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سیاستگذاري اجتماعی واحساس انزواي اجتماعی در جامعه 

 ایران

ان دو گروه توده و نخبه یدر م یاجتماع يانزوا يامدهایزان پیسه می(سنجش و مقا

 ، اصالحات و عدالت و مهرورزي)یجامعه در دوران سازندگ

228Fمجید فوالدیان

229F، محسن جعفري مقدم1

2 

ه سه کمتفاوت  یاست اجتماعیمقاله حاضر بر آن است تا با توجه به سه س

و  یمحمد خاتم ي، آقایرفسنجان یهاشم يران (آقاین ایشیس جمهور پیرئ

ش گرفتند، به یسال مسئولیت خود در پ 8آقاي احمدي نژاد) در طول 

ان دو گروه توده و یدر م یاجتماع يانزوا يامدهایزان پیسه میسنجش و مقا«

ابعاد  ین راستا ابتدا به بررسیدر هر دوره بپردازد. در ا» رانینخبه جامعه ا

احساس « یچهار بعد اساسپرداخته شده است و  یاجتماع يانزوا يامدهایپ

به عنوان ابعاد » یتحمل اجتماع«و » احساس عجز«، »ییاحساس تنها«، »أسی

 يامدهایپ هاي شاخصن گردیده است. سپس ییتع یاجتماع يانزوا يامدهایپ

س یه در دوران سه رئک هایی نگرشو  ها ارزشش یمایدر سه پ یاجتماع يانزوا

(موج  1382 و 1374 هاي سال یمل یجمهور انجام شده است (دو نظرسنج

زان یقرار گرفته است و م یمورد بررس هیل ثانویروش تحل) با 1392دوم) و 

 یان دو گروه توده و نخبه محاسبه گردیده و آنها در دوران سازندگیاف در مکش

ن پژوهش یج اینتا .اند گرفتهسه قرار یاصالحات و عدالت و مهرورزي مورد مقا

 هاي شاخصاز  یدر برخ یخاتم يآقا هاي سیاستد ه هر چنکاز آن بود  کیحا

                                                           
١

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی دکتراي جامعه شناسی نظري و فرهنگی دانشگاه تهران،  

 fouladiyan@um.ac.irمشهد 
٢

کارشناسی ارشد برنامه ریزي رفاه اجتماعی از دانشگاه تهران، پژوهشگر سیاست گذاري  

 اجتماعی

سیاستگذاري اجتماعی واحساس انزواي اجتماعی در جامعه 

ایران

ییان دو گروه توده و نخبه در مدر میدر ماجتماعاجتماعیاجتماعيانزوايییامدهازان پزان پیییزان پسه مسه میییسه می(سنجش و مقا

، اصالحات و عدالت و مهرورزي)جامعه در دوران سازندگجامعه در دوران سازندگیجامعه در دوران سازندگ
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ت یو رضا یت از وضع سالمتیت از خانواده، رضایاز جمله رضا» یأس اجتماعی«

 هاي معرفو  ها شاخصگر یموفق بوده است، اما د یاز وضع شهر محل زندگ

در » أسیاحساس «ش یاز افزا کیشان حایدر دوران ا یاجتماع يانزوا يامدهایپ

ن دو گروه یان ایاف نظر مکگر شید يگروه نخبه و توده است. از سوان هر دو یم

افته است. همچنین در دوره آقاي احمدي نژاد نیز یش ین دوران افزایز در این

احساس «شاهد افزایش پیامدهاي انزواي اجتماعی در تمام ابعاد هستیم. در بعد 

قشر نخبه  یسازندگه در دوران ک یگر بود. در حالید اي گونهج به ینتا» ییتنها

، اما در دوران اصالحات از احساس کرد میگانه و تنها احساس یبشدت خود را ب

استه شد اما مجدد در دوره عدالت و مهر ورزي افزایش کار ین گروه بسیا ییتنها

 يرد دولت آقاکعمل» یاجتماع یاحساس عجز و ناتوان«یافته است. در بعد 

بوده است،  تر ضعیفار یبس یرفسنجان یهاشم يسه با دولت آقایدر مقا یخاتم

افته است. یش ین دوره افزایرا هر دو گروه نخبه و توده احساس عجزشان در ایز

 یخاتم يرا در دوران آقا يزیش ناچیافزا» یتحمل اجتماع«اما در مورد 

ان نظر توده و گروه یاف مکن باب شیته قابل مالحظه در اک. نکنیم میمشاهده 

شترگروه نخبه نسبت به توده یب گروهی بروناز تعامالت  یآنرا ناش هکنخبه است 

 م. این بعد در دوره آقاي احمدي نژاد کاهش چشمگیري داشته است.یدانست

، احساس ییأس، احساس تنهای، احساس یاجتماع يانزوا :واژگان کلیدي

 ، دوره اصالحات، دوره عدالت و مهرورزيی، دوره سازندگیعجز، تحمل اجتماع

 

 

 


