تبیین جامعهشناختی عوامل مرتبط با بیتفاوتی اجتماعی
موسی عنبری  ،سارا غالمیان،
تاريخ دريافت:

49/ /

تاريخ پذيرش41/ / 1 :

چكیده
هاییمانندکنارهگیریمدنیوسهیمنشدندرمسائلوموضوعات


تفاوتیاجتماعیباشاخص

بی
زندگیاجتماعی،دلسردی،تفکیکعامدانهمنافعشخصیازخواستههایعمومیوعامالمنفعه،
محلهی
موضوعبیتفاوتیراباروشپیمایشیدرمیانساکنینباالی81سالدومنطقهیشهری( 

منطقهی6تهران)وروستایی(نظامآباداسالمشهر)سنجیدهاست.
قزلقلعه– 

هایپژوهشنشانمیدهدبیتفاوتیاجتماعیبیشازآنکهبهعواملومتغیرهایفردی

 
یافته
نسبت داده شود ،تابعی از ادراکات و تفسیرهای اجتماعی افراد خاصه میزان اعتماد عمومی،
رضایت اجتماعی ،حس بیهنجاری در جامعه ،تقدیرگرایی و احساس بیعدالتی بوده است.
بیاعتمادی» در جامعهی شهری و «نارضایتی اجتماعی» در
دراین میان ،اثرگذاری متغیرهای « 
جامعهیروستاییبارزتربودهاست.بهاینمعناکهافرادبابیتفاوتیباالتر،درمقایسهبادیگران،

گریزتردیدهاند.ازسویدیگر،هرچهمیزاناعتمادایشانبهجامعه،


هنجارتروقانون

جامعهرابی
ها،بیشترشدهوازفرایندهایاجتماعیراضیتربودهاند،نسبتبهمسائلو


سازمانهاوگروه
رخدادهایاجتماعینیز،حساسیتبیشتریداشتهاند.یعنیبیاعتمادیونارضایتیخودبهمثابه

تفاوتیعملکردهاند.


شاخصیهمگرابابی
کلیدواژهها :بیتفاوتی ،بیتفاوتیاجتماعی ،بیهنجاری ،اعتماد اجتماعی ،رضایت اجتماعی،
احساسخوداثربخشی







ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
.8دانشیارگروهمطالعاتتوسعهدانشگاه تهران؛ anbari@ut.ac.ir
.کارشناسارشدتوسعهاجتماعی؛  sr.gholamian@gmail.com

بررسي مسائل اجتماعي ايران،دوره هفتم ،شماره  ،2پايیزو زمستان  ،5931ص 599-513

بی اعتنایی نسبت به رخدادهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی تعریف میشود .پژوهش حاضر،
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مقدمه
موضوعبیی تفیاوتیاجتمیاعیدرکنیارسیایرمفیاهیممهیمدرعلیوماجتمیاعیخاصیهحیوزه
آسیبشناسیاجتماعی،جایگاهیمورداعتنادارد.هموارهگفتهمیشود؛یکیازشروطاساسیو
الزمبرایپیشرفتجامعه،توسعههمهجانبه،ایجادروابطگرم،گسترشانسجاماجتماعی،بسط
دوریازبیتفاوتیاجتماعیاستکه

مشارکتاجتماعیواعتمادمتقابل(فرد یجامعه یدولت)
متاسفانهدرکشورهایجهانسومیمانندایران،کمتربهاینمقولهتوجهمیشود.اییندرحیالی
استکهافزایشبیشازحدبیتفاوتیاجتماعیدرهرجامعهوکشوریبهحیتم،جامعیهرابیا
مشکالتفرهنگیوسیاسیواجتماعیروبرومیسازدکیهنهاییتآن،گسییختگیوفروپاشیی
اجتماعیاست.

بیان مساله
واقعیتایناستکههرچندوقتیکبار،حوادثیدرکشوررخدادهاستکهواکنشوارتبیاط
زمهمتریناینحوادثکهدررسانههیاانعکیاس

مردمباآنهاقابلبررسیوتحلیلاست.برخیا
زیادداشتهند،عبارتندازحادثهیمیدانکاج،قتلدانشجوییدرپیلمیدیریت،8خودسیوزیدر
میدانانقالب و...جالباستکهدراینموارد،واکنشمردمبهموضوع،بیشترنگاهکردنوزود
گذشتنازکنارآنبودهاست؛عدمتمرکزبرمسائلاجتماعیوسیاسیپیرامونخودوبیتفاوتی

نسبتبهمسائلعمومیجامعهازجملهمباحثمهمیاستکهدرتحلیلهایسیاسیی-اجتمیاعی
کشورموردتوجهمحققانعلوماجتماعیقرارگرفتهاست.قطعااینتمرکزتاکیدبهدلیلاهمیت
موضوعصورتگرفتهاست.درسطحجهانیمحققانبهایننتیجهرسییدهانیدکیههیرچقیدر
تفاوتیبیشترباشد،بینظمی،فقدانمشروعیتنظاماجتماعیو ...بیشترخواهدبود.


