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چکیده
مطالعهی حاضر به بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر عامگرایی در شهر دهدشت (از توابع استان کهگیلویه
و بویراحمد) پرداخته است .جامعهی آماری افراد  71سال و باالتر ،حجم نمونه  380نفر ،روش نمونهگیری خوشهای
چند مرحلهای ،نوع تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بوده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان داده است که مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی عام  ،تعهد اجتماعی
تعمیمیافته و پایگاه اجتماعی-اقتصادی با متغیّر وابسته رابطهی مستقیم و معنیداری دارند .همچنین ،احساس آنومی،
احساس محرومیت نسبی و اعتماد خاص رابطهی معکوس و معنیداری با عامگرایی دارند.
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داده است که متغیّرهای وارد شده در تحقیق  01درصد از واریانس
متغیّر وابسته را تبیین میکند که در این میان مشارکت اجتماعی بیشترین سهم را در تبیین واریانس عامگرایی دارد.
طبق نتایج حاصل از تحلیل مسیر ،پایگاه اجتماعی -اقتصادی ذهنی و اعتماد اجتماعی عام به صورت مستقیم بر
عامگرایی تأثیری ندارند؛ اما به ترتیب از طریق متغیّرهای احساس محرومیت و مشارکت اجتماعی بر عامگرایی
تأثیرگذار هستند.
واژههای کلیدی :عامگرایی ،خاصگرایی ،احساس محرومیت ،مشارکت اجتماعی ،کهگیلویه و بویر احمد
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مقدمه و بیان مسأله
«در دانش جامعهشناسی پایبندی به رفتارهای قانونمند را تحت عنوان «عامگرایی» میشناسند.
در مقابل این واژه ،خاصگرایی قرار دارد .عامگرایی بهطور کلی بهمعنای توجه به ضوابط ،مقررات
و شرایطی است که تضمین کنندهی منافع و مصالح عمومی است .در یک فرهنگ عامگرا ،افراد بر
این باورند که قواعد و ارزشهای جامعه مهمتر و پایدارتر از منافع و خواستهای آنان ،بستگان و
دوستانشان میباشند» (میرفردی.)771 :7388 ،
عامگرایی بهعنوان یک نگرش ،پیامدهای عمیق و گستردهای در سطح فردی و جمعی دارد و
رفتارهای فردی و جمعی را جهت میدهد .این موضوع به عنوان یکی از جهتگیریهای اصلی
کنش اجتماعی وقتی تحقق مییابد که اعضای جامعه در فرآیندهای نهادی و درونی شدن ارزشها
در جامعه شرکت جویند و آنرا به انجام برسانند؛ یعنی انگارههای فرهنگی ارزشی درونی شده و
بخشی از ساخت شخصیت کنشگر را تشکیل داده باشند(طالبی.)023 :7318 ،
در عصر حاضر ،شناسایی مؤلفههای اجتماعی ،تعریف فرهنگ شهروندی ،عامگرایی و همنوایی
عامالن با نظام استانداردهای ارزشی و چگونگی نهادینه کردن و اعمال این ویژگیها و
خصوصیات در زندگی اجتماعی از مهمترین دغدغهها و نگرانیها در هر جامعهای است.
در ایران ،در راستای بهبود اوضاع و پیشرفت اهداف جامعهای ،موانع تاریخی ،اجتماعی،
فرهنگی و شخصیتی زیادی نمود دارند .عواملی تاریخی از جمله حاکمیت روابط خانوادگی بر
تمامی عرصههای زندگی فردی و جمعی و در نتیجه فقدان احساس تعلق به مکان و سازمان،
غلبهی انتساب بر اکتساب و عدم تحقّق شایسته ساالری ،عدم شکلگیری فرد صاحب حقوق،
مدنی و نهادهای مرتبط با آن ،اشغال عرصهی عمومی بهوسیلهی حکومت و احساس بیقدرتی و
تماشاچی بودن در میان افراد جامعه در هر سطح و الیهای(موسوی.)708-701 :7317 ،
همچنین ،از نظر شخصیتی و روانشناسی جمعی ،اگرچه ایرانیان در زمینههای خانواده ،قومی و
قبیلهای و مذهبی سخت مشارکتجو و دیگر خواهانه عمل میکنند در محیطهای رسمی ،عمومی
و دولتی ،نامشارکتی و خودخواهانه رفتار میکنند .بنابراین ،روانشناسی جمعی اغلب مردم ایران با
مشخصاتی همچون عاطفهگرایی در برابر خردگرایی ،سنتگرایی در برابر نوگرایی ،انفعالگرایی در
برابر فعالگرایی و خاصگرایی در برابر عامگرایی تشخّص یافته است .اگرچه پس از انقالب به
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دلیل گسترش تحصیالت دانشگاهی و ارتقای سطح بینش عمومی ،تغییراتی در رفتار جمعی ملت
صورت گرفته است ولی این تغییرات چندان عمیق و گسترده نیست(همان.)711 ،
استان کهگیلویه و بویر احمد نیز از استانهای کمتر توسعه یافته و در حال گذار است.
چنین جوامعی از طرفی با رشد شهرنشینی ،گردش سریع اطالعات و گسترش مناسبات مدرن،
با کاهش وجدان جمعی و ارزشهای سنتی مشترک مواجه میشوند و از طرف دیگر ،موانع و
مشکالتی در راه قانونمداری ،هنجارپذیری ،سازگاری اجتماعی و نهادینه کردن ارزشهای جدید
در این جوامع وجود دارد .از اینرو ،ناتوان از سازگاری با تغییرات و دگرگونیهای جدید ،دچار
آنومی ،ناهنجاری و تأخّرهای فرهنگی میشوند که به کشاکش میان مناسبات سنتی و جدید
میانجامد؛ به طوریکه ،نگرشهای خاص گرایانهی مبتنی بر خانوادهگرایی و طایفهگرایی ،پارتی
بازی ،ضعف نهادهای قانونی ،قانون گریزی و ...مصداقهای عینی جامعهای در حال گذار و نشان
از فقدان روح جمعی در این جوامع است (صداقتزادگان.)037-032 :7387 ،
تا پیش از تحوالت اخیر ،نظام اجتماعی -سیاسی استان کهگیلویه و بویراحمد مبتنی بر
خویشاوندی و به صورت ایلی بود .این نظام تا دههی  7312ه.ش .چه در حیطهی کارکردی و چه
در حیطهی نظری حضور جدی داشت .اگرچه طی سالهای اخیر ،به علت افزایش سواد عمومی و
تحصیالت عالی ،عامهی مردم به تدریج از موقعیت اجتماعی و اقتصادی باالتری برخوردار شدند،
ساخت خانواده از گسترده به هستهای تغییر صورت داده است ،طبقهی متوسط شهری در حال
گسترش است و نخبگان ،تحصیلکردگان ،جوانان و زنان نقش ویژهای در تحوالت اجتماعی و
سیاسی پیدا کردهاند؛ با این وجود هنوز تعصبات خاصگرایانهی ایلی ،منطقهای و خانوادگی از بین
اداری و غیره خود را نشان میدهد (جهانبین.)023-711 :7382 ،
در پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر جهتگیریهای عامگرایانه در شهر دهدشت (از
توابع استان کهگیلویه و بویراحمد) پرداخته شده است و سؤال اصلی این است که:
چه عواملی بر شکلگیری جهتگیریها و نگرشهای عامگرایانه/خاصگرایانهی افراد تأثیر
گذار هستند؟
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مبانی نظری
جامعه هدفی است که خود بهتر ما بدان بستگی دارد؛ چنانچه هدفی برای فعالیتهای افراد
باقی نمانده باشد افراد از اهداف جمعی گریزانند .این مسأله وا رفتن پیوندهای اجتماعی را که
نوعی سستی و درماندگی دسته جمعی یا بیماری اجتماعی است منعکس میکند (آبراهامز:7303 ،
.)071-028
7

