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https://elmnet.ir/article/11227906-71612/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D8%9B-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C_-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C


  4111  پاییز  ،55 پیاپی ،454-471 (،3)41 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

شوهروددا موررییمطالعهاجتماعی:تفاوتیبیپدیدهپیامدهایوهاریشه .(0011)خلیلکمربیگی،وعلی؛اللهی،فیض
 .050-071،(3)00،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه.ایالماستا 

8114-0407شاپا:    

آزایاستدریسندگا /یسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقرادینکریتیرکامادز.  

مطالعهموردی:تفاوتیاجتماعیپدیدۀبییهاوپیامدهاریشه
 شهرونداناستانایالم

 
 2، خلیل کمربیگی 1اللهی علی فیض

 72/50/1055پذیرش:    ؛11/11/1911دریافت: 

 چکیده
هواییگرخراهادوهتفاوتی،کنشیمنفعالدهاستکوهیرآ ،افورایازمشوارکتفعوااوادکوامکن بی

ۀشردد.هدفازادکاماینپوووه ،واکواویپدیوداعتنامیاجتنابکریهویرمرریمسائلجامعه،بی
مقالوهبوهروککیفوی،هاوپیامدهایآ اسوت.ایونتفاوتیاجتماعییراستا ایالمویافتنزمینهبی

گیریدظوری(گیریهدفمند)دمردوهمندیازراهبریهایدمردهای،وبابهرهبررهیافتدظریۀزمینهمبتنی
دظرا ومتخصصا اسوتا دفرازصاحب84هایمرریدیاز،ازطریقمصاحبهباادکامشدهاست.یایه

وسوکرربین،یرسوهمرحلوۀکدگوذاریبواز،یستآمدهوبااستفایهازروککدگذاریاستراایالمبه
شوهروددا ،هایپووه ،غفلوتازدقو وتحلیلشدهاست.برپایۀیافتهمحرری،وادتخابی،تکزیه

بسوتا جمعوی،بدهخریخراهادوه،زوااوفوایاریهوایفزاینوده،فریگرایویسیاسوی،ترق درعساختار
وی،تنبلویوادباشتگیفقروفالکت،بوهاقتصایی،واجتماعیهایاجتماعی،دابرابری عنرا شورای علی

اجتماعی،ضعفیرابرازوجری،اقتصایزیگیفرهنگ،شکافقادردی،دارساییدظامتربیتی،آشوفتگی
ای،وعنرا شوورای زمینووههایمووددی،وادزواگرایووی،بووهکوواراییتشووکلسوونت،خریشوواوددگرایی،ک 

گرعنرا شورای مداخلوهها،بوهاجتماعی،وکوکوارکرییرسوادهسرادکام،داکارآمدییولت،هیستری
عنرا هسوتۀاصولیپوووه ،بوه«سازمادیاجتماعیبی»هایپووه ،ادد.برپایۀیافتهمشخصشده

ی،زمینهبه گراست.ای،ومداخلهیستآمدکهحاصلشرای علی
سازمادیاجتماعیی،بیاتفاوتیاجتماعی،دظریۀزمینهتفاوتی،بیبی:ها کلیدواژه

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

مسئرا(دریسندهایرا ایالم،ایالم.یادشگاهادسادی،علرموایبیاتیادشکدهاجتماعی،علرمگروه،شناسیجامعهاستاییار.1

ایرا ایالم،ایالم.ایالم،ریزیبردامهومدیریتسازما راهبریکارشناسفرهنگی،واجتماعیپووهشگر.2

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2022.2729.3121
file:///C:/Users/Mahmodi/Downloads/CC%20BY%204.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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مقدمه
هاوابزارهاییاستکهازپشترادۀ مندیازروک ای،دیازمندبهره تعالیوپیشرفتهرجامعه

اییرمسویرتعوالیوترسوعه،بوامرادو و خریویاد روزآمدبرخرریارباشد.هرجامعه
هوایعلموی مندیازشویره ها،دیازمندبهرهشریکهبرطرفکری آ  رومیهاییروبه آسیب

الزماستکهافورایآ جامعوهبواای،اساس،برایترسعهوپیشرفتهرجامعهاست؛براین
تعهدومسئرلیتبهتکالیفووظایفرسمیوغیررسمیخریعملکنندتامسیرترسعهو

هوایگردواگر یرمسویر ترهمرارشری.رویاروییبامسائلوآسیبتعالیآ جامعهسری 
طبیعویبواطررپیماید،بوهایکهمراحلگذارخریرامی ترسعه،امریبدیهیاست.جامعه

شری؛بنابراین، رومیمراد ومسائلگرداگر سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،واقتصاییروبه
شیرۀرویاروییما،مسیرحرکتجامعهراتعیینخراهدکوری.بریاشوتنوکواه مرادو و

هایجامعه هااستوچنادچهمسائلوآسیبها،دیازمندشناساییوتحلیلعلمیآ  آسیب
هاراکاه یای.ترا آ  هایعلمیمی کارگیریروک یشناختهشردد،بابهیرستبه

شوردد، رومویترینمسائلیکهجرام یرمسیررشدوترسوعهبواآ روبوه یکیازمه 
گاهادوه»ادودکوه تفاوتیراحالتییادسوته تفاوتیاجتماعیاست.بی پدیدۀبی فورییرآ ،آ

عالقگویو هیکادیحیاتاجتماعیخوری،یچواربویدسبتبهمسائلمحیطی،ادسادی،و
تفواوتییرجامعوه،توریۀ (.یروضعیتبوی0318،05فری، )صداقتی«شری اعتناییمیبی

مریم،یرفراگریهایاجتماعی،خریرایرمرضعیادفعالیقوراریایهوعالقوۀچنودادیبوه
بنوابراین،یرقالوبواحودهاییهنود؛ هادشا دمی گیری تأثیرگذاریبررویدایهاوتصمی 
سوامادی، گیریکلیجمعویهسوتند)شوهاب دفسوجهتمنفعلاجتماعی،فاقداعتمایبه

0315،804-807.)
تفواوتی هایفراوادی،بیادگرایناسوتکوهجامعوۀایورا ،بواپدیودۀبویدتایجپووه 

؛0314پورروایوازی، ؛طالوب0311،مرایی،ایهمیوصفاریا رواست)اجتماعیروبه
یگادوه،ورحموادی، ؛علمودار،جورایی0314؛مراییوصفاریا ،0314صفاییواالدی،

؛قوائمی؛0315یوا ،؛عنبریوغالم0315شربیادیومحسنیتبریزی،  ؛علیادسب0317
؛مکیودی،0313؛دبری،دراح،وامیرشیرزای،0310؛فرالییووا ،0310باللی،وقدسی،

http://ensani.ir/fa/article/author/164468
http://ensani.ir/fa/article/author/29437
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بووردتووایج،و...(.افزو 0311فری،؛محسوونیتبریووزیوصووداقتی0313؛بریووزی،0310
یهندۀوجریهایگرداگر ،دشا  شده،وقرعرویدایهایپرشماریرزما هایادکام پووه 
ایاجتماعییرجامعهاست. عنرا مسئلهدهبهاینپدی

تفواوتیاجتمواعییراسوتا  هایملیواستادیدیزبیادگروجریبوی دتایجبرخیپیمای 
ایالماست.برپایۀدتایجپیمای ملیوضعیتاجتماعی،فرهنگی،واخالقویجامعوۀایورا ،

هستندوبرایوندظردودکوهوضو بینسرمساکنا استا ایالمبهآیندهخرکتنهاکمترازیک
اددکهبرایمراقبتازفرزددادشوا گریا ،برایندظربریهیرصدازپاسخ04بهترخراهدشد.

گریا ترادندتااددازۀزیاییبهکمکهمسوایگا امیودوارباشوند.بوی ازیوسورمپاسوخ می
ادد.ایدداشوته ؤسسۀخیریوهایبههیچسازما یاماددکهیرماهگذشته،هیچکمکملی گفته

ایبوههویچفوریگردهکمکمالی اددکهیرماهگذشته،هیچگریا گفتهبی ازدیمیازپاسخ
یرصود،احسواسمسوئرلیتکموییربرابورغیرهمشوهریا خوری55ادد.غیرآشناییدداشته

رهمشوهریا آمودکمویبواغیویرصدرفت48اعتمایبریه،هابییرصد،بهآ 74ادد.یاشته
یرصود،18ادود.یرصدبهغیرهمشهریا خریکمکیوایواریکمویکریه58خرییاشته،و

11ادود؛ایدبریهیرصدعضورهویچمؤسسوۀخیریوه40محیطیوعضرهیچادکمنزیست
یرصدعضرهیچ18ادد،ایعضریتدداشتهیرصدیرهیچادکمنعلمی،هنری،وفرهنگی

ادود)غفواریودهواییدبریه یرصد،عضرهیچسازما موریم10اتحاییهوادکمنصنفی،و
(،0314الهویوکمربیگوی)(.همچنوین،یرپوووه فیض34-0315،74یگادوه، جرایی

هایاجتماعیاستا معرفیشدهاست.ترینآسیبتفاوتیاجتماعی،یکیازمه بی
بهسردرشتجمعی،عاملاحساستعلقفریبهکلیتجامعهوتعهد»بنابراینوازآدکاکه

(،وجوری0315،011)معصورمی،«مهمییرحفظادسکامملیوترسعهیککشرراسوت
هوای هایسیاسیوافوزای تودریکیایوناحسواس تفاوتیاجتماعیوتداومآ یرکن  بی

ایخاصفوراه  تراددبسترمناسبیرابرایتمرکزبیشترقدرتیرعده سرمییکمنفعالده،از
ییگر،اینعدهمرریدقداجتماعیوسیاسیقراردگرفتهواینصاحبا قودرت،وازسریکند،
(.همچنوین،0378،08گیردد)بشویریه، پی مناف عامومصالحمریمیراداییدهمیازبی 

هایگرداگر ،یستیابیبهاهدافسوازمادی هایاجراییوسازما  تفاوتییریستگاه وجریبی



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

100 
 3شماره  ،41 دوره

 4111پاییز  
 55پیاپی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تفواوتییر روحبوی»یهود. کندوکاراییواثربخشیآ راکاه موی رومیوبهرابامشکلر
تفواوت،سوازما  گیریوباوجوریکارکنوا بویرفتارکارکنا ،ادگیزۀکاروتالکراازآدا می

(.0311فریواسالمی، دقلاز:یادایی؛به8113گیری)کفه، تفاوتشکلمیبی
تفواوتیاجتمواعییراسوتا ایوالمو مقاله،واکاویپدیدۀبیبنابراین،هدفاصلیاین

هاوپیامدهایآ است.براییستیابیبهاینهدف،دریسندگا یرپویبررسوی یافتنزمینه
وی، تفاوتیاجتماعیبریهوموی کنندگا ازبی ایراکوتفسیرمشارکت خراهنود،عرامولعلی