بی

اهداف
هدفمقالهسنجشارتباطمتغیربیتفاوتیاجتماعیباسایرعواملموثربرآنازجملهرضیایت
اجتماعی،اعتماداجتماعی،بیهنجاریاجتماعی،احساسخوداثربخشیاجتماعی،تقیدیرگرایی،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. http://fa.wikipedia.org
2. http://www.khabaronline.ir/news-169252.aspx
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احساسبیعدالتیاجتمیاعی،ابزارهیایارتبیا ی(رسیانهها،اینترنت،میاهوارهو)...ومتغیرهیای
زمینهایاست.


ضرورت و اهمیت
اگرآثارمکتوبدرحوزهآسیبشناسیاجتماعیدرکشیورراجسیتجوکنییم،درمییییابیمکیه

تاکنونسازمانیخاصیازانجامپیمایشبااینعنوانحمایتنکردهاست،اگرچهممکیناسیت
براهمیتآنبهعنوانیکمسئلهتاکیدشدهاست.اگرمطالعاتمربوطبهبیگیانگیاجتمیاعیو
تفاوتیاجتماعیهمسوببینیم،میتوانیمبرایاینموضوعسیابقه


سرمایهاجتماعیراباادبیاتبی
تفاوتیاجتماعیمقاالتیدرروزنامههایکشوربه

پژوهشیپیداکنیم.امابه ورخاصدربارهبی
چاپرسیدهاست،کهعمدتانیزدرپیارائهتحلیلیجامعهشناختیازموضوعبودهاند(محسینی
تبریزی،صداقتیفرد8931،؛خاکپور8931،؛مسعودنیا.)8911،
ازآنجا که بی اعتناییافرادیاگروههایجامعهبهمشکالتیکدیگروهمچنینبهمسائلو
مشکالت جامعه ،که معموال از بیگانگی اجتماعی ،احساس عدم اثربخشی ،نارضایتی و عدم
اعتماد نسبت به دیگران ناشی میشود به مرور زمان موجب کاهش پاسخ گویی و احساس
مسئولیت  ،همچنین موجب ایجاد نا هنجاریهایی در ساختار اجتماع از جمله قدرت گیری
مجرمان ،افزایش خشونت درجامعه ،به خطر افتادن امنیت و افزایش فساد
اداری(رشوه،اختالس )...خواهدشد،اینعواملرفتهرفته،افراداجتماعراکهبهعنوانعناصر
تشکیلدهندهاجتماعبهشمارمیآیندنسبتبهموضوعاتومسائلاجتماعیبدبینونسبتبه
تفاوتیکند،بیگمان


فردیکهنسبتبهجامعهاحساسبی
آیندهناامیدوانزوا لبخواهدکرد.
هایهدفداراجتماعیکنارهگیریمیکند.


ازانواعجمع
اینمقالهبهبررسی،عواملموثربربیتفاوتیشهروندانوروستائیاندرمحلههایشهرو

وستاییاستانتهرانمیپردازد.

ر

چارچوب مفهومی ونظری
مفهومبیتفاوتیاجتماعی8ترجمةفارسیاصیطالِانگلیسیی""Social apathyاسیت.درزبیان

فارسیازایناصطالِترجمههایگوناگونیشدهاسیت،گیاهیآنرا"بییقییدیاجتمیاعی"
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Social apathy
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(فیروزبختو بیگی)8931و"بیاحساسی""،بیحالی" یا"بیعا فگیاجتماعی"(ساروخانی
)89 12 1ترجمهکردهاند.ساروخانیبرایاینموضوع،واقعةسال8311ایاالتمتحدهرامثال
آوردهکهدرجریانآن،الاقل91نفرشاهدکشتارزنییدرشیهرنیوییوروبودنید،بیدونآنکیه
یعالقگیوخونسیردی"(ابیراهیم
کوچکترینواکنشینشاندهند».برایاینمفهوم،معادلهای"ب 
زاده،) 8938،بیدردی(فا می،) 8961،دلمردگی(بریجانییان) 8938،بییتفیاوتی(مسیعودنیا،
،)8911نیزآمدهاست(نقلدرصداقتیفرد)928931،
دربرخی تحقیقات در ایران (مسعود نیا ،)8632 8911 ،در تعریف جامعهشناختی
بیتفاوتی"،ازمفاهیممقابلآنمانندمشارکتودرگیری استفادهشدهاستازاینرو
مفهوم" 
بیتفاوتیباعزلتگزیدنوفقدانمشارکتدرحدانتظار،هممعنیقرارگرفتهاست.دربرخی