به عقیدهی دورکیم  ،ساختار اجتماعی یک جامعه به گونهای خودکار اندیشه و رفتار مناسب را
در افراد تولید میکند .هنگامیکه ساختارهای گوناگون در سازگاری طبیعی باشند ،سالمتی و
بههنجار بودن متداول است .آسیبشناسی و بحران هنگامی رخ میدهد که ساختارها منظم نباشند،
بهخصوص در دورهی انتقالی میان دو صورت که در این مدت صور نامناسب بهصورت بقایا
میمانند یا از میان میروند ،ولی هنوز صور مناسب جایگزین آنها نشدهاند(لهمان.)18-17 :7381 ،
زمانی که مردم متوجه شوند سرنوشت آنها به سرنوشت دیگران وابسته است برای همکاری
مشتاقتر هستند .از این منظر که ما به دیگران نیاز داریم باید تالش برای همبستگی ارگانیک ترویج
شود (پاسکُو و دیویلد .)171-170 :0270 ،جایی که هر فرد در جامعه دارای حوزههای عمل و
نقشی خاص در جهت بهبود عملکرد کل جامعه است افراد وابستگی بیشتری به جامعه و
نقشهای دیگر پیدا میکنند و در نتیجه آگاهی فردی بیشتر توسعه پیدا میکند (آلسانترا و دیگران،
.)310 :0270
حدود خواستههای فرد در جامعه تابع هنجارهای خاصی است و از این طریق ،شخص
میتواند تمایالت ،خواهشها و خواستههای خود را محدود و در حدّی معتدل و عملی تنظیم کند.
میان خود و جامعه نیست و نمیتواند در متابعت از قوانین ،هدفها و رفتارِ خود را تنظیم کند
(محسنی تبریزی.)11-11 :7383،
به عقیدهی پارسونز ،0الگوهای فرهنگی به نظام کنش ساخت میدهند اما این الگوها بنا به
طبیعت خود ،کنشگر را ترغیب میکنند که انتخاب کند ،داوری کند ،حکم صادر کند ،موضعگیری
کند ،و رفتاری موافق یا مخالف دیگری در پیش گیرد .کنشی که راهنمایش ارزشها هستند ،ناگزیر
در آن واحد یک انتخاب و یک امتناع است ،یک قبول و یک رد است ،تمایل به چیزی و تنافر از
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چیزی دیگر است ،یک بله و یک نه است .خالصهی کالم ،دوگانگی و تناقض جزیی از ماهیت
ارزشهاست.
پارسونز تقابلی راکه تونیس میان جامعه و اجتماع برقرار کرده بود چند بعدی میدانست و این
ابعاد را چون یک دسته پرسشهای دو گزینهای که هر کنشگر در رابطه با دیگری با آنها روبهرو
میشود ،در نظر میگرفت .وی تعداد این پرسشهای دو گزینهای را در هر جامعهای محدود
میدانست و خود تعداد آنها را چهارتا اعالم کرد و آنها را متغیّرهای الگویی 7کنش نامید
(گیروشه .)01-01 :7310،پارسونز با ردیف کردن این متغیّرهای الگویی ،طبیعت کنش اجتماعی
را به خصوصیات نظامهای اجتماعی ربط میدهد.
زمانی که نظامهای اجتماعی با مسائل انطباقپذیری مواجه میشوند ،بهترین راهحل برای این
مسائل توسل به کنش اجتماعیای میباشد که مشخصهی آن ،بیطرفی عاطفی ،خاص بودن،
عامگرایی و عملکرد است .این چهار متغیّر الگویی که متناسب با انطباقپذیری هستند ،الگوی عامی
برای جهتگیری بهوجود میآورند(همان .)021-028 :بر مبنای این نظریه ،با ایجاد تغییرات در
ساخت هنجارهای اجتماعی به ویژه مجموعه ارزشهاس سنتی که مانع مشارکت میشوند ،میتوان
جهتگیریهای افراد را به سمت رفتارهای جامعهای سوق داد.
متغیّرهای الگویی پارسونز عبارتند از :خاصگرایی -عامگرایی ،عاطفی -بیطرفی عاطفی،
کیفیت -عملکرد ،جامعیت -ویژگی .یعنی هرچه ارزشگذاریها و رفتار افراد به سمت عامگرایی
و بیطرفی عاطفی باشد و افراد و اشیا براساس عملکرد و ویژگی آنها مورد قضاوت قرار بگیرند
و این نگرشها در رفتار افراد انعکاس پیدا کند ،به سمت اجتماع جامعهای حرکت میکنیم
مهمترین متغیّر الگویی پارسونز عامگرایی در برابر خاصگرایی است .عامگرایی در برابر
خاصگرایی ،یکی از انتخابهای ممکنِ فراروی کنشگران در نحوهی سوگیری نسبت به اعیان
مختلف اجتماعی ،فرهنگی و فیزیکی است .یکی از مهمترین عناصری که زمینهساز تمایل به
سوگیری عامگرایانه تلقی میشود ،اعتماد تعمیمیافته است .اعتماد تعمیمیافته که در فرآیند توسعهی
