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 تقدیرگرایی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

  )شهر کرمان ۀسال 65تا  18ن شهروندا :مورد مطالعه(

  

  2 ، سوده مقصودي١زهرا شمس الدینی

  

  )15/02/1400، تاریخ پذیرش: 15/10/1399(تاریخ دریافت 

  

  چکیده

اجتمـاعی مـؤثر بـر آن در     تقدیرگرایی و عواملحاضر بررسی پژوهش هدف 

 سـال شـهر   65تـا   18 زنان و مـردان نفر از  385 کرمان بود.شهربین شهروندان 

ـ   اي بهمرحلهچنداي وشهکرمان با روش خ آمـاري تحقیـق انتخـاب    ۀ عنوان نمون

 احساس ی،قدرت یبي، احساس دار نید يرهایمتغ. نتایج نشان داد که بین شدند

مثبت و بـین   ۀو تقدیرگرایی رابط ،نابرابري اجتماعی احساسبیگانگی اجتماعی، 

هـا نشـان داد کـه    منفی وجـود دارد. یافتـه   ۀنیاز به موفقیت و تقدیرگرایی رابط

و احسـاس بیگـانگی   ، ي، نیاز به موفقیـت دار نیدمتغیرهاي احساس بی قدرتی، 

از تغییـرات   22/0تـا   انـد  توانسـته و  رنـد مؤثاجتماعی در تبیین متغیـر وابسـته   

 يهـا  فرصت جادیبا ا دیبا نیبنابرا. کنندی نیب شیپتقدیرگرایی را  واریانس متغیر

ارکت تمام شهروندان را در جامعه فراهم کـرد  حضور و مش ۀنیمناسب و برابر زم

ـ  و یگانگیمانند احساس ب یتا احساسات کـه  را نـابرابري اجتمـاعی   و  یقـدرت  یب

  شود کاهش داد.یم ییرگرایافراد به تقد شیباعث گرا
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بیگـانگی   احسـاس  ی،قـدرت  یبي، احساس دار نیدتقدیرگرایی،  واژگان کلیدي:

  خانواده. به موفقیت، ساخت قدرت ازین اعی،نابرابري اجتم احساس اجتماعی،

  

   مقدمه و بیان مسئله

اي بـارز مطـرح    ها به صورت مسئله اي است که در تمام تمدن از مسائل دیرینه 1تقدیرگرایی

 و شـعرا  و دارد فعـالی  نقـش  هـا  داسـتان  و هـا  هقصـ  در تقـدیر  و سرنوشـت  ۀبوده است. مسئل

 در انسـان  آیـا  کـه  مسـئله،  این واقع در .اند گرفته بهره مرموز مثابه عاملی به آن از سرایندگان

 درحقیقـت  و است مجبور اینکه یا نیست آن سر پشت فشاري و زور و است مختار کارها انجام

 توجـه  مـورد  االیـام  قـدیم  از دهند، می سوق خاصی هدف سوي به را او نامرئی و مرئی عوامل

  ).  124: 1393، (نیازي و شفائی مقدم است بوده بشر افراد اکثریت

امور و  یۀتقدیرگرا کل به واسطۀ آن فرداعتقاد و باوري است فرهنگی و گروهی که  یرگراییتقد

را در حیات اجتماعی خویش به کارکرد نیروها و عوامل ماوراءالطبیعه ومتافیزیکال نسبت  ها یدهپد

(محسنی تبریزي  داند ید ماحوال ناظر بر افعال، اعمال و کردار خو ۀو این نیروها را در هم دهد یم

از قبـل توسـط   بشـر  کـار   جیکه نتا وجود دارداعتقاد  نیا در تقدیرگرایی). 3: 1384و همکاران، 

). 1: 2019، 2ند (تورنتون و همکارانا شده نییتعفرد است خارج از قدرت و کنترل نیروهایی که 

رواج دارد، میزان  ییفردگراکه فرهنگ  ینقش دارد. در جوامع غرب به تقدیرگراییدر باور  فرهنگ

گرایی وجـود دارد و عوامـل    شود که فرهنگ جمع مشاهده می یجوامع شرقتقدیرگرایی کمتر از 

  ). 28: 2017، 3(اونگورن و همکاران کننده افراد خارجی هستند کنترل

انفعالی به فرد تحمیـل   ۀی، روحدارد یبار مسئولیت را از دوش آدمی برم یرگراییباور به تقد 

: 1388(شجاعی،  کند یو توانایی انسان را براي ایفاي نقشی برجسته و مؤثر از او سلب م کند یم

 ،مشـارکت و  کاسـتی انگیـزه   ،نگـري  یندهو آ ییگرایراین نوع نگرش عدم اعتقاد به تدب ۀنتیج). 2

ه و در نهایت عدم آمادگی الزم جهت رویارویی بـا حادثـ   ،یزير انفعال، عدم برنامه ۀافزایش روحی

در سـنت پـارادایم واقعیـت     ویـژه  بـه در مباحث علوم اجتمـاعی  ). 5: 1383(حسنی، خواهد بود 

محصـوالت زنـدگی    ،اجتماعی و مکتب کارکردگرایی سـاختاري آن، اعتقـاد و باورهـاي گروهـی    

از این منظر  .آیند یکه زیر نفوذ ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی پدید م روند یجمعی به شمار م
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مثابه نوعی اعتقاد و باور گروهی، بخشـی از فرهنـگ مجـرد و معنـوي محسـوب        بهتقدیرگرایی 

  ). 3: 1384(محسنی تبریزي و همکاران،  شود یم

گرایـی عنصـر    کـه تقـدیرگرایی یـا سرنوشـت     کنند ینوسازي چنین بیان م ۀطرفداران نظری

مقابـل   ۀ(نقطـ  ییگرایرتـدب  کـه   یحـال  مسلط بر فرهنگ جوامـع غیـر پیشـرفته بـوده اسـت در     

در جهان غرب را  یافتگی رمز توسعه رو ینجدید است از ا يها تقدیرگرایی) ویژگی اصلی فرهنگ

کشــورهاي جهــان ســوم را ناشــی از تقــدیرگرایی  یــافتگین و توســعه داننــد یمــ یــیگرا یرتــدب

تقدیرگرایی یکی از موانع فرهنگی و اجتماعی توسعه در کشـورهاي   یگرد  عبارت  رند. بهمش یبرم

آرزوها و  و باعث کاهش سطح توقعات ) که3: 1376ارمکی،  (آزاد شود یمحسوب م یافتهن عهتوس

افـراد جهـت دسـتیابی بـه      هـاي  یـزه و به پـایین آمـدن انگ   شود میافراد در جامعه  يها خواسته

بـراي پیشـرفت    یطلبـ  قـوي اقتصـادي و جـاه    هاي یزهمطلوب در زندگی و کاهش انگ يها هدف

ابراین شناخت این پدیده و افزایش آگاهی و دانش نسـبت بـه آن جهـت    ؛ بنکند یفردي کمک م

 ).  2: 1387(ملکشاهی،  نو از اهمیت بسزایی برخوردار است يا نیل به جامعه

 ما ادباي و فضال جمله از ایرانیان خلقیات و ذهنیات در عمیقیۀ ریش تقدیرگرایی ایران در

 محتـوایی  دالیـل  بـه  بـاطن  در و قافیه تناسب به ظاهر در شاعران از بسیاري که جایی تا دارد

 در هاییالمثلضرب و هاعبارت یا اندنمایانده ارزشبی را آن و داده قرار تقدیر برابر در را تدبیر

 تـرك  با برابر قدیرت«و » د؟وس چه تدبیر است سابق چو قدیرت«د مانن دارد وجود تدبیر مذمت

 خوانـده  مـدیریت  امـروزه  کـه  است چیزي قدیمی لمعاد تدبیر اینکه به توجه با». تاس تدبیر

 چـه  نگرشی چنین شودمی اداره تدبیر و مدیریت اساس بر که جهانی در است طبیعی شود می

  ).58: 1394داشت (مجدي فرد و صباغ،  خواهد ايکننده ویران و منفی پیامدهاي

قتصـادي،  اهـاي   از لحـاظ شـاخص  و هـاي کشـور    تـرین اسـتان   استان کرمان یکی از محروم

گرفتـه جـزء شـش     اسـاس مطالعـات صـورت    آموزشی، درمانی و ... داراي سطح نازلی است و بر

سیستان و بلوچستان) کشور  ؛هرمزگان ؛خراسان شمالی ؛ایالم ؛کرمان ؛(خوزستانمحروم استان 

هاي اقتصادي و اجتماعی  ). علل مختلفی مانند ضعف در زیرساخت66: 1390شیخ بیگلو، است (

گـردد.   اند، اما بخشی از آن به تقدیرگرایی مـردم منطقـه بـازمی    هاي استان شده رومیتباعث مح

ی گرایش به باورهاي فرهنگی به عنوان موانـع  بررسدر  )1389( زاده ییخواجومقدس جعفري و 

توسعه در شهر کرمان به این نتیجه رسیدند که در بین مـردم کرمـان گـرایش بـه تقـدیرگرایی      

از ایـن رو پــژوهش حاضــر بـه دنبـال      وان یکی از موانع توسعه شناخته شد.وجود دارد و به عن

  شناسایی عوامل مؤثر بر تقدیرگرایی مردم شهر کرمان است.  
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  تجربی پژوهش ۀپیشین

هایی که به طور مشخص به ارتباط تقدیرگرایی و عوامـل   در این بخش به تعدادي از پژوهش

  .شود اند اشاره می مرتبط با آن پرداخته

و  یفرهنگـ  دیـ بازتول ۀرابطـ ی بررس«) با عنوان 1396دوست ( نتایج پژوهش مؤذنی و بهشتی