تحقیقات دیگر (کالنتری وهمکاران ،)8916 ،نوعدوستی در مقابل بیتفاوتی قرار داده شده
است.
در برخی نوشته ها ،بیتفاوتی اجتماعی مترادف با عزلت گزینی ،بی عالقگی و عدم
مشارکت افراد در اشکال متعارف اجتماعی معنا شده و در تحلیل خود آن را مقابل عالقه
8
درفعالیتهایاجتماعی،روانشناختی،وسیاسیقراردادهشدهاست(دث

اجتماعی،درگیری

والف 111،؛نقلدرصداقتیفرد)8128931،
هایرخداد،میتوانآنهارا


تفاوتیانواعیداردوبراساسدلیلعلت

یتاینستکهبی
واقع
تفاوتیایکهازفردگرایی

تقسیمبندینمود2اولین نوعآنبیتفاوتیدردنیایمدرناست  .
بی
بیتوجهی مدنی "به آن
توسعه یافته این دنیا برمیخیزد و زیمل و گافمن نیز تحت عنوان"  
اشاره داشته اند«.به  ور مثال تصور کنید سوار اتوبوس و یا تاکسی هستیم و کنار دستیمان
مشغولمطالعهیکتابیاست،بازهمرفتارمعمولایناستکهبهصفحهبازکتاباوسرو

ایموبدنهایماندرمجاورتیکدیگرقرارگرفته،


نکشیمویادرحالیکهکناریکدیگرنشسته
توانیمبهگونهایرفتارکنیمکهاین«کنارهمنشینی


کند،تاجاییکهمی

یحکممی
آداباجتماع
کهبهتماسبدنهایمانمنجرشدهاست)رابراییکدیگردرحالتیکامالمحووکم

اجباری» (
رنگ جلوه دهیم؛  وری که حضور فیزیکیمان برای بغل دستی« ،به مثابه بدن یک انسان»
دورادوروبامالحظهیبا

یارتباطگیری 


توانیمازنحوه

بازدرمثالیدیگرمی
احساسنشودو 
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Involvemen
2. Civil Inattention
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شودحدباالیارتباطهمانسالموعلیکهایتشریفاتی

همسایگانیادکنیمکهاحتماالًسعی 
می
و کلیشهای باشد ،بیآنکه فرصت و یا نیازی به ارتباط گیری بیشتر داشته باشیم و یا اصال
بیتفاوتیمدنی»را
البتهاینگفتههابهاینمعنانیستکهنشود« 

ضرورتیبرایاینکارببینیم.
درشهرهایبزرگزیرپاگذاشتوفرضاًباهمشهریانیکهنمیشناسیمرفتاریبهدورازآداب
توانآنراحذفکرداماباپرداختهزینهای

اجتماعیخاصشهرهایبزرگراداشت.مطمئناًمی
سنگین(».روحی)8913،
نوع دیگر بی تفاوتی ،فقدان حس همدردی است ،بسیار زمانی که شنیده میشود که کسی
تصادفکردهوچونکنارخیابانپرتشدهوکسیاورابهبیمارستاننرساندهفوتکردهاست،
یا حوادثی مانند حادثهی میدان کاج یا حادثهی خودسوزی میدان انقالب  ...بر این اساس
توانگفت،بیتفاوتیحالتیاستکه ماباخودمانفکرمیکنیمحتماکساندیگریوظیفهو


می
بیاعتناییافراد یا گروههایجامعه به
مسئولیتدارند.وضعیتا رافبرایماناهمیتی ندارد .
مشکالت یکدیگر وهمچنین به مسائل و مشکالت جامعه ،که معموال از بیگانگی اجتماعی،
حساسعدماثربخشی،نارضایتیوعدماعتمادنسبتبهدیگرانناشیمیشود،باعثایجادنا

ا
هنجاریهاییدرساختاراجتماعخواهدشد .اینعواملرفتهرفته،افراداجتماعراکهبهعنوان

عناصر تشکیل دهنده همان اجتماع به شمار میآیند نسبت به موضوعات و مسائل اجتماعی
بدبین و نسبت به آینده ناامید و انزوا  لب خواهد کرد .فردی که نسبت به جامعه احساس
بی تفاوتیکند،احتمالداردکهازهمهانواعمشارکتکنارهگیریکردهوبهصفافرادیکه

کامالًبیتفاوتهستندبپیونددویااینکهدرسطوِمختلفجامعهمشارکتفعالنداشتهباشد.
مفهومبیتفاوت یاجتماعیبامفهومبیگانگینیزتفاوتداردونبایدبهجاییکدیگربهکار

بیگانگیمبیننوعیاحساسبیقدرتیوتنفرازخودومردممیباشدکهکنیستون8آنرا

بروند«.
عکس العملی تعریف میکند که نسبت به تنفرهای جمعی ،فشارهای اجتماعی و زیانهای
تاریخیمیشودوبهدنبالآنبرخیازاینافرادمتمایلبه  ردجامعهیخود شدهومسیر

