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 چکیده
 هایگرایانه قومی و مذهبی، نیازمند شناخت دقیق و جامع مژلفهافراطمدیریت و مقابله با اقدامات 

ها است. در نگاه اولیه، تصورات بر محرومیت این عناصر در جریان گرایش عناصر عضو این گروه

گرای قومی و مذهبی مانند داعش اشاره دارد. های افراطزندگی عادی و سپس پیوستن به گروهک

های محرومیت نسبی چه تأثیری در گرایش برخی ساکنان مؤلفه» سؤال بهپژوهش حاضر با هدف پاسخ 

های مفهومی تدوین شده است. در ابتدا با درنظر داشت سوابق و مدل« غرب کشور به داعش دارند؟

گرای قومی و مذهبی، مدل مفهومی بدیعی با های افراطموجود برای تشریح عوامل گرایش به گروهک

نفر از محکومان امنیتی دارای سابقه عضویت در  01نسبی طراحی و توسط  کاربست نظریه محرومیت

 SMARTو SPSSافزارهایهای تحقیق با استفاده از نرمگروه داعش مورد بررسی  قرار گرفته است. داده

PLS اند. در پایان، اثرگذاری هرکدام از متغیرها از حیث های رگرسیون و فریدمن تحلیل شدهو آزمون

 میزان شدت مورد بحث و تحلیل قرار گرفتند.وجودی و 
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 مقدمه
که خواهان تغییرات فوری و  شامل هر عمل، نظر سیاسی و اجتماعیی تندرویا  4گراییافراط

هایی علوم اجتماعی به آن اندیشهگیرد. این لغت در قاطع در نهادهای اجتماعی باشند را در بر می

ر های بنیادی دای را در بهبود جامعه با ایجاد دگرگونیو ریشه گردد که اقداماتی تنداطالق می

ی های قومی و فرهنگاقلیت گردد.اقتصادی و اجتماعی خواستار باشند، اطالق می امور سیاسی،

گذاری مدیریت و سیاست برای کشورها درآن واحد هم فرصت و هم تهدید است که نحوه

ها در این زمینه امری بسیار موثر است. ساختار جمعیتی در داخل جمهوری اسالمی ایران دولت

های متشکل از اقوام متفاوت بوده است. مسأله کردها با توجه به پراکندگی اقوام در مرز ملیت

ر ه ایران به این مسأله دشود و از این رو نگاعنوان یک مسأله داخلی تفسیر نمیدیگر صرفاً به

 باشد. ای میالشعاع شرایط امنیتی و نظم منطقهکنار منافع ملی تحت

ود و شگرایی و به دنبال آن تروریسم نه به منطقه مشخصی از جهان محدود میپدیده افراط

نه خاص دین و مذهب خاصی است. پراکندگی جغرافیایی قوم کرد در غرب کشور و قرار 

ها در کشور عراق و مجاورت مرزهای غربی ایران، با مذاهب و اقوام ز آنگرفتن گروهی ا

کند گیری جریانات قومی و مذهبی در غرب ایران را ایفا میگوناگون که نقش موثری در شکل

شناسی و کاهش تبعات سوء ناشی از و منشأ واگرایی قومی و مذهبی است لذا ضرورت آسیب

گرایی یرامون بررسی نقش افراطپ کند.بخش را دو چندان می مذهبی در این -گرایی قومیافراط

عنوان ههای کرد در جذب و پیوستن به گروه تروریستی و تکفیری داعش بگروه مذهبی -قومی

گرایی قومی در شناسی افراطهایی درخصوص آسیبپژوهش ،گرای مذهبییک گروه افراط

 در مناطق کردنشین صورت پذیرفته است.گرایی مذهبی های افراطمناطق غرب کشور یا آسیب

علل و عوامل موثر بر »( تحت عنوان 4910ها رساله دکترای تورج گیوری )در میان این پژوهش

صورت به« رانیا یدر مناطق مرکزی جمهوری اسالم یمذهب -یقوم کالیهای رادگسترش گروه

رائه داده است که در این پژوهش ها اگرا و هویت آنهای افراطکلی مدلی را برای گرایش به گروه

 ها  با توجه به گروه داعش تغییر کرده و مورد بررسی قرار گرفته است.مؤلفه نیز

                                                                                                   
1. Extremism 
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های موجود از نظریه محرومیت نسبی کارگیری مدلدر این پژوهش با نظر اساتید محترم و به

دل مفهومی جدیدی ای، مآوری کتابخانهگرای قومی و مذهبی از طریق جمعهای افراطبرای گروه

های تروریستی و تکفیری حاصل شد. مدل جدید از از متغییرهای موجود در گرایش به گروهک

طریق پرسشنامه تهیه شده از طریق شیوه میدانی در میان جامعه آماری محکومین امنیتی با جرم 

اقدام به  هارتباط با گروه داعش مورد بررسی قرار گرفته است. پس از پایایی و روایی پرسشنام

 نیذکر است که االزم بههای مربوطه آماری شده است. های مورد نظر با آزمونتحلیل داده

آوری جمع با شیوه  (یلیتحل-یفیهای)توصاوالً در زمره پژوهش لیتحل تیفیپژوهش به لحاظ ک

  .استترکیبی )کمی و کیفی( 

های اصلی گرایش کردهای ساکن مناطق با کاربست نظریه محرومیت نسبی، مدلی از علت

به گروه تروریستی داعش با توجه به میزان شدت و اولویت نسبت  جمهوری اسالمی ایرانغربی 

های صورت گرفته مشخص شد به سایر موارد ارائه گردیده است. در نهایت با توجه به پژوهش

ترین شدت، از میان عوامل گرایش به گروه داعش را به خود اختصاص داده که دالیل مذهبی بیش

 است.

 

 الف. تعریف مفاهیم
 گراییافراط. 1

اسی، تواند با رویکردهای مختلف سیگرایی به علت پیچیدگی و ابعاد گسترده آن، میپدیده افراط

ای که فارغ از ابعاد گستردهاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. اما 

این امر به خود اختصاص داده است، آنچه دارای اهمیت است نگرانی از بسط چنین نابسامانی 

سازد. آشوری در های زیست فردی و اجتماعی را در جوامع درگیر خود میاست که تمام الیه

طرفداری از معنای هواخواهی و نویسد: بهمی« رادیکالیسم»فرهنگ سیاسی و در تعریف 

معنای از نظر لغوی به 4جامعه و نهادهای اجتماعی موجود است. رادیکال« های بنیادیدگرگونی»

گویند که اقداماتی تند و سخت و هایی میاصل و ریشه است و در علوم اجتماعی به آن اندیشه

                                                                                                   
1. Radical  
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اقتصادی و های بنیادی را در امور سیاسی و ای را در بهبود جامعه خواهانند و دگرگونیریشه

مظهر کوشش در پیوند « شناسی رادیکالجامعه»کنند. در حوزه علوم اجتماعی اجتماعی طلب می

های ها است و سعی دارد با بکارگیری حاصل کار پژوهشزدن تحقیقات اجتماعی به اعماق توده

مل عوجود آورد. رادیکالیسم داللت بر هر فکر و شناختی، تغییرات اساسی در جامعه بهجامعه

 درنگ در نهادهای موجود استهای ژرف و عمیق وبیسیاسی و اجتماعی که خواستار دگرگونی

  .(09: 4934)آشوری، 

: کرده استگرایی را چنین تعریف در فرهنگ اندیشه سیاسی، افراط 4راجر اسکروتن

ط کشاندن، ای سیاسی را به حد افرا. اندیشه4تواند حاوی این معانی باشد: اصطالحی مبهم که می»

ها و احساسات مخالف که هدف از آن های غیر عملی بحثبدون توجه به عواقب ناگوار جنبه

ها ی دیدگاه. عدم رواداری نسبت به همه0تنها مقابله، بلکه درهم شکستن هر نوع مخالف باشد. نه

ی ت. توسطل به وسائلی برای کسب اهداف سیاسی که حاکی از بی حرم9غیر از دیدگاه خود. 