تفاوتیاجتماعیوهمچنین،راهبریهاوپیامدهای گرای بهبیساز ها،وعراملزمینه زمینه
کنندگا ،بررسیوتحلیلکنند. اینمسئلهرابهروایتمشارکت


.پیشینهپژوهش1

هایآغازینیهۀ تفاوتیاجتماعییرایرا ،بهساا هاییادشگاهییربارۀبی پیشینۀپووه 
هوابارهادکوامودتوایجآ اینهایپرشمارییر رسد.ازآ زما تاکنر ،پووه  می0341

هاکهیریهۀ منتشرشدهاست.یرمقالۀحاضر،تنهابهسرابقودتایجبرخیازاینپووه 
شودهیویهوۀاخیوراشوارهشودههایخارجیادکام ادکامشدهوهمچنین،پووه 0311

هوا هایپیشین،بیادگرایناستکهپووه حاضرازچنددظوربواآاست.مرورپووه 
متفاوتاست:

ایادکوامشوده .پووه حاضرازدرعتحقیقاتکیفیاستکهبرپایوۀدظریوۀزمینوه0
هایرایامهارائهشدههاییکهچکیدۀبرخیازآ  است.اینیرحالیاستکههمۀپووه 

و گرایوویپیوورویکووریه اسووت،ازسوونتکمووی بوورخالفادوود.همچنووین،پووووه حاضوور
دظورا و ومسئلهرابرپایۀدظورصواحبادد درعیدظرسنکیدیزبریههایپیشینکهپووه 
هاباییودگاهیعمیوقتحلیولکنندگا مرتب بررسی،وزوایایمسئلهراازدظرآ  مشارکت

کهیرقالبعراملوشرای هایمرضرعاینمقالهوو اساس،برخیازیافتهکریهاست.براین
ی،زمینه تفواوتیآموده همچنین،پیامدهایراهبریهواوتعوامالتبویگرو ای،ومداخله علی

شری؛برایدمردوهیر هایپیشینیاخلیوخارجیییدهدمی یکازپووه  وویرهیچاست
هااشارهشدهاست: ایامهبهبرخیازاینپووه 
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شووناختیمووؤثربوورعراموولجامعه»ایبوواعنوورا  (یرمطالعووه0314یایخووراهتهرادووی)
بهایندتایجیستیافتوهاسوت«اجتماعییربینیادشکریا یادشگاهآزایتهرا تفاوتی بی

پایاک،احساسمحرومیوتدسوبی،ووکهبینبیگادگیاجتماعی،اثربخشی،تحلیلهزینه
هایآزایشوهرتفاوتیاجتماعییادشوکریا یادشوگاهمیزا ایراکعدالتاجتماعی،بابی

ری.تهرا ،رابطۀمعنایاریوجرییا
بررسیعراملاجتمواعیمورتب »(یرپووه خریباعنرا 0314مراییوصفاریا )

هواییینوی،ادودکوهبوینگرای ،دتیکوهگرفته«تفاوتی:مرریمطالعهشهرکرمادشواهبابی
فریگرایی،سالمتاجتماعی،دشاطاجتمواعی،امیودبوهآینوده،وضوعیتسونی،ومیوزا 

یشهروددا ،رابطۀمعنایاریوجرییاری.تفاوتیاجتماعتحصیالتبابی
تفواوتیفراینودخلوقبی»(دیوزیر0317علمدار،جورایییگادوه،وجبواررحموادی)

اددکهیردسبتبایوحرزۀتقابلدمواییناصولی آوریه«اجتماعییربافتتعاملیایرادیا 
کهیرفرایندتعاملیایرادیوا وجورییاری،شو «غریبگیـصمیمیت»و«دابرابریوبرابری»

شناساییهستند.تفاوتیاجتماعیقابلاجتماعیبرایخلقبیدرعمرقعیت
تفوواوتیبی»(یرپووهشوویبوواعنوورا 0315علیادسووبشووربیادیومحسوونیتبریووزی)

ایوندتیکوهشرقیبررسیکریهوبوه،اینمرضرعرایربینفرهنگیا آذربایکا «اجتماعی
اددکهبینبیگادگیاجتماعی،اعتمایاجتماعی،اثربخشیاجتماعی،ورضایت یستیافته

تفاوتیاجتماعیرابطۀمعنایاریوجرییاری.اجتماعی،بابی
تفاوتی شناختیعراملمرتب بابی تبیینجامعه»(،یر0315همچنین،عنبریوغالمیا )

هنکوارییر میزا اعتمایعمرمی،رضایتاجتماعی،حسبیاددکه ،دتیکهگرفته«اجتماعی
عدالتی،ازعراملمرتب بااینمرضرعهستند.جامعه،تقدیرگرایی،واحساسبی

بررسوووویرابطووووۀبیوووونمیووووزا »(دیووزیرپووهشوویبوواعنوورا 0310فرالییووووا )
یادشوگاهآزایاسوالمیتفاوتویاجتماعوییربیونیادشوکریا بیگادگوویاجتماعویوبوی

،بهایندتیکهرسیدهاستکهبینبیگادگویاجتماعویوابعوایآ ،مادنوود«واحودمشوهد
معنایی،ادوزوایاجتماعوی،تنفور هنکواری،احسواسبی قدرتی،احسواسبی احسواسبی

ییاری.تفاوتوویاجتماعووی،رابطۀمعنایاریوجور ازخوری،وتنفورفرهنگوی،بووابی
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تفاوتیاجتماعییربینیادشوکریا  میزا بی»(یرپووه 0310پرر) زایهوکیا  قاضی
تفواوتیاجتمواعیودیوزپذیریاجتماعیبوابوی اددکهبینمسئرلیت آوریه«یادشگاهاصفها 

تفاوتیاجتماعی،رواب معنایارومعکرسیبرقراراسوت.بوینمتریورسرمایۀاجتماعیبابی
تفاوتیاجتماعیدیزارتباطمعنایارومثبتیمشاهدهشد.پایاکوبیوهزینه

تفواوتیاجتمواعییرعراملمؤثربربی(»0310ابرریق) دیا،گالبی،وهدایت ظهیری
ادودکوه رابررسیکریهوبهایندتیکهیستیافتوه«بینیادشکریا یادشگاهمحققاریبیلی

اقتصایی،بیگادگیاجتمواعی،اثربخشویوپایگاهاجتماعیمتریرهایسن،گروهتحصیلی،
تفاوتیاجتماعی،پایاک،وایراکعدالت،بابیواجتماعی،محرومیتدسبی،تحلیلهزینه

رابطۀآماریمعنایارییاردد.
بررسویعرامولموؤثربور»(دیزیرپووهشیباعنرا 0313دبری،دراح،وامیرشیرزای)

،کوهبوهروک«ساابهباالیشهریزفورا04مرریمطالعهشهروددا تفاوتیاجتماعی؛بی
اقتصایی،واددکوهمتریرهوایپایگواهاجتماعیکمیادکامشدهاست،بهایندتیکهرسیده

احسواسازخریبیگوادگی،احسواسهمودلی،احسواسدواامنی،وسورمایۀاجتمواعی،بوا
ادد. تفاوتی،همبستگیمعنایارییاشته بی

گرایی کهبرپایۀسنتکمیتفاوتیاجتماعیوو هایمرریاستناییربارۀبی ه یکیازپوو
(اسوتکوهیربوین0311فری)وووپوووه محسونیتبریوزیوصوداقتیادکامشدهاست

تفاوتیاجتماعیبرحسوبمتریرهوایاددکهبی شهروددا تهرادیادکامشدهودتیکهگرفته
مچنینبینهمۀمتریرهوایمسوتقلاصولی،قرمیت،شرل،وتحصیالتمتفاوتاست.ه

هنکاری)آدرمی(،اعتمایاجتمواعی،اثربخشویاجتمواعی،رضوایتاجتمواعی، یعنیبی
تفواوتیاجتمواعی،پایاک،والتزاممددی،بابیومحرومیتدسبی،فریگرایی،تحلیلهزینه

یستآمدهاست.رابطۀمعنایاریبه
اجتماعیومشوارکتودق پایگاهاقتصایی»(دیزیرپووهشیباعنرا 8105احمد)

بهایندتیکهیستیافتهاستکوهبوینجونس،«تفاوتییربینجرادا  سیاسییرایکایبی
تفواوتی،رابطوۀمعنوایاری سن،تحصیالت،تحصیالتوالدین،ومشارکتسیاسیبوابوی

وجرییاری.
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هوایرسیاسوت،مشوارکتآ تفاوتیجرادا وعودم (دیزبابررسیبی8100)1مادینگ
ادداز:گورای متعصوبادهبوهتفاوتیسیاسیعبارت سازبروزبی آوریهاستکهعراملزمینه

یکحزبسیاسی،دق مه یوستا وخادرایهیرپورورکوحفوظتعهوداتسیاسوی،و
ترجهی،بدبینی،واثربخشیسیاسیک .همچنیناحساسذهنیازخریبیگادگی،بی

تفاوتیکارکنا ،بهایندتیکه (بابررسیتأثیریورۀتصدیبربی8100)2ادگآدتردیروی
اددوتویکمتورییاشوته تفواو ساایوابیشوتر،بوی05اددکهکارکنا یارایسابقۀکاررسیده
تحلیلچنوودمتریرهیرایوونپووووه ،دشووا یایهاسووتکووهوهایحاصوولازتکزیووهیافتووه
یورهتصدیورستۀشرلی)کارکنوا تعمیورودگهوداری،یهنده،ازجملههایپاسخویوگی

تفواوتیکارکنوا دسوبتبوهعرامولمحیطوی توریازبوی کنندهقریبینی (پی افسرا ،و
(.0315ودد، )استرسیرمحلکار،پشتیبادیسرپرستو...(مرتب بازددا بریدد)زارعی

تفاوتی،بهایوندتیکوه یوبی(پسازبررسیرابطۀبینسرمایۀساختار8117)3برو 
گروهویوایکوایهریوترسیدهاستکهافزای سرمایۀارتباطی،یعنیافزای اعتمایبین

ترعملکریههایرکسباهدافسازمادیمرفقشریکهآ مشترکیربینکارکنا سببمی
(.0315وبهسازما خری،وفایارومتعهدباشند)سقزچیوهمکارا ،

(دیووزبوواواکوواویارتبوواطبووینابعووایسوورمایهاجتموواعیو8111)4دارایووا ولکوواکو
ای،و اددکهسرمایۀاجتمواعیضوعیفیرابعوایسواختاری،رابطوه تفاوتی،دتیکهگرفته بی