مشخصیرابرایخودتشکیلمیدهند...میچلنیز،بیگانگیرابهمعنایانفصال،جداییوعدم

پیوندذهنیوعینیبینفردومحیطپیراموناو (یعنیجامعه،انسانهایدیگروخود) تعریف
میکند(.محسنیتبریزی.)9 2893 ،

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Keniston
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معموال جامعهشناسان در تعریف بیتفاوتی غالبا به عوامل اجتماعی اثرگذار در بیتفاوتی
ها،هنجارها،نهادها،نقشها،یابطورکلیساختاجتماعی،


اشارهدارندوعواملیمانندارزش
رادربروزپدیدهمهممیدانند.روانشناسانبه

قشربندی،پایگاهاجتماعیاقتصادی،قومیتو...
عوامل فردی نظیر انگیزه ها ،قابلیتهای فردی ،عزت نفس ،عالقهمندی ،احساس اعتماد،
احساس اثرگذاری ،احساس کارایی و ...نظر دارند؛ اقتصاد دانان به شرایط و بسترها و
ظرفیتهایاقتصادیجامعهو فرد (درسطوِکالنوخرد)ورفتارهایاقتصادیافراد توجه

نشانمیدهند،اندیشمندانسیاسیمعموالبهشکلحکومت،چگونگیتوزیعقدرت،ساخت

ها،احزاب،گروههایسیاسیو...توجه


هایدموکراسی،اپوزیسیون

نبودمشخصه
قدرت،وجودیا
دارند»(مسعودنیا)861-86328911،
عهشناسان
«در تبیین بی تفاوتی اجتماعی که غالبا با تعبیر بیگانگی اجتماعی در نظر جام 
کالسیکیادشدهاست،زیملبهخصلتزندگیشهرینوین (ممتاز،)8933،دورکیمبهپدیدة
آنومیوضعفهنجاریدرجامعةمدرن (توسلی،)891 ،تونیسووبربهگسترشکنشهای
مبتنیبرعقالنیتمدرن (وبر،8931،مارکس)8939،بهانزوایکارگرانبهدلیلخصلتتولید
داری،وزنانیکیوتامسدرنظریةنظامگسیختگیاجتماعیبهمسئلهیضعفهنجارها

سرمایه
(توسلی)891 ،اشارهکردهاند( ».صداقتیفرد«)328931،مارکس،الیناسیونرا«بیگانگی»8و
«بیگانه بودن با خویش» معنی میکند و آن را فراق انسان از فرآورده خویش ،از خویشتن
یخویشوسرشتخویشمیداند( .مارکس«)891-8 32891 ،منظورمارکس


خویش،جامعه
ازخودبیگانگیایناستکهانسانخودرامانندکارگزارینمیبیندکهبرپایهیدروخودش

از جهان عمل کند  ،بلکه جهان ( بیعت ،دیگران و خود او) برای او بیگانه اند» .
(کوزر)1182891 ،
مارکس (  )898-18912891صرفاازبیگانگیانساناز  بیعتسخننمیگویدبلکهبه
چهار جنبه عمده این مفهوم اشاره دارد- 82انسان از  بیعت بیگانه شده است  -از فعالیت
خودشبیگانهشدهاست(-9ازوجودنوعیخویشبیگانهشدهاست-1.انسانازانسانبیگانه
شدهاست (ازسایرانسانها).شیءیامحصولکاردرمقابلکاربهعنوانچیزیبیگانهوقدرتی
مستقلازتولیدکنندهقدعلممیکند.محصولکاردرشیتجسمیافتهوعینیتیافته،اماواقعیت

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Estrangement
2. Entfremdung
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یافتگیکارعینیتیافتنآناست،واقعیتیافتگیبهشکلازدستدادنواقعیت،عینیتیافتن
بهشکلازدستدادنشیءوبندگیدربرابرآنبهشکلجدایییابیگانگیپدیدارمیگردد.
مینویسد«بیگانگیاجتماعیاحساسیاوضعیتیاستکههر
ملوینسیمن )3192 :8333(8
فرد در رابطه با خود،دیگران و جامعه به اشکال گوناگون2احساس بیقدرتی،احساس
بیهنجاری  ،احساس بیمعنایی ،9انزوای اجتماعی ،1تنفر فرهنگی 3و تنفر از خود را بروز

احساسبیهنجاریوضعیتیاستکه یآنفردباسطحباالییازانتظاراین

میدهد.ازدیداو«
را بر خود متصور میدارد که نزدیک شدن به اهداف مورد دلخواه ،تنها در گرو اعمال و
رفتارهاییاستکهازنظراجتماعیمقبولوپسندیدهنیستند(».همان)3112
«آبرل در بیان عوامل سقوط جامعه از تهدید «بی تفاوتی» ،سخن میگوید( .ریتزر،
لیپستولرنربیتفاوتیاجتماعیرانقطةمقابلمشارکتاجتماعی-سیاسی

