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بررسی جامعهشناختی احساس محرومیت نسبی جوانان مناطق توسعهیافته و
کمتر توسعهیافتۀ شهر تهران
*2

سعیده امینی 1و نوید عزتی

تاریخ دریافت - 6921/80/92 :تاریخ پذیرش6921/69/86 :
چکیده
جامۀ عملپوشیدن و بهفعلیت رسیدن انتظارات امری است که هر انسانی خود را مستحق آن میداند ،اما گسست
بین نظام انتظارات افراد و نگرش آنان به امکان تحقق انتظار ،سبب پیدایش احساس محرومیت نسبی در ساحت
ذهنی افراد میشود .مقالۀ حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر احساس محرومیت نسبی جوانان مناطق
توسعهیافته و کمتر توسعهیافتۀ شهر تهران تکوین یافته است .به منظور تحقق این هدف با اتکا به دیدگاههای
نظری ،چارچوب مفهومی مورد نیاز تدوین و در پرتو آن فرضیههایی مطرح شدند .با استفاده از روش پیمایش و
آمارههای توصیفی و استنباطی ،دادههای به دست آمده تجزیه و تحلیل شد .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران
انتخاب شد ،یعنی  088نفر از جوانان منطقۀ  9و  ،65به عنوان توسعهیافتهترین و کم توسعهیافتهترین مناطق
تهران .شیوۀ نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای است .نتایج نشان دادند احساس محرومیت نسبی جوانان منطقۀ
 65بیش از جوانان منطقۀ  9است؛ همچنین سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی جوانان منطقۀ  9بیش از جوانان منطقۀ 65
است .از میان ابعاد محرومیت نسبی ،ارزشهای محوری جوانان مناطق  65و  9به ترتیب پیرامون ارزشهای
قدرت و ارزشهای رفاهی و قدرت است .افرادی که از سرمایۀ اقتصادی و سرمایۀ فرهنگی بیشتری برخوردار
بودهاند ،احساس محرومیت نسبی کمتری داشتهاند .عالوه بر این ،مهمترین گروه مرجع جوانان منطقۀ  9و منطقۀ
 65دوستان است .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سرمایۀ اقتصادی بیشترین واریانس احساس محرومیت نسبی
را تبیین میکند و پس از آن گروههای مرجع قرار دارد ،سرمایۀ فرهنگی کمترین تغییرات محرومیت نسبی را تبیین
میکند.
کلیدواژهها :احساس محرومیت نسبی ،سرمایۀ اقتصادی ،سرمایۀ فرهنگی ،گروههای مرجع.

 .6استادیار جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطباییsaeedeh.amini280@gmail.com .
 .9کارشناس ارشد جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی (نویسنده مسئول)navid.ezzati7@gmail.com .
مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد است.
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طرح مسئله
انسانها کنشگرانی مطالبهگر و مطالبهجو هستند که سرشت سیریناپذیر آنان در دستیابی به
خواستهها و امیال آنان ،موضوع مطالعۀ عالمان علوم اجتماعی بوده است که هریک از منظر
خاصی به آن پرداختهاند .فصل مشترک دیدگاهها این است :اگر نیازهای افراد رفع نشود و یا
به تأخیر افتد ،این حس در آنان پدیدار میشود که از آن چیزی که مستحق آنند محروم
ماندهاند ،در نتیجه احساس محرومیت میکنند .این احساس در ابعاد مختلفی متبلور میشود از
قبیل امکانات رفاهی ،تعیین سرنوشت خود ،تصمیمگیری برای حل مسائل اجتماعی ،داشتن
امنیت و  ...هر انسانی خود را مستحق بهفعلیترساندن چنین نیازهایی میداند .انتظارات افراد
از برآورده شدن نیازهایشان از یکسو و نگرش آنها به امکانات موجود از سوی دیگر دو جنبۀ
مهم مقولۀ مزبور است .پدیداری این حس در افراد محصول مقایسۀ نزولی است که طی آن فرد
خود را با دیگران خودی و غیر خودی مقایسه و داشتههای خود را در سطحی پایینتر از
دیگران ارزیابی میکند و نوعی حس ناکامی و محرومیت در او شکل میگیرد .این احساس در
عرصههای گوناگون اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی -اجتماعی پدید میآید و شدت و ضعف آن
میان افراد مختلف متفاوت است .بین پیدایش این حس در ساحت ذهنی افراد جامعه با
مالکها و معیارهای مقایسۀ افراد از یکسو و با شرایط ساختاری جامعه از سوی دیگر پیوند
تنگاتنگی وجود دارد .گروههای مرجع در زمرۀ مهمترین معیارهای ارزیابی افراد قرار دارند و
از مهمترین منابع هویتی افراد یک جامعهاند .در عصر کنونی رسانهها در رأس گروههای مرجع
قرار دارند .این رسانهها از یکسو با به تصویر کشیدن سبک زندگی طبقۀ تنآسا به بیان وبلنی،
رواج مصرف تظاهری ،نمایش الگوهای متنوع و متعدد مصرف ،رواج ارزشهای فرهنگی و
سیاسی ناهمخوان با جامعه ،موجود سبب افزایش سطح آرزومندی و توقعات افراد جامعه در
سطوح گوناگون میشوند .از سوی دیگر رسانهها با اتکا به قدرت مویرگی خود میتوانند با
سیاهنمایی و یا وعده و وعید افراد ،جامعه را نسبت به برآوردهشدن نیازهایشان بدبین یا
خوشبین کنند .هرچه انتظارات افراد سیر صعودی و تواناییهای آنان روند نزولی پیدا کند،
احساس محرومیت نسبی شدیدتر و حدت آن بین اقشار حساس جامعه از جمله جوانان بیشتر
خواهد شد.
از سوی دیگر ،شرایط ساختاری جامعۀ ایران به گونهای است که در موقعیت در حال
گذار قرار دارد و به دلیل فعالبودن شکاف سنت و مدرنیته در شرایط آنومیک به سر میبرد.
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شرایط آنومیک سبب میشود نگرش افراد نسبت به برآوردهشدن نیازهایشان توأم با ناامیدی و
بیمعنایی باشد و از سوی دیگر سیر صعودی نظام انتظارات افراد بر عمیقترشدن این فاصله
دامن بزند .از مهمترین جلوههای آنومی برخورداری نامتناسب افراد جامعه از سرمایههای
گوناگون است .گسستهای متعدد ناشی از بهرهمندی نابرابر اقشار مختلف از سرمایههای
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی باعث میشود افراد در مقایسه با یکدیگر احساس محرومیت
بیشتری داشته باشند .این حس در عرصههای مختلف (سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی)
پدید میآید .بروز و ظهور این احساس در سطح گسترده میان افراد ،از یکسو ،زمینهساز
بسیاری از مسائل و آسیبهای اجتماعی میشود و از سوی دیگر ،پتانسیل خشونت در جامعه
را افزایش میدهد و حیات اجتماعی را با چالشهای جدی مواجه میسازد .اهمیت این
موضوع سبب شده تا پژوهشهای داخلی و خارجی هر یک از منظر خاصی به این مقوله
بپردازند .در حوزۀ تحقیقات داخلی محسنی تبریزی و درویشمال ()6901؛ هزارجریبی
()6925؛ فروزانمهر ()6929؛ علیخواه ()6901؛ نواح و تقوینسب ( )6901به بررسی این
موضوع پرداختهاند با این تفاوت که تنها تحقیق محسنی تبریزی و درویش مال ( )6901به
تبیین محرومیت نسبی پرداخته و در سایر تحقیقات محرومیت نسبی به عنوان متغیر مستقل
بوده است.
در حوزۀ تحقیقات خارجی ،استاسیا سیدوریاک )9860( 6و ملوین چارلز استارکز

