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اند. امروزه با توجه به ایجاد  بشری بودههای دور، دو رکن مهم در حیات جوامع  هنر و دین از گذشته

ها در سبک زندگی  ر ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، ضرورت بررسی این مقولهدتغییرات  

می رابطه  گردد.  مطرح  »بررسی  به  کاربردی  نوع  از  و  پیمایش  روش  به  تحقیق    های مؤلفهاین 

  . پردازدیم  «داری در شهر گرگان دینهنر و  تفاوتی اجتماعی با نقش میانجی  شناختی و بیجامعه

با روش   .دشوتن می  250312ه که شامل  شهروندان باالی هجده سال شهر گرگان بود  ، آماری  ۀجامع

آنان    414تعداد    ،یامرحلهچندی  اخوشهی  ریگنمونه  از  ب شدندی  بررستصادفی    صورتبهنفر  رای . 

از طریق محاسبه ضریب    هاهیفرضآزمون    ستفاده شد.ا  SPSS 26ی  آمار  افزارنرماز    ها دادهتحلیل  

د.  شکننده و آزمون سویل انجام  بینیعیین تعدیل شده و خط رگرسیون پیشهمبستگی و ضریب ت

میانگین   داد  نشان  میزان  تفاوتیبنتایج  و  بوده  باال  به  رو  متوسط  حد  در  شهروندان  اجتماعی  ی 

همبستگی پیرسون( مشخص شد  ) ی تحقیقها هیفرضی در حد باال به دست آمد. در آزمون  دارنید

(  رابطۀ معناداری با  -289/0)  ( و دینداری با مقدار -155/0شناختی  با مقدار )های جامعهمؤلفه  که

ی  تفاوتیبشناختی رابطه معناداری با  های جامعه تمام مؤلفههمچنین    .دتفاوتی اجتماعی وجود دار بی

ی میانجی، مشخص هاهیفرض همچنین در آزمون    و جهت رابطه منفی بوده است.   اجتماعی داشته

ی  تفاوتیبی برای نظام ارزشی، سبک زندگی و سرمایه اجتماعی بر  دار نیدگر  عامل میانجی شد که  

 داشته است.   ای کنندهنیی تعاجتماعی شهروندان، نقش 
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تفاوتی اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی هنر و دینداری شناختی و بی های جامعهبررسی رابطه مؤلفه 378   

 اهلل امیری زاده، رحمتسودابه قلیچی، علیرضا اسماعیلی، عیسی حسن 

 مقدمه 

کـه در آن   شودمیبه حالتی اطـالق    ،شهروندی  ۀجدی در حوز  هایآسیب  از  یكی   عنوانبه  1اجتماعی   تفاوتیامروزه بی

و   دارند  قرار  اضطراری  موقعیت  یک  در  که  افرادی  به  در کمک  ناظران  و  هستند،    شدیدا  شـاهدان  کمـک  نیازمند 

به دلیل واقع شدن در شمال  اگرچه  شهر گرگان  .  گذرندمیاز کنـار آن    تفاوتی بیو    اعتنایی بیمشارکتی ندارند و با  

های کشاورزی،  های سرشار، در زمینهبرخورداری از منابع طبیعی فراوان، دارا بودن اقلیم مناسب و پتانسیل  کشور و با

ل و مشكالتی  ئهمواره با مسا  ولی   ؛ های فراوانی را به خود اختصاص داده استاستعداد و توانمندی  ، صنعت و گردشگری

بود خدمات شهری، نبودن امكانات و تسهیالت متناسب  توان به افزایش فقر، کم که ازجمله می  است دست به گریبان  

)سادات شفائی    ها و مساکن غیررسمی و غیره اشاره کرده پیدایش زاغ  ،نشینی با جمعیت در هر محله، گسترش حاشیه

 (. 7: 1395املش، 

و قرار گرفتن در    ال، با توجه به دارا بودن تنوع فرهنگی باجمعیت استان گلستانپر  عنوان یكی از شهرهایبه  گرگان

بسیاری    تواند کانونی برای می  ی مازندران، گیالن، خراسان شمالی، خراسان رضوی و تهران هموارههااصلی استانمسیر  

تفاوتی  ه با مسائل شهری و زندگی ماشینی، مستعد بروز بیهدر این میان در مواج  .قرار گیرد ت  الاز مسائل و مشك

فرهنگی بودن، کاهش امكانات رفاهی نسبت به شهرهای نزدیک به  چند  ت. اس  اجتماعی و گسترش فرهنگ فردگرایی 

با بیكاری،    ال پایتخت،  میزان  و  بودن  خشونت  موج  طافزایش  نمونهالخودکشی،  اجتماعی،  مسائل  سایر  و  ی  هاق 

ی  هایسبک زندگ  ،با افزایش جمعیتبرانگیز از چگونگی بروز و گسترش یک مسئله اجتماعی در این شهر است.  تأمل

یكدیگر،  ایهسته احوال  و  وضع  به  نسبت  افراد  بودن  غریب  و  اجتماعی  روابط  دیگر،  کاهش  عبارت  به  و    گمنام  یا 

به  که خودش در بسیاری موارد منجر  تفاوتی ) بیساز بروز رفتارهای  تواند زمینهبودن در برخی از افراد می  ناشناخته 

تأمل است که    انتخاب قلمرو مكانی پژوهش قابل  بارۀدر  .باشد   ( و جنایت  مانند سرقت  فكارانه و مجرمانهالخرفتارهای  

