
 

   161-188، صص 1387بهار و تابستان انشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد،       مجلة علوم اجتماعي د

 8/11/1387:           تاريخ تصويب28/7/1387:      تاريخ دريافت

 در ميان دو گروه توده و نخبه جامعه در انزواي اجتماعيسنجش و مقايسه ميزان پيامدهاي 

  دوران سازندگي و اصالحات

  
  )نويسنده اصلي( يسيد حسن حسين

  مجيد فوالديان

  زينب فاطمي امين

  چكيده

ـاوت كـه دو ر                      مقاله يس جمهـور   يـ  حاضر بر آن است تا بـا توجـه بـه دو سياسـت اجتمـاعي متف

ـاي محمـد خـاتمي            ( انپيشين ايـر   ـاي هاشـمي رفـسنجاني و آق ـال    8در طـول    ) آق دوران رياسـت    س

ـاعي  سنجش و مقايسه ميزان پيامدهاي « به ،خود در پيش گرفتند  جمهوري    در ميـان دو  انـزواي اجتم

ـاد پيامـدهاي انـزواي                  . بپـردازد  »گروه تـوده و نخبـه جامعـه ايـران          در ايـن راسـتا ابتـدا بـه بررسـي ابع

 »احساس عجـز  «،  »يياحساس تنها «،  »احساس يأس «ه شده است و چهار بعد اساسي        اجتماعي پرداخت 

شـاخص   سـپس .  اسـت  يامدهاي انزواي اجتماعي تعيين گرديـده     به عنوان ابعاد پ    »تحمل اجتماعي «و  

يس يـ نگـرش هـايي كـه در دوران دو ر    هاي پيامدهاي انزواي اجتماعي در دو پيمـايش ارزش هـا و           

روش تحليـل  بـا  )) مـوج دوم  (1382 و 1374ظرسنجي ملي سال هاي     دو ن (جمهور انجام شده است   

ـان دو گـروه تـوده و نخبـه محاسـبه              قـرار گرفتـه اسـت و ميـزان شـكاف             مورد بررسـي   ثانويه  در مي

  نتـايج ايـن پـژوهش    .مقايسه قرار گرفته انـد ازندگي و اصالحات مورد   در دوران س  ها   گرديده و آن  

 »يـأس اجتمـاعي  «ي آقاي خاتمي در برخي از شاخص هاي حاكي از آن بود كه هر چند سياست ها   

از جمله رضايت از خانواده، رضايت از وضع سالمتي و رضايت از وضع شهر محـل زنـدگي موفـق         

تمـاعي در دوران ايـشان حـاكي         اما ديگر شاخص ها و معرف هاي پيامدهاي انـزواي اج           ،بوده است 

از سوي ديگر شـكاف نظـر ميـان         .  توده است   در ميان هر دو گروه نخبه و       »احساس يأس «ايش  از افز 

گونـه اي ديگـر     ه   نتايج بـ   »احساس تنهايي «در بعد    .اين دو گروه نيز در اين دوران افزايش يافته است         

 امـا  ،شدت خود را بيگانه و تنها احساس مي كـرد       ه  در حالي كه در دوران سازندگي قشر نخبه ب        . بود

ـاتواني    «در بعد . ه بسيار كاسته شددر دوران اصالحات از احساس تنهايي اين گرو    احـساس عجـز و ن
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 عملكرد دولت آقاي خاتمي در مقايسه با دولت آقاي هاشـمي رفـسنجاني بـسيار ضـعيف            »اجتماعي

امـا   .تر بوده است، زيرا هر دو گروه نخبه و توده احساس عجزشان در اين دوره افـزايش يافتـه اسـت          

 نكتـه قابـل     . آقاي  خاتمي مشاهده مي كنيم      ر دوران  افزايش ناچيزي را د    »تحمل اجتماعي «در مورد   

ـامالت بـرون    را ن مالحظه در اين باب شكاف ميان نظر توده و گـروه نخبـه اسـت كـه آن           اشـي از تع

  . گروه نخبه نسبت به توده دانستيمگروهي بيشتر

ـاعي، احـس     : ها  كليدواژه دوران سـازندگي، دوران    اس يـأس، احـساس تنهـايي،        انـزواي اجتم

  اصالحات

  مقدمه

هـاي   هـاي جامعـه تفـاوت      افراد تحصيل كرده و نخبه جامعه به لحاظ نگرشي و رفتاري بـا ديگـر گـروه                

د باعـث ايجـاد دگرگـوني هـاي مثبـت و تحـول و رشـد              نها اگر كم و سطحي باش      اين تفاوت  .اساسي دارند 

  .دنمي شو جامعه

دم درك نخبگـان از جانـب       بـساماني هـاي بـسياري از جملـه عـ           اگر اين شكاف عميق گردد باعث نا       اما

بـه همـراه   دي را از جملـه عـوام زدگـي تـوده     اين امر مشكالت زيا  . ها در جامعه مي گردد     توده و انزواي آن   

  .خواهد داشت

 ايـران بـيش از      بروز شكاف ميان نخبگـان و مـردم در جوامـع جهـان سـوم از جملـه                  به طور كلي احتمال   

ادي و فرهنگي در ايـن جوامـع، چنـان سـريع اسـت كـه              اقتص ، زيرا تحول اجتماعي   كشورهاي صنعتي است،  

زاويه شـكاف و تفـاوتي كـه     مطالعه زمينه هاي گوناگون    .منجر به جدايي گزيني بيشتر اين دو گروه مي شود         

ميـق  ميان نخبگان و مردم در آن زمينه ها وجود دارد و نيز سير تحول اين شكاف مي توانـد مـا را بـه درك ع             

  . )55:1378گودرزي،عبدي و( كندتري از جامعه خود رهنمون

ـت              ، ايرانيـان    در ايران پس از انقـالب      مـردم ايـران پـس از       . نددوران پـر فـراز و نـشيبي را پـشت سـر گذاش

در ايـن سـال آقـاي هاشـمي     .  يعني پس از اتمام جنگ ثبات نسبي را تجربه كردنـد   1368انقالب تنها از سال     

 ايـران بـر سـر    ريس جمهـو يـ  دو دوره بـه عنـوان ر  توانست سازندگي هاي مبتني بر شعار رفسنجاني با سياست  

رزاقـي  و 2000پـسران ،  (هاي كالن دولت ايشان بيشتر بر توسعه صنعتي كشور استوار بـود           سياست .كار باشد 

ه  اين دولت را در امور فرهنگي و سياست خارجي بـا عـدم توفيـق روبـ    ،شايد اين يك جانبه نگري   و )1374،
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، مـردم ايـران      سال دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي رفـسنجاني        8 از پايان     و پس  1376از سال  .رو نمود 

ي فرهنگـي و  ي خاتمي از همان ابتدا بـا شـعارها    دولت آقا  . جمهور برگزيدند  رييسعنوان  ه  آقاي خاتمي را ب   

هـاي   طور كلـي سياسـت    ه   ب .)1385 دالويز، و1379 حنفي، و1381وزيري،  ( نخبه گرا كار خود را آغاز نمود      

  .بستر مناسبي را براي بهبود وضعيت نخبگان كشور فراهم نمودوران با توجه به قشر حاكم در آن اين د

 جمهـور پيـشين ايـران    ريـيس تحقيق حاضر بر آن است تا با توجه به دو سياست اجتماعي متفاوت كه دو  

 در اعيانـزواي اجتمـ  ميـزان پيامـدهاي   «  و مقايـسه  سال حكومت خود در پيش گرفتند به سـنجش    8در طول   

-1368( در دوره رياسـت جمهـوري آقايـان هاشـمي رفـسنجاني      ميان دو گـروه تـوده و نخبـه جامعـه ايـران           

  .، بپردازد»)دوران اصالحات(  )1384-1376(و محمد خاتمي) دوران سازندگي ( )1376

هــاي ايرانيــان كــه اولــي  هــا و نگــرش خوشــبختانه وجــود داده هــاي دو پيمــايش ملــي در بــاب ارزش 

 يعنـي اواخـر     1381در اواخر دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني و دومي در سال             1374درسال

هايي بر اسـاس گويـه هـاي      تا با ساخت مقياسسازد ما را قادر مي     حكومت آقاي خاتمي، انجام گرفته است     

ني و  دو دوره رياسـت جمهـوري آقايـان هاشـمي رفـسنجا             در  را انـزواي اجتمـاعي   اين دو پيمايش پيامدهاي     

  . مورد مقايسه و ارزيابي قرار دهيم»تحليل ثانويه«محمد خاتمي  با روش 

  الت تحقيقسؤا

 سـنجش ميـزان پيامـدهاي     عبـارت اسـت از  دنبال پاسخ آن هـستيم ه  ب ول اين مقاله  سي كه در ط   ال اسا سؤ

هاشـمي  مقايـسه در دو دوران رياسـت جمهـوري آقـاي        درانزواي اجتماعي در دو گروه نخبه و توده جامعه          