9

( )9888به ابعاد غیر مادی محرومیت نسبی توجه کردهاند و استِیسی لین سَتورای )9882( 9آمبر
بابی کالزیسکی ( ،)9880سئونگ یانگ )9885( 0و دیوید اکرمن ،)6222( 5به طور مشخص به
ابعاد رفاهی و مادی احساس محرومیت نسبی پرداختهاند .در مقالۀ حاضر ضمن الهامگرفتن از
پژوهشهای پیشین تالش شد تا وضعیت احساس محرومیت نسبی جوانان تهرانی بررسی
شود .به منظور نیل به این هدف ،مناطق ( 9از توسعهیافتهترین) و ( 65کم توسعهیافتهترین)
تهران به عنوان میدان تحقیق انتخاب شدند .در گام اول تالش شد تا احساس محرومیت
جوانان این دو منطقه مقایسه و سپس تبیین شود.

1. Stacia Sydoriak
2. Melvin Charles Starks
3. Stacy, Lynn Saturay
4. Hyeseung Yang
5. Ackerman, David

680

توسعۀ محلی (روستایی-شهری) ،دورۀ نهم ،شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1396

چارچوب مفهومی
محرومیت نسبی در اولین مقطعی که توسط استوفر ( )6202مطرح شد به تدریج توسط
نظریهپردازان حوزۀ روانشناسی و روانشناسی اجتماعی (دیویس 6252؛ رانسیمن 6211؛
ویلیامز 6215؛ کراسبی  6200و  )6211سیر تطوری خود را پیمود و در این مسیر جرح و
تعدیل شد تا در نهایت تد رابرت گار برداشتی نسبتاً جامع از این مفهوم بیان کرد .همۀ
نظریهپردازان مذکور در مورد پیششرطهای محرومیت نسبی به بحث و انتقاد از یکدیگر
پرداختهاند؛ اما در این مورد توافق دارند که خواستن و مقایسه از عوامل به وجود آورندۀ
محرومیت نسبی است .فرد باید خود را با دیگران مقایسه کند و اگر در این مقایسه ،وضعیت
خود را ناعادالنه ادراک کند ،احساس محرومیت نسبی خواهد کرد؛ اما نکتهای که مباحث گار
را نسبت به سایر دیدگاهها برجسته میسازد پرداختن به ابعاد و اشکال محرومیت نسبی است.
البته کراسبی به انواع محرومیت نسبی ،در قالب محرومیت نسبی فردی و گروهی اشاره کرده
اما رویکرد گار جامعتر و چندبعدیتر است .تد رابرت گار 1محرومیت نسبی را محصول
تفاضل بین انتظارات ارزشی و تواناییهای ارزشی میداند .منظور از انتظارات ارزشی ،کاالها و
شرایطی است که مردم خود را مستحق آن میدانند .منظور از تواناییهای ارزشی ،نگرش افراد
نسبت به فرصتها و امکانات برآوردن نیازهاست (گار 59 :6911 ،و  .)50گار همچنین
انتظارات ارزشی را به وضعیت فعلی و آینده مربوط میداند؛ به عبارت دیگر ،افراد تالش
میکنند داشتههای فعلی خود را حفظ کنند و انتظار دارند در آینده به توقعات و انتظاراتشان
دست پیدا کنند و معموالً این انتظارات با انتظارات حال حاضرشان برابر و یا بیشتر است .گار
به این نکتۀ مهم اشاره میکند که باید انتظارات ارزشی را از آرزوهایی که افراد امید چندانی به
کسب آن ندارند ،متمایز کرد (همان .)51 :به زعم وی در انتظارات ارزشی ،افراد خود را
مستحق چیزی میدانند ،اما در آرزوها ،افراد خود را مستحق رسیدن به آن چیز نمیدانند ،در
نتیجه اگر افراد این آرزوها را با داشتههایشان در جهان عینی مقایسه کنند ،برداشتی از
محرومیت نسبی نخواهند داشت؛ زیرا در مفهوم محرومیت نسبی ،احساس مستحق بودن یکی
از معیارهایی است که همۀ صاحبنظران بر آن توافق دارند.
تواناییهای ارزشی نیز مضامینی مربوط به حال و آینده دارند .برای نمونه ،چیزهایی که
انسانها در واقعیت توانایی کسب آن را داشتهاند و یا محیط برای آنها فراهم آورده است؛
1. Ted Robert Gurr
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موقعیت ارزشی ،مربوط به تواناییهای ارزشی حال است .آن چیزهایی که افراد با توجه به
تواناییها و مهارتهای خود و با کمک دوستان و اطرافیان و حکمرانان و زمامداران در طی
زمان در آینده امکان کسب و حفظ آنها را خواهند داشت ،مربوط به تواناییهای ارزشی آینده
میشوند که گار آن را پتانسیل ارزشی مینامد (گار .)50 :6911 ،در دستگاه نظری گار،
ارزشهای مربوط به انتظارات و تواناییها چند دستهاند" :ارزشهای رفاهی"" ،ارزشهای
مربوط به قدرت" و "ارزشهای بین شخصی" .ارزشهای رفاهی ،ارزشهایی در ارتباط
مستقیم با رفاه مادی و تحقق نفساند .6رفاه مادی همان کاالهای مادی زندگی مانند غذا،
مسکن ،خدمات بهداشتی و آسایش مادی است .تحقق نفس ،به گسترش تواناییهای فیزیکی و
روانی و استفاده از آنها مربوط میشود .گار ،این دو طبقۀ فرعی را ارزشهای اقتصادی (رفاه و
کاالهای مادی) و ارزشهای خود -فعلیتبخش( 9تحقق نفس) مینامد (همان.)55 :
از نظر گار« ،ارزشهای مربوط به قدرت ،ارزشهاییاند که میزان توان انسانها در نفوذ
بر کنشهای دیگران و اجتناب از دخالت ناخواسته دیگران در کنشهای خود را تعیین می-
کنند» .این طبقه از ارزشها ،شامل تمایل به مشارکت در تصمیمگیری جمعی و تمایل به حقِ
تعیینِ سرنوشت و امنیت است (همان.)55 -51 :
منظور گار از ارزشهای بین شخصی" ،رضایتهای روانی" است که افراد در تعامل و
روابط غیر اقتدارآمیز با یکدیگر و با گروههای مختلف درصددند آنها را کسب کنند .این طبقه
از ارزشها به سه طبقۀ فرعی تقسیم میشوند :منزلت که همان تمایل به منزلت و کسب نقش
مورد پذیرش عموم مردم است تا افراد بتوانند به کمک آن در تعامل با دیگران میزانی از پرستیژ
و احترام و اعتبار اجتماعی را کسب کنند؛ دومین مورد تعلق به جمع 9است .نیاز به مشارکت
در گروههای باثبات و حمایتگری مانند خانواده ،اجتماع ،انجمنها و  ...که میتوانند همدلی
و عاطفه را به افراد اهدا کنند؛ سومین مورد احساس اطمینانی است که از اعتقاد به باورهای