بیـانگر آن بـود کـه    » (سرپرستان خانوار شـهر اصـفهان)   ییرگرایتقد بر دیبا تأک یاجتماع ۀطبق

طبقـات   گـر، یبـه عبـارت د   .وجود دارد ییرگرایتقد زانیو م یاجتماع ۀطبق انیمعکوس م ۀرابط

 ۀیسـرما  يهـا  نشـان دادنـد مؤلفـه    زین رهیچندمتغ ونیرگرس جیهستند. نتا رگراتریدتق تر،نییپا

 نیشـتر یب ،ياقتصـاد  ۀیاز آن سـرما  ) و پس یاجتماع ۀشاخص طبق نیتر عنوان مهم  (به یفرهنگ

  .اند کرده نییرا تب ییرگرایمفهوم تقد راتییبه تغ بوطمر انسیوار

ثر بر میزان تقدیرگرایی در ؤبررسی عوامل م«) در تحقیقی با عنوان 1395راستی و رحمانی (

عوامل مذهبی (بجز پایبندي به دریافتند که )» موردي: شهرستان کنارك ۀنواحی روستایی (مطالع

و  ساالري برتري قانون بر رابطهو ها،  قومیت مناسک مذهبی)، احساس برابري (بجز رعایت حقوق

میـزان   ی (بجز احسـاس بـی معنـایی) بـا    و احساس بیگانگ ،ساالري)، احساس کارآمدي شایسته

هـاي   نتایج حاکی از ضعف قابل مالحظـه در بنیـان  همچنین . ي دارندمعناداررابطۀ تقدیرگرایی 

و نیز سازوکارهاي نهادي در تخصیص و توزیـع   ،هاي اقتصادي و تولیدي بنیانو آگاهی و دانش، 

سـنت و   و نتی مبتنی بر عـرف ها و امکانات است، که روي هم رفته در چارچوب نظام س سرمایه

  . هاي تقدیرگرایانه در روستاهاي منطقه شده است مذهب، منجر به گرایش

بـه  » بررسی عوامل مؤثر بر میزان تقدیرگرایی زنان« ۀ) در مقال1393(نیازي و شفائی مقدم 

گرایـی بـر میـزان     سـنت  و پـذیري جنسـیتی   جامعـه  و هاي تربیتـی خـانواده   تأثیر شیوهبررسی 

دار بـین متغیرهـاي    اي معنا نتایج ضریب همبستگی پیرسون گویاي رابطه ند.رایی پرداختتقدیرگ

و انگارانـه، شـیوة تربیتـی اقتدارگرایانـه،       پذیري جنسیتی، شیوة تربیتی سهل  گرایی، جامعه  سنت

 بـود. از میـان متغیرهـاي مـذکور    گویان  میزان تقدیرگرایی پاسخ باسبک تربیتی استبدادگرایانه 

هـاي   پذیري جنسـیتی و شـیوه   تقدیرگرایی دارد و جامعه میزان گرایی بیشترین تأثیر را بر سنت

  یرند.گ هاي بعدي قرار می ترتیب در جایگاه تربیتی مقتدرانه به

سنجش میزان تقدیرگرایی در بین دانشـجویان  «) در پژوهشی با عنوان 1393کاهانی (بیگم 

ســاخت  بـه بررسـی تـأثیر    » اجتمـاعی مـؤثر بـر آن   کوثر قزوین و عوامـل   دانشگاه غیر انتفاعی

و جنسیت بر میـزان   ،خانواده، میزان دینداري، محیط زندگی، پایگاه اقتصادي اجتماعی ۀمقتدران

ـ  نتایج نشان داد که بـین   پرداخت. تقدیر گرایی ، میــزان دینــداري  ، خـانواده  ۀسـاخت مقتدران
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معنادار وجود  ۀرابطقدیرگرایی دانشجویان اقتصـادي و میزان تـ    پایگاه اجتماعی ،محیط زندگی

  بود.جنسیت و تقدیرگرایی  بینییـد وجـود رابطـه أاز دیگر نتـایج تحقیـق عـدم تدارد. 

 مـورد ( گرایـی  تقـدیر  بـه  گـرایش  بر موثر اجتماعی عوامل بررسی«) با 1393تبار ( حسینی

سـبک  بین متغیرهاي د که به این نتیجه رسی» )دهلران شهرستان ۀسال 18-30 جوانان: مطالعه

  معناداري وجود دارد.  ۀرابط تقدیرگراییو قومیت با  ،سن، جنسیت، تحصیالتزندگی، دینداري، 

 يبـه باورهـا   شیگـرا  یبررسـ «) بـا عنـوان   1389زاده ( جعفري و خواجوییپژوهش مقدس 

 يگـرایش افـراد بـه باورهـا    کـه   دادنشـان   »مانع توسعه (مورد مطالعـه شـهر کرمـان)    یفرهنگ

ریزي در حد متوسط است  و برنامه ،گرایی گرایی، خاص نگري، علم هتقدیرگرایی، دنیاگریزي، آیند

بـا گـرایش افـراد بـه      ،و مشـارکت  ،اجتمـاعی ـ   و عوامل سن، تحصیالت، شغل، پایگاه اقتصادي

   .رود، مرتبط است باورهاي فرهنگی که مانع توسعه به شمار می

رابطه بین سهم باور به تقدیرگرایی موضوع اي با  مطالعه ) در2019( 1کوادجوتیِ ـ   همچنین

داد کـه بـین    در کشـور غنـا، نشـان    و انجام رفتار پرخطـر (سـرعت زیـاد) بـه هنگـام راننـدگی      

داري وجود دارد. یعنی هرچه افراد  مثبت و معنی ۀپرخطر رانندگان رابط تقدیرگرایی و این رفتار

یابـد.   پرخطر در آنها افـزایش مـی   باشند، میزان رفتار به تقدیر و سرنوشت اعتقاد بیشتري داشته

  .این میزان در مردان و افراد مجرد نسبت به زنان و افراد متأهل بیشتر بود

ـ   يگر و غربال تقدیرگرایی«) در مقاله اي با عنوان 2016( 2مروان و همکاران  ۀسـرطان دهان

تسـت  تایی کمتر از زنان شهري زنان روسکه  ندبه این نتیجه رسید» یکیزنان مکز نیرحم در ب

یـا سرنوشـت    یناشی از بدشانسشان  معتقد بودند که بیماري آنها اند و را انجام داده 3پاپ اسمیر

  .استآنان بوده 

هـاي   تقدیرگرایی و بهزیسـتی در فرهنـگ  «اي با عنوان  در مطالعه )2015( 4دیاز و همکاران

بـر  تـا بـه تـأثیر تقـدیرگرایی      اند اجتماعی مقیاس تقدیرگرایی سنجش به دنبال» زبان اسپانیایی

ـ بپردازسراسـر فرهنـگ اسـپانیا    در گـرا   فردگـرا و جمـع  جوامع  (نمونـۀ   در فرهنـگ فردگـرا   د.ن

ـ  ردامـا  ذهنی و رفاه اجتماعی همبستگی منفی دارد.  یتقدیرگرایی با بهزیست ،اسپانیایی)  ۀنمون

همبستگی منفـی و بـا بهزیسـتی ذهنـی     (کلمبیا) تقدیرگرایی با رفاه اجتماعی و روانی  گرا جمع

هـاي مـردم را    انتظارات زندگی و خواسـته ، همبستگی مثبت داشت. اعتقاد به سرنوشت در جمع

_______________________________________________________ 
1. Teye-Kwadjo, Enoch 
2. Marván, Ma. Luisa; Ehrenzweig, Yamilet; Catillo-López, Rosa Lila 
3. Pap smear 
4. Díaz, Darío; Blanco, Amalio; Bajo, Miriam; Stavraki, Maria 
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عنوان استراتژي مفید براي تطبیق   تقدیرگرایی اجتماعی به گرا جمعدهد. در فرهنگ  کاهش می

 .کند هاي خاصی از زندگی تجلی پیدا می با جنبه

 واکـنش بـه سـالمت و بیمـاري     در اجتماعی ۀوضعیت طبق ۀبه مطالع )2014( 1و هترلی بل

بـا  آنهـا   .متحـده انجـام گرفـت    تزن نابارور ایـاال  58پرداختند. این مطالعه از طریق مصاحبه با 

و  خـوب بررسی وضعیت وابستگی ناباروري زنـان در دو گـروه بـا وضـعیت اجتمـاعی اقتصـادي       

یجه رسیدند که هر دو گروه براي توضیح ناباروري خود این نتبه  بد،وضعیت اجتماعی اقتصادي 

بـرخالف   خـوب اما زنان با وضعیت اجتماعی اقتصـادي   ،استفاده کردند »اعتقاد به سرنوشت«از 

  .، به دنبال راهی بودند تا این سرنوشت را به چالش بکشندبد يزنان با وضعیت اجتماعی اقتصاد

دیـاز و  مقالـۀ  ) و 2019( کوادجوـ    یِت ۀمطالعبه عنوان مثال  ودر بررسی تحقیقات گذشته 

بیشتر متغیر تقدیرگرایی به عنوان متغیر مستقل بررسی شـده،  توان گفت  می) 2015همکاران (

نظر قرار گرفته شـده  اسـت.    تقدیرگرایی به عنوان متغیر وابسته مد تحقیقدر حالی که در این 

انـواع  ارتبـاط آن بـا    ،وابسـته را دارد نقـش متغیـر    حاضـر  ۀضمن آنکـه تقـدیرگرایی در مطالعـ   

 ی،احساس بی قـدرت  ،احساس بیگانگی اجتماعی ،خانواده قدرت در ساختارمتغیرهاي اجتماعی (