های قومی و مذهبی  نظر بسیاری، نگین اقوام ایرانی خوانده شده و گروه  شهر گرگان مرکز استان گلستان است و از 

تفاوتی  بیشود که  انی میهای اجتماعی فراوکنند. تنوع قومی و مذهبی موجب ایجاد شكافمتنوعی در آن زندگی می

دهد که میزان  شده در استان گلستان نشان مینتایج برخی از مطالعات انجام  دهند.تأثیر خود قرار میرا تحت  اجتماعی

کاهش یافته    درصد   13تقریبی  هفتم به مقدار    ۀ ششم به دور  ۀ مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی از دور

از    ترییندر شهر گرگان در سطح پا  یتاحساس امن  یزان( م1397شورستان )  یرسول  یق اساس تحق بر  همچنین  .است

  شهروندان   یاسی و مشارکت س  ی اجتماع  یهسرما  یانگینم(  1398فر و همكاران )اساس مطالعه خوش بر  متوسط است.

 .  شودیم یابی که در حد »کم« و »متوسط« ارز است  5از  442/3و  674/2 یببه ترت گرگانی 

آمده  عملتفاوتی اجتماعی در جامعه ایرانی وجود دارد و متأسفانه مطابق نتایج تحقیقات بهبا بیرابطهی که درامسئله

  .پاسخ باقی مانده استای بیبا چنین جامعه  االتی در ارتباط رو به افزایش است، این است که سؤ  تا کنون، نرخ آن نیز 
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چه دالیل    نهاد قدرتمند مذهب درجامعه ایران،  فرهنگ و  : با وجود تاریخ،کردتوان به این نكات اشاره  از جمله آن می

  وجود توصیه اخالقی و  چرا با   تفاوتی اجتماعی در ایران شده است؟بیگیری  شكلموجب    شناختیهای جامعهزمینهو  

توجهی به میراث فرهنگی  عنف، بیتجاوز به    ، ه با مسائل فرهنگی )مانند معضلِ حجابهافراد در مواج  فقهی اسالم، 

اجتماعی )مانند مطالباتِ عمومی، تعاون، نابرابری،    فروشی و ...( واقتصادی )فقر، تورم، رکود، گران  تاریخ ایران و...(،

اول    ۀوهلاالتی از این قبیل، پژوهشگر را بر آن داشت در  سؤدهند؟  نمیواکنشی نشان    اداری، مفاسداخالقی و...(  مفاسد 

داری  در وهله دوم، نقش دین   .بپردازدتفاوتی اجتماعی  شناختی با بیرابطه میان متغیرهای جامعه  نبودبه بررسی وجود یا  

نمای تعیین  رابطه  این  دینرا در  آیا  بدین صورت که  اد؛  به  قادر  مؤلفهداری  رابطه میان  در  میانجی  نقش  های  یفای 

 ؟ است تفاوتی اجتماعیشناختی و بیجامعه

الی هجده سال شهر گرگان  شهروندان با تمامیروش تحقیق حاضر از نوع پیمایش است. جامعه آماری این پژوهش را 

با توجه به    نفر رسیده است. 250312به  1395دهند که برحسب آمار آخرین سرشماری نفوس و مسكن  تشكیل می

ه که  نفر بود 384ی کمی با توجه به جدول مورگان تعداد ریگنمونه .ی به عمل آمدریگ نمونهتعداد زیاد جامعه آماری، 

ی انتخاب  اچندمرحله  یاخوشهنفر به صورت تصادفی و به روش    414های تحقیق،  تعداد  برای باال بردن اعتبار داده

متغیر  نیز در پژوهش حاضر، از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه نخست برای سنجش    اطالعات  یگردآور  یبراد.  ش

  ( 1394همكاران )گالرک و استارک در تحقیق قائمی و    ۀ اساس پرسشنام  داری تنظیم شده است. این پرسشنامه بردین

تهیه شده است. در پرسشنامه دوم برای سنجش متغیر سرمایه اجتماعی پرستاران تنظیم شده است. این پرسشنامه بر  

( تهیه  1385)  یمشبك ( و قلیچ لی و  1384اونق )در تحقیق    (1998ناهاپیت و گوشال،  ) مبنای نظریه سرمایه اجتماعی  

  ۀاساس پرسشنامتفاوتی اجتماعی تنظیم شده است. این پرسشنامه برسوم برای سنجش متغیر بی  ۀشده است. پرسشنام

تنظیم  برای سنجش متغیر امنیت اجتماعی  ( تهیه شده است. پرسشنامه چهارم  1395)  سایمونسدر تحقیق میرزا پوری

( تهیه شده  1388حسینی :    ؛1384تقیلو:  )اساس پرسشنامه بوزان و آل ویوردر تحقیق   شده است. این پرسشنامه بر

گیدنز    ۀ پنجم  برای سنجش متغیر سبک زندگی تنظیم شده است. این پرسشنامه براساس پرسشنام  ۀاست. پرسشنام

ششم برای سنجش متغیر    ۀ تهیه شده است. پرسشنام  (1375آقابخشی،    و  1386  :  فاضلی  ؛1382  :)فكوهیدر تحقیق   

(  1387قنبر علی و همكاران:  )نظام ارزشی تنظیم شده است. این پرسشنامه براساس پرسشنامه آلپورت در تحقیق   

های نوین  تنظیم شده است. این پرسشنامه به صورت  نامه هفتم برای سنجش متغیر رسانهتهیه شده است. پرسش