مشترک دربارۀ ماهیت جامعه و جایگاه شخص و هنجارهای حاکم بر تعامالت اجتماعی ناشی
میشود و گار بهطور خالصه آن را "انسجام فکری" 0مینامد (همان .)51 :گار همچنین از
شدت و گسترۀ محرومیت نسبی سخن میگوید .به نظر وی ،شدت محرومیت نسبی حد و
حدود و میزان نارضایتی یا خشمی است که از محرومیت نسبی ناشی میشود .منظور از گسترۀ
محرومیت نسبی« ،میزان شیوع آن در میان اعضای یک جمع با توجه به هر طبقه از
1. Self Realization
2. Self Actualization
3. Communality
4. Ideational Coherence
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ارزشهاست» (همان .)18 :به زعم گار شدت محرومیت نسبی متغیری روانی– فرهنگی است
با واحد تحلیل فرد ،اما گسترۀ محرومیت نسبی ،متغیری اجتماعی و واحد تجزیه و تحلیل آن،
جمع است (گار .)699 :6911 ،بر این اساس گار با تمایز قائل شدن بین این دو مفهوم ،به طور
ضمنی ،به محرومیت نسبی فردی و گروهی اشاره میکند .شدت محرومیت نسبی ،همان
محرومیت نسبی فردی و گسترۀ محرومیت نسبی ،همان محرومیت نسبی گروهی است.
پرداختن به محرومیت نسبی تنها در سطح ابعاد ،انواع ،شدت و گستره باقی نمیماند بلکه
حصول رویکرد جامعتر در این زمینه ،مستلزم تبیین است .در تبیین احساس محرومیت نسبی
گار در کنار متغیرهای متعدد به نقش گروههای مرجع اشاره میکند .به زعم وی ممکن است
وضعیت گذشتۀ گروه مرجع افراد معیارهایی باشد که توسط یک رهبر طراحی شده است
(همان )50-59 :سایر نظریهپردازان محرومیت نسبی نیز بر اهمیت گروههای مرجع تأکید
داشتهاند .رانسیمن استدالل میکند همۀ نابرابریهایی که احساس محرومیت نسبی را افزایش
میدهد باید بهعنوان نابرابری بین اعضای گروه و گروه مرجع تلقی کرد؛ بهعبارتدیگر،
محرومیت نسبی باید تنها به عنوان نابرابریهای ادراکشده ،بین اعضای گروه و گروه مرجع در
نظر گرفته شود (رانسیمن )60 :6211 ،دیویس ( )6252و کراسبی ( )6211همنوا با سایر
نظریهپردازان بر اهمیت گروههای مرجع در ایجاد احساس محرومیت نسبی تأکید کردند.
همچنین ،مرتون و روسی ( )6251مفهوم محرومیت نسبی را با الهام از کار استوفر ،در بین
پلیسهای نظامی و نیروی هوایی مطالعه کردند ،یافتههای این محققان ،آنها را به طرح
مفهوم"گروه مرجع" سوق داد (دونکن.)605 :6210 ،
در بین نظریهپردازان گروه مرجع ،هیمن ،فستینگر ،کولی و مید معتقدند افراد از
نزدیکترین گروهها بیشترین تأثیر را میپذیرند و در واقع گروههای مرجع شامل همین
گروههاست؛ اما کوئن ،شریف ،نیوکمب و مرتون گروههای مرجع را به گروههای خارج از
عضویت افراد نیز بسط میدهند ،بر این اساس نظریۀ آنها جامعیت و گستردگی بیشتری دارد.
گروهها و نهادهایی مانند خانواده ،دوستان ،همسایگان ،مدرسه ،رسانهها ،طبقات و قشرهای
اجتماعی و همچنین سایر جوامع به عنوان گروه مرجع افراد قرار میگیرند (صدیق سروستانی
و هاشمی .)619-656 :6906 ،از مهمترین کارکردهای گروه مرجع ارائه بازخورد به فرد برای
نظارت و اصالح ،گسترش همنوایی در جامعه ،همانندسازی ارزشی ،منبعی برای شکلگیری
نگرشها ،تأمین نیازهای هنجاری ،تأمین نیاز فرد به پناهگاه هویتی ،تأمین نیازهای معرفت
اجتماعی ،تأمین معیارهای ارزیابی و خودسنجی است (هزارجریبی و آقابیگی)6928 ،؛ در مقالۀ
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حاضر تأکید بر گروه مرجع به مثابۀ منبعی برای شکلگیری نگرشها و مقایسه اجتماعی است.
از عوامل دیگری که مبنای مقایسۀ افراد قرار میگیرد ،موقعیت نابرابر آنها در جامعه است .به
بیان بوردیو اگر جامعه به مثابۀ یک میدان قلمداد شود ،تعیینکنندۀ جایگاه آنان در این عرصه،
میزان برخورداری آنها از انواع سرمایه است .به زعم وی سرمایۀ اقتصادی بیدرنگ و به طور
مستقیم قابل تبدیل به پول است و امکان دارد به شکل حقوق مالکیت نهادینه شود (بوردیو،
 .)909-905 :6205به عبارت دیگر سرمایۀ اقتصادی شامل داراییهای پولی و مالی ،امالک و
مسکن و ماشین و  ...است .صورت دیگری از سرمایه ،سرمایۀ فرهنگی است که عبارت است
ا ز شناخت و ادراک فرهنگ و هنرهای متعالی ،داشتن ذائقه خوب و شیوههای عمل متناسب
است؛ به عبارت دیگر ،بوردیو سرمایه را تالشی برای دربند کردن گذشته در آینده میداند و
سرمایۀ فرهنگی را در سه شکل کاالها ،مصنوعات و فرآوردههای فرهنگی ،به رسمیت شناخته
شدن ذخیرۀ دانش ،مهارت و تجارب افراد ،آنچنان که مثالً در مورد مدارج و گواهینامههای
آموزشی و علمی و حرفهای میتوان در نظر گرفت و سرانجام تمایالت و عادتوارههای افراد
که آنها را در پیشرفت و اندوختن مهارت و تخصص بیشتر یاری میرساند که در سه بعد
تجسمیافته ،عینیتیافته و نهادینهشده متجلی میبیند (ذکایی.)909 :6901 ،
سطح برخورداری افراد از سرمایههای گوناگون متفاوت است و این امر در دو عرصۀ
عین و ذهن قابل تأمل است .گاهی افراد با توجه به شرایط جامعۀ خویش از میزان قابل قبولی
از سرمایهها برخوردارند اما زمانی آرامش روحی آنها دستخوش تالطم خواهد شد که افراد در
اثر مقایسۀ خود با دیگرانی که از سرمایههای فرهنگی و اجتماعی بیشتر برخوردارند ،دچار
خودکمبینی شده و احساس محرومیت نسبی کنند .بر این اساس فرضیههای مقالۀ حاضر با اتکا
به چارچوب مفهومی فوق بر پایۀ پیوند سرمایۀ فرهنگی ،اقتصادی و گروههای مرجع با
محرومیت نسبی به صورت ذیل تدوین شدند.
سرمایۀ