مـي خـواهيم بازتـاب عملكـرد دو          كـه    ،)دوران اصـالحات  ( و آقـاي خـاتمي    ) دوران سـازندگي  (رفسنجاني

در جامعـه   انـزواي اجتمـاعي      ةهاي مختلفي كه در پيش گرفتند بـر مـسئل           جمهور را با توجه به سياست      رييس

  : در نظر داريمالت زير را در مقاله حاضربر اين مبنا سؤا. بسنجيم

سـازندگي و  اي انزواي اجتماعي در دو گروه نخبـه و تـوده جامعـه بـه تفكيـك در دو دوره          پيامده ميزان -1

   چقدر است؟اصالحات

 انـزواي چـه تحـولي يافتـه          پيامـدهاي  شكاف ميان نخبگان و توده ها در اين دو دوره در ابعـاد گونـاگون               -2

 است؟
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 انـزواي اجتمـاعي   ر بعـد    كدام نوع سياست اجتماعي توانسته است شكاف ميـان نخبگـان و تـوده هـا را د                  -3

 كاهش دهد؟

  روش تحقيق

 و بـا    »هـا در ايـران     ها و نگـرش    ارزش«هاي ملي    بر اساس پژوهش  ،  1»تحليل ثانويه « حاضر با روش     مقاله

زيـر نظـر   ) مـوج دوم  (1382 توسـط دكتـر منـوچهر محـسني و    1374هاي  محوريت دو نظر سنجي ملي سال   

  . شده است، صورت مي گيرد انجامدفتر طرح هاي ملي وزارت ارشاد اسالمي

  تعريف و دسته بندي گروه ها

هـايي در خـصوص    براي تحليل ثانوي شكاف ميان نخبگان و تـوده مـردم علـي االصـول بايـد پـژوهش           

 متكي بر انـدازه گيـري متغيرهـاي         هاي موجود عموماً   از آنجا كه پژوهش   . نخبگان و مردم وجود داشته باشد     

 را مي تـوان بـه عنـوان عامـل اصـلي و تعيـين       »سطح تحصيالت«ين متغيرها،  شناخته شده هستند، لذا در ميان ا      

 داراي تحـصيالت عـالي نيـست و         گرچه هر نخبه اي الزامـاً     . كننده در تفاوت ميان نخبگان و مردم تلقي كرد        

 نخبـه نمـي باشـد، ولـي بـه نظـر مـي رسـد كـه در ميـان           بر عكس هر فردي كه تحصيالت عـالي دارد الزامـاً         

بدين منظور ميان دو گروه     . وجود بهترين مالك براي تشخيص اين گروه سطح تحصيالت است         متغيرهاي م 

 از سـوي ديگـر،   » داراي تحصيالت ابتـدايي يا سواد و بي«  از يك سو و افراد»داراي ليسانس و باالتر «از افراد   

ان اين دو گـروه     حسب حداكثر و حداقل شكاف مي      بر  مقايسه و  انزواي اجتماعي در ابعاد گوناگون پيامدهاي     

   2.گيرد در دو دوره رياست جمهوري آقايان هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي تحليل صورت مي

                                                

اده هاي تحقيقات پيشين يا داده هايي است كه توسـط افـراد ديگـر توليـد و                  تحليل ثانويه بررسي مجدد د    ـ  1

جمع آوري شده است، از جمله مزاياي تحليل ثانويه اين است كه محقق را بـه تفكـر بيـشتر دربـاره مطالـب                  

اساسي و اهداف نظري وا مي دارد و  مي كوشد تا در مـورد مـسائل روش شناسـي و گـردآوري داده هـاي                 

  ) .308:1377بيكر، ( كند، و اين خود يكي از داليل اعتبار باالي اين روش است جديد مطالعه

علت انتخاب گروه دوم بر مبناي افراد داراي تحصيالت ابتدايي و كمتر اين است كه حدود نيمي از مردم ما را اين گروه  -2

اين گروه به عنوان توده مردم تلقي . نمايان ساختها و افراد تحصيل كرده را بهتر مي توان  تشكيل مي دهند و نيز فاصله ميان آن

  ).60:1378عبدي و گودرزي،(مي شوند
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بـدين معنـا كـه افـراد     . تحصيالت تفكيك شده اند  بر حسب متغير،ها و گويه هاي پاسخ داده شده      السؤ

و افـراد داراي    )  تـوده  گـروه (سواد و داراي تحصيالت ابتدايي و كمتر در يك مقولـه گنجانـده شـده انـد                 بي

هاي ايـن دو گـروه بـا     قرار گرفته اند و پاسخ) گروه نخبه(تحصيالت كارشناسي و باالتر در يك مقوله ديگر      

  . ديگر مقايسه شده است يك

بـدين معنـا كـه در       . خاب شـده اسـت    ال انت  ها بر حسب چگونگي طرح سؤ      ال هاي داده شده به سؤ     پاسخ

 ميـاني حـذف گرديـده    و مـوارد  تـر باشـد    شده است تا مقايسه راحت    هاي طيفي دو سر طيف انتخاب        السؤ

  .)60:1378گودرزي،عبدي و( اند

  :ين صورت تدوين گرديده استال زير بد به عنوان مثال سؤ
  

  طور كلي از زندگي چقدر احساس رضايت مي كنيد؟ه ب: س
  

  راضي  ناراضي  

  46  19  توده

  54  7  نخبه
   

ديگـر ضـرب و    ، طرفين جدول فوق در يك     تالف نظر ميان دو گروه     شكاف و اخ   براي پيدا كردن ميزان   

  : بر هم تقسيم شده اند

                                                                          18/3
746

5419
≡

×

×                              

 برابـر بيـشتر از گـروه    18/3كه گروه نخبـه  ست  بدان معناهرقم  حاصل نشان دهنده ميزان تفاوت دو گرو  

در ضمن الزم به ذكـر اسـت كـه ارقـام جـدول بـه درصـد               . ديگر از زندگي خود احساس رضايت مي كنند       

  .نوشته شده است

  چارچوب نظري

 هـاي  انزواي اجتماعي واقعيتـي اسـت فكـري كـه در آن فـرد عـدم تعلـق و انفـصال كـاملي را بـا ارزش                     

 معتقـد اسـت كـه انـزواي        »كـوهن « همچنـين    .)68:1370محـسني تبريـزي،     (دمرسوم جامعه احساس مي كنـ     

 » عقايـد افـراد دربـاره موضـوعات مهـم     ايـده و «كـه  اجتماعي معادل بيگانگي فرهنگي است و نشان مي دهد          
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خـود بـر    برخـي ديگـر در تعريـف        . تفـاوت دارد  ...) وطنـان و   دوستان، خويـشاوندان و هـم     (چقدر با ديگران    

       ب كيد مي كنند و در اين زمينه معتقدند كه افـراد منـزوي قـادر نيـستند در قالـ         اجتماعي تأ  شبكه هاي   اهميت  

  ).4:1383چلبي و امير كافي، (شبكه هاي اجتماعي انسجام يابند

  مفهوم سازي انزواي اجتماعي 

.  اسـت  »هو جامعـ  ) هـا (فـرد بـا سـاير افـراد، گـروه           ) ات(نبود يا ضعف اتصال      «انزواي اجتماعي به معناي   

 در تعريف فوق مـا را نـاگزير مـي سـازد كـه بـراي مـشخص نمـودن             »)ات(فقدان يا تضغيف اتصال    «اهميت

فضاي مفهومي انزواي اجتماعي و ابعاد آن ابتـدا نحـوه و چگـونگي وصـل و اتـصال فـرد را بـه سـاير افـراد،                           

هـا بحـث    قـدان و تـضعيف آن  با انجام چنين كاري است كه ما مـي تـوانيم از ف         . و جامعه قرار دهيم   ) ها(گروه

  ).14:1382امير كافي، (1كنيم

 يكـي از طريـق ايجـاد ارتبـاط بـا سـاير              يـق بـا جامعـه رابطـه برقـرار مـي كنـد؛             به طور كلي فرد به دو طر      

گروه ها، دو فرصت مزبور به فـرد اجـازه مـي دهنـد تـا            جامعه و ديگري از طريق عضويت در       گران در  كنش

  ).243 :1375چلبي، (ركت خود را در جامعه افزايش دهدبيشتر به جامعه وصل شود و مشا

هـا را مـي تـوان در قالـب اصـطالحاتي نظيـر               هر دو راه بر روابط و اتـصاالت عينـي داللـت دارنـد و آن               

بــه نيــز ) شـبكه هــاي رسـمي   (3»مـشاركت رســمي «و ) شــبكه هـاي غيــر رســمي  (2»مـشاركت غيــر رسـمي  «

اقـوام و خويـشان، دوسـتان و    ( تمـاس فـرد بـا سـاير افـراد      مشاركت غير رسمي نـاظر بـر فراوانـي      . كارگرفت

                                                
دو نوع ارتباط و اتصال را از هم تفكيك » ارگانيكي«و » مكانيكي« مي توان به پيروي از دوركيم بر مبناي دو نوع همبستگي ـ1