در واقع براساس تعریف فوق، « نسبت به زندگی، آزادی و حقوق انسانی دیگران است.

 .(441: 4900گرایی نوعی مقابله با طرف مقابل و سایر اطراف است )ویلکاکس، افراط

 

 هویت. 2
معنی تشابه و به 1دماز ریشه آی 9تاستیدنآی نیالت شهیدر فرهنگ آکسفورد از ر 0تیهو

 ایلق مفهوم تشابه مط انگریمعنای آن ب نیاولاست. دارای دو معنی اصلی است.  گرفته شدهیکسان

. با است گریکدیبا  زیدو چ ایدو فرد و  ای یدو ش انیم زیمفهوم تماآن به دوم و معنای یهماننیا

وه، قوم فرد، گر ییو شناسا زیدانست که موجب تما یتیفیو ک یژگیو توانیم را تیوجود هو نیا

طور همزمان دو به تیهو نی. بنابراشودیاقوام و جوامع م ها،گروه افراد، گریای از دجامعه ایو 

 فاوتت گریطرف شباهت و از طرف د کیاز  سازد،میبرقرار  اءیاش ایافراد  انینسبت محتمل را م

 (40-48: 4913شویم. )گودرزی، هایمان شناخته میها و تفاوتو بدین معنا که ما بوسیله شباهت

                                                                                                   
1. Roger Scruton 
2. Identitas 

3. identitas 

4. idem 
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 ملت و هویت ملی. 4

، زبان ن،یمشترك در عناصری مانند د نیاز افراد با فرهنگ و سرزم یملت، گروه قابل توجه

ه به باورند ک نیا همسان هستند و بر شیب و کم یخیتار اتیها و تجربارزش ،یاسیس نهادهای

 یشناخت ت،یاگر هو. (91: 4901راد، )کاویانی زندیقابل تما گرانیآشکارا از د هم تعلق دارند و

 یمل تیهو( 494: 4901)زاهد،  کنندیم زیمتما گرانیاست که مردم از خود دارند و خود را با د

 لق بهتع و احساس یلبه جامعه م یو هر اجتماع فرومل لهیشناخت از فرد، گروه و قب نیارتقای ا

 «است یاسیشده س فیمرزهای تعر انی)کل جامعه( و در میعناصر و نمادهای مشترك مل»

 یو نوع تیسطح هو نیترو مشروع نیباالتر ن،یرتریفراگ یمل تیهو(. 48: 4901)یوسفی، 

های مقدس، آداب، رسوم، ها، مکانکه نمادها، سنت یملت ؛است خاص یاحساس تعلق به ملت

 .(19 :4989ی،محمد)گل معین دارد نیو فرهنگ و سرزم یخیقهرمانان تار

 

 قوم. 3

 فیعرت نیاست، قوم را چن ینمادپردازی قوم دگاهید گذارانانیکه خود از بن تیاسمدی یآنتون

افسانه اجدادی مشترك،  کیمشخص با  یانسان تیجمع کیقوم عبارت است از »: است کرده

از حس  یزانیوطن و با م ای یخیتار نیسرزم کیبا  وندیمشترك، پ یفرهنگ عناصر خاطرات و

های قومی رفتار نمادین و منزلتی هنگامی که در کنش. (401: 4988)اسمیت، « تیمنافع ومسئول

« مرادیکالیس»شود، تظاهراتی شده و در نهایت ممکن است به های اعتراضی همراه میبا گرایش

های معموالً تصور غالب در مورد ریشه. (90: 4910ن، تبدیل شود )ضیاءالدینی و دیگرا

گرایی این است که برخی مناطق به سبب شرایط نفوذناپذیر، نداشتن تعامل با دنیای افراط

ماندگی فرهنگی، رفاهی و خارج و مرکزگریزی و ناسازگاری با دولت مرکزی، مولد عقب

فقر، محرومیت، ناکامی تندروهای مذهبی  ،اند. از این روگرایی شدهاقتصادی، در نتیجه افراط

سوادی و تعصب، سبب انزوا و دور ماندن شان و بیگذاری آرمان شهر ایدئولوژیکدر بنیان

صورت خشونت بروز هایی از جوامع از روندهای سیاسی مدرن شده است که آثار آن بهبخش

 کند.می
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 (23: 1497 ،)گیوري و حکومت مركزي گریکدیبا  هاتیتعامل هو یمدل مفهوم .1 شکل

 

 . محرومیت نسبی3
سـرباز »کتاب  سندگانی، نو)میالدی( 4111بار در دهه  نیرا اول ینسب تیمفهوم محروم

 کنندیمفهوم برای نشان دادن احساسات فردی استفاده م نیها از ابردند. آن کـاربـه «ییکـایآمر

 یشخصـ نیچنـ اریداشته باشد. مع دیکه به اعتقاد خودش با ؛است یطیشـرا ـایکـه فاقـد منزلـت 

 یارزش ارهاییذکر است مع انیاست. شا گریهای دگروه ـایاشـخاص  هـایاشـتهمراجعـه بـه د

 تیفرد ممکن است وضع کیمرجع  نکهیا یعنـی ؛داشته باشند زین گرییممکن است منابع د

 «رجعگروه م» کی زیرهبر و ن کیباشد که توسط  ییارهایمع ای یانتزاع یگذشته خود وی، آرمان

 (.  11 :4914ان،یدیسعو )عطا شده است یطراح

 و یانتظارات ارزشـ انیاز وجود اختالف م گرانیعنوان برداشت بازبه ینسب تیمحروم

ند هست اییزندگ طیکاالها و شرا ،ی. انتظارات ارزششودیم فیتعر شانیارزش هـایییتوانـا

کر ها فهستند که آن یطیکاالها و شرا یارزش هاییی. توانادانندیها مآنکه مردم خود را مسـتحق
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 تیاز محروم یبر برداشت ذهن هیفرض نیها را دارند. اکسب و حفظ آن ییاناعمالً تو کنندیم

نند، ک تیشان احساس محرومبه انتظاراتتوجه  بـا یطـور ذهنـدارد، مردم ممکن است بـه دیتأک

به سر  یتیکه در وضع یکسان ب،یترتنیقلمداد نکند. بـه همـ ازمندیرا ن هاآن ینیناظر ع کیاما 

است، ممکن است آن را  «مطلـق ـتیمحروم» ایک ناظر، حد اعالی فقر ی دیکه از د برندیم

 برای یلیدل چیاگر مردم هـ» گرید یعبارت(. به01: 4908)گر، قلمداد نکنند ریناپذچاره ایناعادالنه 