شکل  )1مدل نظری تحقیق

اقتصادی

گروه مرجع
سرمایۀ
فرهنگی

محرومیت نسبی
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فرضیههای تحقیق
 .6به نظر میرسد هرچه سرمایۀ اقتصادی جوانان بیشتر باشد ،احساس محرومیت نسبی آنان
کمتر خواهد بود.
 .9به نظر میرسد بین سرمایۀ اقتصادی و ابعاد احساس محرومیت نسبی رابطۀ معنادار وجود
دارد.
 .9به نظر میرسد هرچه سرمایۀ فرهنگی جوانان بیشتر باشد ،احساس محرومیت نسبی آنان
کمتر خواهد بود.
 .0به نظر میرسد بین گروه مرجع جوانان و احساس محرومیت نسبی و ابعاد آن رابطۀ معنادار
وجود دارد.
 .5به نظر میرسد بین سرمایۀ فرهنگی جوانان و سرمایۀ اقتصادی آنان رابطۀ معنادار وجود
دارد.
روش تحقیق
جامعۀ آماری ،حجم نمونه و شیوۀ نمونهگیری :در مقالۀ حاضر از روش پیمایش و ابزار
پرسشنامه استفاده شده است و جامعۀ آماری آن جوانان  92-60سالۀ شهر تهراناند .حجم
نمونه بر اساس فرمول کوکران  088نفر انتخاب شد و نمونهها بر اساس نمونهگیری خوشهای
چندمرحله انتخاب شدند .نخست از مناطق  99گانۀ شهر تهران سه منطقه از بین مناطق توسعه-
یافته ( 9 ،6و  )1و سه منطقه به عنوان کمتوسعهیافته ( )61،62،65در نظر گرفته شدند .منطقۀ 9
توسعهیافتهترین منطقه است که از بین نواحی آن توسعهیافتهترینها انتخاب شدند ،سپس از
درون ناحیهها ،بلوکهایی برگزیده و از درون این بلوکها خانوارهایی به صورت تصادفی ساده
انتخاب و در نهایت از هر خانوار ،جوانانی که دارای شرط سنی بین  60 92بودند به عنوان
نمونۀ آماری انتخاب شدند تا به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دهند .همین فرایند در مورد منطقۀ
 665که کم توسعهیافتهترین منطقه است ،اعمال شده است.
 .6در تعیین توسعهیافتهترین و کم توسعهیافتهترین مناطق تهران به پژوهشی در دانشگاه تربیت مدرس و شهید بهشتی رجوع شد که مطابق آن،
مناطق  1 ،9و  6توسعهیافتهترین و مناطق  61 ،65و  62کم توسعهیافتهترین مناطق تهران شناسایی شدند .بر اساس این پژوهش که از سوی
دکتر مجتبی رفیعیان دانشیار شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس تهران صورت گرفته است ،مناطق شهر تهران از  96شاخص در قالب  1معیار
اصلی مقایسه شدهاند و در آخر مناطق شهر تهران از نظر توسعهیافتگی در چهار سطح توسعهیافته ،نسبتاً توسعهیافته ،توسعۀ متوسط و توسعه-
نیافته طبقهبندی شدهاند .این مناطق بر اساس  1معیار یا شاخص کلی شاخصهای مسکن ،آموزش ،جمعیتی ،اشتغال ،دسترسی به اطالعات،
محیط زیست ،زیرساختها طبقهبندی شدهاند .بر این اساس منطقۀ  9رتبۀ اول و منطقۀ  65رتبه آخر را از لحاظ توسعهیافتگی در اختیار دارند
(برگرفته از سایت .)6929/1/65 :/http://fararu.com/fa/news/164932
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تعاریف مفهومی و عملیاتی
 متغیر وابستهمحرومیت نسبی برداشتی است که افراد از اختالف بین انتظارات ارزشی و تواناییهای
ارزشیدارند .منظور از انتظارات ارزشی ،کاالها و شرایط زندگی است که مردم خود را مستحق
آنها میدانند .منظور از تواناییهای ارزشی ،نگرش افراد نسبت به امکانات و شرایط
برآوردهشدن انتظارات است (گار 59 :6911 ،و  .)50گار برای انتظارات ارزشی سه بعد
"ارزشهای رفاهی"" ،ارزشهای مربوط به قدرت" و "ارزشهای بین شخصی" را در نظر
میگیرد که هریک از این ارزشها دربرگیرندۀ خردهابعاد هستند" .ارزشهای رفاهی" خود
دارای دو بعد"،ارزشهای اقتصادی (رفاه و کاالهای مادی)" و "ارزشهای خود -فعلیتبخش
(تحقق نفس)" است (همان" .)55 :ارزشهای مربوط به قدرت" خود دارای دو بعد
"ارزشهای مشارکتی" و "ارزشهای امنیتی" است (همان )55 -51 :و"ارزشهای بین
شخصی" خود دارای سه بعد منزلت ،حس تعلق جمع و انسجام فکری است (همان .)51 :گار
برای تواناییهای ارزشی نیز همان سه بعد "تواناییهای ارزشی رفاهی" " ،تواناییهای ارزشی
بین شخصی"" ،تواناییهای ارزشی مربوط به قدرت" را در نظر میگیرد و همانند انتظارات
ارزشی برای هریک از ابعاد تواناییهایی ارزشی نیز خردهابعاد فوق را ذکر میکند .بر این
اساس "ارزشهای رفاهی" شامل دو بعد"،ارزشهای اقتصادی (رفاه و کاالهای مادی)" و
"ارزشهای خود -فعلیتبخش (تحقق نفس)" است" .ارزشهای مربوط به قدرت"
دربرگیرندۀ دو بعد "ارزشهای مشارکتی" و "ارزشهای امنیتی" است و"ارزشهای بین
شخصی" دارای سه بعد منزلت ،حس تعلق جمع و انسجام فکری است .برای سنجش این
مقیاس گویههایی بر پایه طیف لیکرت طراحی شدند.
 متغیرهای مستقلسرمایۀ اقتصادی یا ثروت مادی ،در واقع قدرت پرداخت به شکلی از سرمایه است که میتواند
به کاالهای مادی تبدیل شود .این نوع سرمایه بیدرنگ و به طور مستقیم قابل تبدیل به پول
است و امکان دارد به شکل حقوق مالکیت نهادینه شود (بوردیو )909-905 :6205 ،برای
سنجش این متغیر سؤاالتی طراحی شدند.
سرمایۀ فرهنگی مجموعهای از روابط ،معلومات و امتیازات است که در جریان
آموزشهای رسمی و خانوادگی -فرایند جامعه پذیری -در فرد شکل میگیرد و زمینۀ دستیابی
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به یک موقعیت اجتماعی یا حفظ آن را فراهم میآورد .برای سرمایۀ فرهنگی سه بعد "عینیت
یافته" "،تجسمیافته" و" نهادینهشده" در نظر گرفته شد که برای سنجش این مقیاس گویههایی
در قالب طیف لیکرت و سؤاالتی تنظیم شدند.
گروه مرجع گروهی است که افراد معیارهای الزم برای سنجش و ارزیابی رفتارهای خود
و دیگران را از آن گروه کسب میکنند .ارزشها و معیارهای گروه مرجع ،به عنوان چارچوب
مقایسۀ فرد در فرایندهای ارزشیابی و سنجش به کار میروند .به نظر مرتون ،گروه مرجع در
ایجاد وفاق و یکنواختی یا تشدید آرزوها و خواستهها و توقعات افراد ،در تحرک اجتماعی
عمودی تأثیرگذار است (تنهایی .)699 :6912 ،نهادهایی مانند رسانهها ،خانواده ،مدرسه،
دوستان و ...گروههای مرجعیاند که در انتقال ارزشها و هنجارهای جامعه نقش مهمی ایفا
میکنند .برای سنجش این متغیر گویههایی در قالب طیف لیکرت و سؤاالتی تنظیم شدند.
اعتبار و پایایی :در مقالۀ حاضر از اعتبار صوری استفاده و ابزار تحقیق (پرسشنامه) با
اتکا به نظر اساتید و صاحبنظران تایید شد .برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ 6و
مقیاسهای دارای آلفای باالی  %18استفاده بعمل آمد.
یافتههای تحقیق
 سیمای آماری پاسخگویاندر نمونۀ مورد مطالعه منطقۀ ( 1555 )9درصد از پاسخگویان زن و  9055درصد مرد و در
منطقۀ ( 1955 )65درصد زن و  9155درصد مرد بودهاند .در مجموع  10درصد پاسخگویان زن
و  91درصد آنها مرد بودهاند .از نظر وضعیت سنی ،پاسخگویان منطقۀ  9و منطقۀ  65به ترتیب
 9555و  9055درصد بین  00 .0155 ،60 -99درصد بین  90 -91و  91و  9155درصد نیز بین
 91 -92سال داشتهاند .در مورد وضعیت تأهل ،پاسخگویان منطقۀ  9و منطقۀ  65به ترتیب 18
و  1055درصد مجرد 9155 ،و  90درصد متأهل 6 .855 ،درصد بیهمسر در اثر فوت 9 ،و 955
درصد بیهمسر در اثر طالق بودهاند .در مجموع  1259درصد پاسخگویان در هر دو منطقۀ
مجرد 9150 ،درصد متأهل 850 ،درصد بیهمسر در اثر فوت و  959درصد بیهمسر در اثر
طالق بودهاند .از نظر وضعیت اشتغال ،پاسخگویان منطقۀ  9و منطقۀ  65به ترتیب  6155و 60
درصد شاغل 9855 ،و  6055درصد بیکار 5655 ،و  59درصد دانشجو و  6855و  6655درصد
شاغل پاره وقت بودهاند .در مجموع  6150درصد پاسخگویان در هر دو منطقۀ شاغل6255 ،
 .6برای سنجش گروههای مرجع ،سرمایۀ اقتصادی و سرمایۀ فرهنگی نهادینهشده سؤاالتی طراحی شد که امکان اخذ آلفا وجود نداشت.