(.0315ودد، وجریآوری)زارعیتفاوتییایویلیرابهتراددبی شناختیمی

.چارچوبنظریپژوهش2

«تفاوتیاجتمواعی بی»ترا اصطالح پریازا کالسیک،دمی هایدظریهدظریههاوازاددیشه
تفواوتیبرسوی .اموا بترادی بوهبوی«بیگادگی»رااستخراجکریوتنهاشایدازطریقمفهرم

هوای تور)دسوبتبوهدظریوه وبوی تکربویهواییک  پریازا معاصریرقالبدظریوه دظریه
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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یرجامعوهراسونکیدهوعرامولموؤثریربوروزآ راتفواوتی ادودبوی کالسیک(سعیکریه
(.0318،37فری، شناساییکنند)صداقتی

شناسادیاستکوهیالیول ترینجامعه ترینوبرجستهفرادسری،یکیازمه 1امیلیورکی 
هایزددگیمدر همچور  دظریورکی ،ویوگیتفاوتیرابررسیکریهاست.به بروزرفتاربی

هایمحلی،وهمچنوینتضوایهایفرهنگوی،جمعیت،تقسی کار،ازبینرفتنهریتتراک 
سوریفریگرایویشودیدوشودهبهتراددسببایکایوضعیتیشریکهیرآ ،جامعوۀمدر می

تفواوتی،افسوریگی،خریکشوی،و...حرکوتکنود)یورکوی ، یرگیریباپیامدهاییچور بوی
شکلزیرترسی کری:ترا به یدظرییورکی رامی(.الگر0143،88بروکفیلد،وتردر،




 . الگوی نظری دورکیم4شکل 


،برایندظراستکهزددگییرشهرهایبزرگ)مایرشهرها(،مرجبفریگرایی،2زیمل
سووریشووریوادسووا رابه روحعینوویبوورروحذهنوویموویتقسووی کووار،تخصووصوغلبووۀ

دظراو،ازخریبیگادگی،عاملاصلیسورگریادیادسوا یریهد.بهازخریبیگادگیسرقمی
(.0318،803جرام جدیداست)ستریه،
«4شافت گماین»هایاجتماعیخری،ازیواصطالحیربررسی3همچنین،فرییناددتردیس

شافت،رواب ،برپایوۀپیردودهایدظرتردیس،یرگمایناستفایهکریهاست.به«5گزلشافت»و
معنایتعواو عاطفیوخردیشکلگرفتهواصلبنیوایینآ ،گورای افورایبوهیرگیوری،بوه

اجتماعیبدو محاسبۀهزینهوفایدهاست،اموایرگزلشوافت،روابو برپایوۀمنطوق،عقول
کهگفتهشد،ویوگیجرام در،محرربناشدهاست.همچنا یدهفاوگر،وتحلیلهزینه محاسبه

فایدۀشوهروددا  هایبی جراستکهماد یرگیری کن عقالیی،معطرفبههدفودیزبهینه
آیند. تفاوتبارمی ایخریکاربیگردهرو،افراییرجامعۀدرین،بهشری؛ازاینمی

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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هوای هاودظریوهاجتماعییربیناددیشهتفاوتی وجریریپایمسئلۀبیبرجستافزو 
تفواوتیازدظوراددیشومندا  ترا عراملوشرای مرتب بابوی شناسا کالسیک،می جامعه

تفواوتی،احسواسمحرومیوت معاصررادیزواکاویکری.یکیازاینمفاهی مرتب بوابوی
کهاحسواس د،یرحالییه بارهدشا میشدهیراینهایادکامهایپووه یافتهدسبیاست.

محرومیتیرسطحفریی،سببگسترکاضطراب،آشفتگی،بیگادگی،وادوزوایفورییر
شری،ایناحسواسمحرومیوتیرسوطحگروهوی،مرجوبکواه مشوارکت اجتماعمی

شوری بهنکاروگسترکخشردتسیاسوییرقالوبآشورب،کشومک یاخلوی،و...موی
(.0313،55دقلاز:امیرشیرزای،،به303-0140،304)تریپاسیوشریراستاوا،

تفاوتیاجتماعیرایرقالباحسواسطریشودگییواریشود ازطورف دیزبی1سیمن
تفاوتیوادزوایاجتماعی،واقعیتیفکریاسوتکوه احساسبی»کند. اجتماعتعریفمی

احسواسهایمرسرمجامعه یرآ ،فریعدمتعلقووابستگیوادفصااتامخریراباارزک
کنوود.یرایوونحالووت،فووریهمچنووین،یارایاعتقووایوبوواوردووازلییربووارۀسووازوکار مووی

گذاریودظامپایاکاجتماعیاستوخریراباآدچهازدظرجامعهمعتبروارزشمند ارزک
رسد، دظرمی(.به005-0340،005تبریزی، )محسنی«بیند سردمی عقیدهوه  است،ه 

هارایرخرییاشتهباشد،تمایلیبوهمشوارکتاجتمواعی،پوذیرک حساسادسادیکهاینا
هاییگرخراهادهدخراهدیاشت. هایاجتماعی،وفعالیت مسئرلیت
(برایندظراستکههراددازهافرایجامعوه،سوطحبواالتریازاحسواس8113)2وا ساث

سیاسیراتکربهکنند،احتمواابیشوتریوجورییاریکوهوعدماثربخشییرفرایندهایاجتماعی
3هایلیپسوت(.یردرشوته0318،77فری، تفاوتیاجتماعیوبیگادگیشردد)صداقتی یچاربی

شوری،اشوارهشودهاسوت.او تفاوتیمی دارضایتیسیاسیکهمرجببیگرده(دیزبهاین0153)
ایازمریم،یچاردارضوایتیداشویازداکوامیسیاسوییررفو هرگاهبخ گستریه»گرید: می

رو عالقگوی،وداآگواهیروبوه تفواوتی،بوی مسائلاجتماعیشردد،جامعهبامسائلیمادنودبوی
تفوواوتییرآرای ییگوورازمفوواهی موورتب بووابووی(.یکووی0153،885خراهوودشوود)لیپسووت،

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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است.فریگراییادسا معاصر،سببشودهاسوتکوه«1فریگرایی»اددیشمندا علرماجتماعی،
هایسیاسیومددیراارزیوابیکوریهو فایدۀورویبهاحزابوتشکلوگراو،هزینه ذهنمحاسبه

تورا بواترسولبوه تفواوتیاجتمواعیراموی بویها،پرهیزکنود؛بنوابراین، ازورویبهاینتشکل
،ازپیامودهایفریگرایوی2هاییورکی ،مرتن،وبر،بالو،هابرماس،میلز،آردت،وگیوددزدظریه

گذاروجرام مدر یادست.منفییرجرام یرحاا

پژوهش .روش3

لحاظپوارایایمی،اسوت.بوه3کاررفتهیرپووه حاضر،کیفیوازدرعدظریۀمبناییروکبه
طررمعمورا،گراییاجتمواعیاسوت.بوهبرساختوبرپارایای تفسیرگراییتحقیقکیفیمبتنی

هایآ ،ازطریقفرایندهایآمواریوشریکهیافتهکیفیبههردرعپووهشیگفتهمیپووه 
دقلاز:،بوه4،0114یستدیامدهباشد)استراوسوکرربینسازیبهبامقاصدمربرطبهکمی

یهنود. (.پووهشگرا کیفی،پووه رایرشرای طبیعویادکوامموی0311،13محمدپرر،
دماینود)یالور، گردهیخالتییرشرای ایکایدمویکنندوهیچ کاریدمیهاچیزیرایستآ 

کیودموی(.افزو 0341،301 ا،هوکننود.ازییودآ  براین،پووهشگرا کیفیبرتفسیرکلیتأ
(.0341،305)یالور، ادد آمیخته ه  داپذیریرایتفکیکگردهها،بهحقایقوارزک

گیریدظریاستفایهشدهوازدرعدمرده5گیریهدفمندیرپووه حاضر،ازشیرۀدمرده
ووروکای ازدورعدظریوۀزمینوههوایرایونپوووه وترینابزارگریآورییایهمه است.

مصاحبه،یارایادراعگرداگردیازجملهمصاحبۀشفاهییاحضرری،مصاحبهاست.روک
ای،تلفنی،و...(واخیرًادیز،مصواحبۀ هایگرداگر مکاتبهغیرحضرری)بهشکل مصاحبه

وگریهایداشیازگفوت باترجهبهگسترککروداویروسومحدوییتالکترودیکیاست.
صوررتالکترودیکویگرفوت.ایونهوابه بهرویررو،گروهپووه ،تصمی بهادکاممصاح

زما ،پووهشگرازتلفنزما ادکامشد.یرروکه زما وغیره بهیوشکله  مصاحبه
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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کنندگا رایریافوت، هایاجتماعیمکازیاستفایهکریودظراتمشارکتیاچتیرشبکه
شرددگا ارسااکریتواهها،برایمصاحب سازیویرراستایاعتبارپذیرییایه وپسازپیایه

وتحلیلشری.ها،تکزیهیرصررتتأییدآ 
کننودگا یربوارۀ زما ،پووهشگرا براییریافوتدظرهوایمشوارکتبرروکه افزو 

ادوود.یرایوونروک،زمووا دیووزاسووتفایهکریهتفوواوتیاجتموواعی،ازروکغیره  بووی
هوای مختلوفازطریوقایمیولیواشوبکههای اییرزما  ساختاریافته هایدیمه دامه پرس 

شرددگا بترادنودیرزموا کنندگا فرستایهشدتامصاحبه اجتماعیمکازیبرایمشارکت
هارامطالعهوها،آ  هاپاسخیهند.پووهشگرا ،پسازیریافتپاسخشدهبهپرس تعیین

کننودگا  شوارکتهایجدیدیرایوبوارهبورایم هایشا ،پرس پسازبرطرفکری ابهام
گریاددددتایرصوررتکنندهبازمی هایدهاییرابهمشارکت فرستایددوسرادکام،پاسخمی

تأییددهایی،تحلیلوکدگذاریشردد.
وووایکوایشری کهباکدگوذاریبوازآغوازمویهاوو ای،دتیکۀتحلیلیایه یرروکزمینه

گیوری.یر کدگذاریمحرریقرارمویطبقاتیازمفاهی استکهپسازاینمرحله،اساس
گرییوطبقاتیراحراپدیدۀمحورری هابرمی مرحلۀکدگذاریمحرری،پووهشگربهیایه

عنرا گوامکند.استراوسوکرربینازمرحلۀسرم،یعنیکدگذاریگزینشوی،بوه ایکایمی
گرفتهیرمرحلوۀادد.یراینمرحله،پووهشگربرپایۀالگریپارایایمیشوکلدهاییدامبریه
یهدکهسرادکام،طبقاتالگررابهیکدیگرمرتب  هاییراارائهمیهایافرضیه پیشین،گزاره

(.47-1،0318،44کنند)کرسرا می
شودهیریومرحلوه،هایپیایهبنابراین،بایردظرگرفتنچنینفراینودی،هموۀمصواحبه