 شوندیم یاز آنچه دارند، نداشته باشند، نسبت به آنچه دارند کمتر ناراض شیبه ب دیام ایانتظار 

 اخـالق»عنـوان بـه ینسـب ـتیمحروم کـهنیا یعنی «شاکر خواهند بود رندبدانچه دا یحت ای

 (.  1: 4111من،ی)رانس است «تیمشروع و واقع انتظارات ـانیم یمنفـ

انتظارات  انیعبارت است از )درك تفاوت م ینسب تیمحرومتوان اظهار داشت که پس می

شته فرد با گذ یفعل تیوضع سهیبراساس مقا است افراد که ممکن یارزش هایییو توانا یارزش

 شده است یگروه مرجع طراح کی ای رهبر کیکه توسط  ییارهایمع ای یهای انتزاعخود، آرمان

(. براساس این نظریه، ریشه 08: 4988)گر،  ردیشکل بگ گر،یهای دارجاع به گروه ای( و دئولوژیی)ا

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. گرایانه، نوعی ناکامی ناشی از محرومیترفتارهای افراط

ی در به علت عدم توانایبنابراین هرگاه بین فرد و اهدافش مانعی قرار گیرد، فرد یا گروه مورد نظر 

های اجتماعی و یأس و ناامیدی ناشی از آن، به خشونت و ها و آرمانحصول به اهداف، ارزش

گرایی در غرب (. بر اساس این نظریه، افراط431: 4911آورد )جمالی، رفتارهای افراطی روی می

ار درت و استقرار ساختهای افراطی در دستیابی به قآسیا و شمال آفریقا، ناشی از ناکامی گروه

ها بوده سیاسی مبتنی بر اهدافشان و فقر فرهنگی و فکری و محرومیت قشرهای حامی این گروه

است. این نوع رفتار تا زمان رفع این ناکامی تداوم خواهد یافت. بنابراین، درصورت عدم هماهنگی 

آید و این احساس د میهای اجتماعی، نوعی احساس محرومیت پدیمیان انتظارات مردم و واقعیت

 شود.های تروریستی و تکفیری مانند داعش مینیز منجر به ظهور گرایش به گروهک

 

 اي پیوستن افراد به داعش عوامل زمینهب. 

از عواملی که در ادامه برشمرده شده است، به تنهایی نه شرط الزم کدام هیچ باید این مالحظه که

 را در نظر داشت.  ،شرط کافی آن پیوستن افراد به داعش هستند و نه
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ساز ای داعش؛ تقریباً همه محققین بر اهمیت سرنوشتقرار داشتن تحت بمباران رسانه. 4

الدن نای از باند. دانیل بیمن با اشاره به نامهرسانه در جذب نیرو به وسیله داعش صحه گذاشته

ای د نشان دهد استراتژی رسانهکوشای دانسته است، میدرصد جنگ را جنگ رسانه 90که در آن 

  .(Byman, 2015: 15) داعش میراث القاعده است

هایی که داشتن ارتباط دوستی یا خانوادگی؛ مارك سیگمن با نظر به القاعده و دیگر گروه. 0

اند مدعی است جنبش جهانی جهادگرایی اسالمی، اساساً بر پایه پیش از داعش وجود داشته

 .(Sageman, 2008: 18)  دوستی شکل گرفته است.روابط خانوادگی و 

باوری سطحی در زندگی گذشته و فقر دانش دینی؛ میزان دانش دینی مراجع ایمانی، دینبی. 9

های سلفی جهادی پیش از این مورد توجه محققان این حوزه قرار داشته است فکری گروه

(Batrawy et al, 2016: 45).  

هایی همچون داعش، طردشدگی؛ مسئله هویت در ظهور پدیدهبحران هویت و مسئله . 1

 اند که اضمحاللمسئله محوری و چندبعدی است. مثالً بسیاری از پژوهشگران تصریح کرده

ترین دالیل ظهور جهادگرایی سلفی هویت ملی یا احساس ظلم به هویت اسالمی از جمله مهم

شدگی از جامعه را یکی از عوامل اصلی بوده است. بسیاری از صاحبنظران بحران هویت و طرد

شدن  اییهتنهایی و حاش»نویسد: می« تیفانی تسه» برای نمونه،اند. پیوستن فرد به داعش دانسته

د. دهسوی تالش برای یافتن معنایی از تعلق و رفاقت سوق میها را بهشان آنمردان در جوامع

کنند جایی جستجو می های خروج را درشوند و راهطردشدگان اجتماعی دچار سرخوردگی می

شت توانند با بازگکه در آن بخشی از گروهی هستند که پذیرایشان هست و چنین چیزی را نمی

ها که در وجوهی همچون های جاری ایندست آورند. فقدان همبستگی در زندگیبه خانه به

ذیری پتواند از آسیبو داعش می کندخالیی را ایجاد می ،یابدشان نمود میکار، سرمایه یا ازدواج

  .(22seT :2016 ,)« استفاده کندها سوءو نارضایتی این

نظران درباره داعش از جمله احساس تبعیض مذهبی و اضمحالل ملی؛ بسیاری از صاحب. 3

 اندترین عوامل ظهور داعش اشاره کردهمنزله یکی از مهمگرایی بهفوآز جرجس به عامل فرقه

(Gerges, 2016: 22).  



 31  تأثیر احساس محرومیت نسبی بر... 

فوآز »؛ (العبورجنگ، آشوب و مناطق صعب)قرارداشتن در موقعیت خالء حاکمیتی . 1

یا به تعبیر بهتر خالء حاکمیتی ناشی از )گرایی، عامل شکست دولت فرقه در کنار« جرجس

  .(Gerges, 2016: 25) داندترین عامل ظهور داعش میرا مهم (شکست دولت

 

 داعش توسط كردهاي غرب كشورمدل گرایش به گروه ج. 
با توجه به نظریه محرومیت نسبی، سه متغییر اصلی در این مدل وجود  شد،گونه که ذکر همان

 و ؛کنندها دست پیدا میهایی که افراد به آنفرصت ؛های ذهنی افراددارد که عبارتند از ارزش

شود این افراد از جب میهای ذهنی موها مطابق ارزشمحرومیتی که از نرسیدن به این فرصت

های مؤلفه میزان .کنندسمت گروه داعش گرایش پیدا بهو هویت ملی و شخصی خود جدا 

های هرفرد به میزان بررسی محرومیت نسبی و در نتیجه میزان تأثیر گرایش ها و فرصتارزش

با توجه به گرایش کردهای اهل  ،مجموع اند. درفرد به هویت فردی، گروهی و ملی پرداخته

 ارائه داد.مدل مفهومی زیر را توان میسنت به گروه داعش، 

 
 اهل سنت به گروه داعش يكردها شیگرا یمدل مفهوم .2 شکل
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 شناسی تحقیق. روشد
ی های محرومیت نسبشدت مؤلفه است که در آن ترکیبی )کمی و کیفی(پژوهش حاضر از نوع 

وش ر بعنوان متغیر مستقل و گرایش به گروه داعش بعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده است.