669

توسعۀ محلی (روستایی-شهری) ،دورۀ نهم ،شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1396

درصد بیکار 5650 ،درصد دانشجو و  66درصد شاغل پاره وقت بودهاند .در مورد تحصیالت،
پاسخگویان منطقۀ  9و منطقۀ  65به ترتیب در هر دو منطقه 9 ،درصد دیپلم 255 ،و  1درصد
فوق دیپلم 01 ،و  02درصد لیسانس 0855 ،و  06درصد فوق لیسانس و  6درصد در هردو
منطقه تحصیالت دکتری داشتند .در مجموع در هر دو منطقه 9 ،درصد پاسخگویان دیپلم059 ،
درصد فوق دیپلم 00 ،درصد لیسانس 0850 ،فوق لیسانس و  6درصد دکتری بودهاند.
جدول  )1وضعیت میانگین متغیرهای تحقیق در بین پاسخگویان
جدول  .6نتایج توصیفی آزمون تی مستقل بین دو متغیر ابعاد محرومیت نسبی و منطقۀ محل سکونت
خطای معیار
ابعاد احساس محرومیت
مقدار  Tسطح معناداری
محل سکونت تعداد میانگین انحراف معیار
میانگین
نسبی
منطقۀ 9
4.090
.2093
3.64
4.47 988
85888
ارزشهای رفاهی
منطقۀ 65
4.46
.311
3.067
11.11 988
منطقۀ 9
3.11
.453
7.89
8.54 988
85886
ارزشهای قدرت
منطقۀ 65
3.33
.700
6.89
10.89 988
منطقۀ 9
-4.38
.309
5.39
3.07 988
85888
ارزشهای بین شخصی
988
منطقۀ 6
-4.34
.556
5.48
4.1
منطقۀ 9
.82
11.62
5.36 988
85869
محرومیت نسبی کل
-2.54
988
منطقۀ 65
.85
12.10
8.7