اجتماعی و بسط روابط میانگروهی شکل میگیرد ،زمینهساز احساس مسؤولیت ،تعادل اجتماعی و
بسط عامگرایی است و برعکس ضعف تمایالت میانگروهی ،تحدید عواطف ،اعتماد ،احساس
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مسؤولیت و در پی آن روابط خاصگرایانه ،پیامدهای زیانباری چون بینظمی و از همپاشیدگی
سازمان اجتماعی را به دنبال خواهد داشت (غفاری و نوابی ،همان.)077 :
به عقیدهی پارسونز ،در جوامعی که موقعیت خانوادگی موجب نفوذ و در نهایت ردهبندی افراد
میشود و پایگاه اجتماعی اغلب بسته به روابط بیولوژیکی است ،برای نظام آزادی انتخاب افراد
الیق و تخصیص موقعیتهای اجتماعی جدای از اشخاص وجود ندارد .اما در وضعیتی که کسب
امتیاز شخصی موجب نفوذ پایگاه خویشاوندی میشود ،تکامل به سوی نظامی از ردهها که به طور
غیرشخصی قشربندی شده باشند ،آغاز میشود .در چنین شرایطی ،با شکلگیری یک «مای» جدید،
اساس هنجاری وسیعتری مطرح میشود و تمایلی به سوی قواعد هنجاری آشکاری که بیانکنندهی
تعلق و شهروندی است شکل میگیرد .به محض شکلگیری این قواعد ،زمینههای هنجاری عامی
در جهت یکپارچگی اجتماعی ،جایگزین الزامات ملموس خاص میشود .با بسط هویت جمعی
مطمئنتر ،آزادی انطباق بیشتر میشود ،فضای نوآوری افزایش مییابد و توان انطباق بیشتری
بهوجود میآید (اسکیدمور ،همان.)003-000 :
بر طبق نظریهی بیسازمانی اجتماعی ،نظام اجتماعی در صورتی سازمان یافته و هماهنگ است
که در خصوص هنجارها و ارزشهای آن نوعی اتفاقنظر درونی و اجماعنظر وجود خواهد داشت.
بر اساس این تئوری ،در وضعیت بیهنجاری ،هنجارهای اجتماعی مطلوبیت خود را از دست
می دهند و مدیریت اخالقی الزم را بر افراد نمیتوانند اعمال کنند .در نتیجه ،افراد نمیتوانند جهت
رفتار خویش را تعیین کنند؛ لذا فرد در چنین وضعیتی به درون خویش پناه برده و پیوندهای
اجتماعی را نفی میکند .همراه با این وضعیت ،اعتماد اجتماعی که الزمهی آن وجود ضمانتهای
در نتیجه تعهدات آنها نیز رو به نقصان میرود(فاطمینیا و حیدری .)12 :7381 ،در کل میتوان
چنین گفت که تئوری بیسازمانی اجتماعی بر شرایط ساختاری و نوعی از سازمان اجتماعی تأکید
میکند که نقطه مقابل اعتماد ،مشارکت ،همبستگی و پیوندهای اجتماعی است .شرایطی که در آن،
شبکههای اجتماعی ضعیف ،مشارکت در جامعه کم و اعتماد پایین است (عباسزاده و دیگران،
.)710-711 :7317
در یک نظام اجتماعی ،خواه یک کشور ،اجتماع محلی یا یک انجمن ،آنچه در بیسازمانی
اجتماعی دخالت دارد ،وجود نارسایی و وقفههایی است که در کانالهای کارآمد ارتباطی میان
مردم در یک نظام اجتماعی پدیدار میشود.
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به عقیدهی مرتن ،7نوع مشکل اجتماعی که به بیسازمانی مربوط میشود ،برخالف کجروی ،بر
اثر عدم انطباق مردم با نیازمندیهای پایگاه اجتماعیشان بهوجود نمیآید ،بلکه ناشی از
سازماندهی نادرست این پایگاهها در یک نظام اجتماعی دارای همبستگی منطقی است (مرتن،
 .)10-11 :7381وی آنومی (بیهنجاری) را ناشی از گسست میان اهداف فرهنگی و راههای
رسیدن به این اهداف میداند .به عبارتی ،شکاف میان اهداف و راههای دستیابی به این اهداف،
منتج به شکست ارزشها در سطح اجتماعی و فردی میشود.
طبق نظریهی محرومیت نسبی ،0احساس محرومیت نسبی متأثر از درک افراد از عادالنه بودن
جامعه است .بنابراین افرادی که درک آنها از جامعه و یا سازمانهایی که با آنها سر و کار دارند
داللت بر عدالت داشته باشد و جامعه را عدالت محور بپندارند تعهد و مسؤولیتپذیری بیشتری
دارند تا آن کس که جامعه را ناعادالنه میپندارد(فاطمینیا و حیدری ،همان.)17 :
رابرت گار ،3از نظریهپردازان رهیاف «محرومیت نسبی» ،احساس محرومیت را نتیجهی
احساس وجود شکاف میان توقعات ارزشی و قابلیتهای ارزشی میداند .توقعات یا انتظارات