ی جامعه آمار استفاده شده است. یمعادالت ساختار یابیاز نوع مدل یو طرح پژوهش یشیمایپ

 هایعضویت در گروهک تروریستی داعش طی سال این پژوهش عبارت است از محکومان جرم

 ولدـجاز  دهستفاا با نمونه  حجماند. های کشور انتخاب شدهحاضر در زندان 4911الی  4911

 رتوـص دهاـس فیداـتصروش  هـب گیریهـنمون .ه استدـیدگر تعیین نفر 01 ادتعد به نگارمو

 ها با پاسخ بازگردانده شده است.تا آن 01پرسشنامه پخش شده، به میزان  01و از میان ذیرفت ـپ

در  نامهـپرسش تالاؤـس عـیزتو هـک دـش منجاا لیاسؤ پرسشنامهاز  دهستفاا با هاداده دآوریگر

 ست.ا همدآ 4جدول 
 ت پرسشنامهسؤاال عیتوز .1جدول 

 سئواالتشماره  تعداد سئواالت بُعد متغیر

 هاي ذهنی فردارزش

 -3-4-2-1 3 ارزش اقتصادي

 9-7-8-3-3 3 ارزش سیاسی

 13-14-12-11-14 3 ارزش مذهبی

 17-18-13-13 3 ارزش قومیتی

 22-21-24-19 3 اخذ اطالعات روزانه

 فرصت به دست آوردن

 23-23-23-24 3 فرصت اقتصادي

 41-44-29-27-28 3 فرصت سیاسی

 43-43-43-44-42 3 مذهبیفرصت 

 34-49-47-48 3 فرصت قومیتی

 33-34-32-31 3 فرصت اخذ اطالعات روزانه

 محرومیت

 37-38-33-33 3 محرومیت اقتصادي

 34-32-31-34-39 3 محرومیت سیاسی

 37-38-33-33-33 3 محرومیت مذهبی

 32-31-34-39 3 محرومیت قومیتی

 33-33-33-34 3 محرومیت اخذ اطالعات روزانه



 34  تأثیر احساس محرومیت نسبی بر... 

های موجود از مدل گیوری و با نظرات الزم به ذکر است ابعاد بررسی این متغیرها نیز از داده

ی سازی مجدد و مربوط به جامعه آماری یعناساتید محترم و مبتنی بر ادبیات تحقیق موجود گویه

 سنت شده است.عناصر دارای گرایش به گروه داعش از میان اقوام کرد اهل

نسخه  SPSS و  9نسخه  Smart PLS ها، از نرم افزاراین تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهدر 

ها بر گردد و سپس تحلیل دادههای پژوهش ارائه میشود. ابتدا آمار توصیفی دادهاستفاده می 09

منظور های رگرسیون و فریدمن(  بهمبنای آمار استنباطی و به کمک فنون آماری مناسب )آزمون

ار افزگیری انعکاسی توسط نرممدل اندازه ،در بحث روایی گیرد.ها صورت میآزمون فرضیه

Smart–PLS بیانگر رابطه . روایی همگرا، گیری لحاظ شده استهایی برای اندازهنیز شاخص

های مختلف نسبت به یکدیگر و با بیان رابطه سازه با متغیرهای فرضیه و مبانی ها یا معرفمالك

اعتبار همگرا زمانی که امتیازات به دست آمده از دو ابزار در مورد یک  ،است. در واقعنظری 

مفهوم، همبستگی زیادی با هم داشته باشند، وجود دارد. به عبارتی منظور از شاخص روایی 

 1.3 پذیر آن است. مقادیر باالیهمگرا سنجش میزان تبیین متغیر پنهان توسط متغیرهای مشاهده

 ه همسانی یا اعتبار درونی مدل می باشد.نشان دهند
طور که در جدول زیر نتایج این بررسی روایی همگرا برای مدل ارزش پیوستن به همان

لذا این مدل از روایی  .باالتر هستند 1.3توان دید همه مقادیر از عدد می ،داعش آمده است

 همگرای مناسب و قابل قبولی برخوردار است.
 

 فرد یذهن يارزش ها يهمگرا برا ییروا جینتا .2 جدول
 

 Average Variance Extracted (AVE) 

 0.541 ارزش اطالعات

 0.661 ارزش اقتصادی

 0.731 ارزش سیاسی

 0.712 ارزش قومیتی

 0.528 ارزش مذهبی

 0.588 ها در گرایش به داعشارزش
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فرصت پیوستن به  طور که در جدول زیر نتایج این بررسی روایی همگرا برای مدلهمان

باالتر هستند لذا این مدل از روایی  1.3توان دید همه مقادیر از عدد می ،داعش آمده است

 همگرای مناسب و قابل قبولی برخوردار است.
 

 كسب نشده يفرصت ها يهمگرا برا ییروا جینتا .4 جدول
 

 Average Variance Extracted (AVE) 

 0.59 فرصت اخذ اطالعات

 0.616 اقتصادیفرصت 

 0.654 فرصت سیاسی

 0.592 فرصت قومیتی

 0.665 فرصت مذهبی

 0.622 فرصت پیوستن به داعش

 

همانطور که در جدول زیر نتایج این بررسی روایی همگرا برای مدل محرومیت آمده است 

و قابل باالتر هستند لذا این مدل از روایی همگرای مناسب  1.3توان دید همه مقادیر از عدد می

 قبولی برخوردار است.

 
 هاتیمحروم يهمگرا برا ییروا جینتا .3 جدول

 Average Variance Extracted (AVE) 

 0.612 محرومیت

 0.595 محرومیت اطالعاتی

 0.661 محرومیت اقتصادی

 0.765 محرومیت سیاسی

 0.599 محرومیت قومیتی

 0.605 محرومیت مذهبی

 



 33  تأثیر احساس محرومیت نسبی بر... 

 آلفاي كرونباخپایایی مركب و ضریب . 1

، شاخصی سنتی برای بررسی پایایی یا سازگاری درونی بین متغیرهای 4آلفای کرونباخ

گیری انعکاسی است. معیار قابل قبول بودن برای این شاخص که پذیر در یک مدل اندازهمشاهده

باشد می 1.8گیری انعکاسی خواهد بود، حداقل مقدار دهنده پایایی مدل اندازهنشان

(Cronbach,1951: 179)پذیر گیری که از یک متغیر مشاهدههای اندازهبرای مدل . این شاخص

 دهد. سختگیرانه بودن اینشود یعنی در واقع عدد یک را نشان میاند، محاسبه نمیتشکیل شده

گیری از شاخص دیگری به نام پایایی مرکب شاخص برای بررسی همسانی درونی مدل اندازه

(p استفاده می دلوین ـ )شود. این شاخص که توسط ورتس و همکارانش در سال گلدشتاین

بودجود آمد، نسبت به آلفای کرونباخ برتری بیشتری دارد. زیرا شاخص آلفای کرونباخ  4181

د های یکسانی هستنگیری، دارای وزنپذیر هر مدلِ اندازهفرض بر این دارد که متغییرهای مشاهده

گیرد، ولی در شاخص پایایی ترکیبی این فرض وجود آنها را با هم می در واقع اهمیت نسبی

مین شود، هها استفاده میندارد، در واقع، پایایی ترکیبی هنگام محاسبه از بارهای عاملی گویه

دهد. تغییر روش محاسبه مقادیر پایایی مرکب را به نسبت آلفای کرونباخ بیشتر و بهتر نشان می

باشد به باال می 1.8گیری مقدار برای بررسی همسانی درونی مدل اندازه معیار این شاخص نیز

Heir et al, 2011: 192)). 