كه در همبستگي  در حالي. يم به جامعه مرتبط مي شودگونه واسطه اي، مستق بر اساس همبستگي نوع اول، فرد بدون هيچ«: نمود

هنگامي كه دوركيم ). 142: 1378دوركيم، (نوع دوم وابستگي فرد به جامعه به دليل وابستگي اش نسبت به اجزاء سازنده است

قدام به خودكشي هر چه پيوندهاي افراد با جامعه كمتر باشد، احتمال اينكه ا«در بررسي خودكشي به طرح اين نكته پرداخت كه 

او براي سنجش شدت و ضعف پيوندها وجه خود را به . هر دو نوع ارتباط واتصال را مدنظر داشت» .بكنند بيشتر خواهد بود

در واقع دوركيم حوزه هايي را انتخاب كرد كه . اجتماع كوچك خانواده، اجتماع مذهبي و اجتماع سياسي معطوف داشت

  .ود داشت، اما مي توانست در اثر عوامل مختلف تغيير كندامكان بالقوه ارتباط و اتصال وج

2- information participation 

3-formal participation  
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در جامعه اسـت و مـشاركت رسـمي بـه زمينـه فعاليـت او در انجمـن هـاي داوطلبانـه             ...) آشنايان، همكاران و  

  ).2000روس و سانگ، (مرتبط است

ا     به هر شكل از تعاريف فوق روشن است كه انزواي اجتماعي مي تواند پيامـدهاي وخيمـي بـراي فـرد يـ                  

مخصوصاً اگر اين افراد يـا گـروه هـا عامـل اصـلي تكامـل جامعـه در ابعـاد                 . گروه هاي اجتماعي داشته باشد    

هــا در جامعــه باعــث بــه وجــود آمــدن فــضايي  گــاه انــزواي آن آن) ماننــد گــروه نخبگــان(گونــاگون باشــد 

  .ي گرددپوپوليستي و بستري مناسب براي رواج خرافات و يا ايجاد حكومت هاي خودكامه م

  پيامدهاي انزواي اجتماعي 

 ي و رسـمي در جامعـه محـروم مـي سـازد،     بدون ترديد انزواي اجتماعي افراد را از مـشاركت غيـر رسـم         

، از تبـادل پايـدار و   )18-20 :2001فيگـوئرا، (  را كاهش مـي دهـد      2»دلبستگي اجتماعي « و   1»مبادله اجتماعي «

 موجـب  ،)242 :1378دوركـيم،  (گيري مي كنـد   به كل جلومي افكار و احساسات از كل به فرد و از فرد        يدا

 و )158 :1375چلبـي، (متقارن گرم و همچنين روابـط گفتمـاني مـي شـود    و مبادالت ناتضعيف يا قطع روابط     

فرصت هـاي مناسـب را بـراي بـا     . از احساس مشاركت در روابط گرم، صميمي و انساني جلوگيري مي كند           

 و )8: 1972پـاپلين، ( سلب مي كنـد  6 و با هم بودن    5، با هم تجربه كردن    4، با هم كار كردن    3هم زندگي كردن  

  ). 5: 1378گيدنز، (  روابط طوالني، پايدار و عميق را غير ممكن مي سازدنهايتاً

س و  يـأ  احـساس جملـه احـساس تنهـايي، احـساس عجـز،     موارد ياد شده مي توانند پيامدهاي مختلفي از       

اميــر (هــا بيــشتر خــواهيم پرداخــت امــه بــه آنته باشــند كــه در ادكــاهش تحمــل اجتمــاعي را بــه دنبــال داشــ

  .)1382كافي،

                                                
1- social exchange  

2- social attachment 

3- living together  

4- working together  

5- experiencing together 

6- being together 
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 و اخـتالل در     1 معتقد است كه احـساس تنهـايي از نقـص در روابـط نزديـك               »كلرمن«: احساس تنهايي 

 اسـتدالل مـي كنـد       »هالورسـن « ).1986كلرمن،( ناشي مي شود   3 يا انسجام اجتماعي   2هم بندي هاي اجتماعي   

 و در سطحي محدودتر بـا ميـزان و كيفيـت روابـط دومـين و            4 با ميزان روابط اوليه    ةًي عمد هاياحساس تن « :كه

   .)1: 2001هالورسن،(» يعني مشاركت در بازار كار و فعاليت هاي مدني ارتباط دارد5سومين

كيد مي كنند، احساس تنهايي را از نقطـه نظـر شـبكه             قان كه بر اهميت حمايت اجتماعي تأ      بعضي از محق  

ـبكه هـا      در اينجا قضيه اساسي . ي تبيين مي نمايند   اجتماع و ، ماننـد انـدازه    اين اسـت كـه خـصايص سـاختي ش

 فـرض بـر ايـن اسـت كـه ميـزان و فراوانـي          6در مـدل سـاختاري    . ثر مـي سـازد    تراكم، احساس تنهايي را متـأ     

ـترس اسـت، كمتـر از آن چيـزي اسـت كـه بـراي فـرد معمـ                ولي حمايت اجتماعي كه براي فرد تنها قابل دس

  .)137:1382امير كافي،(فراهم مي باشد

نتايج برخي از تحقيقات نشان مي دهد افراد نه تنها در حالت انزوا از ديگران احـساس تنهـايي مـي كننـد،        

                كننــد فاقــد روابــط اجتمــاعي دوســتانه هــستند نيــز بــه ايــن احــساس دچــار   مــي بلكــه هنگــامي كــه تــصور 

  ).1372بركوويتز، (مي شوند

س اجتماعي و احساس عجز اغلـب بـه كـاهش          در تبيين يأ  : و احساس عجز  ) نااميدي(س اجتماعي   يأ

فـصل يـا وصـل نـاقص افـراد در           . متقارن گرم اشاره مي شود    ختالل در روابط و مبادالت نا     روابط حمايتي و ا   

وابـط  جامعه، بريـدگي اجتمـاعي، عـدم امكـان ارتبـاط منطقـي و مـشروع در سـطوح جامعـه و اخـتالل در ر              

س يـأ در ابعاد معرفتي، مادي و منزلتـي در شـبكه روابـط اجتمـاعي،               ) روابط امداد رساني داوطلبانه   (اجتماعي  

  .اجتماعي و احساس عجز را تشديد مي نمايد

هر چقدر در سـطوح مختلـف شـبكه روابـط اجتمـاعي جامعـه، روابـط امـداد رسـاني در ابعـاد مختلـف                     

اعـاده  (و منزلتـي    ) دردي هـم (، عـاطفي    )اديكمـك اقتـص   (مـادي   ،  )راهنمايي، مـشاوره و آمـوزش     (تي  معرف

                                                
1- Intimate relation 

2- social connectedness 

3- social integration 

4- primary relations 

5- scondary and tertiary relations 

6- structural model 
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امـداد  . س اجتمـاعي و احـساس عجـز كـاهش مـي پـذيرد       يأبيشتر باشد به همان نسبت ميزان   ) كرامت انساني 

ـتي                           رساني در روابط حمايتي به افرادي كه به هر دليلي در يكي از ابعاد مزبـور محـروم بـاقي مانـده انـد، فرص

ستعدادهاي منحصر به فرد را شكوفا سازند تا بتوانند در جهت خيـر جمعـي گـام بردارنـد     دوباره مي دهد كه ا  

  ).158 :1375چلبي، (

ـبكه هـاي اجتمـاعي   « و  1»تعامل اجتماعي «تحمل اجتماعي به سطح     : تحمل اجتماعي   بـستگي  2»تنوع ش

. هش مـي پـذيرد  تحمل اجتماعي با توسعه شبكه اجتماعي فرد افـزايش مـي يابـد و بـا تـضعيف آن كـا                 . دارد

پيوستن به انجمن هاي داوطلبانـه كـه در آن طـرح مـسائل، ابـراز عقيـده و پيـشنهادات، تـصميم گيـري هـا و                       

صـورت مـي گيـرد، تحمـل اجتمـاعي را تقويـت       ) روابط گفتماني(بر مبناي اصل مجاب سازي ... و انتخاب  

 هاي مختلفي باشند كـه داراي اهـداف          وقتي افراد عضو گروه    »پانتام«به اعتقاد   ). 289 :1375چلبي،  (مي كند   

نتـام،  پا(ع ديدگاه هايشان معتـدل مـي شـود     به واسطه تعامل و فشارهاي متقاطو اعضاي متفاوتي هستند، طبيعتاً   

ي استدالل مي كنـد كـه عـضويت در گـروه هـا و اجتماعـات بـسته و                   مبهبه شكل م  » گستونپ«). 160 :1380

  ).2002پگستون،(محدود سطح تحمل اجتماعي را كاهش مي دهد

افراد منزوي و فاقد ارتباط در مقايسه با كـساني كـه بـه شـبكه هـاي اجتمـاعي وسـيع تـر مـرتبط هـستند،                           

  . كمتري در مقابل ديگران متفاوت از خود نشان مي دهندلتحم

گـروه  الزم به يادآوري است كه با توجه به ماهيت متفاوت روابط و پيوندهايي كه فرد را به سـاير افـراد،                      