های تحقیق از آزمون نرمال بودن، آزمون همبستگی پیرسون و مدل  ده است. برای آزمون فرضیهمحقق ساخته تهیه ش

 . استفاده گردید spss افزار نرمها از رگرسیون استفاده شد. برای انجام این تحلیل

 تفاوتی اجتماعیبی  .1

قه اندک یا  الشناختی به معنای عجامعهای  قی و پدیدهالمفهومی اخ  ۀمثاببه  (  1999به نظر گانز )  تفاوتی اجتماعیبی

اند و  دوستی قرار دادهتفاوتی را در مقابل مفهوم نوع  برخی بی   . گرددمی  محسوبعدم تعلق در حیات اجتماعی آدمیان  
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 اهلل امیری زاده، رحمتسودابه قلیچی، علیرضا اسماعیلی، عیسی حسن 

. ابعاد  (255  :  1399،  )صفاریان، ادهمی و علی مرادی  دهندبرخی دیگر آن را مقابل مفهوم مشارکت و درگیری قرار می 

دوستانه به معنای  تفاوتی نوعبیدانست. یكی  دوستانه و مدنی قابل تفكیک  دو بُعد نوعتوان به  تفاوتی اجتماعی را میبی

بالعبی و  به کنشیقگی  نسبت  نوعاعتنایی  اعمال  بر  مبتنی  نفع  های مشارکتی  بر  دیگران  منافع  اولویت  و  دوستانه 

های مرتبط با نفع دیگران و بدون چشمداشت آنی،  ها و کنشیتافراد در این وضعیت از مجموعه فعال   .شخصی است

می بی بیدوم    .ورزند اجتناب  معنای  به  مدنی  بیالعتفاوتی  و  کنش قگی  به  نسبت  با  اعتنایی  مرتبط  اجتماعی  های 

ی  های جامعه مدنهای مبتنی بر منافع عمومی در قالب شاخصهمدنی است: دوری از مجموعه فعالیت  گیری جامعهشكل

)نوابخش، میرزاپوری    گرددیند اجتماعی به افراد برمیآصورت غیرمستقیم و در یک فرهاست که منافع و آثار مطلوب آن ب

 .(55-56: 1394ولوکال، 

فناور و  صنعت  اجتماع   ی،رشد  ارتباطات  جمع  یهاییجابجا  یت،جمع  یختهافسارگس   یشافزا  ی،توسعه    یتی، بزرگ 

در سبک    یانهگرامتفاوت، گسترش منطق خشک محاسبه  یهافرهنگ ها و خردهفرهنگ   یگی همسا  ینی،گسترش شهرنش

رفتن  ینباز  ی،مذهب   یضعف نهادها و اعتقادها  یی،فردگرا  یدها، تشدشدن رفتار و انتخاب انسان  ییمدرن، عقال  یزندگ

در ایران مذهب، با    .یابدی ارتباط م  یتفاوتیبا ب  ینوعاست که به  یکارشناسان مسائل  یداز د   یو محل  یگروه  یهایتهو

نشیب و  فراز  موجود دروجود  عناصر  از  یكی  داشته، همواره  تاریخ  در طول  اجتماعی    هایی که  زندگی  .  استعرصه 

زیادی از زندگی اجتماعی افراد سایه    خصوص پس از پیروزی انقالب و نهادینه شدن دین، توانسته است بر گسترۀبه

به    ،کردندرژیم سیاسی را بازی می  نقش تماشاگر منفعل یا مخالف  ،ب متدینان که پیش از آنافكند. با پیروزی انقال

راه یافتند و تالش برای اسالمی    عناصر فعال و بازیگر تبدیل شدند. براین اساس نخبگان مذهبی به رأس هرم سیاسی 

طوری که در حال حاضر هم حكومت    به  مثابه آرمان محوری و اساسی آغاز شد،ن اجتماع در تمام ابعاد جامعه بهکرد

.  شودافراد جامعه ایرانی محسوب می  های دینداری از مشخصه  ، های تجربیماهیت دینی دارد و هم براساس پژوهش

تفاوتی مهم باشد که میزان پایین آن ممكن است به شكسته شدن قبح بسیاری از  در بی  جهتازآنتواند  می  داریدین

ی اجتماعی گردد. در دین  ها بیآستفاوتی اجتماعی و افزایش  آن زمینه بی  تبعبهدر جامعه بیانجامد و    ها ینابهنجار

ی، نیكوکاری، یاری گری و خدمت به همنوعان است و  مهرورز  ارزشی آن بر احساس تعلق به جمع،  شعائرمبین اسالم 

  ، باعث تقویتدر افراد  یاجتماع   ۀ یروح  جادیدف اه  با  ، هاارزشاین    ج یترودر نظام ارزشی جامعه ایرانی و اسالمی با  

 (.80: 1393گردد )باقریانی، خویش میی مسائل اجتماع  ۀنیزم  شخص در ت یاحساس مسئول

 هنر و سبک زندگی .2

شود تا  می  کار گرفته  عنوان کارآمدترین اثر در تربیت بههنر به  فرهنگ است.  ۀترین مسائل حوزسبک زندگی از مهم

  ساز مكتب توحید را در قالبی زیبا و جذاب ارائه دهد. هنر نیرومندترین وسیله ارشاد و تبلیغ اخالقی است. انسانپیام  

ها ازجمله آموزش  ها و تابعی از انواع تجربهود نقشخ  ،هامحصول منش  ی،های زندگ بوردیو با نشان دادن اینكه سبک 