تن های پیوسجدول زیر ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای هر کدام از ابعاد مدل ارزش

 بولی است.ق توان گفت این پرسشنامه دارای پایایی قابلدهد که بر این اساس میبه داعش را نشان می
 

 پایایی مركب آلفاي كرونباخ 

 0.816 0.798 ارزش اطالعات

 0.812 0.78 ارزش اقتصادی

 0.931 0.905 ارزش سیاسی

 0.908 0.867 ارزش قومیتی

 0.842 0.803 ارزش مذهبی

 0.819 0.807 ها در گرایش به داعشارزش

 

                                                                                                   
1. Cronbach Alpah 
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ی هاکدام از ابعاد مدل فرصتجدول زیر ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای هر 

توان گفت این دهد که بر این اساس میکسب نشده دلیل گرایش به گروه داعش را نشان می

 پرسشنامه دارای پایایی قابل قبولی است.

 

 پایایی مركب آلفاي كرونباخ 

 0.827 0.776 اطالعات فرصت

 0.896 0.799 اقتصادی فرصت

 0.836 0.759 سیاسی فرصت

 0.819 0.788 قومیتی فرصت

 0.775 0.769 مذهبی فرصت

 0.878 0.814 به داعش پیوستن فرصت

 

جدول زیر ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای هر کدام از ابعاد مدل محرومیت را 

 توان گفت این پرسشنامه دارای پایایی قابل قبولی است.دهد که بر این اساس مینشان می
  

 پایایی مرکب آلفای کرونباخ 

 0.884 0.833 محرومیت

 0.834 0.726 محرومیت اطالعاتی

 0.892 0.725 محرومیت اقتصادی

 0.812 0.719 محرومیت سیاسی

 0.856 0.825 محرومیت قومیتی

 0.783 0.739 محرومیت مذهبی

 

 هاي پژوهشیافتهه. 
های وزیع دادهبودن تاز نرمالدر پژوهش پیش از پرداختن به بررسی و تحلیل فرضیات، باید ابتدا 

 .کردها را تحلیل مورد بررسی مطمئن شده و سپس فرضیه

 



 38  تأثیر احساس محرومیت نسبی بر... 

 ها بررسی توزیع آماري داده. 1

اسمیرنوف  -فها توسط آزمونی موسوم به آزمون کولموگروآزمون توزیع آماری داده

 دست آمدهداری بهاگر سطح معنی ،اسمیرنوف -فگیرد. در آزمون کولموگروصورت می

 بودنگوییم که فرض صفر این آزمون )نرمالمی ،باشد 13/1در رابطه با هر متغیر بیشتر از 

های پذیریم. در رابطه با دادهها را میبودن دادهشود و فرض نرمالها( رد نمیتوزیع داده

 نتایج این آزمون به صورت زیر به دست آمده است. ،پژوهش حاضر

 
 اهداده يآمار عیتوز یبررس جینتا .3 جدول

 ARZESH FORSAT MAHRUM 

 80 80 80 هادادهتعداد کل 

 میانگین

 انحراف معیار

 آمار آزمون کولموگروف اسمیرنف

2.9632 2.9728 2.5480 

.23002 .20890 .14587 

.064 .077 .064 

 200. 200. 200. یدارمعنیسطح 

 

آزمون کولموگروف اسمیرنوف مشاهده  ،شودگونه که در جدول باال مشاهده میهمان

ها های پارامتریک در تحلیل آنآزموناز باشند و دارای تابع توزیع نرمال می هاشود، متغیرمی

 کنیم.استفاده می

 

 آزمون تحلیل رگرسیون. 2

ک یا با ی اشیخطرگرسیون خطی برای مدل کردن مقدار یک متغیر کمی وابسته که بر رابطه 

یز از . برای بررسی مدل تاثیرات این تحقیق نرودیمکار به ،چند متغیر مستقل دیگر بنا شده است

 روش رگرسیون استفاده شده است.
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 هاي ذهنی در محرومیت نسبیشدت تأثیر ارزشخالصه مدل رگرسیونی . 3جدول 

Model 
ضریب همبستگی 

 چندگانه
 ضریب تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

خطای استاندارد 

 تخمین

1 .635 .404 .363 .09089 

شده اشاره دارد که در این تحقیق همان مدل به تعداد مدل تشکیل MODELدر این جدول 

یا ضریب همبستگی چندگانه  Rپارامتر  ها بر احساس محرومیت نسبی است.تاثیرگذاری ارزش

 4ه عدد بودن ب. نزدیکدهدیممیزان همبستگی بین مجموع متغیرهای مستقل و وابسته را نشان 

دست به 193/1میزان ضریب همبستگی  ،نشان از همبستگی قوی بین متغیرهاست. در این مدل

با قوی یرها تقریاز سطح متوسط باالتر قرار داشته و همبستگی بین متغ دهدیمآمده که نشان 

 است.
 ینسب تیارزش ها بر احساس محروم ریتاث یونیمدل رگرس بیضرا .8جدول 

Model 

 ضرایب تاثیر رگرسیونی

 استاندارد نشده

ضرایب تاثیر رگرسیونی 

 .t Sig استاندارد شده

B Std. Error Beta 

 
X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

(Constant) 1.750 .288  6.067 .000 

 440. 2.528 229. 021. 053. ارزش اقتصادی

 440. 4.106 317. 014. 056. ارزش سیاسی

 110. 1.262 400 . 054. 069. ارزش مذهبی

 041. 4.293 300. 014. 062. ارزش قومیتی

 119. 3.582 377 . 026. 094. ارزش اخذ اطالعات

 
 

اما  ،وجود دارندهرچند در جدول فوق مشخص است که متغیرهای )پیشگو( متعددی در مدل 

 .کنندینماین متغیرها خیلی به مدل کمک  دهدیمکه نشان  شودیمی در آن دیده معنیبچندین ضریب 

 13/1ها از . آن متغیرهایی که سطح آنشودیممشخص  (.Sig)این موضوع از توجه به سطح معناداری 

ارزش  ،با صفر تفاوتی ندارند و در احساس محرومیت موثر نیستند. در این جدول ،باالتر هستند

درصد  13با احتمال  توانیملذا هستند.  13/1 از تربزرگی دارمعنیدارای سطح  (Sig=0.214)قومیتی 



 39  تأثیر احساس محرومیت نسبی بر... 

 ضرایب رگرسیونی استاندارد شده .کنندینمگفت این عامل کمک زیادی به احساس محرومیت 

(β)  تا سهم نسبی هر متغیر مستقل در تبیین تغییرات متغیر وابسته را تعیین  کندیمبه ما کمک

تغییرات  یبینپیشباشد، نقش آن در  تربزرگیعنی هرچه مقدار ضریب بتای یک متغیر  کنیم؛

ارزش  ،(0.400) باالترین ضریب مربوط به ارزش مذهبی ،متغیر وابسته بیشتر است. در این مدل

 .است (0.377) اطالعات روزانهاخذ 

. معموالً هر گاه قدر دهدیماهمیت نسبی حضور هر متغیر مستقل در مدل را نشان  t آماره

از  ترکوچکباشد سطح خطای آن  99/0از عدد  تربزرگمطلق مقدار این آماره برای متغیری 

بیین ی در تدارمعنیبوده و در نتیجه خواهیم گفت که متغیر مورد نظر تاثیر آماری  13/1یا  14/1

 ،دست آمده در جدول مدل رگرسیونیاساس اطالعات به بر تغییرات متغیر وابسته داشته است.