ارزشی را باید مجموعهای از کاالها ،منافع و شرایط زندگی دانست که مردم خود را در به دست
آوردن آنها ذیحق میدانند .توانایی یا قابلیتهای ارزشی کاالها و شرایطی هستند که مردم بر این
باورند در صورت در اختیار داشتن ابزارهای جمعی قادر خواهند بود آنها را بهدست آورند( نواح
و تقوینسب 711 :7380 ،و لهساییزاده .)38 :7317 ،بنابراین ،به نظر میرسد که توزیع نابرابر
امکانات در یک جامعه مهمترین علت پیدایش احساس محرومیت باشد .اما عامل دیگر در پیدایش
احساس محرومیت به غیر از عامل نابرابری ،مقایسههای اجتماعی است.
دست پیدا نکنند ،عقاید و استعدادهای خود را با دیگرانی که تقریباً شبیه خود آنها میباشد مقایسه
میکنند .پس از شکلگیری فرآیند مقایسهی اجتماعی ،جریان نیازآفرین و احساس نیاز از قشر باال
به قشر پایین سرایت میکند و چون انسانها موجودات منفعلی نیستند ،در پی ارضای نیازهای خود
هستند .اما به علت محدودیت جامعه در توزیع امکانات یکسان ایب ارضای نیازهای متعدد و
متنوع ،زمینه برای احساس محرومیت فراهم میشود (امام جمعهزاده و دیگران.)17-12 :7317 ،
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نظریههای احساس محرومیت نسبی در دو سطح فردی و گروهی قابل بررسی است .احساس
محرومیت در سطح فردی باعث گسترش اضطراب ،آشفتگی ،بیگانگی و انزوای فرد در اجتماع
میشود؛ در حالیکه احساس محرومیت در سطح گروهی به کاهش مشارکت بههنجار ،گسترش
خشونت سیاسی ،کشمکش داخلی و غیره میانجامد (همان.)10 :
به عقیدهی چلبی ،تعامالت اجتماعی به چهار نوع :تعامالت عاطفی(اجتماعی) ،تعامالت
قدرت ،تعامالت مبادلهای ،و تعامالت گفتمانی(ارتباطات نمادی) تفکیک میشود .این چهار نوع
تعامالت به ترتیب مسؤول اصلی چهار نوع اجتماع یعنی اجتماع طبیعی ،اجتماع سیاسی ،اجتماع
اقتصادی و اجتماع اخالقیاست .به هرحال آنچه مهم است ،کمّ و کیف این چهار نوع اجتماع و
نحوهی ارتباط آنها در شبکهی تعامالت جامعه است.
با نفوذ اجتماع طبیعی در انواع تعامالت اجتماعی و همچنین افزایش پیوندهای ضعیف یا به
عبارتی پلهای ارتباطی در شبکهی تعامالت جامعه ،روابط میان گروهی و در نتیجه انسجام عام
تقویت میشود و به همان نسبت هویت جامعهای نسبت به سایر هویتهای جمعی برتری کسب
میکند .با عمده شدن هویت جامعهای نسبت به سایر هویتهای جمعی ،میزان عامگرایی نقشها و
میزان عامگرایی کنشگران افزایش مییابد که به نوبهی خود موجب تقویت همبستگی عام و اجتماع
عام میگردد(چلبی.)722-11 :7381 ،
خاصگرایی در سطح نظام شخصیتی مانعی است بر سر راه تعریض افق نمادی و هنجاری
کنشگران اجتماعی ،عدم تعریض افق نمادی نیز میتواند موجب عدم به کارگیری گستردهی اصول
فرهنگی در میدانهای تعاملی جامعه شود .در مقابل ،برتری اصول عام مشترک نسبت به اصول
برتری کمک میکند تا احساس تعلق به اجتماع جامعهای تقویت شود و به این ترتیب هویت
جامعهای در رأس سایر هویتهای جمعی قرار گیرد .در این صورت تعهد عمومی اعضای جامعه
هم همزمان تقویت میشود و هم تعمیم میپذیرد(همان.)712 :
فرضیههای پژوهش
فرضیهی اول :به نظر میرسد میان مشارکت اجتماعی و عامگرایی رابطه وجود دارد.
فرضیهی دوم :به نظر میرسد میان اعتماد اجتماعی و عامگرایی رابطه وجود دارد.
فرضیهی سوم :به نظر میرسد میان پایگاه اجتماعی-اقتصادی و عامگرایی رابطه وجود دارد.
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فرضیهی چهارم :به نظر میرسد میان احساس آنومی و عامگرایی رابطه وجود دارد.
فرضیهی پنجم :به نظر میرسد میان احساس محرومیت و عامگرایی رابطه وجود دارد.
فرضیهی ششم :به نظر میرسد میان تعهد اجتماعی تعمیمیافته و عامگرایی رابطه وجود دارد.
فرضیهی هفتم :به نظر میرسد میان سن و عامگرایی رابطه وجود دارد.
فرضیهی هشتم :به نظر میرسد میان تحصیالت و عامگرایی رابطه وجود دارد.