عنوان شاخصه، نماد یا حتی  سبک زندگی به  بازتولید آن را تحلیل کرد.داری و  وهای رسمی در ساختار سرمایه الگ  ،است
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گیرد )اکبرپور، خرم آبادی،  های منزلتی و طبقات اجتماعی بهره میگری یا اثبات منزلت اجتماعی گروههای جلوهفرصت

، اجتماعی و فرهنگی  ادیآفرینی در ابعاد مختلف حیات سیاسی، اقتصبا این تفاسیر هنر توانسته است با نقش  (.1:  1393

 تأثیرگذار در سبک زندگی گردد. ل افراد در جوامع امروزی تبدیل به یكی از عوام

شناسی  پردازی و نقد هنری است. جامعهترین رویكردها در قلمرو نظریهشناسی هنر و ایدئولوژی از مهمارتباط جامعه

به عنوان متغیر   ایدئولوژی  و  به عنوان یک علوم  به رویكرد مطرح محافل،  هنر  اجتماعی مذکور  بر دانش  تأثیرگذار 

آن است که آثار هنری را    شناسی هنر برپردازان و منتقدان هنری تبدیل شده است. رهیافت جامعهصاحبنظران، نظریه

شناسی  ههای جامعهای هنرمند، خاستگاه طبقاتی و دیگر ابعاد هنری مورد بررسی قرار دهد. در نگرشاز زوایه انگیزه

های  ش واقعی از واقعیتر و کمتر گزاروح اعتراض وجود دارد یا  های سیاسی و فرهنگی  داری و نظامهنر معموال به سرمایه 

با توجه به   (.5: 1380کند )رهنورد، همین نكته ارتباط هنر و ایدئولوژی و جامعه را بازگو می .شودمی موجود مشاهده

د که هنر یكی از عوامل مهم در فراز و  شواین مهم آشكار می  ،دهدمی  تیار ما قرارشناسی هنر در اخدانشی که جامعه

 فرود زندگی فردی و اجتماعی افراد در عصر حاضر است. 

 ها تجزیه و تحلیل داده .3

های اصلی  های تحقیق در قالب دو گروه فرضیهفرضیه  های تحقیق پرداخته شده است.در این بخش، به بررسی فرضیه 

 های فرعی سنجیده شد:فرضیهو 

 ند از:اهای اصلی تحقیق عبارتفرضیه

 .وجود دارد دارییمعن  ۀدر شهر گرگان رابط ی اجتماع تفاوتییبا ب یشناخت جامعه ی هامؤلفه ینب -1

  کننده استفادهبینیعیین تعدیل شده و خط رگرسیون پیشبرای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی و ضریب ت

 .شده استارائه (2( و )1شماره )ول انتایج آزمون مربوط به ارتباط میان این دو متغیر در جدکنیم. می

 

 تفاوتی اجتماعی ی و بی شناختجامعه ( خالصه مدل رگرسیونی بین  1شماره )  جدول

.𝐑 𝐑𝟐 𝐀𝐃𝐉 مدل  𝐑𝟐 𝐅آماره 𝐒𝐢𝐠 

-  155/0 ورودی  024/0  022/0  390/9  002/0  
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 اهلل امیری زاده، رحمتسودابه قلیچی، علیرضا اسماعیلی، عیسی حسن 

 اصلی اول   ۀداری فرض(: بررسی معنی2شماره )جدول  

 

در سطح  پس  شده است    - 155/0برابر    یرسونپ  یخط   ی همبستگ  یب ضر  ، آمده استکه در جدول باال  همانطور

دارد. به    یاجتماع  تفاوتییب  یزانبر م  ایکنندهییننقش تع  یشناخت جامعههای  مؤلفهگفت که    توانیم95/0  یناناطم

شهر گرگان کاسته    شهروندان  یاجتماع   تفاوتییب  یزانم  ی،شناختجامعه  یهالفهؤم  یشموازات افزا  که به  یمعن  ینا

محاسبه    SPSSاز طریق نرم افزار    000/0ی  با سطح معنادار 585/18برابر    ی نظام ارزش  یبرا  tمقدار آماره  شود.  یم

گفت که    توانمیدرصد    95با اطمینان    توانمی  ،است  0/ 05کمتر از    ی آنسطح معنادار   نكهی به دلیل ا  گردیده است.

 وجود دارد.  یرابطه معنادار هاآن نیب

 . تاثیرگذار استی تفاوتی اجتماع بیشناختی با های جامعهدینداری در رابطه بین مؤلفه -2

توان مقدار آماره  می  یربا استفاده از دو روش زکنیم.  برای بررسی تاثیر متغیر میانجی از آزمون سوبل استفاده می 

از   اول  روش  در  آورد.  بدست  را  سوبل  خطا Path Coefficient)همان    یونرگرس  یبضراآزمون  و  استاندارد    ی( 

(Standard errorو در روش دوم از آماره ت ) ی (t-Statisticاستفاده ) شود. می 

بر   ی است که فرض صفر )مبن  یننشان دهنده ا  ،باشد   یشترب  96/1آمده از مقدار  دستهمقدار آماره آزمون ب  اگر

  یانجی م  یرثأرد شده و ت05/0ی  مستقل و وابسته ندارد(، در سطح خطا  یررابطه متغ   یاندر م   ینقش   یانجی م  یركه متغ ینا