آنچـه مـسلم بـه    . ها نيز بر روي پيامدهاي مورد بحث يكسان نمـي باشـد        ثير آن  و جامعه متصل مي سازد، تأ      ها

ه شـده در روابـط و پيونـدهاي    ايـ نظرمي رسد تفاوت هايي در نوع، فراواني، شدت و ميـزان حمايـت هـاي ار      

  .اجتماعي وجود دارد

هـا   كـه بعـضي ديگـر از آن        مي كنند، در حالي    ارايهبراي مثال بعضي پيوندها انواع مختلفي از حمايت را          

  ).848: 2000سيمن، ( يك نوع خاص از حمايت اختصاص دارندارايهبه 

 يا سـطح تمـاس بـه بهتـرين نحـو حمايـت هـاي         ديگر  يكقدرت روابط و ميزان دسترسي افراد نسبت به         

 همـاهنگي و كنتـرل، رونـد     ،ه دليل توانـايي گـروه بـراي ارتبـاط         تعامل گروهي، ب  .  شده را تبيين مي كند     ارايه

                                                
1- level of social interaction  

2- diversity of the social networks 
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هايي كه داراي موقعيت هـاي اجتمـاعي هـستند و بـسياري از منـابع                 آن.  را افزايش مي دهد    ءحمايت از اعضا  

پيونـد ميـان افـراد مـشابه        .  كننـد  ارايـه را كنترل مي كنند، ممكن است حمايـت بيـشتري           ) دلي پول، هم (مانند  

كـه پيونـد بـا        به مبـادالت حمـايتي منجـر شـود، در حـالي            كن است بيشتر همدالنه باشد و از اين رو بيشتر         مم

  ).560: 1990ولمان و ورتلي،( مي كندارايهافراد متفاوت دسترسي گسترده اي را به منابع مختلف 

هـا بـر    اجتماعي، قابل پيش بيني اسـت كـه تـأثير آن       بنابراين با توجه به ماهيت متفاوت روابط و پيوندهاي          

مــاعي، احــساس عجــز و تحمــل اجتمــاعي يكــسان نباشــد و در ايــن زمينــه س اجتروي احــساس تنهــايي، يــأ

  .هايي آشكار گردد تفاوت

با تعيين چارچوب نظري و طرح مفاهيم نوبـت بـه مرحلـه اي مـي رسـد كـه طـي آن مـي بايـست مـدل                             

  .تحليلي با واقعيت هاي عيني بازبيني شود و با داده هاي معتبر مورد سنجش قرار گيرد

يندي است كـه خـود از چنـدين فـاز مختلـف تـشكيل شـده                 آات دقيق مستلزم انجام فر    دستيابي به اطالع  

  .است كه از جمله مي توان به تعريف مفاهيم و مقياس سازي اشاره نمود

   1 انزواي اجتماعي پيامدهايتعاريف عملياتي شاخص هاي تشكيل دهنده

ا فقدان احساسات مثبت بـه آن تعريـف         به عنوان انتظارات منفي نسبت به آينده ي       : )نااميدي(يأس اجتماعي   

 آشـكار  پيش بيني آينده، فقـدان انگيـزه و نـوعي دلـسردي كـامالً        عدم   در فضاي مفهومي نااميدي،   . مي شود 

  .است

ثيري در عـالم واقـع نـدارد و بـه            فرد احساس مي كند، كـنش هـاي او تـأ           ست كه  ا به اين معنا  : احساس عجز 

ـيف كننـده عواطـف فـردي اسـت كـه             بـه عبـا   . نتايج مورد انتظار نمي انجامد     رت ديگـر ايـن اصـطالح توص

  .ز اهميت در حيات خود را از دست داده استي كند مهار حوادث و رويدادهاي حاياحساس م

چـه بـه لحـاظ كمـي و چـه بـه لحـاظ        (مطلوب است كه به دنبال نقص  تجربه اي ذهني و نا    : احساس تنهايي 

احـساس تنهـايي در تفـاوت ميـان سـطح تمـاس           . گـردد در شبكه روابط اجتماعي شخص ايجاد مـي         ) كيفي

                                                
  .اين تعاريف بر اساس نظريه ها و فضاي مقاله توسط محققان مشخص شده است -1
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به طور واقعـي از آن برخـوردار اسـت،           هاي اجتماعي كه فرد انتظار دارد يا خواستار آن است و ميزاني كه او             

مـي كنـد كـه قـادر بـه درك درسـت نيـست، از              فردي كه دچار احساس تنهايي است، احـساس       . ريشه دارد 

 الگوهاي اجتمـاعي مناسـب بـراي فعاليـت هـاي مطلـوب مـي باشـد،         جانب ديگران طرد شده است و يا فاقد   

  .فعاليت هاي خاصي كه حس انسجام و فرصت هايي براي نزديكي احساسي فراهم مي سازد

و بـر اسـاس     . بـر پـذيرش تفـاوت هـا بـه عنـوان يـك امـر طبيعـي و واقعـي داللـت دارد                        : تحمل اجتماعي 

گـروه هـاي اجتمـاعي بيـشتري عـضو       داشته باشد و در  ط انجمني بيشتري  چارچوب نظري هر چقدر فرد رواب     

باشد، تحمل اجتماعي اش نيز افزايش مي يابد و بر عكس هر چقـدر فـرد روابطـش بـسته تـر باشـد وتنهـا در                

 .حوزه خانوادگي محدود باشد تحمل اجتماعي اش كاهش مي يابد

ساس عاليق افـراد شـكل مـي      به عضويت در انجمن هاي داوطلبانه مرتبط است كه بر ا          : پيوندهاي انجمني 

 .گيرد

  ها  و مقياس گويه ها،ها  شاخص

هـا و گويـه هـايي         مشخص شدن ابعاد مختلف پيامدهاي انزواي اجتماعي ما مي بايست شـاخص             از پس

كار رفته در دو پيمايش ملي مـورد نظـر اسـتخراج نمـاييم     ه را كه اين ابعاد را مي سنجند از خالل گويه هاي ب           

ـيم تـا هـم مفهـوم مـورد نظـر را       ه ها را ب   آنت گويه ها در برخي از ابعاد        و با توجه به تفاو     گونه اي سازمان ده

 ،به همين منظور ما پـس از چنـد بـار بررسـي و مقايـسه     . بسنجند وهم قابليت مقايسه را در دو دوره به ما بدهند        

   1:براي سنجش هر مفهوم انتخاب نموديم) با اندكي تساهل(ر راگويه هاي زي

                                                
در تحليل ثانويه از آنجايي كه تحقيق در گذشته صورت گرفته است و محقق نقشي در ساخت گويه ها و روند تحقيقات  -1

در مقاله حاضر نيز گويه هاي تحقيقات گذشته . ها روبرو است ندارد، با محدوديت هايي در ساخت مجدد مفاهيم و تحليل آن

از همين رو باالجبار مفاهيمي مركب از گويه هاي مربوط . د استفاده ما نيستندهيچ كدام به طور كامل پوشش دهنده مفاهيم مور

به يأس اجتماعي، احساس عجز، احساس تنهايي، تحمل اجتماعي و پيوندهاي اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته است كه به 

م گويه هاي مشابه را به عنوان  مجبور شدي1382 و 1374دليل عدم شباهت در برخي از گويه هاي اين مفاهيم در سال هاي
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  س اجتماعيمربوط به مفهوم يأ ها وگويه هاي شاخص
  

  1374ها سال ها و نگرش پيمايش ارزش
  )سازندگيدوران (

  موج اول و دوم -ها  ها و نگرش ارزشپيمايش 
  )اصالحاتدوران (

   آيا حاضريد پس از مرگ دوباره متولد شويد؟ -1-1
   نسل هاي آينده از ما خوشبخت ترند؟-1-2

ـال آينـده بيـشتر      5ثروتمندان و فقيـران در    كنيد فاصله    فكر مي  -1-1 س
  شود يا كمتر؟ مي
شـود   سال آينده بيشتر مي5كنيد ميزان جرم و جنايت در       فكر مي  -1-2

  يا كمتر؟

  

   رضايت از خانواده-2
   رضايت از وضع سالمتي -3
   رضايت از وضع مسكن-4
   رضايت از وضع شهر محل زندگي-5
  نعتي كشور چه تغييري كرده است؟سال گذشته توليدات ص5 به نظرشمادر6-1
  سال گذشته توليدات كشاورزي كشورچه تغييري كرده است؟5 به نظرشمادر6-2
  ؟  به طور كلي از زندگي چقدر احساس رضايت مي كنيد-7
  

  

   رضايت از خانواده-2
   رضايت از وضع سالمتي -3
   رضايت از وضع مسكن-4
   رضايت از وضع شهر محل زندگي-5
  ز اوضاع اقتصادي كشور رضايت داريد؟ چه ميزان ا-6
  طور كلي از زندگي چقدر احساس خوشبختي مي كنيد؟ه  ب-7