شکل شمارهی یک -مدل تحلیلی تحقیق

روششناسی
تحقیق حاضر ،از نظر معیار زمان ،مقطعی ،به لحاظ ماهیت ،کاربردی و به لحاظ وسعت پهنانگر
است .ابزار جمعآوری در این تحقیق پرسشنامه بوده و واحد تحلیل نیز فرد است.
سالنامهی آماری استان کهگیلویه و بویراحمد در سال  ،7310جمعیت کل شهر دهدشت 10011
نفر بوده است که از این تعداد  11880نفر را افراد  71سال و باالتر تشکیل میدهند.
برای تعیین حجم نمونه ،براساس فرمول تعیین حجم کوکران و با سطح اطمینانِ  ،7/10دقت
برآوردِ  d= /21و حداکثر واریانسِ  ،pq= /01نمونه ای  380نفری انتخاب شده است .اما برای
افزایش اطمینان کار ،نمونهای  122نفری برای این تحقیق در نظر گرفته شده است .در پایان پس از
کنار گذاشتن پرسشنامههای مخدوش ،اطالعات مربوط به  381نفر مورد بررسی و تجزیه و
تحلیل قرار گرفته است.
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شیوهی نمونهگیری به این صورت بوده که با استفاده از نقشهی پستی شهر دهدشت ،از شیوهی
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای استفاده شده است .براساس نقشهی پستی ،شهر دهدشت
دارای  1گشت پستی که هر گشت دارای  8جزء پستی است (در مجموع  30جزء پستی) .بنابراین،
از میان  30جزء پستی 12 ،درصد ،یعنی  70جزء پستی انتخاب شده است .از آنجا که مناطق
مختلف این شهر تقریباً دارای بافت همگنی هستند ،نمونهها به طور یکسان در گشتهای پستی
توزیع شدند .بدین صورت که ،برای هر گشت پستی  722نمونه در نظر گرفته شده است .در ادامه
و از آنجا که برای هر گشت پستی  1جزء پستی در نظر گرفته شد ،نمونههای مورد نظر در هر
گشت پستی به تعداد مساوی میان جزءهای پستی توزیع شدند(هر جزء پستی  01نمونه) .در
آخرین مرحله ،نقطهای از بلوکهای موجود در هر جزء پستی به صورت تصادفی تعیین و
نمونههای مورد نظر انتخاب شده است.
برای سنجش اعتبار ابزار اندازهگیری از اعتبار صوری استفاده شده است .بنابراین ،نظر تنی چند
از استادان دانشگاه اساس کار قرار گرفت تا اعتبار صوری سؤاالت سنجیده شود .در نهایت پس از
اعمال نظرهای پیشنهادی ،ابزار سنجش مناسب کار تشخیص داده شد.
به منظور تعیین میزان پایایی از شیوهی آلفای کرونباخ استفاده شده است .بنابراین ،پس از تهیه
و تدوین شاخصها ،مطالعهای مقدماتی بر روی نمونهای  32نفری صورت گرفت که نتایج حاصل
از آن در جدول زیر قید شده است.
جدول شماره یک -مقدار آلفای کرونباخ مربوط به متغیّر وابسته و متغیّرهای مستقل
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تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیّر وابسته(عامگرایی)
در سطح نظام فرهنگی« ،عامگرایی» الگوی هنجاری است که کنشگر را در یک موقعیت معین
در سوگیری نسبت به سوژهها براساس استانداردهای عام ترغیب میکند .در سطح نظام اجتماعی،
«عامگرایی» انتظارات نقشی است که در موقعیت و شرایط مختلف در تصمیمگیری برای رفتارهای
مختلف بر اساس استانداردهای تعریف شده و مستقل از ارتباط خاص کنشگر با آن سوژه عمل
کند (ربانی و دیگران.)731 :7388 ،
عامگرایی در مقابل خاصگرایی ،یکی از متغیّرهای الگویی پارسونز است .این متغیّرها با ورود
به عرصهی انتخاب کنشگر ،انتخابهای وی را تحت تأثیر قرار میدهد؛ با ورود به نظام شخصیتی
کنشگر ،به خلق عادت انتخاب میانجامد؛ با ورود به سطح جمعی ،به تعریف نقش میپردازند و
با ورود به سطح فرهنگی ،به تکوین مالکهای ارزشی منتهی میشوند .در حالت عامگرایی،
برخالف خاصگرایی که در آن مالکهای قدردانی بر مالکهای شناختی تقدم و اولویت دارند،
تقدم با مالکهای شناختی است و این مالکها بر قدردانی تقدم و اولویت دارند
(محمدیاصل.)00-02 :7312،
در این تحقیق منظور از عامگرایی این است که کنشگران تا چه اندازه بر اساس ضوابط عام
مربوط به هر موقعیت عمل میکنند .به بیان دیگر ،کنشگران تا چه اندازه همهی افراد جامعه را به
یک چشم مینگرند و مرزهای قبیلهای ،طایفهای و محلی در نزد آنها رنگ باخته و کنشهای آنها
عام و عمومی است.

یافتههای توصیفی
بر طبق یافتههای تحقیق ،دامنهی سنی در گروه نمونه میان  70تا  17سال و میانگین سن
پاسخگویان  30/1است .همچنین 11/0 ،درصد کل پاسخگویان را مردان و  12/1درصد کل
پاسخگویان را زنان به خود اختصاص دادهاند .وضعیت تأهل پاسخگویان نیز به این صورت بوده
است که 17/1 ،درصد پاسخگویان مجرد و  18/0درصد کل پاسخگویان متأهل میباشند .در بررسی
وضعیت تحصیلی افراد نیز نتایج بهدست آمده نشان داده است که 1/1 ،درصد کل پاسخگویان
بیسواد 1/1 ،درصد دارای تحصیالت ابتدایی 73/1 ،درصد دارای تحصیالت راهنمایی،
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31/7درصد دارای تحصیالت دبیرستان 1/7 ،درصد داری تحصیالت فوقدیپلم 03/1 ،درصد دارای
تحصیالت کارشناسی و  0/0درصد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر هستند.
دامنهی درآمد در گروه نمونه میان  712222تا  1222222تومان و میانگین درآمد پاسخگویان
 101101تومان است.
همچنین ،میانگین عامگرایی در میان کل پاسخگویان  77/10بهدست آمده است .از آنجا که
پنج گویه برای این متغیّر در نظر گرفته شده است و در قالب طیف لیکرت از  7تا  1نمرهگذاری
شدهاند ،با توجه به میانگین بهدست آمده و حداکثر نمرهی ممکن(نمرهی  ،)01میزان عامگرایی در
میان افراد  11/8درصد است که پایینتر از حد متوّسط است.
جدول شمارهی دو -آمارههای توصیفی مربوط به عامگرایی(متغیّر وابسته)
آمارههای
توصیفی
عامگرایی