 شود. محاسبه می 1در این روش مقدار اثر غیرمستقیم با رابطه  دار است.یرابطه معن   یندر ا

 

 

 

 

Model  آماره  ضرایب استانداردشده  ضرایب استانداردنشدهt   سطح

 معناداری 
 ضریب بتا  انحراف استاندارد  Bضریب 

049/3 ثابت   164/0   585/18  000/0  

نظام   

ی ارزش  

131/0-  043/0  155/0-  064/3-  002/0  
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Z-value =
𝒕𝒂×𝒕𝒃

√(𝒕𝒂
𝟐+𝒕𝒃

𝟐)

(                               1)رابطه   

 (: آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق3جدول شماره )

 

ست که  ا  ا97/1حاصل آزمون سوبل برابر با    Z- valueگردد، مقدار  ( مشاهده می3که در جدول شماره ) طورهمان

داری در رابطه  تأثیر متغیر میانجی دین  %95توان اظهار داشت که در سطح اطمینان  ، می96/1به دلیل بیشتر بودن از  

ازنظر آماری    شده مشاهدهبنابراین اثر غیرمستقیم  ؛  معنادار استتفاوتی اجتماعی،  ی و بیشناخت جامعه  ی هامؤلفهمیان  

 گیرد. معنادار بوده، فرضیه دوم اصلی مورد تأیید قرار می

 های فرعی پژوهش حاضر پرداخته شده است. در ادامه به بررسی نتیجه فرضیه

 :است رهای فرعی اول تا ششم پژوهش به شرح زیفرضیه

 ؛ داری وجود داردتفاوتی اجتماعی رابطه معنیبیبین نظام ارزشی و  .1

 ؛ داری وجود داردتفاوتی اجتماعی رابطه معنیبین سبک زندگی و بی .2

 ؛ داری وجود داردتفاوتی اجتماعی رابطه معنیبین امنیت اجتماعی و بی .3

 ؛ داری وجود داردتفاوتی اجتماعی رابطه معنیهای نوین و بیبین رسانه .4

 ؛ داری وجود داردتفاوتی اجتماعی رابطه معنیبی بین سرمایه اجتماعیو .5

 داری وجود دارد.تفاوتی اجتماعی رابطه معنیداری و بیبین دین .6

فرضیه این  بررسی  تبرای  و ضریب  از ضریب همبستگی  رگرسیون پیشها  و خط  تعدیل شده  کننده  بینیعیین 

 ( ارائه شده است:5( و )4)  ۀکنیم. نتایج در جداول شماراستفاده می

 

 

 

-𝒕𝒂 𝒕𝒃 Z متغیر مستقل  متغیر میانجی       متغیر وابسته  

value 

 نتیجه

زندگی  یشناخت جامعه  ی هامؤلفهسبک 

 تفاوتی اجتماعی بی

499/

2 

194/

3 

 تأیید 97/1
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 ی فرعی اول تا ششم تحقیقها(: خالصه مدل رگرسیونی بررسی فرضیه4جدول شماره )

.𝐑 𝐑𝟐 𝐀𝐃𝐉 فرضیه فرعی 𝐑𝟐 𝐅آماره 𝐒𝐢𝐠 

1 118/0 -  014/0  011/0  397/5  021/0  

2 226/0  -  051/0  049/0  517/20  000/0  

3 109/0 -  012/0  009/0  597/4  033/0  

4 208/0 -  043/0  041/0  177/17  000/0  

5 282/0 -  080/0  077/0  904/32  000/0  

6 289/0 -  084/0  081/0  684/34  000/0  

 

 ی فرعی اول تا ششم تحقیقهافرضیه (: آزمون  5جدول شماره )

 

زندگی«، »امنیت اجتماعی«،  آید، میان تمام متغیرهای »نظام ارزشی«، »سبک  ( بر می5چنان که از جدول شماره )

معكوسی وجود دارد و    دار و تفاوتی اجتماعی، رابطه معنی داری« با بینوین«، »سرمایه اجتماعی« و »دین  های»رسانه

در فرد باالتر باشد، متعاقبا   ای که هر چه نمره متغیرهای مذکور  د؛ به گونههستنور مورد تأیید  های مذکتمامی فرضیه

میبی کمتر  فرد،  اجتماعی  همچن شوتفاوتی  نتد.  مطابق  دینین  متغیر  مذکور،  ضریب  ایج  با    یخط   یهمبستگ داری 

با  -289/0برابر    یرسونپ اجتماعی  امنیت  و متغیر  تأثیر  بیشترین  ، -109/0  برابر  یرسونپ  یخط  یهمبستگضریب  ، 

 تفاوتی اجتماعی داشتند. کمترین تأثیر را بر بی

سطح  tآماره  ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده Model فرضیه 

 معناداری
 ضریب بتا انحراف استاندارد Bضریب  

ینظام ارزش  1  094/0-  040/0  118/0-  323/2-  021/0  

-271/0 سبک زندگی   2  060/0  226/0-  530/4-  000/0  

یاجتماع  یتامن  3  104/0-  049/0  109/0-  144/2-  033/0  

ین نو یهارسانه  4  225/0-  054/0  208/0-  144/4-  000/0  

یاجتماع  یهسرما  5  317/0-  055/0  282/0-  736/5-  000/0  

داری یند  6  292/0-  050/0  289/0-  889/5

 - 

000/0  
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 :است های فرعی هفتم الی یازدهم تحقیق حاضر نیز به شرح زیرفرضیه