  

هـايي كـه بـا      در مقابـل هـم آمـده انـد و آن     مشاهده مي كنيـد كـه متغيرهـاي مـشابه عينـاً     در جدول فوق  

 آورده  نجند در مقابـل هـم     ها و گويه هـاي مـشابهي را كـه آن مفهـوم را مـي سـ                  ديگر متفاوتند شاخص   يك

  .شده است
 

  مربوط به مفهوم احساس تنهاييشاخص ها وگويه هاي 
  

  )1374سال(ها  ها و نگرش پيمايش ارزش
  )دوران سازندگي(

  موج اول و دوم -ها  ها و نگرش پيمايش ارزش
  )دوران اصالحات(

                                                                                                                        
مترادف در نظر بگيريم كه اين امر از محدوديت هاي مقاله حاضر است، البته اين نوع محدوديت در هر تحقيقي از نوع تحليل 

  . ثانويه مشاهده مي شود
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   ديگر به سختي مي توان دوست صميمي پيدا كرد؟-1-1
  از كرد؟ مشت خود را پيش هر كس نمي توان ب-1-2
  در دوره ما آدم ها از سابق تنهاترند؟-1-3

ــودهمفكري    -1-1 ــانواده خ ــضاي خ ــك باربااع ــدوقت ي   هرچن
  ميكنيد؟

    شما به خانواده خود چقدر اعتماد داريد؟-1-2
    شما به خويشاوندان خود چقدر اعتماد داريد؟-1-3
    شما به دوستان خود چقدر اعتماد داريد؟-1-4

                       مــا بــراي ســنجش احــساس تنهــايي در دوران ،ل بــاال نيــز مــشاهده مــي شــودطــور كــه در جــدو همــان

  از طرفي به نظر مـي رسـد ايـن سـه گويـه مفهـوم مـورد نظـر را             زيرا   ، استفاده مي كنيم   گويه از سه    سازندگي

فهـوم   بـراي سـنجش ايـن م   1374مي سنجد و از سوي ديگر گزينه هاي مناسـب ديگـري در پيمـايش سـال             

  .موجود نبود

.  گويه از پيمايش موج اول را به كـار گرفتـه ايـم        4 براي سنجش احساس تنهايي      اصالحاتاما در دوران    

مـي سـنجيم و سـپس آن     دوران سازندگي براي مقايسه اين دو دوران نيز ابتدا ميانگين شكاف را در سه گويه  

  . نماييم مقايسه مياصالحاتگويه در دوران  4را با ميانگين شكاف در 

  

  عجز مربوط به مفهوم احساس يگويه هاشاخص ها و
  

  )1374سال(ها  ها و نگرش پيمايش ارزش

  )دوران سازندگي(

  موج اول و دوم -ها  ها و نگرش پيمايش ارزش

  )دوران اصالحات(

   بدون پارتي نمي توان كاري كرد؟ -1-1

  .پولدارها هميشه موفقند -1-2

  يمال مي شود؟اباشد حقش پهركس پول و پارتي نداشته  -1-1

شــته تخــصص داعــده اي معتقدنــد افــراد عــادي هــر چقــدرهم  -1-2

  باشندبه مقامات باالنمي رسند

  . ها را با هم مقايسه مي كنيم يج آن ها را هم معني فرض مي كنيم و نتادر اينجا ما با كمي مسامحه اين گويه
  

  تحمل اجتماعيگويه مربوط به مفهوم 
  

  ) 1374سال(ها  و نگرشها  پيمايش ارزش

  )دوران سازندگي(

  موج اول و دوم -ها  ها و نگرش پيمايش ارزش

  )دوران اصالحات(

  آيا با معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج موافق هستيد؟ -1  آيا با معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج موافق هستيد؟ -1

  



  پنجمسال                         و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد       مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات                    174 

 موجـود  1382سـال  مـوج دوم   در پيمـايش  عي هر چند چندين گويه مناسب  ادر باب مفهوم تحمل اجتم    

  .جز گويه فوق وجود نداشت بديل مناسبي براي مقايسه 1374سفانه در پيمايش سال بود اما متأ

  

  مربوط به نوع روابط انجمنيشاخص ها وگويه هاي 
  

  )1374سال(ها  ها و نگرش پيمايش ارزش

  )دوران سازندگي(

  موج اول و دوم -ها  ها و نگرش پيمايش ارزش

  )دوران اصالحات(

  حضور در انجمن علمي و فرهنگي

  حضور در انجمن خانه و مدرسه

  حضور در انجمن اسالمي

  حضور در انجمن علمي و فرهنگي

  حضور در انجمن خانه و مدرسه

  حضور در انجمن اسالمي

  

دسـت  ه سفانه پس از بررسي و تحليل متغير هاي مربوط به روابط انجمني مشاهده شد كه اطالعـات بـ                متأ

معتبر و مخدوش مي باشـند بـه همـين دليـل      در اين زمينه نا1374 سال، هاها و نگرش ارزشآمده در پيمايش   

  1.ها در اينجا خودداري نموديم از تحليل آن

  

   تحليل يافته ها   و نتايجارايه

 در دو پـژوهش  انـزواي اجتمـاعي  نتايج حاصـل از اخـتالف نظـر و رفتـار در ابعـاد گونـاگون پيامـدهاي         

  .مذكور به صورت زير دسته بندي و تحليل شده است

ـبه شـده اسـت و    ي كه در بخش روشـي توضـيح داده ايـم   ن صورتا به همرقم شكافدر هر مقوله    محاس

  .سپس اين رقم بر حسب هر دوره رياست جمهوري مقايسه شده است

                                                
فعال ) تدايي مي باشند كه بي سواد يا داراي تحصيالت اب( از توده 22/0به عنوان نمونه در باب فعاليت در انجمن اسالمي،  -١

اين در حالي است كه انجمن ها اكثراً در .  از نخبگان اعالم مشاركت در اين انجمن ها كرده اند8/8بوده اند در حالي كه تنها 

  .دانشگاه ها و مدارس فعال هستند
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  ساحساس يأ

ه  منفـي نـسبت بـه آينـده اسـت و بـ          س به عنوان انتظارات    احساس يأ  ،ديمو نيز اشاره نم   طور كه قبالً   همان

 عدم پيش بيني آينده، فقدان انگيزه و نوعي دلـسردي كـامالً            طور كلي در فضاي مفهومي آن نوعي نااميدي،       

  . گويه  مورد تحليل قرار مي دهيم7 اين مقوله را با  اين مقالهما در. آشكار است
         

   دوره رياست جمهوري ميانگين رقم شكاف گويه هاي ارزيابي آينده در دوـ1
  

  **دوران اصالحات   *دوران سازندگي  

  19/2  5/2  رقم شكاف

  )273و360:1379 محسني،(*                         

  )114 و 123:1382 ،يافته هاي پيمايش**(                   
  

    الت مـشابه  نه سـؤا متأسـفا . ترين مقوله سنجش يأس اجتماعي مي باشـد     به عنوان مهم   »نگاه به آينده  «ر  متغي

پيمـايش  الت سـؤا  به همين خاطر ما اقدام بـه سـاخت دو مقيـاس بـر اسـاس      ،باره اين مفهوم وجود نداشت    در

 هـا  هـا در بخـش گويـه هـا و مقيـاس      جزئيات بيشتر مربوط به ايـن مقيـاس    .( نموديم 1382 و سال    1374سال  

  .ر مقياس محاسبه كرديمو سپس ميانگين شكاف را در ميان گويه هاي ه) قابل مشاهده است

دوران اصـالحات  رقم شكاف در اين باره نشان مي دهد كه شـكاف نظـر ميـان نخبـه هـا و تـوده هـا در                       

اما ارقامي كه ما تحليل نموديم حاكي از نگـرش مثبـت تـر هـر          . كاهش يافته است  دوران سازندگي   نسبت به   

هـر دو قـشر   دوران اصـالحات  حالي كه در در .نسبت به آينده استدوران سازندگي دو قشر توده و نخبه در   

  .آينده را منفي تر ارزيابي كرده اند
 

  طور كلي ميزان رضايت شما از وضعيت سالمتتان چگونه است؟ه  ب-2
 

  **دوران اصالحات   *دوران سازندگي  

  راضي               ناراضي    راضي                 ناراضي  

  69  15  66  11  توده
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  نخبه

  

6  

 

79  

  

4  

 

86  

  6/4  2/2  شكاف

  )266:1379محسني، *(   

  )81:1382،يافته هاي پيمايش**(  

نكتـه  .  برابر از توده بيشتر از وضع سالمتي شـان راضـي هـستند     5نزديك به   دوران اصالحات   نخبگان در   

گيـري   مهم در اين باب اين است كه رضايت از وضعيت سالمتي نزد توده نيـز در ايـن دوران افـزايش چـشم      

حـدود   دوران سـازندگي اما به هر صورت شكاف نگرشي ميان نخبگان و توده مـردم نـسبت بـه    .  است داشته