یافتههای تحقیق نشاندهندۀ آن است که میانگین احساس محرومیت نسبی در تمام ابعاد
ارزشی (خردهابعاد و ابعاد اصلی) در بین جوانان دو منطقه متفاوت است و با توجه به اینکه
سطح معناداری در تمام ابعاد ارزشی کوچکتر از  5درصد است ،در دو منطقه در تمام ابعاد
ارزشی تفاوت معنادار وجود دارد .بر این اساس میانگین و انحراف معیار مقیاس ترکیبی
محرومیت نسبی کل در منطقۀ  9به ترتیب برابر با  559و  66519و در منطقۀ  65برابر با  051و
 69568است .بر این اساس احساس محرومیت نسبی در منطقۀ  65بیش از منطقۀ  9است.
میانگین انتظارات ارزشی خود -فعلیتبخش ،مشارکتی ،امنیتی ،حس تعلق به جمع و
انسجام فکری جوانان منطقۀ  9کمی بیشتر از منطقۀ  65است .انتظارات ارزشی اقتصادی و
منزلتی جوانان منطقۀ  65نیز بیشتر از منطقۀ  9است .در واقع ،بیشترین انتظارات ارزشی در
بین جوانان منطقۀ  9مربوط به ارزشهای مربوط به قدرت و کمترین انتظارات مربوط به
ارزشهای بین شخصی است و جوانان منطقۀ  65نیز توقعاتشان بیشتر در جهت ارزشهای
رفاهی و کمترین انتظارات ارزشی آنها همانند جوانان منطقۀ  9مربوط به ارزشهای بین
شخصی است .این نتایج نشان میدهد که جوانان منطقۀ  9با توجه به اینکه از لحاظ مالی و
اقتصادی در وضعیت مناسبتری نسبت به جوانان منطقۀ  65قرار دارند ،توقعات و انتظاراتشان
به سمت ارزشهای غیرمادی مانند مشارکت سیاسی و اجتماعی و داشتن آزادیهای سیاسی و
اجتماعی بیشتر ،گرایش دارد و جوانان منطقۀ  65نیز انتظاراتشان از لحاظ اقتصادی بیشتر از
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سایر ارزشهاست .در این مورد میتوان به این ادعای گار مراجعه کرد .وی از عدم تعادل
ارزشی سخن میگوید .به نظر وی ،اگر افراد از لحاظ یکی از طبقات ارزشی در وضعیت
مناسبی قرار داشته باشند ،تمایل دارند تا در سایر ارزشها نیز در وضعیت مناسبی قرار گیرند و
در غیر این صورت در زمینۀ ارزشهای ارضا نشده ،احساس محرومیت نسبی خواهند کرد
(گار .)610 :6911 ،با این استدالل میتوان گفت جوانان منطقۀ توسعهیافتۀ تهران به دلیل
داشتن میزان باالیی از ارزشها و سرمایۀ اقتصادی ،به دنبال کسب و برآورده کردن نیازها و
ارزشهای بین شخصی و ارزشهای مربوط به قدرت خواهند بود تا بین ارزشهای خود
تعادل برقرار سازند.
همچنین آمارههای توصیفی مربوط به مقیاس سرمایۀ فرهنگی حکایت از آن دارد که
میانگین و انحراف معیار سرمایۀ فرهنگی در منطقۀ  9به ترتیب برابر با  90/09و  2/1و در
منطقۀ  65برابر با  90/09و  2/2است .براین اساس سرمایۀ فرهنگی پاسخگویان در منطقۀ 9
بیشتر از منطقۀ  65است .آمارههای توصیفی مربوط به متغیر سرمایۀ اقتصادی نیز حاکی از آن
است که میانه و انحراف معیار سرمایۀ اقتصادی در منطقۀ  9به ترتیب برابر با  9و  8/0و در
منطقۀ  65برابر با  9و  8/11است ،بر این اساس سرمایۀ اقتصادی جوانان منطقۀ  9بیش از
جوانان منطقۀ  65بوده است.
جدول  )2گروههای مرجع پاسخگویان در زمینۀ تصمیمگیری در حوزههای مختلف در دو منطقه
خانواده دوستان رسانه داخلی رسانه خارجی
98
56
50
09
فراوانی
منطقۀ 9
68
9555
91
96
درصد
62
00
51
00
فراوانی
منطقۀ 65
255
90
90
99
درصد
92
22
668
01
فراوانی
مجموع
2515
90515
در صد کل 9155 9655

مسئولین سیاسی
99
6155
99
95
11
6155

988
688
988
688
088
688

جدول  9گروههای مرجع پاسخگویان در خصوص تصمیمگیری در زمینههای مختلف در
دو منطقه را نشان میدهد .در منطقۀ  9بیشتر پاسخگویان دوستان ،رسانههای داخلی ،خانواده را
به عنوان الگوی مرجع خود انتخاب کردهاند اما در منطقۀ  65بیشتر پاسخگویان دوستان،
مسئولین سیاسی و رسانههای داخلی را به عنوان الگوی مرجع خود برگزیدهاند .یافتههای فوق
مبین این است که در هر دو منطقه در مجموع  9155در صد پاسخگویان دوستان  90515درصد
رسانههای داخلی  2515درصد رسانههای خارجی و  6155درصد مسئوالن سیاسی را به عنوان
گروه مرجع انتخاب نمودهاند.
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بر این اساس در هردو منطقه توسعهیافته و کمتر توسعهیافته تهران دوستان مهمترین
گروه مرجع جوانان هستند و بقیۀ گروههای مرجع در مراتب بعدی قرار دارند.
آزمون فرضیهها
 -1به نظر میرسد هرچه سرمایۀ اقتصادی جوانان بیشتر باشد ،احساس محرومیت نسبی آنان
کمتر خواهد بود.
جدول  )3رابطۀ احساس محرومیت نسبی و سرمایۀ اقتصادی
احساس محرومیت
نسبی
فراوانی
کم
درصد
فراوانی
متوسط
درصد
فراوانی
زیاد
درصد
فراوانی
مجموع
درصد

پایین
0
951
69
059
692
02
605
688

سرمایۀ اقتصادی
متوسط
0
151
680
0055
1
052
699
688

مجموع
باال
660
0051
69
250
9
655
699
688

698
9955
699
99595
691
90595
088
688

با توجه به یافتههای جدول  0051 ،9درصد از جوانانی که سرمایۀ اقتصادی باال داشتهاند،
احساس محرومیت نسبی کم 251 ،درصد از این جوانان احساس محرومیت نسبی متوسط و
تنها  655درصد از آنان احساس محرومیت نسبی باالیی داشتهاند .مسلماً افراد با تمکن مالی و
رفاه اقتصادی بیش از کسانی که این رفاه را ندارند ،مسیر رسیدن به انتظاراتشان به ویژه
ارزشهای رفاهی را هموارتر تصور میکنند .همچنین بر اساس مقیاس سطح فاصلهای (قبل از
کدگذاری مجدد) دو متغیر در سطح خطای /86 6و با اطمینان  22درصد و مقدار ضریب
پیرسون  -8/195رابطه وجود دارد که این رابطه در حد باال و منفی است .بر این اساس با
افزایش سرمایۀ اقتصادی جوانان ،محرومیت نسبی آنان کاهش مییابد.
 -9به نظر میرسد بین سرمایۀ اقتصادی و ابعاد احساس محرومیت نسبی رابطۀ معنادار وجود
دارد.
جدول  )4ماتریس همبستگی بین دو متغیر سرمایۀ اقتصادی و ابعاد محرومیت نسبی
ابعاد احساس محرومیت نسبی
همبستگی پیرسون
سرمایۀ اقتصادی
سطح معناداری

ارزشهای رفاهی
-85020
85888

ارزشهای قدرت
-85088
85888

ارزشهای بین شخصی
-85026
85888

 . 6جداول مربوط به نمایش ضرایب همبستگی متغیرها به منظور تحدید تعداد جداول در مورد همۀ فرضیهها حذف و تنها به توضیحات
جداول اکتفا شده است.
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با توجه به جدول  ،0ماتریس همبستگی بین متغیرهای سرمایۀ اقتصادی و ابعاد احساس
محرومیت نسبی ،در سطح خطای  %86و با اطمینان  22درصد میان متغیرها رابطۀ منفی و
معکوس معنادار وجود دارد ،به عبارت دیگر با افزایش سرمایۀ اقتصادی ،ابعاد محرومیت نسبی
(ارزشهای رفاهی ،ارزشهای قدرت ،ارزشهای بین شخصی) نیز کاهش مییابد .همچنین
مالحظه میشود که بیشترین ضریب همبستگی مربوط به ارزشهای رفاهی است.
 -9به نظر میرسد هرچه سرمایۀ فرهنگی جوانان بیشتر باشد ،احساس محرومیت نسبی آنان
کمتر میشود.
جدول  )5رابطۀ متغیر محرومیت نسبی و سرمایۀ فرهنگی
احساس محرومیت نسبی
کم
متوسط
زیاد
مجموع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

سرمایۀ فرهنگی
متوسط
پایین
69
1
69
9
10
99
1059
6159
69
610
6959
0850
22
989
688
688