 ؛ ثیرگذار استأتفاوتی اجتماعی تداری در رابطه بین نظام ارزشی با بیدین .7

 ؛ ثیرگذار استأی تتفاوتی اجتماعبا بی سبک زندگی  نیبداری در رابطه دین .8

 ؛ ثیرگذار استأی ت تفاوتی اجتماع با بیامنیت اجتماعی  نیبداری در رابطه دین .9

 ؛ ثیرگذار استأی ت اجتماع  تفاوتی بیبا های نوین داری در رابطه بین رسانهدین .10

 ثیرگذار است. أی تتفاوتی اجتماع بیداری در رابطه بین سرمایه اجتماعی با دین .11

توان مقدار آماره  می  یربا استفاده از دو روش ز  کنیم. ثیر متغیر میانجی از آزمون سوبل استفاده می برای بررسی تأ

استاندارد    ی ( و خطاPath Coefficient)همان    یونرگرس  یبضرادست آورد. در روش اول از  ه  آزمون سوبل را ب

(Standard error و در روش دوم از آماره ت )ی (t-Statistic استفاده م )آمده  دستهمقدار آماره آزمون ب  اگر  شود.ی

رابطه    یان در م  ینقش   یانجیم   یركه متغ ینبر ا  ی است که فرض صفر )مبن  ین ا  ۀ دهندنشان  ، باشد  یشتر ب  96/1از مقدار  

در این روش    دار است.یرابطه معن   ین در ا  یانجیم  یرثأرد شده و ت05/0  ی مستقل و وابسته ندارد(، در سطح خطا  یرمتغ

 ( ارائه شده است:6ها در جدول شماره )شود. نتایج بررسی آزمون فرضیهمیمحاسبه    1-4مقدار اثر غیرمستقیم با رابطه  

 ی فرعی هفتم تا یازدهم تحقیق هافرضیه (: آزمون  6جدول شماره )

 

تفاوتی  رابطه میان متغیرهای »نظام ارزشی و بیداری در  آید، دین( بر می6ائه شده در جدول شماره )چه از نتایج ارچنان

نماید؛ اما میان  تی اجتماعی« نقش میانجی ایفا میتفاوتفاوتی اجتماعی«، »سرمایه و بی یاجتماعی«، »سبک زندگی و ب 

  لذا   ؛ کندی اجتماعی«، نقش میانجی ایفا نمی تفاوت های نوین و بیاجتماعی« و »رسانهمتغیرهای »امنیت و بی تفاوتی  

 . تأیید نشد  های نهم و دهم پژوهشفرضیه

 

 

نجی       متغیر وابسته  متغیر مستقل      متغیر میا  𝒕𝒂 𝒕𝒃 Z-value نتیجه 

849/3 تفاوتی اجتماعی بیداریدیننظام ارزشی  242/3  48/2  تأیید  

 تأیید  98/1 242/3 506/2 تفاوتی اجتماعی بیداری دینسبک زندگی 

امنیت داری دیناجتماعی  بی تفاوتی   512/1  242/3  37/1  عدم تأیید  

ی نوین هارسانهداری دیناجتماعی  ی تفاوتی ب  072/0  242/3  072/0  عدم تأیید  

سرمایه داری دیناجتماعی  ی تفاوتی ب  808/3  242/3  47/2  تأیید  
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 گیرینتیجه

مشارکتدری  اجتماع   تفاوتی بی مقابل  نقطه  به  ی اجتماع  ی هاواقع  و  جامعهمورد  مسئله   عنواناست  شناسان  توجه 

  فیتوص رانگریرا و  یتفاوتی اجتماعو بی یانسان را ضرور  یریپذتیگرفته است. مک لگان و نل، مسئول رخصوص قرابه

  ی افراد باشد و فرصت  نیدر ب   ک ی حاصل فقدان احساس دموکرات  تواندیم ی  عموم  یهااند. تحقق نگرفتن مشارکتکرده

را به سود    ی و اجتماع  یاس یو مناسبات س   رند یگیخود بهره م  ی افراد به نفع جمع  گی ارادهیخودکامه که از ب  اتیه  یبرا

تغ با    نیبنابرا  ؛دهندیم  رییخود  بوده است.ی بیهایتئورنتایج حاصله  اجتماعی همسو  نتایج    تفاوتی  از سوی دیگر 

و  )   ی داخلتحقیقات   )ا همكکالنتری  )1385ران  و همكاران  نادری  و  1388(،  گیوی   ،)( (، محسنی  13956همكاران 

.  تفاوتی در جامعه ایرانی با نتایج حاضر نیز همسو بوده استمبنی بر میزان متوسط بی  ( 1390فرد )تبریزی و صداقتی 

 ( همسو بوده است. 2001) ی جاجتحقیق المیز  باتفاوتی اجتماعی همچنین در تحقیقات خارجی، افزایش روند بی

آزمون   ن  ۀیفرض در  مؤلفهاصلی  بین  شد  مشخص  جامعهخست  بیهای  با  رابطشناختی  اجتماعی  معكوس    ۀ تفاوتی 

  ۀجامع  بارۀاعی درهای اجتمتفاوتیاجتماعی از میزان بیهای  که با افزایش میزان مؤلفهطوریهب  ،معناداری وجود دارد

 د. شوتفاوتی اجتماعی افزوده میشناختی بر بیهای جامعهاهش میزان مؤلفهد و برعكس با  ک شوبررسی کاسته میمورد