دو برابر افزوده شده است و اين نشان دهنده توجه بيشتر به نخبگان در سياست هـاي مربـوط بـه امـر سـالمت                

جـدا از سياسـت هـاي اجتمـاعي ايـن دوران            هر چند مي توان در اينجا تحليلي        . در دوران آقاي خاتمي است    

 داد و آن هم مربوط به رشد روز افزون تكنولـوژي پزشـكي در جامعـه اسـت و از آنجـايي كـه قـشر        ارايهنيز  

و آزادارمكــي ( تكنولــوژي اســتفاده مــي نمايــدنخبــه جامعــه بــه دليــل نگرشــش بــه ســالمتي بيــشتر از ايــن  

ـين توجـه   و قشر توده به دليل عـدم اسـتطاع      ) 1383چاوشيان، ل اسـتفاده   بـه ايـن مـسائ    كمتـر ت مـالي و همچن

اما آنچه در اينجا براي ما اهميـت دارد افـزايش امنيـت         .كمتري از پيشرفت هاي علمي در اين زمينه مي نمايد         

هـاي اساسـي اميـد بـه        خاطر نسبت به سالمتي در ميان قشر نخبه است و از آنجايي كه سالمتي جـزء مـالك                 

بتـي بـه    نگـاه مث رضايت نداشـته باشـد، قطعـاً   احساس  ه وضع سالمتي خوده نسبت بزيرا كسي ك(آينده است  

س اجتمـاعي كمتـري    ميـزان يـأ  ديدي اميدوارانه بنگـرد قطعـاً   وكسي كه به آينده با )آينده نيز نخواهد داشت  

   .خواهد داشتنيز
 

 

  تان چگونه است؟ طور كلي ميزان رضايت شما از وضعيت زندگي خانوادگيه ب -3
 

  **دوران اصالحات   *ران سازندگيدو  

  راضي               ناراضي    راضي                 ناراضي  
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  توده

  

  نخبه

4  

  

3  

78  

 

84  

6  

  

2  

82  

 

89  

  2/3  4/1  شكاف

  )265:1379محسني، *(

  )79:1382،يافته هاي پيمايش**(

اي اجتمـاعي و رونـد   هـ  اين طور كه از آمار و ارقام مي تـوان اسـتنباط كـرد در ايـن حـوزه نيـز سياسـت            

تحوالت فرهنگي در جامعه رشد خوبي در دوران آقاي خاتمي در ايجاد فـضاي امـن خـانوادگي بـه همـراه                      

 زيرا ما طبق جدول باال افزايش رضـايت از زنـدگي خـانوادگي را در هـر دو قـشر نخبـه و تـوده              ،داشته است 

ي ديگر نارضـايتي در گـروه نخبـه جامعـه     ولي نارضايتي قشر توده كمي افزايش يافته است و از سو       . شاهديم

كاهش را نشان مي دهد و همين امر باعث  گرديده شكاف نگرشي بـه زنـدگي خـانوادگي در ميـان تـوده و             

        يعنـي نخبگـان سـه برابـر بيـشتر از تـوده از وضـع        ( برابـر افـزايش يابـد   سـه  بـيش از    اصالحاتنخبه در دوران    

مـر نـشان دهنـده افـزايش امنيـت روانـي در ميـان نخبگـان در عرصـه          و ايـن ا   ) شان رضايت دارند   خانوادگي

  .خانواده است و اين مي تواند در كاهش يأس اجتماعي در ميان اين گروه عاملي مهم باشد
  

  طور كلي ميزان رضايت شما از وضع مسكن تان چگونه است؟ه ب -4
  

  **دوران اصالحات   *دوران سازندگي  

  راضي               ناراضي    راضي                 ناراضي  

  توده

  

  نخبه

13  

  

15  

63  

 

70  

30  

  

22  

51  

 

55  

  5/1  02/1  شكاف

  )268:1379محسني، *(  

  )82:1382،يافته هاي پيمايش**( 
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بـه شـدت    دوران سـازندگي  نـسبت بـه   اصـالحات طبق آمار فوق نارضـايتي از وضـع مـسكن در دوران         

طـور كـه مـي دانيـد پـس از            همـان :  عامل جمعيتـي   -1: امل باشد اين امر مي تواند از دو ع      . افزايش يافته است  

سياسـت افـزايش فرزنـد در     گذاري صحيح در آن زمان و وجود فضاي انقالبي، انقالب به دليل عدم سياست    

بـاره قاعـده هــرم جمعيتـي مـا بـه نحــوي نامتناسـب پهـن گرديــد و در دوران         جامعـه تـرويج گرديـد و يــك   

ه در آن دوران متولد شده بودند به سن ازدواج رسيدند و بـه همـين خـاطر                   بسياري از كودكاني ك    اصالحات

دليل محـدود بـودن امكانـات و عـدم برنامـه ريـزي در ايـن        ه  ب.ر زمينه مسكن به شدت افزايش يافت      تقاضا د 

مـا طبـق جـدول شـاهد        . هاي پيش از آن مسأله مـسكن در جامعـه مـا بـه حالـت بحـران رسـيد                     سال  باب در 

ـيم               افزايش نارضاي  ا ميـزان نارضـايتي در گـروه      . تي در هر دو گروه توده ونخبه جامعه در اين بـاب مـي باش امـ

دليل پايين تر بودن سن ازدواج در ايـن گـروه اسـت، زيـرا عـده اي         ه  توده بيشتر از قشر نخبه است و آن هم ب         

كـه سـن ازدواج در      (خبه  هاي ابتدايي انقالب بودند به نسبت گروه ن        سال بيشتر از اين گروه كه جوانان متولد      

 دومـين   -2. و مسأله مسكن برايشان حادتر اسـت      . قصد ازدواج دارند  ) دليل ادامه تحصيل باالتر است    ه  ها ب  آن

از آنجـايي كـه دولـت       . هاي دولت آقاي خـاتمي در بخـش مـسكن باشـد            مي تواند مربوط به سياست     عامل

     قـادر بـه    كمبـود بودجـه مواجـه بـود، احتمـاالً     آقاي خاتمي به دليل قيمت پايين نفت در آن دوران با مـشكل     

گيـر   بـه هـر حـال مـا در ايـن بخـش افـزايش چـشم                . سرمايه گذاري مناسب در بخـش مـسكن نبـوده اسـت           

 .بـوده ايـم   و قـشر تـوده و نخبـه شـاهد            در هـر د    دوران سـازندگي   نسبت به    اصالحاتران  دونارضايتي را در    

در . ارضـايتي در دو گـروه نخبـه و تـوده وجـود نداشـت      كـه شـكافي در ميـزان ن     دوران سـازندگي  برعكس  

افـزايش  .  ناراضـي بـوده انـد    بيـشتر ، نسبت به وضع مسكن شان نخبه برابر از گروه5/1 توده اصالحاتدوران  

اين موج نارضايتي اگر راه حلي براي آن انديشيده نشود مي تواند به سرخوردگي و افـزايش يـأس اجتمـاعي         

  .   منجر شود

  

  تان چگونه است؟ ر كلي ميزان رضايت شما از شهر محل زندگيطوه  ب– 5
 

  **دوران اصالحات   *دوران سازندگي  

  راضي               ناراضي    راضي                 ناراضي  
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  توده

  

  نخبه

13  

  

23  

61  

 

51  

9  

  

18  

81  

 

66  

  24/2  1/2  شكاف

  )264:1379محسني، *(

 )83:1382،يافته هاي پيمايش**(

بـا توجـه    .  است اصالحات جالب در اين تحقيق افزايش رضايت از شهر محل زندگي در دوران              از نتايج 

نشين در چند دهه اخير در ايران افزايش چشم گيري داشته اسـت و ايـن امـر مـشكالت     معيت شهربه اينكه ج  

ا در پـي  ر... و مسائل بسياري از جمله حاشيه نشيني، ازدحام جمعيت، افزايش انـواع جـرم، معـضل ترافيـك و      

امـا طبـق آمـار     . اسـت  حدس ابتدايي ما بر اين بـود كـه رضـايت از شـهر محـل زنـدگي كـاهش يافتـه           ،دارد

اين امـر را مـي تـوانيم ناشـي از       . رضايت هر دو گروه نخبه و توده از شهر محل زندگيشان افزايش يافته است             

امـا از سـوي ديگـر ايـن     . د كنيمبهبود مديريت شهري در دوران آقاي خاتمي نسبت به دوران هاي قبل قلمدا           

رضايت در گروه تـوده افـزايش بيـشتري داشـته     ( گروه به نحو يكساني نبوده است افزايش رضايت در هر دو 

   .همين امر باعث افزايش شكاف ميان نظرات توده مردم و گروه نخبه جامعه شده است). است
  

   ميزان رضايت از اوضاع اقتصادي كشورـ6
 

  **وران اصالحات د  *دوران سازندگي  

  راضي               ناراضي    راضي                 ناراضي  

  توده

  

  نخبه

4  

  

7  

77  

 

74  

62  

  

79  

10  

 