مشاهدات

میانگین

واریانس

381

77/10

71/31

انحراف
معیار
1/71

حداقل

حداکثر

حداکثر نمره ممکن

1

00

01

یافتههای مربوط به فرضیات پژوهش
با توجه یافتههای پژوهش ،مشارکت اجتماعی در هر دو بعد عینی و ذهنی رابطهی مثبت و
معنیداری با عامگرایی دارد و این رابطه در سطح  11درصد معنیدار است .یعنی ،هرچه افراد
مشارکت اجتماعی بیشتری داشته باشند جهتگیریهای عامگرایانه نیز در میان آنها بیشتر است.
از دیگر فرضیات پژوهش آزمون رابطه میان اعتماد اجتماعی و عامگرایی بوده است .اعتماد
سنجش قرار گرفته است .یافتهها حاکی از آن است که ،اعتماد عام رابطهی مثبت و معنیداری با
عامگرایی دارد ،اما اعتماد خاص با عامگرایی رابطهی معنیداری نشان نداده است.
رابطهی میان پایگاه اجتماعی -اقتصادی و عامگرایی از دیگر فرضیات این پژوهش بوده است.
در این پژوهش پایگاه اجتماعی -اقتصادی در دو بعد عینی و ذهنی مورد سنجش قرار گرفته است.
در بعد عینی نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان میدهد که میان پایگاه
اجتماعی -اقتصادی و عامگرایی رابطه وجود دارد .همچنین ،نتایج آزمون ضریب همبستگی حاکی
از آن است که پایگاه اجتماعی -اقتصادی ذهنی رابطهی مثبت و معنیداری با عامگرایی دارد .یعنی،
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افرادی که خود را دارای پایگاه اجتماعی -اقتصادی باالتری میدانند از جهتگیری عامگرایانهی
باالتری برخوردار هستند .الزم بهذکر است که پس از کنترل سایر متغیرها ،رابطهی معنیداری میان
پایگاه اجتماعی -اقتصادی ذهنی و عامگرایی دیده نشده است .همچنین ،نتایج حاصل از
تحلیل رگرسیون چند متغیّره حاکی از آن است که پایگاه اجتماعی -اقتصادی ذهنی تأثیر معنیداری
در تبیین واریانس عامگرایی ندارد .نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داده است که پایگاه
اجتماعی -اقتصادی ذهنی به صورت مستقیم تأثیر معنیداری در تبیین واریانس عامگرایی ندارد
بلکه تأثیر آن به صورت غیر مستقیم و از طریق احساس محرومیت است .به عبارتی ،میتوان گفت
رابطهی میان پایگاه اجتماعی-اقتصادی با عامگرایی رابطهای کاذب و متأثر از احساس محرومیت
است.
فرضیهی دیگر تحقیق به آزمون رابطه میان احساس آنومی و عامگرایی پرداخته است .نتایج
بهدست آمده نشان میدهد که رابطهی معکوس و معنیداری میان احساس آنومی با عامگرایی
وجود دارد .یعنی ،هرچه افراد شرایط جامعه را ناهنجار تصور کنند و احساس آنومی بیشتر باشد
جهتگیریهای عامگرایانه پایینتر است.
رابطهی میان احساس محرومیت و عامگرایی یکی دیگر از فرضیههای این تحقیق بوده است.
طبق نتایج حاصل شده ،میان احساس محرومیت و عامگرایی رابطهی معکوس و معنیداری وجود
دارد .به عبارتی ،هرچه احساس محرومیت بیشتر باشد افراد کمتر جهتگیری عامگرایانه خواهند
داشت.
از دیگر فرضیههای پژوهش ،آزمون رابطه میان تعهد اجتماعی تعمیمیافته با عامگرایی بوده
یعنی ،هرچه افراد از تعهد اجتماعی باالتری برخوردار باشند جهتگیریهای آنها بیشتر
عامگرایانه خواهد بود.
در بررسی رابطه میان متغیّرهای زمینهای با عامگرایی نیز نتایج زیر حاصل شده است:
طبق نتایج بدست آمده ،رابطهی معنیداری میان سن پاسخگویان و عامگرایی وجود ندارد.
رابطهی میان تحصیالت با عامگرایی دیگر فرضیهی زمینهای در این پژوهش بوده است .طبق
نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس ،میانگین عامگرایی در میان مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت
معنیداری دارد .با توجه به نتایج حاصل از آزمون  ،Tukeyمیانگین عامگرایی در میان پاسخگویانی
که دارای تحصیالت «کارشناسی» و «کارشناسی ارشد و باالتر» میباشند نسبت به سایر مقاطع
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است .یافتهها حاکی از وجود رابطهای مثبت و معنیدار میان تعهد اجتماعی و عامگرایی است.
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تحصیلی باالتر میباشد و تفاوت معنیداری دارد .میانگین عامگرایی در میان سایر مقاطع تحصیلی
تفاوت معنیداری نشان نداده است .به عبارتی ،افرادی که دارای تحصیالت دانشگاهی هستند
نسبت به سایر افرادی که دارای تحصیالت پایینتری هستند از جهتگیریهای عامگرایانهی
باالتری برخوردار هستند.
جدول شمارهی سه -نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه میان تحصیالت و عامگرایی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجهی آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنیداری

میان گروهی

011/1

0

721/0

0/8

2/222

درونگروهی

0281/21

380

71/1

کل

0130/1

388

-

جدول شمارهی چهار -نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون میان سن و عامگرایی
نام متغیّر