تفاوتی  نقش میانجی دینداری بر بیبا  رابطهشناختی درهای جامعهلفهؤد که مشاصلی دوم مشخص    ۀیفرض  در آزمون 

ت تأاجتماعی  این میزان  و  بوده است  بود. همچنین مشخص گردید کأثیرگذار  مثیرگذاری معنادار  بین  از  های  لفهؤه 

  ی تفاوتیبر ب  داریین د  یانجینقش م   بارابطهدررا  شناختی سه متغیر نظام ارزشی، سبک زندگی و سرمایه اجتماعی  جامعه

و بازتاب    ی جیرا امری تدر  یو ارزش  یفرهنگ  یدگرگون  ، نگلهارتیاکه  ورطهمانیرگذار نشان داده است.  ثأت  یاجتماع 

  ؛ ستیوضع اقتصادی او ن  ریفرد تحت تأث  ی ارزش  نظامبه نظر وی    .کندیمختلف قلمداد م  یهانسل  در تجربه  یدگرگون

و مجموعا  فضای پرورش و رشد    رد یپذیسامان م  یو نهادهای رفاه اجتماع   یفرهنگ یهاطی مح  اثر  از آن، بر  شتر یبلكه ب

ی  هاارزشهدف    .شودیم مادی تقسیم  غیر  و   ی ماد  ۀدست  دو ها به  ارزش  نگلهارت یا  دگاهی د  از   . دهندیفرد را شكل م 

اجتماع  خاطر  به  ،یدرون   ی ازهای ن  یارضا  ی،مادفرا جمع  ی اعتبار  مشارکت  نقش    .است  ی و  بر  مبنی  حاضر  نتایج 

دیگر  هامشارکت اجتماعی  و  و سیاسی  مدنی  تحقیقات خارجی  بی  در ی  نتایج  با  اجتماعی  )تفاوتی  و  1992گسن   )

 .ست( همسو1991) پرز یشاسینپرگ و  

و روندها در   التیارائه کرده و معتقد است که تما یتفاوتیاز ب ی شناختتیو جمع ی اقتصاد ی نیی تب ن،یاسترل از طرفی  

ب با  تغ  یتابع  یااندازه  تا ی  اس یس   یتفاوتیارتباط  اقتصاد  ۀنیزم   دری  نسل  یریرپذییاز    ارزش به    آلپورت  است.  یرفاه 

باعث  اقتصاد که  دارد  اشاره  ارزشی  شدن  ی،  اسی س  یها ارزشی،  اجتماع   یها ارزش.  دشویم ی  اخالق   یهاکمرنگ 

ی  بارد و شوارتز نظر ازاوست.  نظر از  شدهیبندطبقهی ها ارزشی از علم یها ارزشی، ن ی د یهاارزشی، هنر یهاارزش

  ،ی خودمحور،  ی طلبجانی ه  ،یخواهک ی نی،  طلبتیامن  یی، جولذت  ، یطلب شرفتی پ  ؛ یطلبقدرت  شاملارزش    نیترمهم

ی اجتماعی  هاارزش  بارۀدر  شدهمطرحی  هاهینظرنتایج تحقیق حاضر با    نیبنابرا  ؛ستطلبی اتیامن  ،ییهمنوا  ،ییگراعام
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یابد هاارزشمیزان    اندازه  هربه    دارد.  رابطه همسویی  افزایش  در جامعه  معنوی  و  اخالقی  بی  تواندیم  ،ی  تفاوتی  از 

 اجتماعی شهروندان بكاهد. 

تفاوتی اجتماعی نیز رابطه منفی  همبستگی بین سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر گرگان با بی ۀرابط  آزموندر 

  تیکه به مالك ی  ابالقوه  ا ی از منابع بالفعل    ی انبوهی را  اجتماع  ۀیسرما،  ویبورد  ( نشان داده است.- 282/0و معناداری )

  یاجتماع   ه یفرد )حجم سرما  ک ی ی وندهایکه ارزش پ  کندیم  ان ی ب  نی. همچن دهدینشان م   ، انددار متصلدوام  شبكه  کی

به اتصاالت  ک ی  متعلق  تعداد  به  م   یعامل(  بسآن  تواندیکه  را  به حجم سرما  دینما  جیها  و    ی اجتماع  ، یرهنگ)ف   ه یو 

  یهمكار  ۀنحو  نییجهت تب  ی الهیکلمن وس  یبرا  ی اجتماع  هیسرما   دارد.  ی از اتصاالت بستگ  کی( متعلق به هری اقتصاد

بر اعتماد و  ی  مبتن   یهامتضمن شبكه  رایمنبع است ز  کی ی اجتماع   ه یسرما  ینظر و  از  است.  گر یكدی و تعاون افراد با  

نظر  مشترک هست  یهاارزش به  گوناگون  یاجتماع   ه یسرما،  پاتنام.  اجتماع   ی در وجوه  دارد  سازمان    ، اعتماد  رینظی 

نتایج تحقیق حاضر   بنابر؛ دنجامعه را بهبود بخش  ییاقدامات هماهنگ، کارآ لیبا تسه توانند یها که م هنجارها و شبكه

. نتایج حاصله با  شوده میتفاوتی اجتماعی شهروندان کاستگفت با افزایش میزان سرمایه اجتماعی از میزان بی  توانیم

  اجتماعی  ی هاهیسرمانقش    بارۀهمچنین تحقیق حاضر در  مسو بوده است.سرمایه اجتماعی ه  بارۀی موجود درهاهینظر