1  

  7/12  8/1  شكاف

  )448و449:1379محسني،*(

  )84:1382،يافته هاي پيمايش**(
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ي در دوران افـزايش نارضـايتي در بـاب اوضـاع اقتـصاد          يكي از نتايج حيرت انگيز در اين تحقيق ميـزان           

و همچنين افزايش بسيار شديد شـكاف نظـر تـوده و گـروه نخبـه        دوران سازندگي    است نسبت به     اصالحات

  .جامعه در اين باب است

كـار رفتـه در دو پيمـايش سـال     ه براي تحليل نتايج اين جدول الزم است در ابتدا به تفاوت گويه هـاي بـ              

 طـي دو گويـه از مـردم پرسـيده     1374 پيمـايش سـال    در.  براي سنجش اين مقوله اشاره شـود       1382 و   1374

 بهبود يافته است يـا خيـر؟         توليدات صنعتي و كشاورزي كشور      وضعيت گذشته سال 5به نظرشمادر : شده بود 

در اين باره الزم به توضيح است از آنجـايي كـه قبـل از دوران آقـاي هاشـمي رفـسنجاني كـشور مـا درگيـر                 

رات يـ د دولت ايشان مبتني بر آباداني كـشور بـوده اسـت، مـردم تغي      جنگ بوده است و از سوي ديگر عملكر       

 سال پـيش از آن كـه كـشور مـا در     5 مشاهده و درك نموده اند و به همين خاطر اوضاع را نسبت به   را كامالً 

  .وضعيت صدمات ناشي از جنگ قرار داشته است، خوب ارزيابي كرده اند

اوضـاع اقتـصادي    چـه ميـزان از      به طور كلي به     :  با گويه  اين مقوله    1382از طرف ديگر در پيمايش سال       

دليـل قيمـت پـايين فـروش        ه  از آنجايي كه دولت آقاي خاتمي بـ       .  سنجيده شده است   كشور رضايت داريد؟  

گيـري در   نگـي و سياسـي در دولتـشان، ضـعف چـشم     نفت و همچنـين اولويـت قـرار دادن برنامـه هـاي فره           

  .اندبرآوردن نيازهاي اقتصادي مردم داشته 

 ميـان نخبگـان و تـوده هـا مـي تـوان گفـت كـه بـا افـزوده شـدن براعتبـار و                       7/12اما در تحليل شـكاف      

همراه با گـسترش شـعارهايي از قبيـل شايـسته            اصالحاتشخصيت اجتماعي گروه نخبه در جامعه در دوران         

 از سـوي ديگـر      افزايش چشم گيري يافت اما    دوران سازندگي    ساالري، سطح انتظارات گروه نخبه نسبت به      

بـه همـين دليـل نارضـايتي     . اين انتظارات به دليل مشكالت اقتـصادي و سـاختاري دولـت بـر آورده نگرديـد           

س اجتمـاعي نـسبت بـه آينـده     اين مسئله مي تواند نشان دهنده يأ. گيري را در اين گروه به همراه داشت      چشم

  .  اقتصادي كشور در ميان نخبگان باشد
  

  ي چقدر احساس رضايت مي كنيد؟طور كلي از زندگه بـ 7
 

  **دوران اصالحات   *دوران سازندگي  
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  راضي               ناراضي    راضي                 ناراضي  

  توده

  

  نخبه

7  

  

8  

62  

 

71  

19  

  

7  

46  

 

54  

  18/3  1  شكاف

  )271:1379محسني، *(

  )85:1382،يافته هاي پيمايش**(
 

طـور كـه مـشاهده مـي كنـيم       و همـان  ز وضعيتشان نشان مي دهدگويان را ا  ارزيابي كلي پاسخ  ،اين گويه 

از سـمتي ديگـر   .  در هـر دو قـشر نخبـه و تـوده كـاهش يافتـه اسـت            اصالحاترضايت از زندگي در دوران      

سـه برابـر بـيش از نخبگـان احـساس           طور كلي توده حـدود      ه  ب. افزايش يافته است  شكاف نظر ميان دو گروه      

   . رضايتي مي كنندنا
  

  س در دو دوره رياست جمهوري گويه مربوط به مقوله احساس يأ7در كلي رقم شكاف ميانگين
  

  **دوران اصالحات   *دوران سازندگي  

  26/4  71/1  رقم شكاف

 

در جدول باال به روشني مالحظه مي كنيم كـه ميـزان شـكاف نظـر ميـان تـوده هـا و نخبگـان جامعـه در                  

 . اسـت س اجتماعي افـزايش يافتـه   در زمينه يأن سازندگي دوراگيري نسبت به   به طور چشماصالحاتدوران  

تفـاوتي  . يـد كنـد   تأي، را كـه اكنـون وجـود دارد   همين امر مي تواند تفاوت نظر ميان توده ها و نخبگان جامعه        

  . به روشني نشان داد  1384سال كه خود را در انتخابات رياست جمهوري 

  احساس تنهايي

 مـا  ، موجـود نبـود   1382و   1374سنجش ايـن مفهـوم در دو پيمـايش          االت مشابه براي    سؤاز آنجايي كه    

مقياس ساخته شـده بـراي سـال    . متفاوت در اين دو دوره نموديمساخت دو مقياس توسط گويه هاي    اقدام به   
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مـا در اينجـا تنهـا        . گويـه تـشكيل شـده اسـت         4  از  1382براي سـال  و   گويه و مقياس ساخته شده       3 از   1374

  . اما در تحليل جزئيات را نيز بررسي خواهيم كرد،اس را گزارش مي كنيمميانگين اين دو مقي
  

  ميانگين رقم شكاف گويه هاي احساس تنهايي در دو دوره رياست جمهوري
  

  **دوران اصالحات   *دوران سازندگي  

  5/1  1/2  رقم شكاف

  )354،355،356:1379محسني، *(                         

  )244،245،236،237:1381،يافته هاي پيمايش**(                         

 اصـالحات گـروه تـوده و نخبـه در دوران          نتايج جدول فوق خبر از كاهش ميـزان شـكاف نظـري ميـان               

  . مي دهددوران سازندگينسبت به 

حاكي از آن بودند كه گـروه نخبـه دو برابـر بيـشتر        دوران سازندگي   ها به مقياس مورد سنجش در        پاسخ

 معكـوس   كـامالً اصـالحات ست كه اين نسبت در دوران  اجالب اينجا . ا احساس تنهايي مي كردند    از توده ه  

امـا   .شده است و اين در حالي است كه احساس تنهايي در هـر دو گـروه در ايـن دوران كـاهش يافتـه اسـت             

 5/1 حـدود  اصـالحات يعنـي نخبگـان در دوران   . اين رقم در گروه نخبه كاهش بسيار بيـشتري داشـته اسـت         

  .برابر كمتر از توده ها احساس تنهايي مي كنند

  احساس عجز و ناتواني

 گويـه هـاي مقابـل هـم نهـاده شـده در دو دوره تقريبـاً        .  گويه را مناسب يـافتيم     2براي سنجش اين مقوله     

  .ها در دو دوره نموديم معاني يكساني را مي سنجد و به همين خاطر اقدام به مقايسه آن
  

  ه باشد حقش ضايع مي شود؟هر كس پارتي نداشت
 

  **دوران اصالحات   *دوران سازندگي  

  راضي               ناراضي    راضي                 ناراضي  

  82  12  69  15  توده
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  نخبه

  

19  

 

57  

  

13  

 

79  

  1/1  53/1  شكاف

  )351:1379محسني، *(

  )112:1381،يافته هاي پيمايش**(

ــ   ــازي چــه در نگــرش گــروه تــوده در جامعــه مــا نــسبت بــه پ و چــه در دوران دوران ســازندگي ارتي ب

اما شكاف عقيده در نگرش توده به پـارتي بـازي نـسبت             . ، نسبت به گروه نخبه منفي تر بوده است        اصالحات

اما ايـن عقيـده در دوران آقـاي خـاتمي     .  بوده استاصالحاتبيشتر از دوران دوران سازندگي به نخبگان در    

ي رواج يافته است كـه پـارتي در سيـستم بروكراتـي مـا يـك عنـصر كارآمـد         در هر دو گروه با شدت بيشتر 

به خاطر رواج همـين عقيـده اسـت كـه شـكاف             . حقش ضايع خواهد شد   است و هر كسي كه فاقد آن باشد         

و اين نشان دهنده افزايش احـساس عجـز در هـر دو    . نظر ميان نخبگان و توده ها در اين باب كمتر شده است          

  . جامعه در دوران اخير استگروه نخبه و توده

  

عده اي معتقداند افراد عادي هر چقدر هم تخصص داشته باشند موفق نمي شوند بلكه 

  .پولدارها هميشه موفقند
 

  **دوران اصالحات   *دوران سازندگي  

  راضي               ناراضي    راضي                 ناراضي  

  توده

  

  نخبه

45  

  

55  

40  

 

22  

36  

  

40  

49  

 