کــه  متغیرهــایی  ،) ســنجیده شــدهنیــاز بــه موفقیــت، دینــداري، برابري اجتمــاعینــااحســاس 

اند. عالوه بر  نگرفتهمورد سنجش قرار سابق  هاي پژوهش در» با هم همگی«اند و  شناختی جامعه

انجـام شـده  امـا پیرامـون ایـن       زمینههاي خارجی جدیدي در جهان در این  این گرچه پژوهش

هـاي اخیـر کـار     شناختی در ایران و در سال ثیرگذار جامعهأن هم با متغیرهاي مهم و تآموضوع 

     .رسد جدي صورت نپذیرفته است لذا انجام این تحقیق ضروري به نظر می

  

  منابع يواکاو

شناسی و ... مفهوم  هاي مختلف روانشناسی و جامعه نظران متعدد در زمینه صاحبمحققان و 

از  .کنیم اشاره میآنها  ترین ترین و بااهمیت عروفدر اینجا به مکه اند  کرده تقدیرگرایی را بررسی

راجـرز  یـاد کـرد.    2تـوان از اورت راجـرز   تقـدیرگرایی مـی   ۀپـردازان در زمینـ   تـرین نظریـه   مهـم 

کـه بـر اسـاس آن انسـان موجـودي       داند می نوعی باور و اعتقاد فرهنگی ۀمنزل به تقدیرگرایی را

هـا   ناتوانی ازاو  ت. دركسجهان پیرامونی و امور زندگی ا مقابل هاي محدود درناتوان و با قابلیت

اش  یو بـه نـاتوان   شـود قـدرتی   احساس بـی دچار شود که به نوعی  می باعثهایش  و محدودیت

_______________________________________________________ 
1. Bell, Ann V.; Hetterly, Elizabeth 
2. Everett Rogers (1931—2004) 
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 کنترل آینده باور پیدا کنـد  زندگی، و بینی وقـایع در پیش ها، شناخت علل وقایع و پدیده ةدربار

  ).125: 1393ی مقدم، ئ(نیازي و شفا

بر زندگی عقالنی انسان در جامعه تأکید دارد. او معتقد است محقق شدن نظـام   1وبر ماکس

و فرهنگـی   ،اخالقی، روانـی، اجتمـاعی   اي مذهبی، زمین نیازمند به زمینه داري در مغرب سرمایه

اند به نظـام   خاص توانسته ۀخاص بوده که جوامع فرهنگی با همراه شدن با چنین زمینه و روحی

). از نظـر وبـر دیـن    151: 1393صنعتی دست پیدا کنند (ازکیا و غفاري،  ۀداري و جامع سرمایه

مهلـم از دیـن غالبـاً موجـب     هـاي   جنـبش  ،بـرعکس  ، بلکـه کارانه نیست ضرورتاً نیروي محافظه

اند. او با تحلیل ادیان شرقی به این نتیجه رسید که این ادیـان موانـع    هاي شگرفی شده دگرگونی

 هـاي غیـر   دهند، نه به این دلیـل کـه تمـدن    داري قرار می سرمایه ۀعبورناپذیري در مسیر توسع

اند که با آنچه در غرب  فتهیرذهایی را پ ه فقط به این علت که ارزشکمانده هستند، بل غربی عقب

  ).  780: 1389رواج یافته است، تفاوت دارد (گیدنز، 

دانـد کـه    مثابه ارزش و اعتقادي فرهنگی، خاص جوامعی مـی   گرایی را به سرنوشت 2استنلی

در این جوامع عرف بر قانون غلبه دارد، نظام اجتماعی اقتصـادي   است.هاي خاصی  داراي ویژگی

هـاي   ارزش ةکننـد  و روابـط اجتمـاعی تولیـد مـنعکس     ،ل صنعتی قرار داردماقب ۀتولید در مرحل

شـود، روح   اي (شغلی) دیـده مـی   اي و حرفه اقل تحرك طبقهددر این جوامع ح .م استسفئودالی

اطالعی از تـاریخ   فردي رجحان دارد، سطح سواد و آگاهی عمومی پایین است، بی ةجمعی بر اراد

قـدرتی در برابـر واقعیـات     ناامیـدي و بـی   و ی احساس نـاتوانی و در مجموع نوع ،امري بارز است

مـؤذنی و  ). 1393، نیازي و شفائی مقدم(توأم با نوعی تسلیم و رضا در جامعه حاکم است  حاکم

و  3مـارکس کـارل  خودبیگـانگی   مفهوم تقدیرگرایی از سویی با مفهوم ازمعتقدند  دوست بهشتی

 از .کننـد  منی یا آشکار همان معنـی را منتقـل مـی   به طور ض در ارتباط است که 4سیمنملوین 

انـد کـه در آن،    را ایجـاد کـرده   مـدرن، شـرایطی   ۀساالري جامعـ  نظر سیمن، ساختارهاي دیوان

توانند فراگیري کنند. انواع یـا مراحـل    اعمال و رفتار خود را نمی کنترل بر عواقب ةها نحو انسان

ناتوانی، بیهودگی، بیگانگی از جامعه،  ی هنجاري،یمن عبارتند از: بسمختلف بیگانگی در دیدگاه 

 در انسـان  کـه  اسـت  بـاور  این بر مارکس. )76: 1396دوست،  (مؤذنی و بهشتی خود بیگانگی از

د، خـو ن، ای .کند ظاهر می را خویش درونی هاي قابلیت و استعدادها خود اجتماعی زندگی جریان

 از پـس  کـه  شـود  مـی  اجتمـاعی  نظـام  و رهاسـاختا و  نهادها پیدایش به منجر دیگر اي لحظه در

_______________________________________________________ 
1. Max Weber (1864—1920) 
2. Manfred Stanley (1932—2004)   شناسی دانشگاه سیراکیوز استاد جامعه
3.  Karl Marx (1818—1883) 
4. Melvin Seeman (1918—2020) 
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 خـویش  آفریننـدگان  از کـه  جـایی  تا، دکنن می تحمیل انسان بر را خود وجود تکوین، و پیدایش

 کـار،  خود، از جدایی انسان ةکنند نبیا بیگانگی مارکس، نظر در خاطر، همین به شوند. می بیگانه

، بسـاطیان و جعفریـان   رضـایی و اسـت (  طبیعت و جامعه از همچنین و نهمنوعا خویش، تولید

1394 :86.(   

بـاارزش اجتمـاعی اعــم از     منابعکه در آن اشاره دارد مفهوم نابرابري اجتماعی به وضعیتی 

طور مساوي در دسترس اعضاي جامعـه قـرار    فرهنگی به ۀو سرمای ،ثروت مادي، قدرت، منزلت

متفاوتی را براي افراد رقم بزنـد و  که این دسترسی افتراقی، پایگاه اجتماعی  طورينگرفته باشد، 

و  ،هـا اختالفات پنهان و آشکار زیادي در بین آنها از نظر حقـوق، فرصـت هـاي زنـدگی، پـاداش     

، نـابرابري  بـی و راهبـر  چل). از نظـر  108: 1389(یوسـفی و ورشـوئی،   وجـود بیایـد    امتیازها به

بـراي اکثـر اعضـاي     راو احساس حقارت  شود میباعث کاهش حرمت و کرامت انسانی  اجتماعی

خصـوص   حقوق اکثریت، به حساسیت جامعـه نسـبت بـه. در این صورت دهد میجامعه افزایش 

هـا و   عالوه اعتمـاد بـه پتانسـیل    یابـد. بـه ، تقلیل میکنندکسانی که مواضع عادي را اشغال می 

در نتیجه، فـرد   آید. پایین می و ارزش کار فی نفسه یابد میهاي آحاد انسانی نیز کاهش  خالقیت

  ).  39: 1391ی و راهبر، ب(چل کند شود و به صورت انفعالی و قدرگرا عمل می تحقیر می

 1فرهنگ فقر اسـکار لـوئیس   ۀنظری، تقدیرگرایی ۀزمین ةارهاي بسیار مهم درب جمله نظریه از

را  خـود  ت نوع زنـدگی س، ناچار اشود اي با فقر درگیر می وقتی خانوادهاست. لوئیس معتقد است 

و عـادت   صورت عـرف هماهنگی به مرور زمان به تا حد زیادي با شرایط فقر هماهنگ کند. این

 ســپس همــین فرهنــگ مبنــاي     .دهــد  آید و فرهنگ متناسب با فقـر را شــکل مــی   درمی

کننـد. از   گیرد. فقرا فقر خـود را به صورت ناآگاهانه حفظ می هاي بعدي فرد فقیر قرار می کنش

شود و از نسلی به نسل دیگر منتقـل   مرور زمان بر جامعه حاکم می ، فرهنگ فقر بهنظر لوئیس

ذهنیت افراد سـاکن در آن ریشـه بدوانـد حتـی پــس از       جامعه و شود و در صورتی کـه در می

 دهــد  هـا بـه حیـات خـود ادامـه مـی       مـدت  ،جهت رفع فقـر  هـاي بیرونـی در کسـب موفقیـت

ـ ائز اهمیـت ایـن اسـت حـ ۀ. نکت)14: 1390(بساطیان،  هـا باعـث    خـانواده  ۀکه ساخت مقتدران

ی ئ(نیـازي و شـفا   تربیت شـوند (تقدیرگرا) وابسته و مطیع  و اراده ترها افرادي بیجوان شود می

   ).1393مقدم، 

طـور معکـوس بـا متغیرهـاي       نیاز به موفقیت، انگیزش به پیشرفت را بـه  ۀدر نظری 2مکللند

