم پایگاه ،برای قدرت مبارزه می کنند .همانگونه که وبر میگوید" :یک حزب سیاسی ..به قصد جنگیدن برای چیرگی
است که وجود دارد؛ ب دین خاطر که منافع طبقاتی و پایگاهی گروهی را که نمایندۀ آن است به پیش ببرد .امّا این امر در پرتو یک
نظام قانونی انجام می شود" (لهسایی زاده به نقل از وبر.)13 :0133 ،
وبر در طرح کلی نابرابری و قشربندی اجتماعی ،دو نمونۀ آرمانی را یادآور میشود :طبقه های اجتماعی و گروههای هم پایگاه.
به نظر وی" :یک طبقه تشکیل شده است از افرادی که دارای تواناییهای مشابه برای بدست آوردن موقعیت های اجتماعی ،کاالها
و خدمات برای خودشان و التذاذ از آنها از طریق شیوۀ مناسب زندگی هستند" (همان.)19 :
در نظریه های وبر ،طبقه ها بیش از گروه ها مجموعه های آماری هستند .در واکاوی وبر ،طبقه ها اساساً پدیدارهایی اقتصادی
هستند که می توانند در یک بازار پولی منظم قانونی ،یعنی جایی که درآمد و سود ،هدف است وجود داشته باشند .وبر همچون
مارکس ،بحث طبقه ها را با تمایز میان افراد مالک و غیرمالک آغاز کرد .در باور وی ،بود و نبود مالکیت مسئلۀ اساسی همه شرایط
طبقاتی است .به دلیل داشتن و یا نداشتن درآمد تولیدی(و یا سرمایه) ،شیوه های گوناگون زندگی بوجود می آید .در نتیجه تفاوت در
شیوۀ زندگی ،کلید تمایز پایگاه ها در جوامع نوین است .کسانی که مالک درآمد تولیدی خویش هستند ،به نسبت استفاده ای که از
دارایی خود می برند ،با یکدیگر نیز تفاوت دارند .برای نمونه؛ یک سهامدار ممکن است به طبقۀ اجاره دهندگان و یا کارفرمایان
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تعلق داشته باشد .اجاره دهندگان یا طبقۀ مالکان0کسانی هستند که از درآمد ثابت ناشی از سرمایه گذاری ها یا سپرده های
اعتباری ،به دور هستند؛ افرادی که زمین ها را در کنترل خود داشته و درآمد خویش را از کشاورزان اجاره نشین(که در آن زمین ها
کار می کنند) دریافت می دارند .در باور وبر ،کسانی مانند تاجران ،صاحبان کشتی و بانکداران؛ یعنی همان کسانی که صاحب مال
التجاره بوده و فعا لیتی تجاری انجام می دهند ،کارفرمایان نامیده می شوند .وبر اینان را طبقۀ تجاری 4می خواند زیرا آنان فقط
دارایی خود را برای بدست آوردن سود به کار میگیرند .در نتیجه ،اعضای این طبقه اغلب از قدرت اقتصادی بیشتری نسبت به طبقه
اجاره دهندگان برخوردار هستند(لهسایی زاده.)19 :0133 ،
از دید وبر ،طبقه های نادارایانی که حق امتیاز کمتری دارند ،از افرادی تشکیل یافته که امروزه "کارگران یقه آبی" نامیده
میشوند؛ زیرا مهارت های آنان به گونه ای ابتدایی ،دربر گیرندۀ کار بدنی است .وبر بدون هیچ توضیح بیشتری بیان داشته که
اینگونه افراد می توانند به 1گروه تقسیم شوند :کارگران ماهر ،نیمه ماهر و بدون مهارت (همان به نقل از وبر.)10 :
ماکس وبر ،در طرح مفهومی خود از ساختار طبقاتی از دستۀ دیگری به نام "طبقه های اجتماعی" 1سخن به میان آورده
است(همان) او طبقه های اجتماعی را شامل گروه هایی از مردم می داند که از فرصت های اجتماعی ویژه ای در زندگی خود
برخوردارند(کمالی ) 090 :0104،وبر دریافت کسانی که درآمد تولیدی ندارند ،با وجود در دست نداشتن وسایل تولیدی ،از منابع مهم
سیاسی و اقتصادی برخوردار بوده و به گونه ای می توانند در برخی از طبقه ها جای گیرند .سنجۀ مهمی که وبر در تمایز طبقاتی