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

سن

-2/21

sig=2/21

جدول شمارهی پنج -نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون میان متغیّرهای مستقل و عامگرایی(متغیّر وابسته)
متغیّرهای

مشارکت

مستقل

اجتماعی

عامگرایی

پایگاه ذهنی

اعتماد خاص

اعتماد عام

احساس

احساس

تعهد

آنومی

محرومیت

اجتماعی

r= 2/33

r= 2/07

r= 2/20

r= 2/78

r= - 2/31

r= - 2/37

r= 2/37

sig=2/222

sig=2/222

sig=2/17

sig=2/222

sig=2/222

sig=2/222

sig=2/222

طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون( ،)R0 =2/01متغیّرهای وارد شده در مدل  01درصد از
واریانس عامگرایی را تبیین میکنند .همچنین ،با توجه به ضرایب  Betaو سطوح معنیداری مربوط
به هرکدام ،متغیّرهای احساس آنومی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد خاص ،احساس محرومیت و
تعهد اجتماعی در تبیین واریانس متغیّر وابسته تأثیرگذار هستند که در این میان بیشترین تأثیر
مربوط به مشارکت اجتماعی است .همچنین ،دو متغیّرِ پایگاه اجتماعی -اقتصادی ذهنی و اعتماد
عام تأثیر معنیداری در تبیین واریانس متغیّر وابسته نداشتهاند.
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در تحلیل مسیر از آنجا که ضرایب استاندارد فرض شدهاند ،این امکان وجود دارد که آنها
را به صورت مستقیم با همدیگر مقایسه کنیم .نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که مشارکت
اجتماعی ،احساس محرومیت ،احساس آنومی ،و اعتماد خاص به صورت مستقیم بر عامگرایی
تأثیرگذار هستند .اعتماد عام و پایگاه اجتماعی-اقتصادی ذهنی نیز به صورت مستقیم تأثیر
معنیداری بر عامگرایی ندارند؛ اما پایگاه اجتماعی -اقتصادی ذهنی به صورت غیر مستقیم و از
طریق احساس محرومیت بر عامگرایی تأثیرگذار است .اعتماد عام نیز به صورت غیر مستقیم و از
طریق مشارکت اجتماعی بر عامگرایی تأثیرگذار است.
در تحلیل مسیر میتوان با حذف بعضی مسیرهای مدل علی ،مدل به سامان تری بهدست
آورد .معموالً برای این کار از دو مالک معنیدار بودن آماری و معنیدار بودن نظری میتوان
استفاده کرد .با اتّخاذ یک مالک آماری معنیدار بودن ،شخص میتواند به حذف مسیرهایی بپردازد
که در سطح از قبل معین شده معنیدار نیستند .بعضی محققین نیز مالک نظری معنیدار بودن را
ترجیح میدهند .از آنجا که ارائهی مجموعهای از قواعد برای تعیین معنیدار بودن نظری امکان
ندارد ،بعضی محققین توصیه میکنند که ضرایب مسیر کوچکتر از  2021نظراً غیر معنیدار تلقی
شوند(کرلینجر و پدهازر.)130-137 :7381 ،
مدل نهایی تحقیق پس از حذف مسیرهایی که ضرایب آنها کوچکتر از  2021است در
شکل شمارهی دو نشان داده شده است.
جدول شمارهی شش -تجزیه واریانس رگرسیون چندگانهی متغیّرهای مستقل و عامگرایی(متغیّر وابسته)

مجذورات

آزادی

مجذورات

2

چندگانه

تعیین( )R

رگرسیون

7011/1

1

031/0

78/20

2/222

2/12

2/01

باقیمانده

1211/1

387

73/3

-

-

-

-

کل

0130/1

388

-

-

-

-

-
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مدل

مجموع

درجهی

میانگین

کمیت

F

سطح معنیداری

ضریب همبستگی

ضریب
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جدول شمارهی هفت -نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیّرهی فرضیههای تحقیق
شاخصها
متغیّرها
ثابت()a
پایگاه اجتماعی-اقتصادی ذهنی
احساس آنومی
مشارکت اجتماعی
تعهد اجتماعی تعمیمیافته
اعتماد خاص
اعتماد عام یا تعمیمیافته
احساس محرومیت

مقدار

B

اشتباه استاندارد

Beta

70/1
2/20
-2/00
2/70
2/00
-2/70
2/20
-2071

0/1
2/21
2/20
2/21
2/21
2/21
2/23
2021

2/20
-2/03
2/07
2/70
-2/71
2/21
-2078

سطح معنیداری

t

2/222
2/10
2/222
2/222
2/220
2/223
2/12
20227

1/8
2/3
-1/1
3/1
3/21
-3/27
2/1
-303

جدول شمارهی هشت -نتایج مربوط به تحلیل مسیر مدل نظری پژوهش
معادلهی 1

معادلهی 3

معادلهی 0

معادلهی 7

عام گرایی

مشارکت اجتماعی

اعتماد عام یا تعمیمیافته

احساس محرومیت

β=2/20

β= -2/10

sig=2/10

sig=2/222

β= -2/03

β= -2/00

β= -2/70

sig=2/222

sig=2/222

sig=2/227

β= 2/21

β=2/37

sig=2/12

sig=2/222

معادلهها
متغیّر وابسته
متغیّرهای مستقل
پنداشت فرد از پایگاه خود
احساس آنومی
اعتماد عام یا تعمیمیافته

β= 2/70

تعهد اجتماعی تعمیمیافته

sig=2/20

β= 2/07
sig=2/222

β= -2/71

اعتماد خاص

sig=2/223

β= -2/78

احساس محرومیت

sig=2/227

=2/01

R

=2/78

R

=2/21

R

=2/01

R

ضریب تعیین و سطح معنی-

=2/222

sig

=2/222

sig

=2/222

sig

=2/222

sig

داری مربوط به هر معادله

0

0

0

0
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شکل شمارهی دو -مدل نهایی تحقیق با استفاده از ضرایب مسیر