(محسـنی تبریـزي و همکـاران،     داند منشی همبسته می درتی و آیینق احساس بی و تقدیرگرایی

_______________________________________________________ 
1. Oscar Lewis (1914—1970) 
2. David Clarence McClelland (1917—1998) 
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لذا به نظر می رسد میان نیاز به موفقیت و گـرایش بـه تقـدیرگرایی رابطـۀ منفـی       ).13: 1384

وجود داشته باشد زیرا با وجود این نیاز در فرد انگیزة پیشرفت و اعتماد بـه نفـس در او مـانع از    

  .شود اش می گرایی سرنوشت

  

  چوب نظريچار

مختلفـی ماننـد    توان نتیجـه گرفـت عوامـل    شده می هاي مطرح با توجه به نظریات و دیدگاه

هـاي   خانواده، قشـربندي و نـابرابري   ۀباورهاي مذهبی مبنی بر جبر، ساختار مقتدرانه و متعصبان

 ۀمطالعـ ثیرگذارند. در تأ... بر تقدیرگرایی  اجتماعی و میزان تمایل افراد به پیشرفتو اجتماعی، 

دینـداري، بـی قـدرتی،     متغیرهـاي مسـتقل یعنـی    وراجـرز   ۀحاضر متغیر تقدیرگرایی از نظریـ 

هـاي   ترتیب از دیدگاه و نیاز به موفقیت به ،خانواده نابرابري اجتماعی، ساخت ،بیگانگی اجتماعی

   و مکللند استخراج شدند. ،یسئ، مارکس، لواستنلیوبر، 

  

  هاي پژوهش فرضیه

  .دارد خانواده و میزان تقدیرگرایی رابطه وجود ت درقدر ساختار بین )1

  .احساس بیگانگی اجتماعی و میزان تقدیرگرایی رابطه وجود دارد بین )2

  .احساس بی قدرتی و میزان تقدیرگرایی رابطه وجود دارد بین )3

  .برابري اجتماعی و میزان تقدیرگرایی رابطه وجود داردنااحساس  بین )4

  .ایی رابطه وجود دارددینداري و میزان تقدیرگر بین )5

  .نیاز به موفقیت و میزان تقدیرگرایی رابطه وجود دارد بین )6

 التیاشـتغال، تأهـل، نـوع شـغل، تحصـ      تیاي (جنس، سن، وضع متغیرهاي زمینهبین  )7

  و گرایش به تقدیرگرایی رابطه وجود دارد. شهروندان)

  

  روش پژوهش

  پژوهش ۀآماري و نمون ۀجامع

 18 شـهروندان  ۀآماري پژوهش حاضر کلی ۀجامعنجام گرفت. این تحقیق به روش پیمایش ا

نفـر   385 1) شهر کرمان بود. از این تعداد با استفاده از فرمول کوکراننفر 434578سال ( 65تا 

اي  اي چندمرحلـه  گیري خوشـه  گیري تحقیق نیز نمونه نمونه ةبه عنوان نمونه انتخاب شدند. شیو

_______________________________________________________ 
1. Cochran formula (William Gemmell Cochran 1909—1980) 
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عنـوان    تقـدیرگرایی بـه   آوري شـدند.  شده جمع ساخته محقق ۀمها با استفاده از پرسشنا بود. داده

در بخش اول پرسشـنامه سـؤاالتی    .گرفته است متغیر مستقل در این تحقیق مورد استفاده قرار

دوم سـؤاالتی بـراي سـنجش برخـی عوامـل مـؤثر بـر         ۀبراي سـنجش تقـدیرگرایی و در مرحلـ   

ر این پژوهش براي سنجش تقدیرگرایی و د است توضیح بدهیماند. الزم  تقدیرگرایی مطرح شده

(کامالً موافقم، مـوافقم، بـی نظـر،    با پنج امکان پاسخ  1لیکرت مقیاس قالبمتغیرهاي مستقل از 

  کامالً مخالفم)  استفاده شد.   ،مخالفم

  

  تعریف نظري و عملیاتی متغیرها

و بـاور بـه تعیـین  از پیش محتوم اعتقاد به سرنوشتی«تقدیرگرایی عبارت است از  تقدیرگرایی:

 »مـاوراي طبیعـی و قبـول عـدم امکـان دخالـت خـود فـرد در تغییـر آن          آن توسـط نیروهـاي

بـراي سـنجش   در تحقیق حاضر  ).152: 1395به نقل از راستی و رحمانی،  2یرفیعسیدمحمد (

 ها طیف مختلفی از اعتقاد به شـانس و  گویهساخته استفاده شد.  محقق ۀناماز پرسش تقدیرگرایی

، امـور ی دهـ  جهـت  و یزنـدگ  خداونـد در  دخالت اعتقاد به، ندهیبه آ اعتماد و عدم ینیبدب، اقبال

معن و حتمی بودن سرنوشت، دنیاگریزي، عدم اعتقـاد بـه کنتـرل جمعیـت، عـدم اعتقـاد بـه        ی

 بـر  دراراده و تالش انسان در زنـدگی را  عدم اعتقاد به و  ،هاي رسمی، اعتقاد به چشم زخم بیمه

 120تـا   24 نمـرات بـین   ۀبا توجه به استفاده از طیف لیکرت در این پرسشنامه دامنـ  .گیرد می

  .تعریف شده بود

اخالقیات و احکام دینی  و دینداري: دینداري عبارت است از پذیرش تمام یا بخشی از عقاید

و افشـانی  که شخص دیندار خود را ملزم به تبعیت و رعایـت از ایـن مجموعـه بدانـد (     به نحوي

از دینـداري  بـراي سـنجش   ). در تحقیـق حاضـر   38: 1394، ذاکري هامانه و عسـکري ندوشـن  

بعـد اعتقـادي، بعـد     از چهـار خـرده مقیـاسِ    شاخصاین ساخته استفاده شد.  محقق ۀنامپرسش

مـن خـدا را   : هاي آن عبارتند از برخی از گویه تشکیل شد.و بعد رفتاري  ،احساسی، بعد پیامدي

، اسـت  ریانکارناپـذ  یقتـ یبهشـت و دوزخ حق  و روز جـزا ، دانم یر بر رفتارم مهمواره ناظر و حاض

. تمـام مسـائل انسـان اسـت     يمذهب پاسـخگو ، بشر است تیهدا يقرآن کالم خداوند و راهنما

در نظر  95تا  19ال در نظر گرفته شده بود بین سؤ 19نمرات این متغیر با توجه به اینکه  ۀدامن

  گرفته شد. 

_______________________________________________________ 
1. Likert scale (Rensis Likert 1903—1981) 

تقدیرگرایی (مطالعۀ موردي: شهر فردوس)،  )، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان1382سیدمحمد رفیعی (2 .

  نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس. پایان
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بیگانگی اجتمـاعی را نـوعی احسـاس یـا وضـعیت      سیمن ملوین ی: اجتماع یگانگیاحساس ب

احسـاس  دچـار  دیگران و جامعه به اشکال گونـاگونی   و ودخکند که هر فرد در رابطه با بیان می

خـود بیگانـه   از  ، ومعنایی، انـزواي اجتمـاعی، احسـاس تنفـر    هنجاري، بیقدرتی، احساس بی بی

توجـه بـه    بـا : شـرح اسـت   دینهاي آن ب گویهبرخی ). 7: 1395هرچیان، اشود (افشانی و جو می

 یراحت به يامروز هر فرد ۀجامع در، باشم جامعه در يفرد مؤثر توانمیامروز جامعه من م طیشرا

 انیم در نیمشکالتش را با مسئول دیبا يامروز هر فرد ۀجامعدر، برسد شیها به خواسته تواندیم

 نمره تعیین شد.  40تا  8ال بین ؤس 8توجه به داشتن  نمرات این متغیر با ۀدامن. بگذارد

کـه در چـارچوب آن،    نابرابري اجتماعی عبارت است از وضعیتی ی:اجتماع ينابرابر احساس

نـابرابري   هـاي جامعـه دسترسـی ندارنـد. چنـین      خدمات و موقعیت و ها به منابع با ارزش انسان

 بندي و سـپس ارزیـابی کننـد، ولـی از     درجه ها یکدیگر را دهد که افراد و گروه هنگامی روي می

هـاي متفـاوت در سـاختار     تر این است کـه نـابرابري اجتمـاعی در رابطـه بـا موقعیـت       همه مهم

بـراي سـنجش ایـن مفهـوم از      ).5: 1391(طهماسـبی و همکـاران،    آیـد  مـی  اجتماعی به وجود

مـردم   ۀکنم هم یم یندگکه من ز ییدر جا . به عنوان نمونه:ساخته استفاده شد هاي محقق گویه

 یمـذهب  يهـا  تیـ ما حـق و حقـوق اقل   ۀجامع در، دارند یدسترسی زندگ يبه حداقل درآمد برا

(کـرد،  ی قـوم  يهـا رگروهیما حقـوق سـا   ۀدر جامع، شود یم تیرعای) رتشتز، یحیمس ،يهودی(

  نمره تعیین شد . 35تا  7نمرات این متغیر بین  ۀدامن. شود یم تیرعا ترك، لر)

 ۀیافتـ  خـانواده، الگوهـاي سـاخت    در منظـور از سـاخت قـدرت   : خـانواده  قـدرت در  ساختار

عبارتنـد از: در  هـاي آن   گویـه برخـی   ).40: 1384، خـانواده اسـت (سـاروخانی    گیري در تصمیم

ال ؤشبیه این سو دارند،  منزل لیوسا دمانیراجع به چبرابر   يریگ میتصمما  همه حق  ةخانواد