هاییفاهی شدوسرادکام،بوهمقرلوهادد.اینکدبندیمرجبکاه تعدایمکدبندیشده
یسوتآمود.یرپایوا کواردیوزیوکالگوریایبهها،مقرلۀهستهکمکمقرلهرسیدددوبه

کمکایونالگور،مشوخصوتفاوتیاجتماعیبه مفهرمیارائهشدویالیلوپیامدهایبی
تحلیلشددد.
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است،یر2وپایایی1بارها،بررسیاعتهایکمیکهمالکارزیابییرآ برخالفروک
،و6پوذیری،ادتقاا5پوذیری،اطمینا 4،باورپذیری3هایاعتمایپذیریروککیفیازمالک

(.8،0343،081شری)فلیکاستفایهمی7پذیریتصدیق
هایورشوریوهایپووهشگرازمیدا ،ازیایهزمینهیراینمقالهسعیشدهاست،پی 

میدا یردظرگرفتهشری.همچنین،برایرسوید بوهیرسوتیتأییودمثابهواقعیتواقعیتبه
هایواقعویوکنندگا یرمصاحبه،ییدگاههاسعیشدابتداباکسبرضایتمشارکتیایه

تفسیریآدا ازمرضرعگرفتهوبازسازیشری،وسپس،مراحلکدبنودیواطوالقکودبوه
دظرا اینحرزه،ادکامشد.صاحبمفاهی باوسراسبیشتریوبامشررتاستایا و

،یراینپووه ،تعاملدزییکوگسوتریهبوا9بنابربرمعیارهایمرریدظرگرباولینکن
کنندگا ،گروهپووهشگرا راازپوی شوناختهو افرایمختلف،مددظربریهاست.مشارکت

همینامرسببشودمندشدهبریددو هابهرههایپیشین،ازدظراتآ یربرخیازپووه 
هاهمکاریکنند.باترجهبهایناموروکنندگا باآرام واعتمایبیشتریباآ  کهمشارکت

هایعمیوقبرپایۀمعیارباورپذیری،یقتیراجرایفنر کارمیدادیکهیراینکامصواحبه
شند.کنندگا احساسراحتیدسبییاشتهباشرددگا بامصاحبهبری،سببشدکهمصاحبه

هواراکوه همچنین،باترجهبهشیرعویروسکرودوا،پووهشوگرا ،برخویازمصواحبه
هوارایراختیواریاشوتند،سواختاریافتهادکوامیایهبریدودوموتنمکتوربآ صررتدیمهبه

شدتا کنندهتماسگرفتهمی بازدگریادددد؛تنهایرمرارییکهمتن،ابهامیاشت،بامشارکت
،کوهبورایاعتمایپوذیری«تکنیوکممیوزی»طرفشوری.البتوهیرراسوتایابهاممرجریبر

هایمتخصصوا ،شوری،یرطوراپوووه ازییودگاه هایکیفیازآ استفایهمی پووه 
اییاشوتند،بورای دظرا ،وپووهشگرادیکهسابقۀادکوامپوووه بواروکزمینوه صاحب
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بنودیدظوری زاویوه»ارچربتکنیوکاین،یرچوبوربندیمفاهی استفایهشود.افزو  مقرله
هاوهاورویکریهایدظریمرتب بامرضرعیرزما تنظی دظواممقرلوه،ازدظریه«1یدزین

دیزتحلیلوتفسیردتایجاستفایهشد.
معنایرایووجآ یرروککمووی،وجووریدووداری،بلکووهگیری،بووهیرروککیفووی،دمردووه

اککمککننود،اسوتفایههتکمیلپرس ودظریهپووهشگر،ازمرریومرارییکهبتراددب
گیریدظوریاسوتفایهشود.ازگیریهدفمندوراهبریدمردوهکند.یراینروک،ازدمردهمی

گیریدظری،برایتشخیصگیریهدفمند،برایگزین افرایمرریمصاحبهوازدمردهدمرده
رپوووه اسوتفایهشود.یرهوایمرریدیواز،ویوافتنمسویتعدایافورای،تعیوینمحولیایه

کنند.گیریکیفی،تعدایافرایدمردهرابامعیاراشباعدظریتعیینمیدمرده
تفاوتیاجتماعی(،فهرستیازافرای،از یراینپووه ،باترجهبهمسئلۀمرریپووه )بی

هایمؤسسوههواو دگارا واهالیرساده،مدیرا خیریوه دظرا اجتماعی،روزدامه بینصاحب
هوایسیاسوی، غیریولتی،روحادیر وطالبحرزۀعلمیه،افرایفعااعضراحزابوادکمون

هایاجرایی،معتمودا محلوی،و...تهیوه کارشناسا مشارکتواجتماعیشاغلیریستگاه
84صوررتالکترودیکویآغوازکریدودوپوسازهارابهآورییایه شدوپووهشگرا ،کارگری

پایا رسید.هاشباعدظرییستیافتندوفرایندکدگذاریبهمصاحبه،ب


 2کنندگان رسانان و مشارکت شناسی چارچوب نمونه اطالع . سنخ4جدول 

 کد اختصاری کننده گروه مشارکت
دظرا یادشگاهیصاحب

روحادیر وطالبحرزهعلمیه
دگارا واهالیرسادهروزدامه
هایغیریولتیهاومؤسسهخیریهمدیرا 

هایسیاسیفعاال احزابوادکمن
هایاجراییکارشناسا مشارکتواجتماعیشاغلیریستگاه

متنفذا ومعتمدا محلی
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 :برپایه ۀنظری  بر تأکید با اجتماعی علوم در کیفی تحقیق روش(.1395فراستخراه)مقصریکتابازشناسیسنخاینالگری.2

گاهدشرتهرا :.یوم()چاپتئرریگراددی است.شدهبرگرفتهآ
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 کنندگان در پژوهش . مشخصات کلی مشارکت2جدول 

 کننده مشارکت مشخصات کننده مشارکت کد
رسمیمدرسشناسی،جامعهیکترایمری،یادشگاهی،دظرصاحب
رسمیمدرستاریخ،یکترایمری،یادشگاهی،دظرصاحب
خبرگزارییرشاغلارتباطات،کارشناسیز ،دگار،روزدامه

اجراییهاییستگاهیرشاغلروادشناسی،یکتراییادشکریمری،مشارکت،کارشناس
عمرمیرواب کارشناسوسایتمدیر،حقرقارشدکارشناسمری،دگار،روزدامه
پرورکوآمرزکیبیرفلسفه،ارشدکارشناسز ،تخصصی،دظرصاحب
علمیهحرزهمدرسمبادی،وفقهیکترایوحرزویسهسطحمری،روحادی،

بازدشستهشناسی،جامعهیکتراییادشکریری،مسیاسی،فعاا
علمیهیئتعضرسیاسی،علرمیکترایمری،سیاسی،فعاا
مشاورتربیتی،علرمارشدکارشناسمری،ثمن،مدیر

علمیهحرزهمدرساصرا،وفقهسهسطحمری،روحادی،
اجرایییستگاهیرشاغلایبیات،یکتراییادشکریمری،مشارکت،کارشناس

اختالفحلشرراییرشاغلومحلیمعتمداجتماعی،علرملیسادسمری،ثمن،مدیر
علمیهیئتعضرشناسی،جامعهیکترایمری،یادشگاهی،دظرصاحب
پرورکوآمرزکیبیرومشاورتربیتی،علرمیکتراییادشکریمری،تخصصی،دظرصاحب
دشریهسریبیرادسادی،علرمییپل مری،دگار،روزدامه
بازدشستهخیریه،امررمؤسسهمدیراجتماعی،مدیکاریکارشناسیز ،ثمن،مدیر

سازمادیمدیریادشگاه،وحرزهمدرستطبیقی،اصراوفقهیکترایمری،روحادی،
یادشگاهمدرسعرب،ایبیاتارشدکارشناسمری،تخصصی،دظرصاحب

اجرایییستگاهیرشاغلتربیتی،علرمارشدکارشناسمری،اجتماعی،کارشناس
بازدشستهاجتماعی،علرمکارشناسمری،محلی،معتمد

خیریهامررمدیرویولتیبخ یرشاغلتربیتی،علرمارشدکارشناسمری،محلی،معتمد
یولتیبخ یرشاغلودگار،روزدامهارشد،کارشناسمری،اجتماعی،کارشناسودگارروزدامه
غیریولتیبخ یرشاغلایبیات،لیسادسمری،محلی،معتمد

یولتیبخ یرشاغلارشد،کارشناسز ،اجتماعی،کارشناس
علمیهیئتعضرروادشناسی،یکترایمری،یادشگاهی،دظرصاحب
بازدشستهویادشگاهمدرسشناسی،جامعهیکتراییادشکریمری،یادشگاهی،دظرصاحب
جهاییروحادیوحرزهمدرساصرا،وفقهیوسطحمری،روحادی،
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هایپژوهشیافته.4
هاکنندگا وتکربوه دفرازمشارکت84بایرایامۀپووه ،پسازاستخراجمتر مصاحبه

گزارهاستخراج،وبراسواسفراینودکدگوذاری835وتأمالتشخصیپووهشگرا ،تعدای
گواه،براسواسکدگوذاریمحورری،مفهرماستخراجشد.آ 811ها، باز،ازبطناینگزاره

ایجداگادوهگردهمفاهیمیکهمرضرعیتیکسا ومشابهییاشتند،باعنرا مقرلۀفرعیبه
مقرلووۀفرعوویاسووتخراجشوود.سووپس،73بنوودیشووددد.یرایوونمرحلووه،تعوودای تقسووی 
هایهایفرعی،یرچندینمقرلۀاصلیکوهدسوبتبوهمقرلوههایمشابهیرمقرلهمضمر 

مقرلوۀاصولی38د،ایغامشد.یراینمرحلهدیوزتعودایفرعی،سطحادتزاعباالترییاشتن
هایاصلییرقالبمقرلۀیستآمد.سرادکام،یرمرحلۀکدگذاریادتخابی،همۀمقرلهبه

هایییگورراهایاصلیومقرلوهکههمچر چتری،تماممفاهی وتعبیرهایمقرلههستهوو
بازبا علمیبیا شد.وویریکاصطالحکاماًلادتزاعیویای پرش می

هاازیوکگفتنیاست،پسازمرحلۀکدگذاریادتخابی،برایپیردودمفواهی ومقرلوه
وی،شورای زمینوه ای،شوورای  الگوریپوارایایمیاسوتفایهشودکوهیربریاردوودۀشورای علی

های(،تعودایمفواهی ومقرلوه3گر،راهبریها،وپیامدهااست.یرجدواشماره) مداخله
ها،ارائهشدهاست.واصلی،برپایۀدرعمقرلهفرعی