جمعبندی و نتیجهگیری
در عصر حاضر ،توجه به منافع و مصالح عمومی ،ارج نهادن به قواعد و ارزشهای جامعه،
شناسایی مؤلفههای اجتماعی ،عامگرایی و همنوایی عامالن با نظام استانداردهای ارزشی از
مهمترین دغدغهها و نگرانیها در هر جامعهای است .در مقابل ،عدم شکلگیری شهروند موظف و
مسؤول ،ترجیح روابط خونی به روابط انجمنی و شهری ،ضعف جامعهی مدنی و نهادهای مرتبط
با آن ،خاصگرایی در برابر عامگرایی ،ضعف قانونمداری ،هنجارپذیری و سازگاری اجتماعی
پیامدهای زیانباری به دنبال دارد.
است .به عبارتی ،نظامهای خویشاوندی و شبکههای ارتباطی از نوع محدود و درونگروهی
الگوهای رفتاری بسیاری از افراد را تعیین میکنند.
همچنین ،نتایج حاصل از بررسی فرضیهها نشان داده است که ،میزان شعاع اعتماد در میان افراد
محدود به خانواده ،دوستان و آشنایان است و پاسخگویان از اعتماد عام یا تعمیمیافتهی پایینی
برخوردار هستند .این در حالی است که ،هرچه افراد از اعتماد عام یا تعمیمیافتهی
باالتری برخوردار باشند ،مشارکت اجتماعی بیشتری دارند و مشارکت اجتماعی نیز به بهبود
جهتگیریهای عامگرایانه میانجامد .بنابراین ،تالش در جهت بهبود عملکرد نهادها و سازمانهای
دولتی و پاسخ سریع و بهموقع مسؤولین به نیازها و خواستههای مردم میتواند گام مؤثری در
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یافتهها حاکی از آن است که میزان عامگرایی در جامعهی مورد مطالعه پایینتر از حد متوسط
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گسترش شعاع اعتماد ،افزایش مشارکتهای اجتماعی و در نتیجه بهبود جهتگیریهای عامگرایانه
باشد .همچنین ،افزایش مشارکتهای اجتماعی میتواند به بهبود آشنایی افراد با حقوق شهروندی،
نزدیکی فیزیکی و فکری افراد به یکدیگر ،کاهش فاصلههای اجتماعی ،افزایش روحیهی تساهل و
مدارا و رشد آگاهیهای جامعهای منجر شود و با تعمیق روابط انجمنی میتوان سنتهای ریشهدار
محلی که موجب کاهش مشارکت اجتماعی ،تعلقهای خاصگرایانه و اعتماد خاص در میان افراد
میشوند را به سوی عامنگری هدایت کرد.
طبق یافتههای تحقیق ،میزان احساس محرومیت در میان پاسخگویان باالتر از حد متوسط
میباشد و هرچه افراد بیشتر احساس محرومیت کنند از میزان عامگرایی پایینتری برخوردار
میباشند.
از آنجا که احساس محرومیت میتواند موجب انفصال و دوری فرد از نظام ارزشها ،باورها،
هنجارها و اهداف فرهنگی شود ،لزوم ایجاد فرصتهای برابر در زمینههای مختلف و ایجاد
احساس عدالت در میان قشرهای مختلف جامعه احساس میشود .همچنین ،توجه به مقولهی
شایستهساالری و ایجاد امید در میان گروههای مختلف میتواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد.
طبق یافتهها ،هرچه احساس آنومی(ناهنجاری) در میان افراد بیشتر باشد ،جهتگیریهای
عامگرایانه و توجه به مصالح عمومی پایینتر است و افراد از راههای غیرقانونی به دنبال منافع
خاص خود هستند.
عدم توجه به مصالح عمومی میتواند جبران ناکارآمدی سیاستهای عمومی دولت باشد.
هنگامیکه نظامهای انتظامبخش کارایی الزم را نداشته باشند ،مردم برای جبران ناکارآمدیها به
نارضایتی و آشفتگی بیشتر میشود .بنابراین با بهبود عملکرد نهادهای مسؤول میتوان
ناهنجاریها را مدیریت و افراد را در جهت بهبود عالیق عمومی و نگرشهای عامگرایانه ترغیب
کرد.
نتایج حاکی از آن است که تحصیالت دانشگاهی میتواند افزایش جهتگیریهای عامگرایانه
را به دنبال داشته باشد .بنابراین ،با اهتمام در افزایش فرصتهای تحصیلی و بهبود عملکرد
نهادهای آموزشی میتوان به تضعیف قضاوتهای سنتی و پیشداورانه که بر مبنای خواستگاههای
جنسیتی ،خانوادگی ،طایفهای و غیره صورت میگیرند کمک کرد و به بهبود معیارهای عامگرایانه
امیدوار بود.

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-06-30

راههای غیرقانونی متوسل میشوند که طبیعتاً تضییع منافع عمومی را به دنبال دارد و موجب

جهتگیریهای عامگرایانه و عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر آن33...................................................

در حالیکه انتظار میرود جوانترها با تأثیرپذیری از شرایط نوین ،از نگرشها و
جهتگیریهای عامگرایانهی باالتری برخوردار است ،نتایج حاکی از عدم وجود رابطهای معنیدار
میان سن با عامگرایی میباشد .این مسأله را میتوان ناشی از ضعف نهادها و سازمانهای مسؤول
در شناسایی و نهادینه کردن عالیق عامگرایانه و منافع عمومی دانست.
از آنجا که جامعهی ایران و از جمله جامعهی مورد مطالعه(شهر دهدشت) جامعهای جوان
میباشد و با توجه به اینکه جوانان میتوانند سرمایههای مادی و معنوی برای یک کشور باشند،
توجه به امر آموزش و انتقال ارزشها و منافع جمعی و عمومی به جوانان بیشتر احساس میشود.
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