 ( همسو بوده است.1395)  انیغالم( و عنبری و 1393همكاران )تفاوتی با تحقیق نبوی و بر بی

  . دهدیم ( رابطه منفی و معناداری را نشان - 289/0بر آن میزان ) مؤثر گرفتن عوامل نظردرداری بدون  نقش عامل دین

  ی بعد مناسك ،یبعد تجرب ،ی بعد اعتقاد داری معرفی کرده است؛دینو استارک برای همه ادیان جهان چهار بعد   گالک

  ی عدم اجرا  ا ی  به اجرا   یتوجهیو ب   ی توجهبه کم  توانیم ی  تفاوتی اجتماع بی  ق یمصاد  از   .ی نمونه آن استامدیو بعد پ

ی  ها توجهاما به آن  م، ین یبیرا در جامعه م   ین یمسائل د  ت یاساس آن ما عدم رعادر جامعه اشاره کرد که بر  ین یمسائل د

ها  در قبال آن  یت یمسئول  چیهی که افراد  فروشگران  گران،ید  تیمواد مخدر، آزار و اذ  ی مثل فزون  یموارد  ای   میکن ینم

نم احساس  اجتماعبیی  به معنا  نیا  که  کنندیدر خود  بی  یتفاوتی  پداست.  است که    یشناخت بیآسی  ادهی تفاوتی 

را شرط مهم توسعه    یاجتماع   یمختلف زندگ   یچراکه اگر مشارکت افراد در قلمروها  ؛ ستی اراه توسعه مل   در ی  مانع

ی اجتماعی  هایتفاوتیباز میزان    تواندیم داری در جامعه  مظاهر دین  رفتنباال    ؛میبدان  یاس یو س  یاقتصاد   ،یاجتماع 

داری با تحقیق  های دینی همسویی دارد. نتایج تحقیق مبنی بر نقش مؤلفهدارنیدی  ها هینظربكاهد. نتایج حاصله با  

 ( همسو بوده است.1394) زادهیقاض( و  1394همكاران )قائمی و 

های  رسانه  مؤثر، نقش  کردتفاوتی یاد  ثر بر بیؤشناختی مهای جامعهاز مؤلفه  توانیمانجی  با نقش میارتباطآنچه در

نوین در بین شهروندان شهر گرگان بوده است که در این تحقیق نشان داده شد در بین شهروندان کمتر دیده شده  

ارتباط    یهاامیانتقال پ  یی که از توانا  رساندیرا م   یلی»مجموع فنون«، ابزار و وسا  یی جمعهارسانه  رو،یببه نظر    است.

  ل یوسا  توانیم.  برخوردار باشد  ادی خصوص در فواصل زاز افراد و به  یاری ر بسبه شما  زمان ک یدر    هاشهی اند  ای  یحس

به    یامروز  ۀشدیجهان  عصر  عنوان نمونه نام برد.بهرا    نستاگرامیا  ماهواره، تلگرام و  ون،یزیمانند تلو  نینو  یجمع ارتباط



تفاوتی اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی هنر و دینداری شناختی و بی های جامعهبررسی رابطه مؤلفه 388   

 اهلل امیری زاده، رحمتسودابه قلیچی، علیرضا اسماعیلی، عیسی حسن 

  ی نترنتیا  یهاو شبكه  نی های نوارتباطات و تعامالت رودررو را رسانه  یمک لوهان جا   ی جهان  ۀو دهكد  نیاشترا  تیروا

  نی. بنابراردیگ یزمان ممكن صورت م   نیرتباط در کمترا   نیو ا  ستی مكان و زمان ن  ازمندیارتباطات ن  گریگرفته است. د

ی اجتماعی در جامعه باشد. نتایج حاضر  هایتفاوتیب  دکنندهی تشدباعث و    تواندیمهای نوین  شگرف رسانه  ر یتأثنفوذ و  

 های نوین همسو بوده است. رسانه  شدهمطرحی هایتئوربا 

تفاوتی  معناداری با بی  ۀرابط   ها مؤلفهبرخی از    ،شناختی در مدل نخستهای جامعهبرخی مؤلفهبراساس  که    طورهمان

با کمک تحلیل مسیر در مدل ساختاری   دارند اجتماعی   بعد اصالح مدل    طور به  ها مؤلفهمشخص شد که همه    که 

خصوص سبک زندگی نظام ارزشی    نیدر ا.  اثرگذار باشدتفاوتی اجتماعی  توانسته است بر بی  می رمستق یغ مستقیم یا  

رسانهدین  بارۀدر  ایکنندهلیتعدنقش   است.داری،  داشته  اجتماعی  و سرمایه  نوین  در    یفردگرا  كردی رو  های  حاکم 

در    یادیباعث شده است که مداخالت ز  یو سوداگر  عیبه صنا   شیکشورها و گرا  شتریمتأثر از غرب در بی  برالی جامعه ل

ا  ی اجتماع   ی زندگ بورد  به   .باشد  شده  جاد یافراد و شهروندان  فرد در ساختار    تیو موقع  ی زندگ   ین یع   ط یشرا  وینظر 

تفاوتی  ی زندگی فردگرایانه امروزی در بروز و ظهور بیها سبک  نیبنابرا ؛شودیمنجر م  یمنش خاص دیبه تول یاجتماع 

 ی سبک زندگی نیز همسو بوده است.هایتئوری دارد. نتایج حاصله با مؤثراجتماعی نقش 
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