.)8 1-8 328911
قرارمیدهند.رابرتدال ( 893؛)8319بادستهبندیافرادجامعه،بردالیلپیدایش بقةبی

تفاوت تاکید میکند .او در تبیین بی تفاوتی و مقوله نزدیک به آن یعنی مشارکت در جوامع
جدید،قضایاییمشابهباجامعهشناسیتبادلیرامطرِمیسازد،یعنیهمانگونهکهدرروابط

میانافراد،مادیاتتبادلمیشوند،فراشدهاییمانندعالئقاجتماعیودوستیهانیزبایکدیگر
درواقعمیتوانشرایطموثربرشکلگیریمشارکترابه ورمعکوسجهت

مبادلهمیشوند .
روشنسازیمفهومبیتفاوتیاجتماعیبهکاربرد.

معموالازویژگیهایجوامعتوسعهنیافتهرافقدانهمدلی ( ) empathyگویند ،اینکهافراد

تواناییهمدلیبا نقشهایی درمراتبمنزلتییا بقهای دیگررا ندارند .اگربتوانیمتحلیل
بلندمدتکنیموهمهچیزرا درساختارهایخودبسنجیم،منفعتقلیلدردسترسرابخا ر
منفعتکثیردورترنپذیریم،متصفبهاینصفتشدهایم .بقنظرلرنروراجرزدرجوامع
توانبیتفاوتی


موردمی
گذارکمتراینصفتدرمیانجوامعجاافتادهاست .درواقعدراین 
یمقابلهمدلیدانست.


رانقطه
()apathy
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Melvin Seeman
2. Normlessness
3. Meaningless
4. Social Isolation
5. Culture Estrangement
6. Aberl
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جدای از دیدگاههای موجود ،بیتفاوتی اجتماعی را میتوان در دو شکل کنش و  واکنش
ارزیابیو تعریفکرد.درعلمفیزیکهرکنشیراواکنشیاست.برایمثالاگر توپیرابه
رفزمینپرتابکنیمدراثرواکنش زمینتوپبه رفباالیعنیدرجهتعکس حرکت
خواهدکردوهرچهنیرویکنشیعنیپرتابتوپبه رفزمینبیشترباشدواکنشزمین
بیشترخواهدبودوبایکمعادلهسادهمامیتوانیمبادرنظرگرفتنزاویهونیرویپرتابتوپ

واکنشزمینیعنیحرکتتوپبهسمتمخالفرامحاسبهکنیم،کنشیکرفتارهدفمنداست
کند،بنابراینبیتفاوتی


کندقابلیتاجراپیدامی

کهبراساسهنجاریکهفرهنگآنراتعیینمی
علیرغم اینکه یک مسئله منفی است اما تابعی از قواعد است و اهدافی در آن مستتر است.
بنابراینفرد بیتفاوتاوالاهدافی دارد.درواقع در ابتدا بایدبررسیکنیمکهچگونهاو برای
واکنشرامیتوان،کنشیتعریف

رسیدنبهاهدافخودبهیکراهناصوابدستزدهاست«.

کردکهنهلزوماناشیازچارچوبیعقالنیوفکرشده ،بلکهحاصل،پاسخیعا فی،احساسی
هادرزنجیرههایی

واغلب«خودکار»ودستکم«خودانگیخته»بهکنشی دیگرباشد  .واکن 
ش
گیرندکهمیتواننددائماتداومیابند  .بدینترتیب،هرکنشیممکناستبه


پیوستاریقرارمی
چرخههای با ل عموما چنین پیوستارهایی را در معنایی آسیبشناختی

دیگر منجر شود .
میسازند(».فکوهی)8931،

به ورکلیبیتفاوتیرامیتواندرانزوا،خودگراییفرصت لبانه،بیتوجهیبه رِهای
مدنی و عدم مشارکت در  رحهای اجتماعی،سیاسی نیز مشاهده کرد .از این منظر میتوان
بیتفاوتیسیاسی،همریشه«حسی»دارد
تفاوتیرابهدونوعبیکنشیوبدکنشیتعبیرکرد « :


بی
،مابادوعارضهروبهروهستیم2یکی،حساسیتنداشتن

وهمریشه«حرکتی».درعرصه«حسی»
کند؛یعنیجامعهدچاربیحسی

بیحسی»کهعمدتادرعرصهخبروکسبا العبروزمی
یا« 
میشود و به «خبر»هایی که در سرنوشتش تأثیرگذار است ،حساسیت ندارد و برایش فرقی

؛بهاینمعناکهحساسیتدارد،اماگیرندههایشدچار«بدحسی»استو

نمیکند.دوم«،بدحسی»