و  ،ی و لـوکس اساسـ  يکاالهـا  دیـ خر ،انتخـاب نـام فرزنـد   ، فرزنـد  واجِراجع به ازد يریگ میتصم

 نمره در نظر گرفته شد.  45تا  9نمرات بین  ۀگیري در مورد تعداد فرزندان. دامن تصمیم

از سـوي فـرد در قبـال     شـده  انگاشـته عبارت است از احتمال یـا انتظـار    ی:قدرت یب احساس

رفتار او قادر به تحقق و تعیـین نتـایج مـورد انتظـار      که و یا تصور این باور دثیري عمل خوأت بی

 احسـاس براي سـنجش  حاضر  ۀمطالعدر ). 18: 1384(محسنی تبریزي و همکاران، نبوده است 

تـوان   قدرتی می هاي احساس بی از جمله گویهساخته استفاده شد.  محقق ۀناماز پرسش یقدرت یب

و ، سـتم ین خـود  ۀجامعـ  یاسـ یبهبود اوضاع سقادر به  دیطور که با آن کنم یفکر م هاي هبه گوی

 ياز رخـدادها  ياریدر بسـ  کـنم  یم فکرو ، خود ندارم یبر زندگ یتسلط چندان کنم یاحساس م

در نظـر   50تا  10نمرات این متغیر بین  ۀاشاره کرد. دامن ،ندارم يادیز و نقش تیام مالک یزندگ

  گرفته شده بود. 
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قه به موفقیت فـرد در  الصورت میل یا ع پیشرفت را به ةزانگی 1یج و برلینرگ: تیبه موفق ازین

بـراي سـنجش   ). محققـین  95: 1395، و جهان و رحیمی(رضایی  اند تعریف کرده فعالیت ۀزمین

هـاي آن   گویـه اند. برخی  ) الهام گرفته1970( 2نساهرم پیشرفت ةنگیزا ۀپرسشنام ازاین مفهوم 

بودم و سال  سن  کم یوقت، زیاد است یلین دارم خکه از خودم موقع کار کرد یتوقععبارتند از: 

 ،دوست ندارم آن را انجام دهـم  است که اصالً يزیکار چ، باشم یمهم یلیخواست آدم خ یدلم م

مواقـع   شـتر یمـن ب ، اسـت  ندیخوشـا  یلیبه کار کردن نداشته باشد خ يازین که اصالً اي یزندگ

  در نظر گرفته شد.  70 تا 14نمرات متغیر بین  ۀ. دامنکنم یم یاحساس خستگ

  

  روایی ابزار سنجش

ظران) بهره گرفته  در این پژوهش از اعتبار صوري (استفاده از نظرات و تجربیات صاحبن

 شده است. همان  نامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده همچنین براي بررسی پایایی پرسششد. 

  ل قبول است. شود مقدارکرونباخ قاب مشاهده می 1طور که در جدول شماره  

  

  )N=385بررسی ( . پایایی سؤاالت مربوط به متغیرهاي مورد1جدول 

  مقدار آلفا  تعداد سؤاالت  متغیر

 80/0 24  تقدیرگرایی

79/0  4  داري دین عد اعتقاديب 

80/0  4  داري دین عد احساسیب 

62/0  3  داري دین عد پیامديب 

81/0  8  داري عد مناسکی یا رفتاري دینب 

 60/0  8  بیگانگی اجتماعی احساس

 76/0  7  احساس نابرابري اجتماعی

 80/0  9  ساختار قدرت در خانواده

 80/0  10  قدرتی احساس بی

 79/0  14  نیاز به موفقیت

  

  

_______________________________________________________ 
1. Nathaniel Lees Gage & David C. Berliner 
2. Hubertus Johannes Matthias Hermans (1937—    ) 
Hubert J. M. Hermans (1970), “A Questionnaire Measure of Achievement 
Motivation”, Journal of Applied Psychology, 54(4), 353-363. 
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  هاي پژوهش یافته

درصد  5/47پاسخگویان مرد و  درصد 5/52نمونۀ تحقیق  385ها نشان داد که از مجموع  یافته

همچنین بر حسب طبقۀ اقتصادي اجتماعی،  بود. سال 59/29پاسخگویان  میانگین سنی زن بودند.

 54درصد پاسخگویان شاغلند.  4/43درصد به طبقۀ اقتصادي اجتماعی متوسط تعلق دارند.  7/60

  ).2اند (جدول  درصد متأهل بوده 6/57تحصیالتشان در سطح لیسانس و باالتر  بود و درصد 

  

  شناختی متغیرهاي جمعیت فراوانی و درصدتوزیع  . 2 جدول

  درصد  فراوانی  ابعاد  نام متغیر

  5/52  183  زن  جنسیت

  5/47  202  مرد

  12/5  20  خیلی پایین  طبقۀ اجتماعی

  1/15  58  پایین

  7/60  234  متوسط

  9/16  65  باال

  2/1  8  خیلی باال

  7  27  بیکار  شغلی وضعیت

  8/26  103  محصل

  4/43  167  شاغل

  9/22  88  دار خانه

  6/57  222  متأهل  وضعیت تأهل

  8/40  157  مجرد

  6/1  6  مطلّقه

  8/1  6  ابتدایی  تحصیالت

  4/10  40  سیکل

  4/19  76  دیپلم

  14  54  دیپلم فوق 

  5/43  170  لیسانس

  7  27  لیسانس فوق 

  7/3  12  دکتري

  3/22  86  20تا  18  سن افراد

  2/45  174  30تا  21

  4/23  90  40تا  31

  7/5  22  50تا  41

  4/3  13  50باالي 

  59/29  میانگین سنی
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کمتـرین   43در نظر گرفته شد که در ایـن دامنـه   120تا  24دامنۀ نمرات تقدیرگرایی بین     

-59بیشترین نمره بود. بدین ترتیب تقدیرگرایی در سه سـطح پـایین (امتیـاز بـین      94نمره و 

) 94-77) و تقدیرگرایی باال (امتیـاز بـین   76- 60)، تقدیرگرایی در حد متوسط (امتیاز بین 43

 7/52 بـیش از نیمـی از پاسـخگویان (یعنـی      3هـاي جـدول    شود. بـر اسـاس داده   بندي می رده

دهند کـه در   هاي این جدول همچنین نشان می داده درصد) میزان تقدیرگرایی متوسط داشتند.

  همۀ متغیرها بیشترین درصد به گزینۀ متوسط تعلق دارد.

  

  . توصیف و فراوانی متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته3ول جد

  متغیر

  

  ابعاد

قدرتی  بی  دینداري  تقدیرگرایی

  اجتماعی

نابرابري   بیگانگی اجتماعی

  اجتماعی

نیاز به پیشرفت 

  اجتماعی

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  5/15  60  8/15  62  5/10  40  5/23  94  5/12  48  8/35  138  پایین

  1/59  225  1/56  213  7/65  253  1/55  209  1/72  277  7/52  203  متوسط

  4/25  100  1/28  110  8/23  92  4/21  82  4/15  60  5/11  44  باال

  100  385  100  385  100  385  100  385  100  385  100  385  جمع 

    

اي پرداخته شد و نتـایج   ر متغیرهاي دوگزینهها د میانگین ۀبا استفاده از آزمون تی به مقایس

) و در واقـع زنـان   4نشان داد که میانگین تقدیرگرایی در زنان و مردان متفـاوت اسـت (جـدول    

 ). بـر  = 05/65Mباشـند (  نسبت به مردان در متغیر تقـدیرگرایی داراي میـانگین بـاالتري مـی    

بـین افـراد مجـرد و متأهـل از لحـاظ      در  آمده میزان گرایش به تقدیرگرایی دست اساس نتایج به

  آماري معنادار نیست.

  

  وضعیت تأهلحسب جنسیت و  تقدیرگرایی بر ۀ. مقایس4جدول 

 معناداري تی ةآمار انحراف معیار میانگین حجم نمونه ابعاد  متغیر

 005/0 85/2 30/10 05/65 183 زنان  جنسیت

 93/9 10/62 202 مردان

 336/0 35/2  97/9  28/63  222  متأهل  وضعیت تأهل

  66/10  75/63  157  مجرد

  

ها بین متغیر تقدیرگرایی با سطح تحصیالت و وضعیت اشـتغال   براي بررسی تفاوت میانگین

اسـاس سـطح تحصـیالت     نتایج نشان داد که میزان تقدیرگرایی بـر  استفاده شد. 1از آزمون آنووا

_______________________________________________________ 
1. ANOVA (analysis of variance) 
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گرایی کسانی که داراي تحصیالت فـوق  ) و میزان میانگین تقدیر5تفاوت معناداري دارد (جدول 

هستند از سایر سطوح تحصیلی کمتر اسـت.   ) = 32/62M) و دکتري ( = 68/62Mلیسانس (

گویـان از لحـاظ وضـعیت اشـتغال تفـاوت       در بین پاسـخ  همچنین میزان گرایش به تقدیرگرایی

طبقـات از   ) نسبت به دیگـر  = 34/61Mگویان شاغل ( دار داشت. به این صورت که پاسخ معنی

  گرایش به تقدیرگرایی کمتري برخورداري هستند. 