 های فرعی و اصلی . جدول تعداد مفاهیم، مقوله3جدول 

 مقوله اصلی مقوله فرعی مفهوم نوع مقوله
ی 07044شرای علی
588001ایشرای زمینه

8073گرشرای مداخله
0410راهبری
54047پیامد
8117338جم 

ی،تعداییرمرحلۀ مقرلۀاصولی4کدگذاریمحرریویرراستایشناساییشرای علی
ییاسبببه ادداز:غفلتازدق ادد.اینشرای عبارت سازشناساییشده عنرا شرای علی

هایفزاینده،فریگرایویخریخراهادوه،زوااوفوایاریشهروددا ،درعساختارسیاسی،ترق 
اجتماعیوادباشتگیفقروفالکت.وهایاقتصایی ابریای،دابر جمعی،اختالارابطه
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تفواوتیاجتمواعی،غفلوتازدقو موؤثرشوهروددا یر سازبوی یکیازعراملسبب
ریزی،ومشوارکتیرفراینودهایفرهنگوی،اجتمواعی،سیاسوی،و گذاری،بردامهسیاست

جامعوهیرحکمروایوی،اقتصاییاست.داییدهادگاشتنوعدمبازیگریمؤثرطبقۀپوایین
گواهیویادو آ  خیوالی،مسوئرلیت سبببی هواخراهودشود.گریوزی،وسوطحپوایینآ
تفاوتی حسابدیاوری مریم،سبببیادگاشتنوبه کنندگا برایندظرددکهداییده مشارکت
شری. افرایمی

تفواوتیراگیردود،موریمدیوزراهبیراداییودهمیها،دق سازددۀملتکهیولتزمادی»
.«گیرددیرپی می

تفاوتبریهاسوت.هورروز هابیها،یرقباامریمومشکالتآ یولت،یرتمامساا»
کون ، سواسمویبینود.اح هوارادموییابد،امواآ  هایاجتماعیوروادیافزای میآسیب
«هاددارددکنندوکاریبهمریمومشکالتآ  هایرایرا کارخریرامی یولت

کهدق سازددۀمریمداییدهگرفتهشریوطبقواتپوایینجامعوه،بنابراین،زمادی.
تفواوتیاجتمواعی همچنا دترادندیرفرایندهایمختلفجامعهدق مفیدیایفاکنند،بی

وجریخراهدآمد.هب
کیدبسیاریازتفاوتیاجتماعیوو سازبی ترینعراملسبب یکیییگرازمه  کهمرریتأ

ووبهدرعساختارسیاسیحاک برهرکشررمربرطکنندگا یرپووه حاضربری مشارکت
عنرا یوکتفاوتیاجتماعیوسیاسی،به کنندگا برایندظربریددکهبی شری.مشارکتمی

تفواوتیاجتمواعی،یر هایسیاسیغیریمرکراتیکاست.بی هایدظام مسئله،یکیازمؤلفه
شری. کشررهاییکهپیشینۀطرالدیخریکامگیراباخرییاردد،بیشترییدهمی

ویوهوقتیدیروهایسیاسیبهسابقهتاریخیساختاراستبداییسیاسیخریکامگی،به»
«شوریگریزیوهنکارشکنیسوایرافورایوطبقواتمیقادر احترامدگذاردد،باعثقادر 

.
هایییگرتسل  دظام دظامسیاستبرهمۀشئر وخریه کهخریه همچنین،یرجرامعی

تفواوتیسیاسویواجتمواعی بری،بوی زیگییاآدرمیسیاسیردجمی ازسیاستپیداکریهو
شری. بیشترپدیدارمی
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کهسیاستوسیاستمدارا بورتموامیشوئر زدودگیطبقواتمترسو و یرجرامعی»
هواگرباشوند،آ  ادد،سیاستمدارا یوستددارددشهروددا مطالبه ترسیطرهپیداکریه پایین

ااپیروهستند؛بنابراین،تنهوایرزموا ویربرابوروقوایعیاحسواسمسوئرلیتیدببیشتربه
تفواوت کنندکهسیاستمدارا بخراهندویرسایرمراق ویربرابرسوایررویودایها،بوی می
.«باشند می

تفاوتیرساختارسیاسی،منکوربوه وجریمسئرال ،مدیرا ،ویرکل،یولتمریا بی»
مهریمسئرال باشوهروددا از ترجهیمسئرال بهدیازهایمریم،بی شری.بی تفاوتیمی بی

عنرا مثاا،وقتیحکرموت،وظوایفخوریرایرتفاوتاست؛به هاییولتمریبی شاخصه
هواشنرددکهیرکشررهایییگور،یولتیهدومریممیخصرصکروداویروسادکامدمی

هوایهنود،آ یهند،امایراینکااینکارهاراادکامدمیقرارمیامکاداتو...یراختیارمریم
.«شرددتفاوتمیه بی
«یاره،کیدداره،کیسویره،کویگرسونه  امروزبیشترمسئرلینخبردداردد،کی»
اعتموایی هواییچور خریکوامگی،بویبنابراین،ساختارهایسیاسیغیریمرکراتیکبواویوگی.

تفاوتیخراهندبری. تفاوت،آفرینندۀبی دهایی،ویولتمریا بی
هوایارزشوی برپایۀدظریۀگار،هرچهفاصلۀبینادتظواراتارزشوی)ترقعوات(وترادوایی

(.0344شری)گار، عدالتیدسبیبیشترمی)امکادات(بیشترباشد،احساسمحرومیتوبی
خراهندیرمؤسساتخیریوهوامثوااآ شورکتکننود، یکیازیالیلیکهافراییدمی»

ایازشوهروددا تصوررهوااسوت.عودهادتظاراتوترقعاتزیوایبرخویشوهروددا ازآ 
هااست.همینیاشوتنادتظواروکنندکهوظیفۀقادردیاینافرای،رف تماممشکالتآ  می

.«شری هامیترقعاتزیایازاینافرای،سببعدممشارکتآ 
تفاوتیایکایخراهدکری. اینترقعاتفزاینده،یردظامسیاسیومدیریتیدیزبی

خراهدخدمتیکند،اقوراموفامیولوتموامشوهروددا  شریومی وقتیفرییمدیرمی»
ادتظاریاردداینفری،تماممشکالتجامعهراحلکنود.یرایونحالوت،فوری،مودیریتو

.«گیریتاازعراقبآ ه یراما باشد عهدهدمیابهمسئرلیتیر
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تفواوتی سازبی عنرا یکیازعراملزمینهکنندگا ،ازفریگراییخریخراهادهبه مشارکت
شکلترجیحیای مناف فرییوه یرقالبادد.اینخریمحرریه بهاجتماعییایکریه

شری.دمایا میگراییشخصی افراطیمنفعت
کننودکوهمنواف یهد،افرای،تنهازمادیاحساسمسئرلیتمیایکهرخمیهرمسئله»

شوریواگورپوایمنفعوتهواتوأمینمی ایآ فریی،شخصی،وبعضًاخادرایگییواقبیلوه
.«کنندشخصییرمیا دباشد،یرآ مسئلهمشارکتدمی

معناکوهتصورریواتفکوراینکنود.بوهشکلافراطیبروزمیبهگرایی،گاهی اینمنفعت
حداکثررسادیسریشخصیاست.اددیشادهباهدفبه طلباده،وماا خریخراهاده،منفعت

کنند،تاجیبخریومریم.گاهییرحرزۀاقتصایی،بیشترافرایبهجیبخریفکرمی»
زدد،اماچور منفعوتشخصویهمییادندکهاینفعالیتبهاقتصایمملکتضربحتیمی

.«یهند.یرسریاگریمعامالتملکی،خریرو،و...یاری،آ راادکاممی
هوایجامعوۀمودر وبرآمودهاز تورینویوگوی بنابراین،هرچندفریگرایی،یکیازمه 

دآوردودۀترییراتارزشیوفرهنگییدیایمدر است،اماشکلافراطیومنفیآ کوهپدی
وومحصراگسیختگیپیرددفریواجتماعاست.تعبیریورکی بهتفاوتیاستوو بی

هاییکجامعۀسال  ترینبایستههاوهنکارهایجامعه،یکیازمه  وفایاریبهارزک
،یربررسیتطبیقفرهنگوساختارسیاسیجامعه،وفایاریراحالتی1است.آلمرددووربا

گاهی،احساسمثبت،وتعهدبوهسواختارسیاسوییادستندکه می فری،ازسطحباالییازآ
گاهییرسوتوالزمرااین(.به0153جامعهبرخرریاراست)آلمرددووربا، معناکهفری،آ

ازساختارسیاسیجامعۀخرییاری،بهاینسواختارواهودافآ احسواستعلوقوتعهود
.کند،وارزیابیمثبتیازآ یاری می

کنیدکهافرای،احساسمسئرلیتاجتماعیدداردد،افورای ایزددگیمی وقتییرجامعه»
«آوردود ییگرتمایلیبهزددگییرآ منطقهدداشوتهوبوهمهواجرتازآ منطقوهرویموی

.
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هایمحیطی،احساستعهودافورایدیوزبوروفوایاریجمعوی برتعلقویلبستگیافزو 
فقدا ودزواآ ،مرجبزوااوفایاریجمعیخراهدشد.تأثیرگذاراستو

افکند،کارکنا ،وفایاریالزمبوهاهوداف تفاوتیبرسازما یادهاییسایهمی وقتیبی»
.«سازمادیدداردد

گسترکشهرگراییوتکلویجامعوۀجدیود،سوببگسوترکاخوالقبوازاریرروابو 
تورا آ را تعامالتاجتماعیشدهاستکوهمویگیریدرعییایوستدیر اجتماعیوشکل

تعبیرچلبوی(،ازکهرواب اجتماعی)بهدامید.هنگامی«1ای اختالارابطه»تعبیرچلبی()به
گاه،تعامالتاجتمواعیشوکلکواالبوهیابد،آ سریرواب سریگرای میرواب گرم،به

دگرددکههدفآ ،یسوتیابی ایمی لهشکلمعامگیریوافرای،رواب اجتماعیرابه خریمی
بهسریاست.
تفاوتی سازبیعنرا یکیازعراملزمینهبستا اجتماعی،به کنندگا دیزازبده مشارکت

ها،اشاعۀاخالقبازاروکاالییشود روابو اجتمواعی،ودظرآ بردد.به اجتماعیداممی
شری. تفاوتیاجتماعیمی بیبستادی،سببایکای یرمکمرع،حاکمیترواب بده

تورا پورلیکارادهیرتعامالتاجتماعیکهدمردهاینروحیهرامیرواجروحیۀکاسب»
.«شدهایریافتدمیشد خدماتییادستکهقباًلپرلیبابتآ 

کننود،بینیدمریم،فعاالدهیرمراسو سورگرارییواشواییافوراییشورکتمیاگرمی»
.«هاجرییآ خاطرروحیۀمشارکتهااستدهبهبستا ربدهخاطبه