هاتوجهنمیشودوبهجای

بهدرستیدریافتنمیکنند.بهعبارتدیگر،بهدرستیبهاولویت

کهبرایشمهمباشدقانونیکهدرمجلسمیگذرد،چهتأثیریدارد،توجهشبهاینجلب


این
هاییبرایشمیآورد؛یعنیهمهچیزیک


شودکهاینقانون،چهامتیازاتوجوایزیاشانس

می
رغبتفردیوشخصیدارد؛بنابراین،شکافبیناوومقدراتکشوریاشکافبینسرنوشت
حالدرپیاینبیحسیوبدحسی،دونوعواکنش

فردوسرنوشتملیبهوجودمیآید«».
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داریم؛ یکی بیواکنشی؛ یعنی کاری به هیچ چیز ندارد .در تاریخ ایران در زمانهایی این
شیراداشتهایموگاهیدرموقعیتبدواکنشیهستیم؛یعنیسیستمحسیجامعه،تمام

بیواکن

ها،گزینشیعملمیکند


انگاربخشیازآنتعطیلاستودردریافتپیام
عیارعملنمیکند.
وقتی جامعه بدواکنش میشود ،واکنشهای آن یا منفعالنه (آنومیک و ناهنجاری) است یا
ونههای مقاومتگرایانه در شرایطی است که احساس نسبت به حاکمیت،
مقاومتگرایانه .گ 

نمیکند ،اما با بسیاری از
احساس عدم مشروعیت است .البته ظاهرش این است که کاری  
هایگوناگونازقانونفرارمیکند؛


مثالبهروش
ها،تالشمیکندواکنشنشاندهد.


کارنکردن
ضربهمیزندیاهنجارهایاجتماعیرامیشکند،دربرخورردیسطحی،گمان

دهد ،
مالیاتنمی 

میشودجامعهنیازبهآموزشدارد،ولیواقعیتآناستکهجامعهمیداندوخودرابهندانستن
میزند،واکنشمنفییامقاومتگرایانهنشانمیدهد(.پورنجاتی.)89162
یبیتفاوتیاجتماعیدرایران" باتاکیدبرشهرتهران
پژوهشیدرباره 

درپژوهشیباعنوان"
(محسنیتبریزیوصداقتیفرد،)8931،سنجشهمبستگیاینمتغیربامتغیرهایقومیت،شغل،و
تحصیالت؛تحقیقاتحاصلهنشاندادبیتفاوتیاجتماعیدرشهروندانتهرانیدرمیزانیباالتراز
حدمتوسط وجودداردوسطح آنبهترتیب بانوساناتپنجمتغیرالتزاممدنی،فردگرایی،بی
هنجاری،رضایتاجتماعی،ومحرومیتنسبیتغییرمیکند.
در تحقیقی دیگر با عنوان "بررسی بی تفاوتی و نوعدوستی در جامعه شهری ایران و
اصلهنشانداددرمواجههباحالتهای

عواملمؤثربرآن"کالنتریوهمکاران،)8916،نتایجح
اضطراری 33/9ازشهرونداننوعدوستو 1/3درصدبیتفاوتند.بهعالوهگروهنوعدوست
درمقایسهباگروهبیتفاوتدارایهمدلیبیشتر،مسئولیتپذیریبیشتر،وتحلیلهزینه–
پاداشکمتراست.

فرضیات تحقیق
باتوجهبهمطالعاتموجود،پژوهشحاضرفرضارتباطبیتفاوتیاجتماعیبامتغیرهایزیررا
سنجیدهاست2
-8اعتماداجتماعی.
خوداثربخشیاجتماعی-9رضایتاجتماعی
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-1تقدیرگرایی
احساسبیهنجاری(آنومی)

-3
احساسبیعدالتی

-6
متغیرهایزمینهای

-3
-1وسایلارتباطجمعی

در جستجوی مدل تحلیل

در مدل باال متغیر بیتفاوتی اجتماعی را متغیری وابسته  و متغیرهای زمینهای و وسایل
ارتباطجمعیدارایارتباطمستقیموغیرمستقیمبابیتفاوتیاجتماعیفرضشدهاست.منظور

از ارتباط غیرمستقیم تاثیر این دو متغیر بر روی عواملی چون بیهنجاری،اعتماداجتماعی،
تقدیرگرایی،احساسبیعدالتیاجتماعیواحساسخوداثربخشیمیباشد.