 :کردبه شرح زیر بیان  توانیمها در احساس محرومیت این تحقیق را تاثیر ارزش

Y = 1.750 + 0.377 x5 + 0.400 x3  

کننده بینیدهد که از میان متغیرهای ارزشی پیشنتایج تحلیل رگرسیون نشان می ،طور کلیبه

های متوسطی برای احساس کنندهبینیپیش %11احساس محرومیت عامل ارزش مذهبی با حدود 

 محرومیت هستند.
 ها بر احساس محرومیتفرصت .7 جدول

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 a.683 .466 .430 .08600 

 

که در این تحقیق همان مدل  به تعداد مدل تشکیل شده اشاره دارد MODEL در این جدول

یا ضریب همبستگی چندگانه  Rپارامتر  ها بر احساس محرومیت نسبی است.تاثیرگذاری فرصت

 4دد . نزدیک بودن به عدهدیممیزان همبستگی بین مجموع متغیرهای مستقل و وابسته را نشان 

دست به 109/1نشان از همبستگی قوی بین متغیرها است. در این مدل میزان ضریب همبستگی 

از سطح متوسط باالتر قرار داشته و همبستگی بین متغیرها تقریبا قوی  دهدیمآمده که نشان 

 است.
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 ینسب تیبر احساس محرومها فرصت ریتاث یونیمدل رگرس بیضرا .9 جدول

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.066 .175  11.787 .000 

 155. 4.002 364. 016. 065. فرصت اقتصادی

 131. 1.528 143. 029. 044. فرصت سیاسی

 021. 1.633- 500.- 076. 124.- فرصت مذهبی

 081. 4.509 200. 021. 096. فرصت قومیتی

 028. 1.708 400 . 027. 046. فرصت اخذ اطالعات

 

اما  ،پیشگو متعددی در مدل وجود دارندهرچند در جدول فوق مشخص است که متغیرهای 

این متغیرها خیلی به مدل کمک  دهدیمکه نشان  شودیمی در آن دیده معنیبچندین ضریب 

. آن متغیرهایی که سطح شودیممشخص  (.Sig). این موضوع از توجه به سطح معناداری کنندینم

با صفر تفاوتی ندارند و در احساس محرومیت موثر نیستند. برای  ،باالتر هستند 13/1ها از آن

 هستند. 13/1 تربزرگی دارمعنیدارای سطح  (Sig=0.081)در این جدول ارزش قومیتی  ،مثال

 .کنندینمدرصد گفت این عامل کمک زیادی به احساس محرومیت  13با احتمال  توانیملذا 

 تا سهم نسبی هر متغیر مستقل در کندیمبه ما کمک  (β)ضرایب رگرسیونی استانداردشده 

 ترزرگب. یعنی هرچه مقدار ضریب بتای یک متغیر کنیمتبیین تغییرات متغیر وابسته را تعیین 

تغییرات متغیر وابسته بیشتر است. در این مدل باالترین ضریب  بینیپیشباشد، نقش آن در 

 .است (..0.4)عات روزانه ، فرصت اخذ اطال(0.500)مربوط به فرصت مذهبی 

. معموالً هرگاه قدر دهدیماهمیت نسبی حضور هر متغیر مستقل در مدل را نشان  t آماره

از  ترکوچکسطح خطای آن  ،باشد 99/0از عدد  تربزرگمطلق مقدار این آماره برای متغیری 

بیین ی در تدارمعنیبوده و در نتیجه خواهیم گفت که متغیر مورد نظر تاثیر آماری  13/1یا  14/1

 تغییرات متغیر وابسته داشته است. 

ها در احساس تاثیر فرصت ،دست آمده در جدول مدل رگرسیونیبراساس اطالعات به

 :کردبه شرح زیر بیان  توانیممحرومیت این تحقیق را 
Y = 1.750 + 0.400 x5 + 0.500 x3   
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های دهد که از میان متغیرهای فرصتنتایج تحلیل رگرسیون نشان می ،طور کلیبه

های کنندهبینیپیش %50عامل فرصت مذهبی با حدود  ،کننده احساس محرومیتبینیپیش

 متوسطی برای احساس محرومیت هستند.
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .500a .250 .200 .10192 

 

شده اشاره دارد که در این تحقیق همان مدل به تعداد مدل تشکیل MODELدر این جدول 

یا ضریب همبستگی چندگانه میزان همبستگی بین  Rپارامتر  احساس محرومیت نسبی است.

نشان از همبستگی  4. نزدیک بودن به عدد دهدیممجموع متغیرهای مستقل و وابسته را نشان 

دست آمده که نشان به 311/1قوی بین متغیرها است. در این مدل میزان ضریب همبستگی 

 از سطح متوسط باالتر قرار داشته و همبستگی بین متغیرها تقریبا قوی است. دهدیم

 . احساس محرومیت نسبی14 جدول

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.874 .283  6.623 .000 

 288. 1.070 116. 043. 046. محرومیت اقتصادی

 232. 3.346 379. 046. 153. محرومیت سیاسی

 031. 1.754 561. 046. 080. محرومیت مذهبی

 219. 1.241 126. 028. 035. محرومیت قومیتی

 016. 2.456 424. 027. 066. محرومیت اخذ اطالعات

 

 ،هر چند در جدول فوق مشخص است که متغیرهای )پیشگو( متعددی در مدل وجود دارند

این متغیرها خیلی به مدل کمک  دهدیمکه نشان  شودیمی در آن دیده معنیباما چندین ضریب 

. آن متغیرهایی که سطح شودیممشخص  (.Sig) معناداری. این موضوع از توجه به سطح کنندینم

با صفر تفاوتی ندارند و در احساس محرومیت موثر نیستند. برای  ،باالتر هستند 13/1ها از آن
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 13/1 تربزرگی دارمعنیدارای سطح ( Sig=0.219)در این جدول محرومیت قومیتی  ،مثال

درصد گفت این عامل کمک زیادی به احساس محرومیت  13با احتمال  توانیملذا  .باشندیم

ستقل تا سهم نسبی هر متغیر م کندیمبه ما کمک  (β)ضرایب رگرسیونی استانداردشده  .کنندینم

 تربزرگک متغیر بتای ی یعنی هر چه مقدار ضریب کنیم؛در تبیین تغییرات متغیر وابسته را تعیین 
ترین ضریب باال ،تغییرات متغیر وابسته بیشتر است. در این مدل نیبیپیشنقش آن در  باشد،

 است. (0.424)، محرومیت اخذ اطالعات روزانه (0.561)مربوط به محرومیت مذهبی 

. معموالً هرگاه قدر دهدیماهمیت نسبی حضور هر متغیر مستقل در مدل را نشان  t آماره

از  ترکوچکسطح خطای آن  ،باشد 99/0از عدد  تربزرگمطلق مقدار این آماره برای متغیری 

بیین ی در تدارمعنیبوده و در نتیجه خواهیم گفت که متغیر مورد نظر تاثیر آماری  13/1یا  14/1

 ،اساس اطالعات به دست آمده در جدول مدل رگرسیونی بر تغییرات متغیر وابسته داشته است.