هوای تفاوتیرایرمسوئلۀدوابرابری شناسا ،سرچشمۀدارضایتیوبی بسیاریازجامعه
یادند.ایندابرابری،ه دوابرابرییرترزیو مزایوایوا ویوهازدرععمیقآ ،میاجتماعی،به

گیری.هارایربرمی زی فرصتیرآمدهاوه دابرابرییرتر
ها،خصرصًایرمررییارادۀمعیشتیودوابرابریوتبعویض برخرریغل بامسئلۀیاراده»

«تفواوتییرجامعوهشود اعتماییوبوی یرترزی آ ،سببگسترکبدبینی،بی
.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

125 
 3شماره  ،41 دوره

 4111پاییز  
 55پیاپی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اقکمتوریمتأسفاده،وقتییرآمدهابراساسعدالتترزی دشریوبرخیکوهاسوتحق»
.«شری تفاوتیمی یارددازمزایایبیشتریبرخرریارشردد،منکربهبی

ها،و ایازمزایاوفرصت مندیعده جامعه،بهرهوجریآمد شرای دابرابریربنابراین،به
شودهایییگرکهخریراشایستۀیریافتامکاداتوامتیازهوایترزی  عدمبرخرریاریعده

شری.آدچه تفاوتیمی یادند،سببپدیدآمد احساسدابرابریوسرادکام،بی یرجامعهمی
یهد،دابرابریدیست،زیرامیزادیازدابرابرییرجامعه،طبیعیتفاوتیراافزای می اینبی

تفاوتیخراهدشد. بیهایعمیق،سبب است،اماوجریدابرابری
ازعراملمؤثربرمیزا مشارکتافرایجامعهشوناختهفقروکمبریهایاقتصایی،یکی

(.0318،75فری، دقلاز:صداقتی،به0353شدهاست)لرییس،
سورا دیازهوایشوری،بهباترجهبههرمدیازهایمازلر،وقتیدیازهایاولیۀافرایبرطرفدمی»

.«رودد؛احساسمسئرلیتاجتماعی،دیازباالتریاستباالتردمی
کهافرای،یرگیررفو مشوکالتروزمورۀشرددگا برایندظربریددکههنگامی مصاحبه

کنند،فرصتیبرایفکرکوری بوههامی شرددووقتوتالکخریراصرفرف آ خریمی
مادد. مشکالتییگرا دمی

لوبباترجهبهمشکالتومشرلۀزددگیافرای،خصرصًامسوائلاقتصوایی،وقوتاغ»
شریووقتیبورایفکورهامیمریم،صرفرف مشکالتروزمرۀخریوتالکبرایحلآ 

.«ماددهادمیکری بهییگرا برایآ 
ایبایکدظاماقتصواییورشکسوتهوفقیرپورورکوه ترا گفت،یرجامعه بنابراین،می

مشوکالتروزمورهغورقشودهویراغلبافراییرآ ،عضرلشکردیازمندا هسوتندویر
ادد،فرصوتیبورایفکور روشدهاددوباادباشتگیفالکتروبهقاعدۀهرمدیازهاترقفکریه

کری بهمشکالتییگرا ومشارکتیرمسائلگردواگر جامعوهوجوریدخراهودیاشوت.
رتفواوتییربرابو ایباچنینوضعیتی،ادزواطلبوی،عودممشوارکت،وبوی سردرشتجامعه

رویدایهایگرداگر خراهدبری.
ی،شرای زمینهافزو  ها، شردد.اینتفاوتیاجتماعیمی ایدیزبسترسازبی برشرای علی

(و0310،011یهنود)بازرگوا ،ایهستندکهراهبریهاراتحتتأثیرقورارمیشرای ویوه
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ظهررپدیودۀمرریمطالعوههاییهستندکهبهها،وزمینهبیادگرآ یستهازشرای ،مرقعیت
مقرلوۀاصولی01(.یرپوووه حاضور،تعودای0311،381ادد)محمودپرر،منتهیشده

ادداز:اددکهعبارت اییابسترسازشناساییشده عنرا شرای زمینهبه
تنبلیاجتماعی،ضعفیرابرازوجری،اقتصایزیگییرحرزۀفرهنگ،شکافقوادردی،

دهای،دارساییدظامتربیتی،خریشواوددگرایی،هایمریم ینتشکلآشفتگیسنت،کاراییپای
اعتمایی،ادزوایاجتماعیتلۀبی

گردیزسببافزای یاکواه میوزا  ای،شرای مداخله برشرای زمینههمچنین،افزو 
گور عنرا شورای مداخلوهمقرلوۀاصولیبوه3شردد.یراینپووه ،تعودای تفاوتیمی بی

ادداز:داکارآمدییولوت،هیسوتریاجتمواعی،وکوکوارکرییاددکهعبارت شناساییشده
تفاوتیاجتماعیراداشویازشورایطییادسوتکوه ترا پدیدۀبی اساس،میبراینها. رساده

ووی،0یدباایاری.یرشووکلشووماره)سوببتعووامالتیشوودهوپیاموودهاییرابوه (شوورای علی
راهبریهاوپیامدهاارائهشدهاست.همراهگر،به ساز،ومداخله زمینه

 

 








 تفاوتی اجتماعی . الگوی پارادایمی بی4شکل 

 شرایط علی
 شهروندانغفلت از نقش ـ
  سیاسینوع ساختار  ـ

 ـ توقعات فزاینده
 خودخواهانه ـ فردگرایی

 جمعیـ زوال وفاداری 
 بستان اجتماعیبده ـ

اجتماعی های ـ نابرابری
 اقتصادی

 فالکتـ انباشتگی فقر و 

 گرشرایط مداخله
 ناکارآمدی دولتـ 

 ـ هیستری اجتماعی
 هاـ کژکارکردی رسانه

 پدیده مرکزی
 تفاوتی اجتماعیبی

 راهبردها
 طلبیـ عافیت

 ـ تزویر و دورویی
آیندی فقر ـ هم

 نارضایتیو 
 اجتماعیگیری ـ گوشه

 پیامدها
 کاریـ اهمال

 جامعه از زداییـ فضلیت
 اجتماعی ـ تشدید آنومی

 نیافتگیتوسعه ـ چرخۀ
 اجتماعی سرمایه ـ زوال
 گریمطالبه ـ افول

امید  ـ فرسایش
 اجتماعی

 ایشرایط زمینه
 ـ تنبلی اجتماعی

 ـ ضعف در ابراز وجود
 ـ اقتصادزدگی فرهنگ

 ـ شکاف قانونی
 ـ آشفتگی سنت

 های مدنیکارایی تشکلـ کم
 ـ نارسایی نظام تربیتی

 ـ خویشاوندگرایی
 ـ انزواگرایی
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گیرینتیجه.5
هایاجتماعیمرجرییرفرهنگبسیاریازکشررهاییدیاعنرا یکیازپدیدهتفاوتیبهبی

.برخیازپووهشگرا بورایوندظردودکوهیرقالبیکمسئلۀاجتماعیشناختهشدهاست
سورصوررتحواییواموزمنبهیرشرای آدرمیکبهسرمی،ایرا وبسیاریازجرام جها 

مودر بردد؛یعنیدرعیوضعیتآدرمیککهاغلبیرفرایندگذارشتابا ازجامعۀپی می
ایاسوتکوهبواآیودووضوعیتپیچیودههایدرسازیپدیودمیبهمدر ویردتیکۀجریا 

یهوداییتشوکیلمیههنکاریهمراهاست.اساسهردظ اجتماعیراعاطفهوتفاوتبی
(.0375،057کهریشهیروابستگیبهجم یاری)چلبی،

اینمفهرم،بهجامعۀخاصیاختصاصدداشتهوهمۀجرام ،براثورعرامولوشورای 
تفاوتی)یربرخیجرام (چنا  ادد.گاهیاینبی روشدهمشابهوگاهیمتفاوت،باآ روبه

ادودازیو تبدیلشدهوساما اجتماعیرابهمخاطرهمیایحای شریکهبهمسئله آشکارمی
هایاقتصاییوسیاسویداشوی یرزمادیییگر،شایدازفقدا مشکالتومسائلیرحرزه

شری.هریکازجرام ،بستهبهسواختارفرهنگوی،سیاسوی،واجتمواعی،بوهایونمسوئله
کنند. میریزی گذاریوبردامهدگریستهوبرایمقابلهباآ ،سیاست

استا ایالم،استادیاستیارایپیشینۀتاریخیطورالدیوتموددیکوهریشوهیرعهود
باستا یاری.باوجریتاریخطرالدیاینسرزمین،شهردشینییرآ سوابقۀزیواییدداشوته

دامایالمدگذشتهوپیشینۀشهردشینییرآ دیز،بهاست.هنرزیکسدهازتأسیساستادیبه
ای،یارایتنرعخاصیاسوتو لحاظبافتقرمی،ایلی،وطایفهرسد.به  قر میحدویدی

باورویفرهنگوفنواوریجدیود،هنورزبواسواختارقورمیوایلیواتیویاعدکوریهاسوت.
هوا،آ  آیندیسونتومدردیسو وتعواریبوین هایفرهنگیساکنا یردمای ه  تفاوت

یازیستایلیاتیوشهردشینیشدهاست.شهرومرجبپدیدآمد فرهنگروستا
ریختگیسوازما سونتییرایونحورزۀجررافیواییه  ورویفرهنگمدردیس ،سبببه
هایدظامسنتیو طررکاملمحرکند.آمیختگیمؤلفهشده،امادترادستهاستسنتآ رابه

ریختگیدظ سنتیوه  تداومساختارهایوابستهبهآ ،بافرهنگوفناوریمدر ،سبببه
هاومسائلزیاییرایرپییاشتهاست. گیریدظ درینشدهوآسیب عدمشکل
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رو،هوایخاصوییاردود؛ازایون واقعیتایناستکهمفاهی علرماجتماعی،پیچیدگی
ایکواماًل ریختگی،سببشدهاسوتکوهبواجامعوه ه  ترا باقطعیتگفتکهاینبه دمی
سواله،ایکهیریورۀجنوگهشت روباشی .جامعهبرمسائلگرداگر روبهتفاوتیربرا بی

آ ،بواازجایگذاشوتهوپوسهایایثارگرادهازخریبه لحاظادکامکن کاردامۀمرفقیرابه
هوایمختلوف،یکویازبواالترینسوطرحمشوارکترابوهخوریشرکتیرادتخاباتیوره

ای هایشل ایالم،عزموارایه یرمهارآت جنگل،0310اختصاصیایهاست،یایرساا
اعتنابهمسائلمختلوف ایکاماًلبی ترا جامعه سابقهراازخریدشا یایهاست،رادمی ک 