  

  سطح تحصیالت و وضعیت اشتغال حسب تقدیرگرایی بر ۀمقایس. 5جدول 

 داري سطح معنی  انحراف استاندارد  میانگین  فراوانی  مقوله  متغیر

  

  

  سطح تحصیالت 

  000/0 35/13 37/68 6 ابتدایی

 39/10 59/68 40 سیکل

 54/9 34/66 76 دیپلم

 52/9 23/65 54 دیپلم  فوق

 8/88 25/63 170 لیسانس

 22/9 68/62 27 لیسانس  فوق

 20/9 32/62 12  دکتري

 000/0 35/13 37/62 27 بیکار  وضعیت اشتغال

 39/10 59/64 103 محصل

 59/9 34/61 167 شاغل

 22/9 68/66 88 دار خانه

  

اجتمـاعی  ـ   اقتصادي ۀ) نشان داد که بین طبق6(جدول  1ننتایج آزمون همبستگی اسپیرم 

 اقتصادي ۀداري وجود دارد، به این صورت که هرچقدر طبق معنی ۀو گرایش به تقدیرگرایی رابط

شـود. امـا طبـق آزمـون      اجتماعی افراد باالتر باشد، از گرایش به تقدیرگرایی افراد کاسـته مـی  ـ 

معنـاداري بـین ایـن دو     ۀه تقدیرگرایی رد شد و رابطرابطه بین سن و گرایش ب ۀپیرسون فرضی

  ارزیابی شده است. 05/0تر از  متغیر مشاهده نشد زیرا سطح معناداري بزرگ

  

  و تقدیرگرایی اي ضریب همبستگی بین متغیرهاي زمینه. 6جدول 

 تعداد مشاهدات ضریب همبستگی داري سطح معنی متغیر

  385 - 222/0 023/0 اجتماعی و تقدیرگراییـ  اقتصادي ۀطبق

 
 

  - 101/0  066/0  سن و تقدیرگرایی

_______________________________________________________ 
1. Spearman (Charles Edward Spearman 1863—1945) 
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نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تقـدیرگرایی بـا سـایر متغیرهـاي مسـتقل را       7جدول 

مثبـت و   ۀدهد. نتایج حاکی از آن است که بین میزان دینداري و تقدیرگرایی نیز رابطـ  نشان می

داشـتند از میـزان    یشـتري ان دینـداري ب معناداري وجود داشت بدین معنی که افرادي که میـز 

قـدرتی و   همچنـین بـین احسـاس بـی      .نیـز برخـوردار بودنـد و بـالعکس     یشتريتقدیرگرایی ب

 یشـتري قـدرتی ب  احساس بـی  مثبت و معناداري مشاهده شد یعنی افرادي که ۀتقدیرگرایی رابط

  نیز برخوردار هستند و بالعکس.   یشتريدارند از میزان تقدیرگرایی ب

مسـتقیم   ۀنین بین دو متغیر احساس بیگانگی اجتماعی و گرایش به تقدیرگرایی رابطـ همچ

شود که با افزایش میزان احساس بیگانگی اجتمـاعی، گـرایش    نتیجه استنباط می وجود دارد. در

معنـاداري بـین    ۀکند و بالعکس. از سوي دیگر رابطـ  به تقدیرگرایی نیز در افراد افزایش پیدا می

ري اجتماعی و گـرایش بـه تقـدیرگرایی وجـود دارد. بنـابراین بـا افـزایش میـزان         احساس نابراب

کند. طبـق نتـایج    احساس نابرابري اجتماعی، گرایش به تقدیرگرایی نیز در افراد افزایش پیدا می

مثبت و معناداري وجود دارد. بـه   ۀآمده بین ساخت قدرت در خانواده و تقدیرگرایی رابط دست به

باالتري دارنـد از میـزان تقـدیرگرایی بـاالتري نیـز       ۀساخت قدرت پدرساالران کهعبارتی افرادي 

منفی و معناداري بین نیاز بـه   ۀدر نهایت نتایج نشان داد که رابط وبرخوردار هستند و بالعکس. 

موفقیت و گرایش به تقدیرگرایی وجود دارد یعنی با افزایش میزان نیاز به موفقیت، گـرایش بـه   

  کند و بالعکس. ر آنها کاهش پیدا میتقدیرگرایی د

  

  . ضریب همبستگی بین متغیرهاي مستقل و تقدیرگرایی7 جدول

  تعداد مشاهدات  ضریب  سطح معناداري  متغیر مستقل

    126/0  013/0  میزان دینداري

  

385  

  319/0  000/0  قدرتی احساس بی

  172/0  001/0  احساس بیگانگی اجتماعی

  1/0  005/0  احساس نابرابري اجتماعی

 186/0  000/0  ساخت قدرت خانواده

  - 221/0  000/0  نیاز به موفقیت

  

  تحلیل رگرسیون

با روش گام  تحلیل رگرسیوندر این بخش براي مطالعۀ تأثیر متغیرهاي مستقل بر تقدیرگرایی از 

تـا  اشـد  رونده و یا ترکیبی از هر دو ب رونده یا پس تواند پیش شد. روش ورود می استفاده  به گام 

  . دارد مشخص شود تقدیرگراییمیزان اهمیت یا تأثیر خالصی که هر کدام از متغیرهاي مستقل بر 
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احسـاس بـی قـدرتی،    اي مسـتقل واردشـده عبارتنـد از:    هـ متغیردر این مـدل رگرسـیونی   

از ایـن مرحلـه بـه بعـد،     در حقیقـت   .حسـاس بیگـانگی اجتمـاعی   و ا ،دینداري، نیاز به موفقیت

دار نیستند و یا تـأثیر زیـادي بـر ضـریب تعیـین ندارنـد از معادلـه خـارج          معنی متغیرهایی که

کـه تـأثیر   اسـت  متغیرهـایی   ةکه دربرگیرنـد است شوند چون هدف رسیدن به بهترین مدل  می

بیشتري بر روي متغیر وابسته دارند. از بین متغیرهاي مستقل متغیرهـاي نـابرابري اجتمـاعی و    

  شدند. از معادله خارج  ،اند دار نبوده معنی ساخت قدرت در خانواده، چون

  

  رگرسیون ۀ. متغیرهاي واردشده در معادل8 جدول

  داري سطح معنی  کمیت تی  شده بتاي تعدیل  انحراف استاندارد  بتا متغیر

 000/0 163/7 - 84/4 694/34 مقدار ثابت

 001/0 30/3 190/0 096/0 316/0 قدرتی احساس بی

 007/0 72/2 144/0 049/0 152/0 دینداري

 005/0 96/1 - 111/0 086/0 -169/0 نیاز به موفقیت

 01/0 663/1 087/0 099/0 165/0 احساس بیگانگی

  

متغیرهاي  ،از بین متغیرهاي مستقل مؤثر بر میزان تقدیرگرایی ،T داري توجه به آزمون معنیبا 

جتمـاعی همـه متغیرهـاي    احساس بیگـانگی ا  و  ،داري، نیاز به موفقیت دین، قدرتی احساس بی

شده مشخص است، مقدار این ضرایب  همان گونه که در ستون بتاي تعدیلد. باشن ثیر گذار میأت

 براي متغیر نیاز به موفقیـت ، 144/0براي متغیر دینداري  ،190/0قدرتی  براي متغیر احساس بی

  ت.اس 087/0و براي متغیر بیگانگی اجتماعی   -111/0

به  .بینی میزان تقدیرگرایی دارد قدرتی بیشترین سهم را در پیش س بیبنابراین، متغیر احسا

قدرتی بر روي میـزان تقـدیرگرایی بـیش از سـایر متغیرهـا       عبارت دیگر تأثیر متغیر احساس بی

که متغیر بیگانگی اجتماعی کمترین تأثیر را بر روي گرایش به تقـدیرگرایی دارد.   حالی در است

 الصـه دار بـه صـورت زیـر خ    رگرسیون ناشی از متغیرهـاي معنـی   ۀلمعادفوق با توجه به جدول 

  :شود می

، ) -111/0(نیاز به موفقیـت  ، )144/0(دینداري ، )190/0(احساس بی قدرتی  = تقدیرگرایی

  ).087/0(احساس بیگانگی اجتماعی 

بر این دارد که به ازاي یک واحد افزایش در احسـاس بـی قـدرتی مقـدار     داللت فوق  ۀمعادل

و به ازاي یـک واحـد افـزایش در     144/0و به ازاي یک واحد افزایش در دینداري مقدار   190/0

 و به ازاي یک واحد افزایش در احساس بیگانگی اجتماعی مقـدار  -111/0 مقدار نیاز به موفقیت
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یابـد. در بـین متغیرهـاي فـوق، سـه متغیـر احسـاس         گرایش به تقدیر گرایی تغییر می 087/0

 ۀبا گرایش به تقدیرگرایی پاسـخگویان رابطـ   احساس بیگانگی اجتماعی و ،نداريدیو قدرتی،  بی

  .معنادار و مستقیمی دارند

  

  و اشتباه استاندارد متغیرهاي مورد بررسی  Rو  R2 و شده تصحیح  R2. مقادیر 9جدول 

R R2  R2 اشتباه استاندارد  شده تصحیح  

47/0  220/0  215/0  7384/9  

  

R درصـد از واریـانس متغیـر میـزان     22دهـد کـه    آمده نشان مـی  ستد یا ضریب تعیین به 

درصـد   22به عبارتی . شود تبیین میدله متغیرهاي مستقل موجود در معا ۀگرایی به وسیل تقدیر

متغیرهـاي میـزان دینـداري، احسـاس      ۀتغییرات متغیر میزان تقدیرگرایی به وسیل از واریانس و

  .شود نیاز به پیشرفت تبیین میو  ،قدرتی بیگانگی اجتماعی، احساس بی

  

  گیري نتیجه

هدف از این مطالعه بررسی تقدیرگرایی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بـین افـراد سـاکن    

-آمده حاکی از میـزان متوسـط تقـدیرگرایی در بـین شـهروندان      دست شهر کرمان بود. نتایج به

 از اصـوالً زنـان   و اسـت  متفاوت انمرد و زنان در تقدیرگرایی میانگین کرمانی بود. طبق نتایج،