45  

  2/1  45/4  شكاف

  )348:1379محسني، *(

  )114:1381،يافته هاي پيمايش**(
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در جدول فوق مشاهده مي كنيد كه دولت آقاي خـاتمي هـر چنـد شـعارهاي اساسـي اش حـول محـور            

شايـسته  ) ردمحـداقل در نظـر مـ   ( امـا در عمـل نتوانـسته اسـت        ،تخصص گرايي و شايسته ساالري بوده است      

طور كه از ارقام جدول بـر مـي آيـد هـر دو گـروه نخبـه و تـوده در دوران                    نا هم  زيرا ساالري را محقق كند،   

  .استوار شده اند ،ه تخصص و شايستگي به كار نمي آيد بيشتر بر اين عقيده كاصالحات

 برابر بيشتر از نخبگان بر اين عقيده بوده اند كـه تخـصص در جامعـه بـه          5/4گروه توده   دوران سازندگي   

 شكاف ميـان نظـر نخبگـان و    اصالحاترقم با افزايش همين نظر در نزد نخبگان در دوره     نمي آيد، اين     كار  

طور كلي از جدول باال مي توانيم نتيجه بگيريم كـه احـساس عجـز و نـاتواني       ه  ب. توده ها را از ميان برده است      

  . گيري يافته است ن در دوره آقاي خاتمي افزايش چشم در ميان نخبگامخصوصاً

  اجتماعيتحمل       

رغم وجود گويه هاي مناسـب در پيمـايش مـوج دوم     سفانه علي طور كه در گذشته نيز ذكر شد متأ        انهم

د و از آنجـايي كـه    تنها يك گويه قابل اسـتفاده در ايـن زمينـه موجـود بـو            1374 ، در پيمايش سال    1382سال

ـين يـك گويـه را مـالك مقايـسه و سـنجش             1382گويـه هـاي سـال        يكي از مشابه    مفهـوم تحمـل    بـود هم

  . اجتماعي در نظر گرفتيم
  

  آيا با معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج موافق هستيد؟
  

  **دوران اصالحات   *دوران سازندگي  

  راضي               ناراضي    راضي                 ناراضي  

  توده

  

  نخبه

33  

  

16  

65  

 

80  

28  

  

13  

72  

 

87  

  59/2  53/2  شكاف

  )110:1379محسني، *(

  )336:1382،يافته هاي پيمايش**(
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تحمل اجتماعي به اين مفهوم ارجاع دارد كه افراد جامعه تـا چـه حـد مـي تواننـد نظـر مخـالف خـود را                           

  . و در مقابل آن مدارا به خرج دهنددرك كنند 

ل روه نخبه در جامعه ما حدود سه برابر بيـشتر از تـوده مـردم اهـ                دهند گ  گونه كه ارقام باال نشان مي      ناهم

دو گـروه رشـد      در ميان هر     اصالحاتاز سوي ديگر ميزان تحمل اجتماعي در دوران          .مدارا و تساهل هستند   

   .يافته است

هـاي گونـاگون عنـوان     له مي توان مـشاركت بيـشتر نخبگـان را در گـروه هـا و انجمـن        در تبيين اين مسأ   

نـزد  امـر سـبب افـزايش تحمـل اجتمـاعي           زيرا با افراد گوناگون با عقايد مختلف ارتباط دارند و همين            . نمود

  .اين گروه مي شود

  نتيجه گيري

ـيس  حاضر بر آن بود تا با توجه به دو سياست اجتماعي متفاوت كه دو              مقاله  جمهـور پيـشين ايـران در    ري

 انـزواي اجتمـاعي    به سنجش و مقايسه ميزان پيامـدهاي         ،خود در پيش گرفتند   رياست جمهوري    سال   8طول  

  .توده و نخبه جامعه ايران بپردازددر ميان دو گروه 

ان داديـم چهـار بعـد اساسـي       اجتماعي پرداختيم و نش    »پيامدهاي انزواي «در اين راستا ابتدا به بررسي ابعاد        

 را مــي تــوانيم بــه عنــوان ابعــاد »تحمــل اجتمــاعي« و »احــساس عجــز«، »احــساس تنهــايي«، »ساحــساس يــأ«

ـيم     پيام هـاي پيامـدهاي انـزواي اجتمـاعي در دو پيمـايش              شـاخص  سـپس . دهاي انزواي اجتماعي قلمداد كن

 در ادامـه  . جمهور انجام شده است مورد بررسي قـرار داديـم  رييسهايي كه در دوران دو     نگرش ها و  ارزش

دوران سـازندگي و اصـالحات      هـا را در      ميزان شكاف را در ميان دو گروه توده و نخبه محاسـبه كـرده و آن               

   .مقايسه نموديم

استفاده در اين تحقيق تحليل ثانويه است، از جمله مزاياي تحليل ثانويه اين اسـت كـه محقـق    روش مورد  

 مـي كوشـد تـا در مـورد مـسائل روش      وا مـي دارد و را به تفكر بيشتر درباره مطالب اساسي و اهداف نظـري    

 وش اسـت امـا   و اين خود يكي از داليل اعتبار باالي ايـن ر            مطالعه كند  شناسي و گردآوري داده هاي جديد     

در تحليل ثانويه از آنجايي كه تحقيق در گذشته صورت گرفته است و محقق نقـشي در سـاخت گويـه هـا و      

در مقالـه   . روبـه رو اسـت    هـا    روند تحقيقات ندارد، با محدوديت هايي در ساخت مجدد مفاهيم و تحليـل آن             
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ـتفاده مـا     حاضر نيز گويه هاي تحقيقات گذشته هيچ كـدام بـه طـور كامـل پوشـش دهنـده             مفـاهيم مـورد اس

از همين رو باالجبار مفاهيمي مركب از گويه هاي مربوط به يأس اجتماعي، احساس عجـز، احـساس                  . نيستند

تنهايي، تحمل اجتماعي و پيوندهاي اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته اسـت كـه بـه دليـل عـدم شـباهت در                    

مجبـور شـديم گويـه هـاي مـشابه را بـه عنـوان               1382 و   1374برخي از گويه هاي اين مفـاهيم در سـال هـاي           

مترادف در نظر بگيريم كه اين امر از محدوديت هاي مقاله حاضر است، البتـه ايـن نـوع محـدوديت دراكثـر                 

  . تحقيقات از نوع تحليل ثانويه مشاهده مي شود

          نـد  عـد پيامـدهاي انـزواي اجتمـاعي حـاكي از آن بـود كـه هـر چ            نتايج ايـن تحقيـق در بررسـي چهـار ب        

 رضـايت از خـانواده، رضـايت        ؛س اجتماعي از جمله    هاي يأ   در برخي از شاخص     خاتمي هاي آقاي  سياست

هـاي   ها و معـرف     اما ديگر شاخص   ،از وضع سالمتي و رضايت از وضع شهر محل زندگي موفق بوده است            

ر دو گـروه نخبـه و       س در ميـان هـ     ان ايشان حاكي از افـرايش احـساس يـأ         پيامدهاي انزواي اجتماعي در دور    

  . از سوي ديگر شكاف نظر ميان اين دو گروه نيز در اين دوران افزايش يافته است.توده است

 شـدت  ه  قشر نخبه بـ   دوران سازندگي   در حالي كه در     . گونه اي ديگر بود   ه  عد احساس تنهايي نتايج ب    در ب

تنهـايي ايـن گـروه بـسيار كاسـته       از احـساس  اصـالحات خود را بيگانه و تنها احساس مي كرد امـا در دوران    

  . شد

 آقـاي هاشـمي    دولـت عد احساس عجز و ناتواني اجتماعي عملكرد دولت آقاي خاتمي در مقايسه با       در ب 

 زيـرا هـر دو گـروه نخبـه و تـوده احـساس عجزشـان در ايـن دوره                   ضعيف تـر بـوده اسـت،       بسياررفسنجاني  

  .افزايش يافته است

امـا نكتـه قابـل    . وران آقاي  خاتمي مشاهده مي كنيم ناچيزي را در د    اما در مورد تحمل اجتماعي افزايش     

را ناشـي از تعـامالت بـرون گروهـي       نظر توده و گروه نخبـه اسـت كـه آن   مالحظه در اين باب شكاف ميان  

   .بيشتر گروه نخبه نسبت به توده دانستيم

اتمي را در كـاهش     هـاي اجتمـاعي دولـت آقـاي خـ          در نهايت مي توانيم در يك ارزيابي كلي سياسـت         

 در دوران   انـزواي اجتمـاعي    زيـرا در بيـشتر ابعـاد پيامـدهاي           ، قلمداد كنيم  ضعيف انزواي اجتماعي پيامدهاي  

ايشان در هر دو گروه نخبه و توده روند افزايشي را شاهد بوده ايم و از سوي ديگر شكاف نظـري ميـان تـوده      
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 حاصـل انتظـارات زيـاد مـردم از دولـت             را ن موضـوع   ايـ   مي تـوان   البته. ها و نخبگان نيز گسترش يافته است      

    .ايشان و از سوي ديگر كاهش درآمدهاي ارزي دولت در طي دوران اصالحات دانست
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