میان ناداران ارائه می دهد ،ارزش خدمات و سطح مهارت های آنهاست .در طرح طبقاتی وبر ،این طبقه ها را "طبقه های میانه یا
متوسط" نیز می خوانند .این طبقه از افرادی تشکیل یافته که امروزه "کارگران یقه سفید" نامیده می شوند؛ زیرا مهارت هایی که
آنها به فروش می رسانند دربردارندۀ کار بدنی نیست :صاحب منصبان دولتی مانند سیاستمداران ،مجریان و مدیران تجارتخانه ها،
اعضای مشاغلی همچون پزشکان ،حقوقدانان ،معلمان و روشنفکران و متخصصان(در هر نوع) مانند تکنسین ها ،کارمندان یقه سفید
پایین و کارکنان دولت .چون در جامعه ،تقاضا برای مهارت های این افراد زیاد می باشد ،قدرت سیاسی و اقتصادی آنها ،بیشتر از
کسانی است که کارهای بدنی میکنند(لهسایی زاده.)10 :0133 ،
وبر در واکاوی طبقه های بدون مالکیت و دارایی احساس می کرد که افراد بدون مالکیت ،عموماً در شناخت منافع مشترک و
همگانی خود ناتوان و درمانده هستند .در نتیجه؛ کنش مبتنی بر یک موقعیت طبقاتی یکسان ،اغلب در نقطۀ آغاز خود باقی می
مانده و در حدّ واکنش های توده ای پایان می پذیرد .با این حال وجود تفاوتهایی در فرصت های زندگی به مبارزه های طبقاتی می
انجامید .وبر ،برای مبار زه طبقاتی به شناسایی برخی از متغیرهایی پرداخت که مارکس آنها را بررسی کرده بود .این متغیرها عبارتند
از( :همان) الف – تعداد زیادی از افراد ،باید خود را در شرایط طبقاتی یکسانی در نظر گیرند.؛ ب – از نظر محیطی ،آنها باید تمرکز
داده شوند .؛ پ – اعداف مورد نظر ،باید به وسیلۀ روشنفکران به روشنی بازگو شود ؛ ت – مخالفان ،باید به روشنی شناسایی شوند.
در دیدگاه ماکس وبر ،پایگاه اجتماعی به ارزیابی مردم از یکدیگر اشاره می کند .یک گروه هم پایگاه نیز دربرگیرندۀ افرادی
است که ارزیابی مثبت یا منفی یکسانی از موقعیت اجتماعی خویش دارند .وبر ،مفاهیم پایگاه و گروه های هم پایگاه را برای
تشخیص و تمایز موقعیت اجتماعی از موقعیت مالی به کار می برد .تفاوت قطعی میان طبقه و پایگاه اجتماعی ،ناشی از دو مسئله
است؛ از سویی به دلیل اینکه درآمد به دست آمده از حرفۀ شخص ،توانایی خرید کاال و لذت بردن از آن را فراهم می آورد .بنابراین
عضویت طبقاتی بطور عینی برمبنای محاسبۀ پولی ساده ای تعیین می شود .از سوی دیگر بدان دلیل که پایگاه و موقعیت اجتماعی
بر مبنای ارزیابی های شخصی مردم از یکدیگر استوار است؛ لذا عضویت فرد در یک گروه اجتماعی همیشه به طور ذهنی تعیین
میشود .در مجموع؛ از نظر وبر ،کنش انسان ها پیش از آنکه رفتاری برحسب منافع اقتصادی آنها باشد ،متضمّن رفتار آنها به عنوان
اعضای یک گروه یا کسانی است که در یک شیوۀ زندگی و سطحی از موقعیت اجتماعی همکاری دارند .ماکس وبر چند اصل
نظری مهم دربارۀ قشربندی اجتماعی اجتماعی جوامع غربی نوین ارائه کرده است .این موارد عبارتند از( :همان)29 :
 -0هرچه تفاوت های پایگاهی بیشتر بر اساس سنجه های نسبی استوار بوده و هر اندازه اینگونه معیارها برجسته تر باشد،
گستره وشدت تبعیض نسبت به کسانی که شیوۀ زندگی دیگری دارند ،بیشتر خواهد بود.
 -4در یک نظام اجتماعی هرچه میدان تغییر تکنولوژیکی کمتر باشد ،نظم قشربندی ثبات بیشتری داشته و سطح یگانگی
اجتماعی نیز پایین تر خواهد بود.