تفاوتدامید. وبی
امایرسهیهۀاخیر،مرارییچر پایینبری رعایتفرهنگشوهروددی،گورای بسویار

خراری،اختالس ها،عدمواکن بهمفاسدایاری،رشره پایینبهعضریتیراحزابوتشکل
گراییوگسترکدابرابریوتضیی حقورق گریوطایفه ورادت،گرادفروشی،حاکمیتایلیاتی

هوایپرشوماررادنودگی،وهاییچر خریکشی،دوزاع،تخلف رویۀآسیب ییگرا ،افزای بی
هاومرات ییگراستا ،بیوادگرایون گلیرجن سرزی حتیعدمواکن الزمشهروددا بهآت 

رواسوت؛بنوابراین،پرسو اصولیتفواوتیاجتمواعیروبوه استکهایناستا بامسئلۀبوی
«ادود چهعراملوشرایطییرپدیدآمد اینپدیدهموؤثربریه»پووه حاضرایناستکه

طی،آ روحجمعویوآ یرچوهشورای«»ادود  وجریآمد آ فراه کریهیازمینهرابرایبه»
یرصدییرادتخابات،جایخوریرابوه41هایایثارگرادهکاه یافتوشرکتبی از کن 

«(یای 0314یرصدییرادتخاباتاخیر)01مشارکتحدوی
شوهروددا ،دورعیهدکهعراملیچر غفلوتازدقو دتایجپووه حاضردشا می

بسوتا  جمعی،بودهخریخراهاده،زوااوفایاریایی،ترقعاتفزاینده،فریگرسیاسیساختار
فالکووتپدیدآوردوودۀاقتصایی،وادباشووتگیفقووروواجتماعیهووای اجتموواعی،دووابرابری

براینعرامل،شرای وعراملیچور تنبلویاجتمواعی،ادد.افزو  تفاوتیاجتماعیبریه بی
دارساییدظامتربیتی،آشفتگیضعفیرابرازوجری،اقتصایزیگیفرهنگ،شکافقادردی،

هوایموددی،ادزواگرایوی،داکارآمودییولوت، کواراییتشوکلسنت،خریشاوددگرایی،ک 
گری ایومداخله عنرا عراملزمینهترا به هارامی هیستریاجتماعی،وکوکارکرییرساده
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ادد. کریهتفاوتیاجتماعیوراهبریهایآ کمک معرفیکریکهبهظهرروبروزپدیدۀبی
سوازمادی بوی»هایپووه حاضور،مفهورمشدهازتماممقرلهیرمکمرع،ادتزاعادکام

سوازمادیاجتمواعی، عنرا مقرلۀمرکزیوهستۀاصلیآ ،متبلررکری.بیرابه«اجتماعی
هایپووه است.هاوتحلیلهمۀمقرله بازدمایدتایجهمۀمصاحبه

سازجنگجهادیاواویرپاسخبهمکمرعۀخاصی،پ1سازمادیاجتماعی رویکریبی
،0318شناسیبهعرصهآمود)رابینگوتنوواینبورگ، ازشرای یرجامعهویرحرزۀجامعه

شود ،زمینوۀ (.پسازجنگجهادیاوا،سهعاملمهاجرت،شهردشوینی،وصونعتی05
صرالتاینشورای ایرابرایشرای دامطلربایکایکری.مح گستریۀاجتماعیوفرهنگی

ووسوببازجملهجرم،بیماریروادی،الکلیس ،اعتیایبهمرایمخدر،وبزهکاریجرادا وو
شناسوویاجتموواعییرتحلیوولایونمسووائلکمتوورشووری. شودکووهکوواراییرویکووریآسویب

وووشناسی ه یرجامعوهوهو یرجامعوهشناسا برایرویاروییبااینمسوائلووو جامعه
(.0318،05ازمادیاجتماعیرامطرحکریدد)رابینگتنوواینبرگ،س رویکریبی

معنایوضعیتعدمترفیقمقرراتتعریفکوریهسازمادیاجتماعیرابه طررکلی،بیبه
ای ادود.علوتریشوه هنکاری،ستیزفرهنگی،واخوتالابرشومریه وسهدرععمدۀآ رابی

ادد.هورشورایطیکوهتعوایا اجتماعییادستهکلی،ترییراتطررسازمادیاجتماعیرابه بی
سازمادیاجتماعیخراهدشود.ایونشورای  ه بریزی،مرجببروزبیدظاماجتماعیرابه

سوازمادی شناختی،یافرهنگویباشود.رویکوریبوی ممکناستترییراتفناوراده،جمعیت
اخولدظواماسوت.کنندۀپیامودهایترییوربورایدظواموبورایافوراییبینی اجتماعی،پی 

سوازمادی کندکهخری،مرجوببوی سازمادیاجتماعیبرایافرای،فشارروادیایکایمیبی
اییاشوتهباشود. گاده تراددبرایدظامدیزپیامدهایسه شری.اینرویکری،می شخصیتیمی

تراددیروضعیتیپایداربهکار دخست،ممکناستترییریردظامروییهد؛یوم،دظاممی
هایخریایامه سازمادیوجرییاری،ولیدظامکماکا بهفعالیت خریایامهیهد)یعنی،بی

سازمادی،چنا ویرادگراستکوه یهد(؛سرم،دظامممکناستمختلشری)یعنی،بی می
(.50-0318،58کند()رابینگتنوواینبرگ، دظامرامتالشیمی

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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گوریر  پدیدآوردوده،بسترسواز،ومداخلوهرو،باترجوهبوهتوأثیرعرامولوشورایازاین
سازمادیاجتماعییادست. ترا اینپدیدهرادتیکۀرویکریبی تفاوتیاجتماعی،می بی

باترجهبهوضعیتاقتصوایی،فرهنگوی،سیاسوی،واجتمواعیایوالم،مسوائلیچور 
اخیر،گسوترکوویریویهۀویوهبهمرکزاستا بهمهاجرتافسارگسیختهبهمراکزشهریوو

هواچور خریکشوی،افسوریگی،کهدرخبرخویازآ ووهایاجتماعی هاوآسیب دظمی بی
کهووداکارآمدیدهایهایاولیهوثادریوهووودزاع،و...بسیارباالترازمیادگینکشرریاست

مادودگیتواریخیاسوتا و ووعقوباددشده،یچاردابسامادیشدههایادکام برپایۀپووه 
هایمحلییرتورویجفرهنوگ دیافتگی،داکارآمدبری رساده گرفتارشد یرچرخۀترسعه

گیریجمعیتیباثبواتیر کهسببعدمشکلهایزیایجمعیتیوو جاییشهروددی،وجابه
وووسیطرۀفرهنوگروسوتاییوتوداومسواختارهایهایمختلفشدهاستمناطقومحله
(،همچنین،عراملوشرای 080-0315،085کمربیگی،ای)ملکشاهیو قرمیوطایفه

گریوزی آوریساکنا ،مسئرلیت تفاوتیاجتماعیهمادندافراتاب ییگرمرتب بامسئلۀبی
سوواکنا ،کوواه اعتمووای،مشووارکتوپیردوودهایاجتموواعی،فرسووای امیووداجتموواعی،

ریگراییافراطویورواجشد رواب اجتماعی،دابرابرییرترزی فرصتویرآمد،فکاالیی
ترا دامبریکهایناستا را پی شرای آدرمیکرامیازپدیدۀتضایطبقاتیوگسترکبی 

ترا گفوت،ایونشورای ،بیوادگر اساس،میادد.براینروکریهسازمادیاجتماعیروبه بابی
سازمادیاجتماعییراستا ایالماست. تسل وچیرگیرویکریبی

هوایشورایطیو کننودگا وبررسویمقرلوه شدهبامشوارکتهایادکام صاحبهتحلیلم
روسوازمادیاجتمواعیروبوه دامبیایبه تعاملی،بیادگرایناستکهجامعۀایالمبامسئله

سازمادیاجتماعیحاک براستا ایالماست. شدهاستواینعراملوشرای ،بازتاببی
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:تفاوتی اجتمااعی در باید دانوااویانشناختی عوامل مؤثر بر بیمطالعه جامعه(.0314تهرادی،لیال)یایخراه
شناسی(.یادشگاهدامهکارشناسیارشدرشتهجامعهمرریمطالعهیادشکریا یادشگاهآزایشهرتهرا )پایا 

پردد.پیامدررتهرا ،واحد

نظریهعمل؛ ساختدربنیاددادهنظریهپژوهویاستراتژیکاربرد(.0311آذر)اسالمی،حسن؛وفری،یادایی
صایق)ع(.امامیادشگاه.تهرا :ادتشاراتتفاوتی سازمانی )چاپ اول(بی

.317-381(،0)04،شناسی کیفی. فصلنامه راهبردروش(.0341یالور،علی)

)متورج :در بررسی مسائل اجتمااعیرویکردهای نظری هفتگانه (.0318رابینگتن،ارا؛وواینبرگ،مارتین)
سروستادی؛چاپهفت (.تهرا :ادتشاراتیادشگاهتهرا .اللهصدیقرحمت

:مطالعوهمورریییادشوکریا ناجتماعی و عوامل موثر بر آ تفاوتیبی بررسی میزان(.0315ودد،لیال)زارعی
ارشودرشوتهپوووه علورماجتمواعی(.یادشوگاهحکوی دامهکارشناسییادشگاهحکی سبزواری)پایا 

یادشکدهایبیاتوعلرمادسادی.سبزواری،

(،5)3،نوریه نامه علوم اجتماعی)مترج :یرسفاباذری(.کالنوهر و حیات ذهنی(.0378زیمل،گئررگ)
55-53.

ویوم(.تهورا :)چواپبیسوتانحرافاات شناسایاجتماعی؛جامعهشناسیآسیب(.0318الله)هدایتستریه،
آوایدرر.ادتشارات

های اصفهاندانوگاهدانواویانمیاندراجتماعیتفاوتیبیتطبیقیمطالعه(.0315سامادی،محسن)شهاب
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https://elmnet.ir/Article/10648949-5244/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-(%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87_-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-18-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84)
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4559769
https://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8Chttps:/ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/801678
https://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8Chttps:/ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/801678
https://taaghche.com/publisher/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/577849
https://irandoc.ac.ir/
https://irandoc.ac.ir/
https://irandoc.ac.ir/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2427865
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2427865
http://rahbord.csr.ir/article_124370.html
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3641203
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3641203
https://elmnet.ir/article/11227906-71612/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D8%9B-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C_-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://elmnet.ir/article/11227906-71612/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D8%9B-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C_-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://elmnet.ir/article/11227906-71612/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D8%9B-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C_-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://jnoe.ut.ac.ir/article_15547
https://jnoe.ut.ac.ir/article_15547
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2104613
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2104613
https://irandoc.ac.ir/
https://irandoc.ac.ir/
https://irandoc.ac.ir/
https://irandoc.ac.ir/
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شناسوی)چواپیوم(.:معناکواوی،بنیوا دظوریوسوببتفاوتی اجتمااعیبی(.0318فری،مکتبی)صداقتی
اصفها :بهتاپووه .