مجموع
باال
00
0250
1
156
0
056
20
688

681
9155
669
90595
606
05595
088
688

مطابق دادههای جدول  0250 ،5درصد از جوانانی که سرمایۀ فرهنگی باال داشتهاند،
احساس محرومیت نسبی کم 156 ،درصد احساس محرومیت نسبی متوسط و  056درصد
احساس محرومیت نسبی زیاد داشتهاند .از مهمترین شاخصهای سرمایۀ فرهنگی باال میزان
تحصیالت والدین است .معموالً والدینی که از تحصیالت باال برخوردارند ،بیش از والدینی که
این سرمایه را ندارند امکان برآوردن انتظارات جوانان خود را دارند .همچنین بین دو متغیر در
سطح خطای  %86و با اطمینان  22درصد مقدار  -8/919رابطه وجود دارد که این رابطه در حد
باال ،معکوس و منفی است .بر این اساس با افزایش سرمایۀ فرهنگی ،محرومیت نسبی جوانان
کاهش مییابد.
 -0به نظر میرسد بین گروه مرجع جوانان تهرانی و احساس محرومیت نسبی آنان رابطۀ
معنادار وجود دارد.
جدول  )6رابطۀ دو متغیر گروه مرجع و احساس محرومیت نسبی
احساس محرومیت فراوانی و درصد
نسبی
فراوانی
پایین
درصد
فراوانی
متوسط
درصد

خانواده
9
955
18
0650

دوستان
0
951
02
0852

گروه مرجع
رسانۀ داخلی
1
156
09
0950

مجموع
رسانۀ خارجی
9
556
92
1050

نخبگان سیاسی
0
156
56
1159

62
050
999
0855
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باال
مجموع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

61
6555
668
688

69
6556
01
688

0
9855
92
688

68
6856
22
688

66
6151
11
688

52
6050
088
688

یافتههای جدول  1نشان میدهد که به طور کلی در بین پاسخگویانی که محرومیت نسبی
زیادی دارند ،رسانههای خارجی در اولویت گروههای مرجع قرار دارند و در بین کسانی که
پایینترین میزان محرومیت نسبی را دارند ،مسئوالن سیاسی و رسانههای داخلی به میزان
یکسان در اولویت گروههای مرجع قرار دارند .با این حال سطح معناداری خی دو محاسبهشدۀ
بزرگتر از  %85درصد است و به لحاظ آماری مبین فقدان رابطۀ معنادار بین گروه مرجع و
احساس محرومیت نسبی است.
 -5به نظر میرسد بین سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ اقتصادی جوانان تهرانی رابطۀ معنادار وجود
دارد.
جدول  )7بررسی رابطۀ سرمایۀ اقتصادی با سرمایۀ فرهنگی
سرمایۀ اقتصادی
پایین
متوسط
باال
مجموع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

پایین
66
6955
59
5256
95
9050
00
688

سرمایۀ فرهنگی
متوسط
1
551
16
5159
00
9056
691
688

مجموع
باال
90
6059
29
0255
18
9959
601
688

59
69
965
5950
699
9959
088
688

جدول  1رابطۀ دو متغیر سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ اقتصادی را نشان میدهد .بر اساس
جدول ذیل حدود  58درصد ( )0255از پاسخگویانی که سرمایۀ فرهنگی باال دارند از نظر
سرمایۀ اقتصادی وضعیت متوسطی دارند و تنها  9959درصد از پاسخگویانی که سرمایۀ
اقتصادی باال دارند ،سرمایۀ فرهنگیشان نیز باال بوده است .همچنین سرمایۀ فرهنگی و
اقتصادی  9959درصد از جوانان ،زیاد و  6955درصد کم بوده است .مقدار خی دو ( )69/98و
سطح معناداری آزمون خی دو کوچکتر از  8/ 85درصد است ،میان دو متغیر سرمایۀ اقتصادی
و سرمایۀ فرهنگی رابطۀ معناداری وجود دارد .همچنین بین دو متغیر در سطح خطای  /86و با
اطمینان  22درصد مقدار  8/001رابطۀ معنادار وجود دارد که این رابطۀ در حد متوسط ،مستقیم
و مثبت است.
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تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر احساس محرومیت نسبی
با توجه به بررسی هریک از روابط آماری در فرضیههای فوق ،در بخش زیر عوامل مؤثر بر
احساس محرومیت نسبی از طریق مدل رگرسیونی چندگانه و به روش  interبررسی شد.
جدول  )8ضریب همبستگی بین متغیرها
مدل

همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

خطای استاندارد

6

85119

5952

5956

665815

جدول  0مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها را  8/119نشان میدهد که مبین همبستگی
متوسط بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق است .همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیلشده
( )8/596بیانگر این امر است که  59/6درصد از کل تغییرات محرومیت نسبی وابسته به
متغیرهای مستقل (گروه مرجع ،سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ اقتصادی) است؛ به عبارت دیگر،
مجموعۀ متغیرهای مستقل 59/6 ،درصد از واریانس محرومیت نسبی را پیشبینی میکنند.
جدول  )9نتایج تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر محرومیت نسبی جوانان دو منطقۀ  3و 15
مدل

6

ضریب ثابت
سرمایۀ فرهنگی
گروه مرجع
سرمایۀ اقتصادی

ضریب رگرسیونی استانداردنشده ضریب رگرسیونی استانداردشده
بتا
خطای استاندارد
B
95806
6055000
85919
85851
85090
85069
85690
6905891
85502
85051
6905610