به این دلیل که زنان نسبت بـه مـردان از    مندند. احتماالً  بهره زمینه این در بیشتري تقدیرگرایی

مـدت موجـب    اجتماعی و اقتصادي کمتري برخوردارند. این امر در طوالنی و هاي قانونی حمایت

هـاي   شود. این یافته با یافتـه  ایی میناتوانی و اعتقاد به سرنوشت و تقدیرگر و قدرتی احساس بی

) همخـوانی دارد.  1393تبـار (  )، حسینی1393( مقدم )، نیازي و شفائی1383تحقیقات حسنی (

زنـان بیشـتر از مـردان بـه     ) نیز در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که 2004( 1گرین و همکاران

 .سرنوشت اعتقاد داشتند

التري هستند و کسانی که شاغل بودند نسبت همچنین کسانی که داراي سطح تحصیالت با

) و 1393تبـار (  حسـینی  ۀها گرایش کمتري به تقدیرگرایی داشتند. نتـایج مطالعـ   به سایر گروه

 تحصیالت بـا گـرایش   بین متغیر) نیز نشان داد که 2018( 2ریه و همکارانکَّس) و 1397فتحی (

  د.داري وجود دار معنی ۀرابط	تقدیرگرایی	به

_______________________________________________________ 
1. Green, B. Lee; Lewis, Rhonda K.; Wang, Min Qi; Person, Sharina; Rivers, Brian 
2. Sukkarieh-Haraty, Ola; Egede, Leonard E.; Abi Kharma, Joelle; Bassil, Maya 

  )kurma sukkari(توجه کنید: خرما شکري = 
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داري  معنـی  ۀاجتماعی و گرایش به تقدیرگرایی رابطـ ـ   اقتصادي ۀها بین طبق افتهبر اساس ی

) هماهنگ بود. اما بین سـن و وضـعیت   1396مردانی ( ۀمطالع ۀوجود دارد، که این یافته با یافت

بیـانگر آن بـود افـرادي کـه      جینتـا معناداري مشاهده نشد.  ۀهل و گرایش به تقدیرگرایی رابطأت

 .باالتري دارند از میزان تقـدیرگرایی بـاالتري نیـز برخـوردار هسـتند و بـالعکس       میزان دینداري

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تقـدیرگرایی اسـت،    يبنابراین بر اساس نتایج پژوهش حاضر، دیندار

) 2013( 1یـو ئ) هماهنگ بـود. رو 1387( یشاه) و تحقیق ملک1396با نتایج تحقیق مردانی ( که

 يهـا  شیگـرا  نیـی مهـم در تع  يعنصـر  یاعتقادات مذهبن نتیجه رسید که نیز در پژوهش به ای

را در انسان  وبر است. در جوامع شرقی، مذهب ۀنظری ةاین موضوع تأییدکنند است. انهیرگرایتقد

را با رفتارهایی غیـر  خود نگرش  دهد، که این قرار میخداوند  ۀگیران رط و سختشقدرت بالبرابر 

. بنابراین باورهاي مذهبی مبتنی بر تقدیر و بـی ارزش  دهد بروز می همچون تقدیرگرایی عقالیی

  شمردن دنیا در گرایش به تقدیرگرایی مؤثر هستند.

دارنـد از میـزان    یشـتري قـدرتی ب  احسـاس بـی   حاضـر، افـرادي کـه    ۀاساس نتایج مطالع بر

سنی تبریـزي  این یافته با نتایج تحقیق مح .نیز برخوردار هستند و بالعکس یشتريتقدیرگرایی ب

 مــذکور بــا دیــدگاه    ۀنتیجــ ) که در میان زنان انجام شـد همخـوانی دارد.   1384و همکاران (

اش  زنـدگی  حـوادث تأثیرگـذاري بـر    درفـرد خـود را    همخوانی دارد. در واقع زمانی که استنلی

آنهـا   و دانـد  میخارج از کنترل خود  رویدادها راحوادث و  ةکنند عوامل تعیین بیند،میقدرت  بی

  دهد.  ربط می ماوراءالطبیعهرا به نیروهاي 

و تقـدیرگرایی رابطـه وجـود دارد. ایـن      اجتمـاعی  بیگـانگی  نتایج نشان داد که بین احساس

 از باشـند  مـی  برخـوردار  بـاال  اجتمـاعی  بیگـانگی  احسـاس  از که رابطه بدین معنی است افرادي

حسـنی   ۀهـاي مطالعـ   ن نتـایج بـا یافتـه   ایـ  و بالعکس. هستند برخوردار نیز باالتري تقدیرگرایی

کننـد   زمـانی کـه مـردم فکـر مـی     ) همخـوانی دارد.  1395راستی و رحمانی ( ۀ) و مطالع1383(

شود، امیــد   تأثیر است و از حضور آنان در اجتماع استقبال و حمایت نمی جامعه بی اعمالشان در

و خــود   کننـد  میـاع پرهیـز از صـمیمیت در اجتم و بیننـد خـوب نمـی ةبـراي آینـد چنـدانی

یابند. این قضیه آنها را به انجـام امـور اجتمــاعی فقــط در      هاي اجتماعی می آرمان را بیگانـه از

دهـد. در نهایـت، آنهـا کـه خـود را بیگانـه بــا اجتمــاع    پاداشی و پولی سوق مـی قبـال ارزش

  ).163: 1395ی و رحمانی، شود (راست زیاد میگرایششان به تقدیرگرایی  یابنـد، مـی

نشان داد که بین احساس نابرابري اجتماعی با تقدیرگرایی رابطه وجود دارد.  جینتاهمچنین 

احساس نابرابري اجتماعی باالتري دارند از میزان تقدیرگرایی باالتري نیـز برخـوردار    افرادي که

_______________________________________________________ 
1. Gabriele Ruiu 
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ی و راهبـر  بـ ) و چل1383هـاي تحقیقـات حسـنی (    هستند. همسو با نتایج پژوهش حاضر، یافته

  ) نشان دادند که یکی از عوامل مؤثر بر تقدیرگرایی، احساس نابرابري اجتماعی است.1391(

 در گیـري  تصـمیم  ۀیافتـ  سـاخت  الگوهـاي  قـدرت  سـاخت  از منظور شد گفته که طور همان

آمده حاکی از آن است که بـین سـاخت خـانواده و تقـدیرگرایی      دست هاي به است. یافته خانواده

بطه وجود دارد. دلیل این امر شاید این باشد کـه سـاخت قـدرت پدرسـاالرانه و اقتدارطلبانـه      را

شـود. ایـن افـراد مطیـع پـس از مـدتی تمـام         اراده در خانواده مـی  باعث تربیت افراد مطیع و بی

دهنـد و خـود از زیـر بـار      اتفاقات خوشایند و ناخوشایند زندگی را به تقدیر و شانس نسبت مـی 

 مقـدم  ) و نیـازي و شـفائی  1383هاي حسنی ( کنند. این یافته با یافته شانه خالی میمسئولیت 

  ) هماهنگ است.1393(

نتایج نشان داد افرادي که نیاز بـه موفقیـت بـاالتري دارنـد از میـزان تقـدیرگرایی کمتـري        

نـگ  )  و کـار مکللنـد هماه  1396خـانی (  هاي قره برخوردار هستند و بالعکس. این یافته با یافته

 ،تر است است. مکللند معتقد است که هرچه نیاز به موفقیت باالتر باشد میزان تقدیرگرایی پایین

دست آمد. ممکن است این نتایج به این دلیل باشـد کـه   ه که در این پژوهش هم همین نتیجه ب

ارزیـابی   شـانس  ۀپایـ  بـر  خـود را  موفقیـت و شکسـت   اسـت،  غالـب  آنها در نیاز این که افرادي

آن را بر گردن  به جاي آن کهبه عهده بگیرند  خود را امور مسئولیت کنند می تالش و نندک نمی

). طبق نتایج تحلیل رگرسیون احتمـال گـرایش   1997، 1روگرّدیاز ـ   و کقضا و قدر بیندازند (پِ

و و دینـداري بـاالتري دارنـد،     قدرتی است که احساس بی به تقدیرگرایی در میان افرادي بیشتر

و احساس بیگانگی اجتمـاعی بیشـتري    ،دهند یشتري به نیاز به موفقیت از خود نشان میتوجه ب

  کنند.   را تجربه می

منـابع  افـراد بـه    ۀتوان نتیجه گرفت عدم دسترسی عادالنـ  شده می با توجه به مباحث مطرح

ارزشمند، فقدان حقوق مدنی یا عدم رعایت حقوق افراد در سطح جامعه، جدایی فـرد از جامعـه   

و اعتقادات دینی  مبتنی بر جبـر و   ،قدرتی در خانواده و جامعه تأثیري و بی به همراه احساس بی

کنـد. همچنـین عـواملی ماننـد      فـراهم مـی  را گرایش و تمایل افراد به تقدیرگرایی  ۀزمین ،سنت

اقتصادي بر ایـن گـرایش دامـن    ـ   اجتماعی ۀو طبق ،جنسیت، سطح تحصیالت، وضعیت اشتغال

تري  اقتصادي پایینـ   اجتماعی ۀکسانی که سطح تحصیالت و طبق و به طوري که زنان ،زنند می

ایـن  در حقیقـت   داشتند و از لحاظ شغلی بیکار بودند، گرایش بیشتري به تقدیرگرایی داشـتند. 