شاناخت رابطاه باید فردیرایای و محرومیات (.0311؛ایهمی،عبدالرضا؛ومرایی،علی)صفاریا ،محسن
،ارتباطات -فصلنامه مطالعات فرهنگ مرریمطالعه:جرادا شهرکرمادشاه.نسبی با بی تفاوتی اجتماعی: 

40،847-855.

:مرریمطالعه:شهرتفاوتی اجتماعی در کمک به دیگرانبررسی بی(.0314اله؛واالدی،طاهره)صفایی،صفی
چهارمید کنفرانس بید المللی پژوهش های نوید درحوزه علوم تربیتی و روانوناسی و مطالعاات همدا ،

.ماعی ایراناجت

تفااوتی السالم( بر کااهش بایتأثیر زیارت موهدالرضا )علیه(.0314دقی)پرر،اکبر؛وایازی،سیدعلیطالب
فرهناگ  فصالنامهالعظمیبروجوریی.اللوهمطالعهمرریییادشکریا یادشگاهآیتاجتماعی دانواویان:

.03-78(،83)5،رضوی

تفااوتی  شناساایی عوامال ماوثر بی(.0310ابرریوق،رحوی )دیا،مصطفی؛گالبی،فاطموه؛وهودایتظهیری
(،05)08،فرهنگای -یارات اجتمااعیاجتماعی در بید دانواویان دانوگاه محقق اردبیلی. فصلنامه تغی

080-45.

تفااوتی فرایناد خلاق بای(.0317السایات؛جورایییگادوه،محمدرضوا؛ورحموادی،جبوار)علمدار،فاطمه
.055-011(،0)1،فصالنامه بررسای مساائل اجتمااعی ایاران.اجتماعی در بافت تعاملی ایرانیاان


تفاوتی اجتمااعی در پژوهوی درباره بی(.0315علیادسبشربیادی،سیدابراهی ؛ومحسنیتبریزی،علیرضا)
سومید کنفرانس جهانی روانوناسی و ایکا شرقی.استا آذرب0480مرریپووه ،فرهنگیا منطقهایران:

،باهمکاریمشترکمرسسهآمرزکعالیعالموهعلوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
واحدپووه یاد پووها ،تاریخهمای ،شیراز،ایرا .-خریی،یادشگاهزرقا 

)چاپاوا(.تبریز:ادتشاراتُادس.تفاوتی اجتماعی بی(.0315شربیادی،سیدابراهی )علیادسب

فصالنامه .اجتماعیتفاوتیبیبامرتبطعواملشناختیجامعهتبیید(.0315عنبری،مرسی؛وغالمیا ،سارا)
.033-051(،8)7،بررسی مسائل اجتماعی ایران

ی پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگای و اخال ا(.0315یگاده،محمدرضا)غفاری،غالمرضا؛وجرایی
.تهرا :یفترطرحهوایملویوزارتفرهنوگوجامعه ایران؛ یزارش استان ایالم، شورای اجتماعی کوور

ارشایاسالمی.

کید بر  نظریاۀ برپایاه: (.0315فراستخراه،مقصری) گرادودیتئورریروش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأ
گاه. )چاپیوم(.تهرا :دشرآ

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2785069
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2785069
https://dx.doi.org/10.22083/jccs.2019.187991.2810
https://dx.doi.org/10.22083/jccs.2019.187991.2810
https://dx.doi.org/10.22083/jccs.2019.187991.2810
https://civilica.com/doc/919533/certificate/print/
https://civilica.com/doc/919533/certificate/print/
https://civilica.com/doc/919533/certificate/print/
http://www.farhangerazavi.ir/article_79984.html
http://www.farhangerazavi.ir/article_79984.html
http://www.farhangerazavi.ir/article_79984.html
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/224839?show=full
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/224839?show=full
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/224839?show=full
https://dx.doi.org/10.22059/ijsp.2018.65905
https://dx.doi.org/10.22059/ijsp.2018.65905
https://dx.doi.org/10.22059/ijsp.2018.65905
https://dx.doi.org/10.22059/ijsp.2018.65905
https://civilica.com/doc/592483/certificate/print/
https://civilica.com/doc/592483/certificate/print/
https://civilica.com/doc/592483/certificate/print/
https://civilica.com/doc/592483/certificate/print/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4541694
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=463221
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=463221
https://www.ricac.ac.ir/index.php/fa/plan/22
https://www.ricac.ac.ir/index.php/fa/plan/22
https://www.ricac.ac.ir/index.php/fa/plan/22
https://www.ricac.ac.ir/index.php/fa/plan/22
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4354910
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4354910
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)مترجموا :عبدالرسوراجمشویدیا ،هاای کیفای در علاوم انساانیدرآمدی بر پاژوهش(.0343فلیک،یر)
سیدعلیسیایتورضاعلیدرروزی؛چاپاوا(ق :سماءقل .

تفاوتای اجتماعاای در  بررساای رابطااه بیااد میاازان بیگانگاای اجتماعای و بای(.0310فرالییووا ،احمد)
5،شناسای مطالعاات جواناانفصالنامه جامعاه.اساالمی واحاد مواهدبیاد دانوااویان دانواگاه آزاد 

(07،)000-085.

هاای اجتمااعی وشاناختی آسایبجامعاهتحلیالوبررسای(.0314اللهی،علی؛وکمربیگی،خلیل)فیض
)طرحمطالعاتی(.یادشگاهایالم.ایالم استاندرفرهنگی

:مورریتفاوتی اجتماعی در بید دانواویانبررسی میزان بی(.0310پرر،مسعری)زایه،هرراما ؛وکیا قاضی
.51-74(،0)0،ئل اجتماعیهای راهبردی مساپژوهشمطالعه،یادشگاهاصفها .فصلنامه

تفاوتیاجتماعییرشهر(.ارتباطیینداریوبی0310محمد)قائمی،فاطمه؛باللی،اسماعیل؛وقدسی،علی
.11-005(،3)8،فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی همدانهمدا .

اللوهپرراشورف،زینوب)متورج :یاسوا های تحقیق کمی، کیفی و آمیختاهروش(.0318کرسرا،جا یبلیر)
طرالبیوزیبادرری؛چاپاوا(.ایالم:ادتشاراتیادشگاهایالم.

زایه؛چواپسورم(.تهورا :)متورج :علویمرشودیکنناد ها شورش میچرا انسان(.0344گار،تدرابرت)
پووهشکدهمطالعاتراهبریی.

تفااوتی اجتمااعی در باید دانوااویان بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با بی(.0310مکیدی،امیر)
-دامهکارشناسیارشدرشتهجامعه)پایا  0931دانوگاه کردستان و دانوگاه پیام نور مرکز سنندج در سال 

شناسی(.یادشگاهپیامدررتهرا ،یادشکدهعلرماجتماعیواقتصایی.

شناسی اجتماعی جوانان: بررسی انزوای ارزشی )بیگانگی فرهنگی( و آسیب(.0340تبریزی،علیرضا)محسنی
ریزیآمرزکعالی..تهرا :مؤسسهپووه وبردامههای دانواویی کوورموارکت فرهنگی در محیط

)مورریتفاوتی اجتماعی در ایرانپژوهوی درباره بی(.0311فری،مکتبی)رضا؛وصداقتیتبریزی،علیمحسنی
.0-88(،03)88شناسیکاربریی،پووه :شهروددا تهرادی(،فصلنامهجامعه

شناسا .تهرا :ادتشاراتجامعه)چاپاوا(.فراروش (.0341محمدپرر،احمد)

شناسا .)چاپاوا(.تهرا :جامعه 2و  0روش تحقیق کیفی ضد روش (.0311محمدپرر،احمد)

تفااوتی: ماورد مطالعاه شاهر  بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بی(.0314ی؛وصفاریا ،محسن)مرایی،عل
.054-041(،0)4،شناسی ا تصادی و توسعهفصلنامه جامعه.کرمانواه

پورالیی؛چواپاوا(.)متورج :دورینشناسی جامعههاینظریهواجتماعیموکالت(.0375رابرت)مرتن،
امیرکبیر.تهرا :ادتشارات

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/725394
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/725394
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261868
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261868
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261868
https://www.bing.com/newtabredir?url=https%3A%2F%2Fwww.ilam.ac.ir%2F
https://www.bing.com/newtabredir?url=https%3A%2F%2Fwww.ilam.ac.ir%2F
https://journals.ui.ac.ir/article_17123.html
https://journals.ui.ac.ir/article_17123.html
https://journals.ui.ac.ir/article_17123.html?lang=en
https://journals.ui.ac.ir/article_17123.html?lang=en
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2488084
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2488084
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/528234
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/528234
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3902891
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3902891
https://jas.ui.ac.ir/article_18231.html
https://jas.ui.ac.ir/article_18231.html
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5865121
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2268623
https://sociology.tabrizu.ac.ir/article_9310.html
https://sociology.tabrizu.ac.ir/article_9310.html
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/915086
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/915086
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مهر..بکنرری:آذرینتفاوتی و انواع آن در ایران )چاپ اول(بی(.0315معصرمی،حسن)

های بید فاردی ییری نزاع و درییریبررسی علل و ابعاد شکل(.0315منیر؛وکمربیگی،خلیل)ملکشاهی،ماه
.ایالم،یادشگاهایالم.در ایالم و تاثیر آن بر امنیت عمومی )طرح مطالعاتی(

)چاپاوا(.ق :زمزمهدایت.تفاوتی اجتماعی در ایرانبی(.0315،جابر)میرزاپرری

تفااوتی اجتمااعی: بررسی عوامل مؤثر بار بی(.0313دبری،عبدالحسین؛دراح،عبدالرضا؛وامیرشیرزای،درگس)
.038-050(،3)05،شناسی ایرانماله جامعهساابهباالیشهریزفرا.04ریمطالعهشهروددا مر



 

 

 

 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4275160
https://www.ilam.ac.ir/
https://www.ilam.ac.ir/
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4546230
htpp://www.jsi-isa.ir/article_21097.html
htpp://www.jsi-isa.ir/article_21097.html
https://www.tandfonline.com/doi/figure/10.1080/10911359.2015.1021065
https://www.tandfonline.com/doi/figure/10.1080/10911359.2015.1021065
https://www.tandfonline.com/doi/figure/10.1080/10911359.2015.1021065
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691651682/the-civic-culture
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691651682/the-civic-culture
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00220410710737187/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00220410710737187/full/html
https://books.google.com/books/about/The_Geography_of_Genocide.html?id=Uyh8kdcuA1kC
https://books.google.com/books/about/Professional_Ethics_and_Civic_Morals.html?id=Uo6_THlj0c4C
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