t

سطح معناداری

165001
15056
15969
05862

85888
85888
85888
85888

بر اساس اطالعات جدول  2سرمایۀ اقتصادی با ضریب بتای  85502بیشترین قدرت
تبیینکنندگی واریانس احساس محرومیت نسبی را در بین افراد نمونه دارد .بعد از آن متغیر
گروه مرجع 6قرار دارد که با ضریب بتای  85069در جایگاه دوم و سرمایۀ فرهنگی با ضریب
بتای  85919مراتب بعدی قدرت تبیینکنندگی را داراست.
نتیجهگیری
افراد به مثابۀ موجوداتی اجتماعی همواره در جریان تعامالت اجتماعی غوطه میخورند و در
این فرایندهای اجتماعی است که خواستههایی را به دست میآورند و در عین حال از برخی
مطالبات صرف نظر میکنند .چشمپوشی از مطالبات ،گاه به اقتضای تداوم تعامالت ،استمرار
زندگی اجتماعی و زمانی به سبب موانع و محدودیتهای موجود است .عدم تحقق مطالبات
 .6متغیر گروه مرجع اسمی است ،لذا با دادن کدهای  6و صفر در تحلیل رگرسیون وارد و تأثیر آن بر متغیر وابسته سنجیده شد.
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زمینهساز حس ناکامی و محرومیت در افراد میشود و در زمرۀ تجربههای ناخوشایند فرد قرار
میگیرد .مطالبات و انتظارات افراد از زندگی امری روانشناختی و سیریناپذیر است و همگام
با برآوردهشدن سطحی از توقعات ،سطحی دیگر از انتظارات پدید میآید .نحوۀ تکوین
انتظارات تابع مقایسۀ اجتماعی است .یکی از مهمترین مالکهای ارزیابی ،گروههای مرجعاند.
به زعم مرتون این گروهها در ایجاد وفاق و یکنواختی یا تشدید آرزوها ،خواستهها و توقعات
افراد تأثیرگذارند .رسانههای داخلی و خارجی ،خانواده ،مدرسه ،دوستان ،نخبگان علمی و
سیاسی و ...گروههای مرجعیاند که از یکسو انتظارات افراد جامعه ،علیالخصوص جوانان را
در زمینههای مختلف سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی شکل میدهند که این توقعات در
مسیر تطوری جامعه به روز میشوند .مسئله اینجاست که قدرت افراد در برآوردن انتظارات و
از آن مهمتر ذهنیت افراد در مورد تحقق توقعاتشان دچار نوسان دائمی است .در این میان
برخورداری متفاوت افراد از انواع سرمایههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی مبنای مهمی برای
مقایسۀ اجتماعی است .افراد با قرار گرفتن در شبکههای اجتماعی که از نظر سرمایۀ فرهنگی و
اقتصادی در سطح باالتری قرار دارند ،همواره شرایط زندگی خود را با دیگری مقایسه کرده و
دچار احساس محرومیت نسبی میشوند .در بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی با
محرومیت نسبی یافتهها نشان دادند بین سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی با احساس محرومیت
نسبی همبستگی باالیی وجود دارد و رابطۀ معنادار و معکوس است ،به طوری که هرچه
سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ اقتصادی بیشتر ،احساس محرومیت نسبی کمتر است .یافتههای
تحقیق از باال بودن میانگین محرومیت نسبی در منطقۀ  65در مقایسه با منطقۀ  9حکایت
داشتند ،این در حالی است که جوانان منطقۀ  9در مقایسه با منطقۀ  65از سرمایۀ فرهنگی و
اقتصادی باالتری برخوردار بودند .نکتۀ قابل توجه اینکه جوانانی که سرمایۀ فرهنگی باالتری
داشتند ،در بین ابعاد محرومیت نسبی ،نظام انتظاراتشان پیرامون ارزشهای قدرت بود؛ به
عبارت دیگر جوانان با سرمایۀ فرهنگی باال احساس محرومیت سیاسی بیشتری داشتند.
همچنین یافتههای مقالۀ حاضر در مورد گروههای مرجع نشان دادند که مهمترین گروههای
مرجع جوانان منطقۀ  9و منطقۀ  ،65دوستان بودهاند .در نهایت یافتهها نشان دادند که سرمایۀ
اقتصادی بیشترین تغییرات محرومیت نسبی را پیشبینی میکند و پس از آن به ترتیب گروه
مرجع و سرمایۀ فرهنگی قرار دارند.
انتظارات ارزشی رفاهی جوانان منطقۀ  65بیشتر از منطقۀ  9است ولی انتظارات ارزشی
مربوط به قدرت و بین شخصی جوانان منطقۀ  9بیشتر از جوانان منطقۀ 65میباشد .این امر
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میتواند به دلیل پایینبودن میزان سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی جوانان منطقۀ  65باشد که به
دلیل ارضانشدن این ارزشهای اقتصادی و رفاهی ،منطقاً دغدغه و انتظاراتشان حول چنین
ارزشهایی میچرخد .حتی در اینجا میتوان به نظریۀ اینگلهارت نیز گریزی زد و این مطلب
را با توجه به تئوری وی توجیه کرد .وی ادعا دارد هرگاه جوانان از لحاظ ارزشهای مادی
(رفاهی و اقتصادی) ارضا شوند ،اشباع شده و به سمت ارزشهای غیر مادی (در این پژوهش
بین شخصی و مربوط به قدرت) گرایش پیدا خواهند کرد .در واقع توقعاتشان بیشتر در زمینه
این ارزشها خواهد بود.
توصیف همین ارزشها از لحاظ تواناییهای ارزشی نشان میدهد تواناییهای ارزشی
جوانان منطقۀ  9در هر  1نوع ارزشها (اقتصادی ،خود -فعلیتبخش ،امنیتی ،مشارکتی،
منزلتی ،حس تعلق به جمع و انسجام فکری) بیشتر از جوانان منطقۀ  65است .در واقع جوانان
منطقۀ  9در همۀ انواع ارزشها ،وضعیت خود و جامعه را نسبت به دیدگاه جوانان منطقۀ 65
بهتر ارزیابی میکنند .به طور کلی تواناییهای ارزشی رفاهی جوانان منطقۀ  9بیشتر از سایر
تواناییهای ارزشی در بین خودشان بود .تواناییهای ارزشی جوانان منطقۀ  65نیز از لحاظ
ارزشهای مربوط به قدرت بیشتر از سایر ابعاد ارزشی و از لحاظ ارزشهای بین شخصی کمتر
از سایر ارزشهاست.
تواناییهای ارزشی رفاهی ،مربوط به قدرت و بین شخصی جوانان منطقۀ  9بیشتر از
منطقۀ  65بود و در نتیجه تواناییهای ارزشی کلی جوانان منطقۀ  9بیشتر از منطقۀ  65بود؛ اما
طبق تعریف گار از محرومیت نسبی باید اختالف انتظارات ارزشی و تواناییهای ارزشی در
ابعاد مختلف ارزشها را اندازهگیری کرد تا به میزان محرومیت نسبی پی برد .اگر انتظارات
ارزشی کمتر یا برابر با تواناییهای ارزشی باشد ،محرومیت نسبی وجود نخواهد داشت؛ اما اگر
تواناییهای ارزشی کمتر از انتظارات ارزشی باشد ،با محرومیت نسبی مواجه خواهیم شد.
جوانان منطقۀ  9از لحاظ ارزشهای مربوط به قدرت بیشتر و از لحاظ ارزشهای بین شخصی
کمتر احساس محرومیت نسبی میکنند.
جوانان منطقۀ  65نیز از لحاظ ارزشهای رفاهی بیشتر و از لحاظ ارزشهای بین شخصی
کمتر احساس محرومیت نسبی میکنند.
جوانان منطقۀ  65در مجموع بیشتر از جوانان منطقۀ  9احساس محرومیت نسبی میکنند.
در واقع جوانان منطقۀ  65در تمام انواع ارزشها نسبت به جوانان منطقۀ  9بیشتر احساس
محرومیت نسبی میکنند .نکتۀ مهم این است که انتظارات ارزشی جوانان هر دو منطقه در تمام
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انواع ارزشهای طبقهبندیشده ،بیشتر از تواناییهای ارزشی آنها در آن نوع ارزشهاست؛ به
عبارت دیگر ،جوانان هر دو منطقه در همۀ انواع ارزشها احساس محرومیت نسبی میکنند و
تفاوت فقط در میزان این محرومیتهاست .این امر میتواند به دلیل توسعۀ اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی در جهان مدرن باشد یعنی با توجه به ورود وسایل ارتباطی مدرن
در زندگی فردی و اجتماعی ،تماس بین افراد نقاط مختلف جهان تسهیل ،مواجهه با شیوههای
جدید زندگی بیشتر و سطح انتظارات باال رفته است .در این بین جوامعی که سریعتر از سایر
جوامع توسعه و پیشرفت داشتهاند نیز به عنوان الگو و گروه مرجع و نیز معیار ارزشهای
درونیشده قرار میگیرند و شکلدهندۀ انتظارات ارزشی میشوند.
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