باورهاي سنتی و  ۀو غلب اقتصادي و فرهنگی و هاي آموزشی زیرساخت درضعف  ةدهند امر نشان

پذیر تربیـت کنـد، و آنهـا را بـه      ت که نتوانسته شهروندانی آگاه و مسئولیتخرافی در جامعه اس

_______________________________________________________ 
1. Peck, Robert F; Diaz-Guerrero, Rogelio 
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ایـن امـر چیـزي     ۀو نتیج ،شده هدایت کرده است تعیین پیش از سمت پذیرش تقدیر و سرنوشت

هـاي   جز گسترش تنبلی اجتماعی و عدم تالش و فعالیت نیست. بنابراین باید بـا ایجـاد فرصـت   

مشارکت تمام شهروندان را در جامعه فـراهم کـرد تـا احساسـاتی     حضور و  ۀمناسب و برابر زمین

کـه باعـث گـرایش افـراد بـه تقـدیرگرایی       را کاهش داد قدرتی و ...  بی و مانند احساس بیگانگی

هاي  برگزاري دورههاي اجتماعی و فرهنگی از طریق  توان با افزایش آگاهی شود. همچنین می می

سـطح   يارتقـا و  آگـاهی و دانـش سیاسـی افـراد    سـطح خود  ۀجهت تقویـت و توسـع   ،آموزشی

د مانند خودباوري کـه  تقویت احساسات مولّآنها گام برداشت. عالوه بر این با  هاي زندگی مهارت

  کرد.گیري و کاهلی افراد جلوگیري  از گوشهکند  عمل میتقدیرگرایی  ةبه عنوان عامل بازدارند

  

  منابع

، »رانیدر ا یفرهنگ ییگراریتقد ةدربار يمورد ۀ: مطالعيوسازن ۀینظر یبررس« .)1376ی (تق ،یآزاد ارمک

    .208-191: 23و  22 ةشمارشمارة تابستان و پاییز، ، فرهنگ

  تهران: کیهان.   .، چاپ یازدهمتوسعه یشناس جامعه .)1393( غالمرضا  ،غفاري	؛مصطفی ،ازکیا

جتماعی در وندالیسم در بین بررسی نقش بیگانگی ا« .)1395ندا ( ،جواهرچیان ؛علیرضا ،افشانی

 ،هاي راهبردي مسائل اجتماعی ایران پژوهش ،»شهر یزد ۀاول و دوم متوسط ةآموزان دور دانش

  .    24-1): 2( 5 شمارة تابستان،

داري در تبیین  نقش دین« .)1394عباس ( ،ندوشن  عسکري ؛راضیه ،هامانه  ذاکري ؛سیدعلیرضا ،افشانی

، شمارة مطالعات اجتماعی ایران ۀمجل ،)»اي در شهر یزد ی (مطالعهمیزان احساس امنیت اجتماع

     .49-24): 1( 9، بهار

 ۀمطالع( بررسی الگوي خاموش فرهنگ فقر و عوامل مرتبط با آن« .)1390بساطیان، سیدمحمد (

)، 2( 2 ، شمارة پاییز و زمستان،مسائل اجتماعی ایران، »)موردي: شهرستان دلفان استان لرستان

32-7 .  

سنجش میزان تقدیرگرایی در بین دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی « .)1393(حکیمه  ،بیگم کاهانی

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداري  ».کوثر قزوین و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

  ، رشت.و علوم اجتماعی

شناختی در  کاوشی جامعه« .)1388( سمانه می،ابراهی ؛علی ،بائی بابازاده ؛، حیدرچوب بستی زاده جانعلی

  .128-107: 5 ةشمارشمارة بهار، ، راهبرد فرهنگ ،»گرایی دانشجویان خرافه وضعیت

بر سالمت و رفتار  یاجتماع ياحساس نابرابر ریثأت یبررس« .)1391روز ( راهبر، مهد؛ چلبی، مسعو

شمارة بهار  ،اجتماعی نابرابري و نظم اجتماعی تحلیل ۀفصلنام ،»اقشار مختلف شهر تهران یبهداشت

  .61-35 :62 ةشمارو تابستان، 
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 .هاي اجتماعی آن زدگان شهر بم و زمینه گرایش به تقدیرگرایی در میان زلزله .)1383حسنی، مجتبی (

  کرمان.  نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر پایان

(مورد مطالعه:  ییرگرایبه تقد شیثر بر گراؤم یعوامل اجتماع یبررس .)1393تبار، مهین ( حسینی

دانشکده اقتصاد و علوم کارشناسی ارشد،  نامه . پایانشهرستان دهلران) ۀسال 18-30جوانان 

  .دانشگاه شهید چمران اهواز ،اجتماعی

 یدر نواح ییگراریتقد زانیثر بر مؤعوامل م یبررس« .)1395( لیاسماع ی،رحمان ؛يهاد ی،راست

): 9( 5 شمارة تابستان، ،یفرهنگ یراهبرد اجتماع ،»: شهرستان کنارك)يمورد ۀ(مطالع ییروستا

161-151 .  

عملکرد تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و « .)1395معصومه ( ،رحیمی ؛فائزه ،جهان ؛محمد علی ،رضایی

  . 155- 171): 42( 12 شمارة زمستان، ،شناسی تربیتی روان ۀفصلنام ،»پیشرفت ةانگیز

 یگانگیمؤثر بر ب یعوامل اجتماع« .)1394( یمرتضجعفریان،  ؛دمحمدیس ؛ بساطیان،میمریی، رضا

  . 83-99): 63( 16، یمطالعات مل مۀفصلنا ،»آباد زنان شاغل شهر خرم یاجتماع

زن  ،»ادهپژوهشی در جایگاه زن در هرم قدرت در خانو ،زن، قدرت و خانواده« .)1384باقر ( ،ساروخانی

  . 29-50): 2( 3 شمارة تابستان، ،در توسعه و سیاست

 ةشمارشمارة پاییز، ، پژوهشنامه ۀنشری، »امدهایها و پ شهیر انهیعام ییرگرایتقد« .)1388( جواد ،یشجاع

41 :153-180.  

 ۀمجل، »بندي ترکیبی مناطق محروم ایران با استفاده از رتبهشناسایی « .)1390شیخ بیگلو، رعنا (

  .53-70): 7( 2 شمارة زمستان، ،ریزي شهري ژوهش و برنامهپ

 عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس« .)1391کامران، فریدون ( ؛میرزایی، خلیل دین؛طهماسبی، فر

 5 شمارة بهار، ،پژوهش اجتماعی ۀفصلنام ،»اجتماعی و پیامدهاي آن در شهر تهران هاي نابرابري

)14 :(100-57 . 

 .زدیمعلول در شهر  ریافراد معلول و غ نیدر ب ییرگرایتقد یقیتطب ۀمطالع .)1397فتحی، پیمان (

  .زدیدانشگاه  ی،دانشکده علوم اجتماعی، و اجتماع یعلوم انسان سیپردکارشناسی ارشد، نامه  پایان

 يدر کارکنان شهردار یشغل شرفتیبه پ لیو م ییرگرایتقد ۀرابط یبررس .)1396خانی، زینب ( قره

دانشکده مدیریت و 	واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی ارشد،  نامه ایان. پآزادشهر

 .حسابداري

  تهران: نی. .حسن چاوشیان، چاپ چهارم ۀ، ترجمشناسی جامعه .)1389گیدنز، آنتونی (

هاي ارتباطی  مندي از رسانه بررسی رابطه تقدیرگرایی و بهره« .)1394صمد (صباغ،  ؛فرهاد ،مجدي فرد

  .57-75 ):28( 8 ، شمارة پاییز،شناسی مطالعات جامعه ، »ارومیه بین شهروندان در

و عوامل مؤثر بر آن  ییگرا ریتقد« .)1384( میمر ؛ داوودي،الدن ؛ هویدا،رضایعل ي،زیتبر یمحسن

 یعلوم اجتماع ۀفصلنام، »کشور يمراکز استان ها يدر زنان بالغ شهرها ییگرا ریتقد زانیسنجش م

  .1-27 :)7( 2 ، شمارة زمستان،آزاد خلخالدانشگاه 
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 .شهر فوالدشهر انیدانشجو ییرگرایتقد زانیثر بر مؤم یعوامل اجتماع یبررس .)1396مردانی، میالد (

  .مرکز پیام نور پرند	دانشگاه پیام نور استان تهران،کارشناسی ارشد، نامه  پایان

مانع  یفرهنگ يبه باورها شیگرا یررسب« .)1389( ، بتولزاده خواجویی ؛مقدس جعفري، محمدحسن

 . 92-77): 2( 3 شمارة پاییز و زمستان، ،توسعه و سرمایه، »توسعه (مورد مطالعه شهر کرمان)

فرهنگ ، »)المی: زنان شهر امطالعه (مورد ییگرا ریتقد ي زنان و مسئله« .)1387منیر ( ملکشاهی، ماه

  .52- 40: 21 و 20 ةشمارشمارة پاییز و زمستان، ، ایالم

بررسی رابطۀ بازتولید فرهنگی و طبقۀ اجتماعی با تأکید بر « .)1396علی ( ،دوست بهشتی د؛احم ،مؤذنی

): 8( 28 شمارة زمستان، ،شناسی کاربردي جامعه ،)»(سرپرستان خانوار شهر اصفهان تقدیرگرایی

71-94 .  

ان تقدیرگرایی بررسی عوامل مؤثر بر میز« .)1393( ، الهاممقدم  شفائی ؛محسن ،نیازي

  .147-123): 1( 5 شمارة بهار، ،پژوهی فرهنگی جامعه ،»زنان

نابرابري اجتماعی در فضاي شهري مشهد: برآوردي از « .)1389سمیه ( ،ورشوئی ؛علی ،یوسفی

 4 شمارة زمستان، ،مطالعات اجتماعی ایران ۀمجل ،»هاي درآمدي و تحصیلی در نواحی شهر نابرابري

)4 :(97-125     .  
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