رضایتاجتماعی،
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روش مطالعه
بهاقتضایموضوعوماهیتتحقیقازروشکمیاستفادهشدهاست،ازآنجیاکیهدرمطالعیات
توسعهبدونانجامتحقییقکیفیی،شیناختحاصیلازجامعیهنیاقصوسیطحیخواهیدبیود،
روشهایگوناگونکیفیمیتواندسطحا العاتقابلتعمیمحاصلازروشهایپیمایشراکمی
عمقبخشیدهوا العاتجانبیزیادیراگیردآورد؛ بیدینجهیتازتکنییکهیایمشیاهدهو
مصاحبه...تاحدممکناستفادهشدهاست.برای تعیین اعتبار ابزاراندازهگیری از اعتبار صیوری
(شناسایی اعتبار شاخصهایا معرفهای پژوهشاز ریق مراجعه بهداورانومتخصصان)اسیتفاده
شدهاست.برایا مینانازاعتبارصوریپرسشنامه،ازتکنیکتحلیلعیاملی(شیاخصkmoو
آزمونبارتلت)نیزاستفادهشدهاست.همچنیناعتبار،پاییاییوسییلهانیدازهگییرینییزاز یرق
آزمونمجدد،تکنیکفرمهایموازی،

مختلفموردبررسیقرارمیگیردازجمله2روشآزمون–
روشنصفبهنصفکردن،روشکودر–ریچاردسونوروشآلفایکرونباخ)
یآماریدرجامعهیشهریوهمروستایی،افرادباالی81سالدرنظر


دراینتحقیقنمونه
گرفته شده است ،چرا که سن مشارکت اجتماعی مورد نظر تحقیق بیشتر توسط افراد باالی
81سالصورتمیگیرد؛.برایتعیینحجمنمونهدراینتحقیقباتوجهبهامکاناتوهزینهها
جهتتکمیلپرسشنامهازفرمولنمونهگیریکوکرانکهدرزیرمیآیداستفادهشدهاست2

حجمنمونهدرشهر2
819

)(2675 )(1.96 )2  (0.5)(0.5

)(2675 )(0.07 )2  (1.96 )2 (0.5)(0.5

=n

حجمنمونهدرروستا2
863

)(1116 )(1.96 )2  (0.5)(0.5

)(1116 )(0.07 )2  (1.96 )2 (0.5)(0.5

= n

براساسفرمولباالحجمنمونهدرشهر819نفرودرروستا 863نفرمیباشدکهمادراین
برایانجامکارنمونهگیریبامراجعهبهناحیهی

تحقیقهرکدامرابه 11فردافزایشدادیم.
وهمچنینسامانهیآماروا العرسانی (درشهر)ودفتردهیاریو

شهرداریمنطقهی 6

1
شورای اسالمی روستا  و همچنین سامانهی آمار و ا الع رسانی (در روستا) ابتدا  اقدام به
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نمونهگیریبهروشسهمیهایوسپسبعدازمشخصشدنتعدادسهمیهزنانومردانبه

نمونهگیریسیستماتیکجهتانتخابافرادموردآزمونپرداختیم


درنمونهگیریسیستماتیک(درشهر)نیزابتداباروشتصادفیسادهدرشهرازمیان89نفر
اولیکنفرراانتخابکردهسپسباانتخاباولینفردبهعنوانمبنایکار (عدد)1سیزدهنفر
سیزدهنفرجلورفتهوافرادنمونهرامشخصکردیم.


2675
=8939
200

فاصلهینمونهگیری

=

ودرروستابعدازتهیهلیستافرادروستاازدهیاریوشورایاسالمیروستا،نیزبااستفاده
ازنمونهگیریسیستماتیکازمیان6نفراولیکنفرراانتخابکردهسپسباانتخاباولینفرد
بهعنوانمبنایکار(عدد)3ششنفرششنفرجلورفتهوافرادنمونهرامشخصکردیم.
1116
=3331
200

فاصلهینمونهگیری

=

تعريف عملیاتی متغیرها
ابتدابهتعریفمتغیروابستهیعنیبیتفاوتیاجتماعیمیپردازیم2

محققانی چند ،بی تفاوتی اجتماعیرا درمعناینظریمترادف با عزلت گزینی ،بی عالقگی و
عدممشارکت افراد در اشکال متعارف اجتماعی معنا کردهاند.درتعریفعملیاتیاینتحقیق،
نخستبیتفاوتیدرمعنای"به

بیتفاوتیبرمبنایسهشاخصموردتوجهقرارگرفتهاست2

ومسئولزندگیخودبودن،دومبیتوجهینسبتبهپیرامونازنیازمندان

فکرخویشبودن" 
گرفتهتااموالعمومیوسومبی توجهیبهمسائلکالنوکشوریازجملهنمایندگاندولتو

مجلسو....
در فرضیات تحقیق ،عوامل زير ،بعنوان متغیرهای مستقل فرض شده اند:
اعتماد اجتماعی«:به لحاظ نظری مفهوم اعتماد اجتماعی مهمترین بعد سرمایه اجتماعی است.
جامعهشناسی مانند دورکیم ،وبر ،تونیس ،مهمترین