 :کردبه شرح زیر بیان  توانیم ها در احساس محرومیت این تحقیق راتاثیر فرصت

Y = 1.750 + 0.424 x5 + 0.561 x3  

های دهد که از میان متغیرهای فرصتنتایج تحلیل رگرسیون نشان می ،طور کلیبه

های کنندهبینیپیش %56کننده احساس محرومیت عامل فرصت مذهبی با حدود بینیپیش

 متوسطی برای احساس محرومیت هستند.

 

 بندي با آزمون فریدمندهندگان و رتبهنظرات پاسخ میانگینو. 
آزمون فریدمن نشان داد که . استفاده شد های تحقیقمؤلفه بندیاز آزمون فریدمن برای رتبه

ن از میانگین رتبه که با میانگی ،. در این آزمونمتفاوت است ها با یکدیگرمؤلفه اهمیت و رتبه

طرح و  ؤالس این ،بر این اساس شود.ها استفاده میمؤلفه بندیحسابی متفاوت است، برای رتبه

مون با استفاده از آزدهندگان دارای اهمیت بیشتری بودند؟ ها از نگاه پاسخمؤلفه کدام آزمون شد:

 کنیم.شده را ارزیابی میمطرح سؤال ،فریدمن

ائه ار به داعشها در پیوستن ابعاد متغیر ارزشمیانگین و انحراف استاندارد  زیردر جدول 

که باالترین دهد ینشان م هامؤلفه است. مقایسه میانگین 3تا  4 شده است. دامنه میانگین از

 ارزش سیاسیمتعلق به ( 4.333) ترین میانگینو پایین ارزش مذهبیمتعلق به  (1.1131) میانگین
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، باید دگاندهنپاسخظر از نها آنبندی و رتبه معیارهاداربودن تفاوت بین بررسی معنی برایاست. 

 .را بررسی کنیم (Test Statistics) بعدینتایج جدول 
 

 Minimum Maximum انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 3.25 1.00 49507. 1.8875 80 اقتصادی

 3.60 1.00 76570. 1.5550 80 سیاسی

 5.00 4.20 19350. 4.9050 80 مذهبی

 4.00 1.00 73538. 1.7313 80 قومیتی

 5.00 3.25 40351. 4.7375 80 اخذ اطالعات

 

اید نخست ب ،ترین جدول آزمون فریدمن است که قبل از تفسیر جداول دیگرجدول زیر مهم

داربودن آزمون فریدمن، به تفسیر نتایج جداول نتایج این جدول را ارزیابی کرد و در صورت معنی

دهد. مقدار مجذور داری آماری را نشان میمعنیتوصیفی و میانگین رتبه بپردازیم. این جدول 

. قرار دارد 1.13 است که در سطح خطای کمتر از 038.410 دست آمده برابر باکای به

 گاندهندپاسخاز نظر  های مدلمؤلفه بندیبودن آزمون فریدمن بدین معناست که رتبهدارمعنی

 .دارند های مدلفهمؤل بندی متفاوتی ازرتبهدهندگان پاسخبامعناست و 
 

N 80 

Chi-Square 257.192 

Df 4 

Asymp. Sig. .000 

 
هرکدام  یانگین رتبه. مدهدرا نشان می های متغیر ارزشمؤلفه بندیجدول زیر وضعیت رتبه

ین دهد که باالترین میانگها نشان میدر جدول گزارش شده است. مقایسه میانگین رتبهها مؤلفه از

دهندگان پاسخاز نظر  مؤلفه تریناختصاص دارد و بدین معناست که مهم مذهبی مؤلفه به 1.1 رتبه

 ؤلفهم ترینفوق، مهم مؤلفه است. بعد از مذهبی مؤلفه در ایجاد ارزش برای پیوستن به گروه،

 .شودمی اخذ اطالعات روزانه، اقتصادی، قومیتی و سیاسیبه ترتیب شامل  مدل
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 Mean Rank مؤلفه رتبه 

 4 4.60 مذهبی

 0 4.40 اخذ اطالعات

 9 2.29 اقتصادی

 1 2.09 قومیتی

 3 1.63 سیاسی

 
ده ارائه ش های موجود برای فردابعاد متغیر فرصتجدول بعد میانگین و انحراف استاندارد 

 دهد که باالترین میانگیننشان می هامؤلفه است. مقایسه میانگین 3تا  4 است. دامنه میانگین از

است.  فرصت مذهبیمتعلق به ( 4.13) ترین میانگینو پایین فرصت اقتصادیمتعلق به  (1.9111)

اید نتایج ، بدهندگانپاسخاز نظر ها آنبندی هو رتب معیارهاداربودن تفاوت بین بررسی معنی برای

 .را بررسی کنیم (Test Statistics)بعدی جدول 
 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 فرصت اقتصادی
80 4.3094 .63923 2.75 5.00 

 فرصت سیاسی
80 3.8075 .37307 2.60 4.20 

 فرصت مذهبی
80 1.0500 .13312 1.00 1.40 

 فرصت قومیتی
80 3.7094 .47475 2.50 5.00 

 فرصت اخذ اطالعات
80 1.9875 .37081 1.25 3.25 

 
اید نخست ب ،که قبل از تفسیر جداول دیگر ترین جدول آزمون فریدمن استجدول زیر مهم

دار بودن آزمون فریدمن، به تفسیر نتایج نتایج این جدول را ارزیابی کرد و در صورت معنی

ار دهد. مقدداری آماری را نشان میجداول توصیفی و میانگین رتبه بپردازیم. این جدول معنی

. قرار دارد 1.13 سطح خطای کمتر از است که در 088.111 مجذور کای به دست آمده برابر با

 گاندهندپاسخاز نظر  های مدلمؤلفه بندیداربودن آزمون فریدمن بدین معناست که رتبهمعنی

 .دارند های مدلمؤلفه بندی متفاوتی ازرتبهدهندگان پاسخبامعناست و 
 

N 80 

Chi-Square 277.666 
df 4 

Asymp. Sig. .000 
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 هرکدام از یانگین رتبه. مدهدرا نشان می های متغیر فرصتمؤلفه بندیجدول زیر وضعیت رتبه 

ن دهد که باالترین میانگیدر جدول گزارش شده است. مقایسه میانگین رتبه ها نشان میها مؤلفه

از نظر  مؤلفه تریناختصاص دارد و بدین معناست که مهم اقتصادی مؤلفه به 1.11 رتبه

فوق،  ؤلفهم است. بعد از اقتصادی مؤلفه دهندگان در ایجاد فرصت برای پیوستن به گروه،سخپا

 .ودشیم سیاسی، قومیتی، اخذ اطالعات روزانه و مذهبیبه ترتیب شامل  مدل مؤلفه ترینمهم
 

 رتبه میانگین رتبه 

 4 4.64 فرصت اقتصادی

 0 3.74 فرصت سیاسی

 9 3.62 فرصت قومیتی

اطالعات فرصت اخذ  2.00 1 

 3 1.00 فرصت مذهبی

 
 ابعاد متغیر احساس محرومیت نسبی در پیوستن به داعشجدول بعد میانگین و انحراف استاندارد 