پس؛ از دید وبر مردم به گونه ای رفتار می کنند که شیوۀ زندگی خود را از دخالت و دست درازی دیگران ،در مراتب پایین تر
اجتماعی در امان نگه دارند .همچنین ،وی بر این باور بود که پیشرفت تکنولوژی ،تکمیل کنندۀ انتقال نظام قشربندی از تملک بر
زمین به مالکیت سرمایه است .به طور کلی ،نظریه های وبر در پیرامون قشربندی اجتماعی اگرچه در راستای ردّ اندیشه های
مارکس است؛ امّا تأیید نظر ما رکس در مورد شرایطی است که در آن افراد بدون مالکیت به پراکندگی ناعادالنۀ منابع در یک جامعه
1 Property class
2 Commercial class
3 Social classes
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به عنوان اقدامی ناپسند نگریسته و کوشش خواهند کرد که آنرا تغییر دهند .ریشه ها و باورهای ماکس وبر درباره قشربندی به دلیل
ویژگی ترکیبی آن ،تأثیر زیادی بر نظریه های امروزین قشربندی اجتماعی گذاشته است .کارکردگرایان؛ بیشتر بُعد پایگاه اجتماعی
را از ماکس وبر گرفته اند؛ در حالی که برخوردگرایان امروزی بیشتر از باورهای وبر در زمینۀ تضاد در نظام های بوروکراسی بهره
جسته اند .دیدگاه ماکس وبر ،در واقع انتقاد مثبتی از نظریه های مارکس بوده است .وبر بر پیچیدگی و دوقطبی بودن ماهیت
نابرابری در جوامع امروزی تأکید داشت .وی این نکته را در مفهوم بندی طبقه ها بر چند اساس امّا در هر گروه به صورت قطبی،
نشان داده است .در ساختار جوامع امروزین ،مسئلۀ بوروکراسی و بوروکراتها برای وی مهم است .او دید انتقادی به بوروکراسی
امروزی دارد .در مجموع؛ دیدگاه وبر دیدگاه غیرانتقادی-برخوردی است و در واقع ترکیبی می باشد .نظریه های ماکس وبر نیز به
شدت بر جامعه شناسی قشربندی اجتماعی امروزی اثر گذاشته است ،به گونه ای که امروزه تعداد زیادی از جامعه شناسان بر پایه
نظریه های وی ،دیدگاه ترکیبی یا تلفیقی در قشربندی اجتماعی برپا داشته اند(همان).

نتیجهگیری
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پژوهش حاضر کوششی بود برای بررسی آراء و نظرات ماکس وبر؛ جامعه شناس آلمانی در خصوص قشربندی و نابرابری های
اجتماعی .همانطور که مشاهده شد ،وبر همانند مارکس دیدگاهی تکاملی-تاریخی دارد .رویکرد وبر به قشربندی اجتماعی بر مبنای
تحلیلی که مارکس پرورانید بنا میشود ،ولی او این تحلیل را شرح و بسط داد .یکی از جنبه های مهم تحلیل وبر این است که
قشربندی را به عوامل اقتصادی تقلیل نمی دهد بلکه آن را چند بٌعدی می بیند .وبر برخالف مارکس سعی کرده تا از جبر اقتصادی
و تحلیل تک بعدی فاصله بگیرد و ابعاد چندگانۀ قشربندی اجتماعی را جدا کند .او معتقد بود که میتوان منزلت اجتماعی را از
موقعیت طبقاتی فرد و موقعیت سیاسی را نیز از پایگاه اقتصادی تفکیک کرد .وبر همچون مارکس عقیده داشت که مالکیت اموال و
ثروت ی کی از مالک های اساسی در تفکیک طبقه اجتماعی می باشد ،اما این وضعیت را یک وضعیت احتمالی و نه وضعیتی جبری
و حتمی میدانست .جامعه شناسی قشربندی اجتماعی وبر واکنشی به جامعه شناسی مارکس است؛ امّا تکمیل کنندۀ آن نیز میباشد.
وی نابرابری های اجتماعی را بصورت تضاد و برخورد می دید البته نه بدین معنی که تضاد موجود میان مالکان وسایل تولید و
کارگران ،تنها تضاد یا مهم ترین تضاد جوامع نوین است .وبر تفکیک طبقاتی را غیرطبیعی و ناشی از شرایط اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی سازمان زندگانی بشر میداند و نه ناشی از خصوصیات طبیعی ،جسمی ،ذهنی و . ...وبر سه نوع ترتیب برای درجه بندی
گروهها و اشخاص قائل است؛ نخست ترتیب اجتماعی که عبارت است از منزلتهای مختلف که به تفاوت در امتیازات اجتماعی
مبتنی است .دوم نظام اقتصادی است که به بهرهمندی ناشی از تفاوت در مالکیت یا عدم مالکیت اشاره دارد .سوم ترتیب قانونی یا
سیاسی یعنی اختالف در قدرت سیاسی و قانونی می باشد .به عقیدۀ وبر قشربندی یک خصوصیت غیرقابل اجتناب جامعه است و
معتقد است رقابت که از خصوصیات بازار اقتصادی است ،موقعیت های مختلف برای اقشار پدید می آورد و چون همه نمی توانند
یک اندازه توفیق یابند ،به ناچار اختالف طبقاتی پیش خواهد آمد .همچنین اختالف در قدرت سیاسی و پرستیژ به ناچار به اختالف
در مرتبه و منزلت اجتماعی می انجامد.
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