دهد که باالترین نشان می هامؤلفه است. مقایسه میانگین 3تا  4 ارائه شده است. دامنه میانگین از

متعلق ( 4.4190) ترین میانگینو پایین مذهبیاحساس محرومیت متعلق به  (1.8083) میانگین

بندی تبهو ر معیارهاداربودن تفاوت بین بررسی معنی برایاست.  احساس محرومیت اقتصادیبه 

 .را بررسی کنیم (Test Statistics)بعدی ، باید نتایج جدول دهندگانپاسخاز نظر ها آن
 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

اقتصادی محرومیت  
80 1.1938 .28677 1.00 2.50 

 محرومیت سیاسی
80 1.2400 .28177 1.00 2.20 

 محرومیت مذهبی
80 4.7875 .26879 3.80 5.00 

 محرومیت قومیتی
80 1.2563 .41334 1.00 2.50 

 محرومیت اخذ اطالعات
80 4.2625 .43192 3.25 5.00 

 
اید نخست ب ،که قبل از تفسیر جداول دیگر ترین جدول آزمون فریدمن استجدول زیر مهم

داربودن آزمون فریدمن، به تفسیر نتایج جداول نتایج این جدول را ارزیابی کرد و در صورت معنی

دهد. مقدار مجذور ی آماری را نشان میدارمعنیتوصیفی و میانگین رتبه بپردازیم. این جدول 

. قرار دارد 1.13 است که در سطح خطای کمتر از 014.811 دست آمده برابر باکای به
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 گاندهندپاسخاز نظر  های مدلمؤلفه بندیبودن آزمون فریدمن بدین معناست که رتبهدارمعنی

 .دارند های مدلمؤلفه بندی متفاوتی ازرتبهپاسخ دهندگان بامعناست و 
 

N 80 

Chi-Square 261.799 

df 4 

Asymp. Sig. .000 
 

 های متغیر احساس محرومیت نسبی در پیوستن به داعشمؤلفه بندیوضعیت رتبهجدول زیر 

در جدول گزارش شده است. مقایسه میانگین ها مؤلفه هرکدام از یانگین رتبه. مدهدرا نشان می

اختصاص دارد  محرومیت مذهبی مؤلفه به 1.81 دهد که باالترین میانگین رتبهها نشان میرتبه

دهندگان در ایجاد احساس محرومیت برای پاسخاز نظر  مؤلفه ترینو بدین معناست که مهم

شامل  به ترتیب مدل مؤلفه ترینفوق، مهم مؤلفه است. بعد از مذهبی مؤلفه پیوستن به گروه،

 .شوداطالعات، سیاسی، اقتصادی و قومیتی می

 

 Mean Rank رتبه 

 4 4.79 محرومیت مذهبی

 0 4.21 محرومیت اخذ اطالعات

 9 2.04 محرومیت سیاسی

 1 1.99 محرومیت اقتصادی

 3 1.97 محرومیت قومیتی

 

 گیرينتیجه
گرایش به  ایبر گوناگونیی هالمد ،مطالعه ردمو محیط رخوافر به ،مختلف یهاهشوپژدر 

چند عامل مورد  شـنقو در هرکدام  هئه شدو ارا حیاطر گرای قومی و مذهبیهای افراطگروه

 اـب ریوـحض هـجهاموو  عموضو تبیااد بر وریمر با ،تحقیق یندر ابررسی قرار گرفته است. 

گرایش افراد به در  مختلف یمتغیرهاو  ملاعو ،برخی از محکومان دارای گرایش به گروه داعش

ها و ارزشهای رسیدن به های ذهنی، فرصتشسه متغیر ارزو  یدـسر تاـثبا به گروه داعش

در  .اندمحرومیت در پنج بعد اقتصادی، سیاسی، مذهبی، قومیتی و اخذ اطالعات دارای تأثیر بوده
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این تحقیق نشان داده شده است که دو بعد مذهبی و اخذ اطالعات از بیشترین تأثیر در گرایش 

ایر س توان برمی ای با استفاده از ابزار اخذ اطالعاتگونههو ب برخوردارندافراد به گروه داعش 

برای مدیریت و مقابله با گرایش کردهای  شودمیپیشنهاد ، اساساین  بر ابعاد نیز سوار شد.

 گذاری و اقدامات الزم صورت بپذیرد.در این دو بعد سرمایه ،ساکن غرب کشور به گروه داعش

 طیمناطق به سبب شرا یاست که برخ نیا ییگراافراط یهاشهیتصور غالب در مورد ر معموالً

ولد م ،یبا دولت مرکز یناسازگار و یزیخارج و مرکزگر یاینداشتن تعامل با دن ر،ینفوذناپذ

فقر،  ،رونیاند. از اشده ییگراافراط جهیو در نت یاقتصاد -یو رفاه یفرهنگ یماندگعقب

و  یسوادیو ب شانکیدئولوژیشهر اآرمان یگذارانیدر بن یمذهب یتندروها یناکام ت،یمحروم

مدرن شده است که  یاسیس یاز جوامع از روندها ییهاتعصب، سبب انزوا و دورماندن بخش

 ینوع ه،انیگراافراط یرفتارها شهیر ،این اساس بر .کندیمپیدا صورت خشونت بروز آثار آن به

رد و ف نیهرگاه ب ،نیاست. بنابرا یو اقتصاد یاسی، سیاجتماع یهاتیاز محروم یناش یناکام

 یهاها و آرماندر حصول به اهداف، ارزش ییبه علت عدم توانا رد،یقرار گ یاهدافش مانع

 .آوردیرو م یافراط یاز آن، به خشونت و رفتارها یناش یدیو ناام أسیو  یاجتماع

ار به قدرت و استقرار ساخت یابیدر دست یافراط یهاگروه یناکام که کرداین پژوهش اثبات 

یکی ها هگرو نیا یحام یقشرها تیو محروم یو فکر یبر اهدافشان و فقر فرهنگ یمبتن یاسیس

ه بود جمهوری اسالمی ایرانمیان کردهای ساکن غرب  از دالیل اصلی گرایش به گروه داعش در

 یاهنگهمناصورت  در ن،ی. بنابراافتی خواهدتداوم  یناکام نینوع رفتار تا زمان رفع ا نیاست. ا

 نیو ا دیآیم دیپد تیاحساس محروم ینوع ،یاجتماع یهاتیانتظارات مردم و واقع انیم

 .شودیمانند داعش م یریو تکف یستیترور یهابه گروهک شیمنجر به ظهور گرا زیاحساس ن

توان دست آمده میهاساس اطالعات ب بر تر است.در میان این عوامل نیز عامل مذهب پررنگ

ا ب ترتیب اولویت گرایش به گروه داعش است.مذهبی و اخذ اطالعات بههای مؤلفه که گفت

نامه برای ت پرسشسؤاال پاسخ به ،هاهای اعتقادی آنتوجه به سطح سواد پایین زندانیان و انگیزه

انگیزه اعتقادی و احساس محرومیت ناشی از مذهب  گفت کهتوان ها سخت بوده است و میآن

 روه داعش در میان این عناصر بوده است.بیشترین دلیل گرایش به گ
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