اعتماد ،نظم ،همبستگی در اندیشه کالسیکهای
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مفاهیم بودهاست.درتعریفعملیاتیاینپژوهش،اعتماداجتماعیبادوشاخصموردسنجش
قرارگرفت2نخست«اعتمادعمومی»کهدرارتباطباتعامالتاجتماعیبامردمازجملهاعتماد
به دیگران ،امانت دادن  ...مورد بررسی قرار گرفته ست و دوم «اعتماد به نهادها » از جمله
اموزشپرورش،درمانگاههاوتعاونیهاوغیره.
احساس رضايت اجتماعی :رضایتاززندگیتاحدزیادیبستگیبهشرایطفردیدارد،
اماتأثیرعواملاجتماعیدرافزایشیاکاهشآنبسیارمؤثراست.جامعهازسوییبهوجود
آورندةشرایطیاستکهمیتواندفردرابهسویتحققاهدافوآرزوهایفردیسوقدهدو
از سوی دیگر زمینه ساز تحقق فضایی است که فرد می تواند به کنش متقابل و ارتباط با
همنوعانیکهباعثایجادآرامشوامنیتویبراییکزندگیمناسبباشند،مبادرتورزد؛
رضایتکلیاززندگی،ترکیبیازشرایطفردیواجتماعیاستودرواقعخودنشانهایاز
نگرشهایمثبتنسبتبهجهانومحیطیکهویرافراگرفتهودرآنزندگیمیکندمی
باشد.دراینتحقیق،احساسرضایتاجتماعیبرمبنایدوشاخصمحوریرضایت فردی
سنجیده شدهاست2نخست،آنچهمربوطبهزندگیفرد،مسکنومحلزندگیو...اوستو
دومرضایتازاوضاعاجتماعیازجملهزندگیدرکشور،امکاناترفاهیوفرهنگیجامعه.
احساس خود اثربخشی اجتماعی :اين مفهوم ،مقابل واژه بیقدرتی است « احساس
بیتأثیر باشد و نتایج مورد انتظار او
بیقدرتی زمانیوجودداردکه فرد احتمالمیدهد که عملش 

را برآورده نسازد» (محسنی تبریزی .)63 2893 ،احساس خوداثربخشی اجتماعی در تعریف
عملیاتیاینتحقیق،برمبنایگویههاییازجمله«مشارکتدراموراجتماعی»«،عضویتدر
انجمنها»« ،احساس کارا بودن در تصمیمات اجتماعی» و « باور به عدم واگذاری صرف
تصمیماتبهدولتمردان»سنجیدهشدهاست.

آنومییابیهنجاریبهوضعیتیا القمیشودکهدرآنهنجارهای

بی هنجاری (آنومی):
اجتماعینفوذخودرابررفتارفردازدستمیدهد.رابرتمرتنمفهومآنومیرابهفشاری

ا القمیکندکهوقتیهنجارهایپذیرفتهشدهباواقعیتاجتماعیدرستیزقرارگیرندبررفتار
اعتقادبهبیتاثیررای

هنجاریبرمبنایگویههاییازجمله"


دراینتحقیق،بی
افرادواردمیآید.

و نظر مردم در تصمیمات کشوری"" ،فقدان نظم و باور به بهمریختگی شرایط اجتماعی"،
"مبهمدانستنآینده"،موردبررسیقرارگرفتهاست.
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تقديرگرايی« :تقدیرگراییدروفردنسبتبهعدمتواناییاشدرکنترلآیندهاست.فرد
سرنوشتگرامعتقداستسرنوشتاوازقبلتعیینشدهاستوقادربهتغییرسرنوشت

خویشنیست،درسرنوشتگراییمفرطهمهیاموروپدیدههادرزندگیآدمیبهنیروهاو
عواملفوقانسانیومتافیزیکنسبتدادهمیشودوهرچیزیاززندگیفردمبتنیبرشانسو
اقبالوتصادفوسرنوشتاستبهگونهایکهفردهیچنقشیدربسیاریازامورومسیرهای
زندگیخودندارد(».محسنیتبریزی)88128963،
دراینتحقیقتقدیرگراییبرمبنایشاخصهاییازجمله«اعتقادبهسرنوشت»«،شانس»و

«باوربهتاثیرتالشافراد»موردسنجشقرارگرفتهاست.
احساس بیعدالتی :در اینجا با استناد به تحقیقات پیشین احساس بیعدالتی اجتماعی بر
مبنای گویه هایی از جمله «اعتقاد به اجرای صحیح قوانین کشوری در برخورد با تخلفات
اداری»« ،باور به توزیع  عادالنه خدمات و رفاه در تمام قشرها»« ،اعتقاد به اجرای
شایستهساالری»و....موردسنجشقرارگرفتهاست.
جدول  :ضرايب پايايی گويه ها برای ساخت سنجة اندازه گیری بی تفاوتی اجتماعی
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يافتهها
الف) يافتههای توصیفی
نمونهآماریموردمطالعهدراینپژوهششاملجمعیتبیاالی81سیالدرشیهروروسیتابیوده
استکهدرذیلبهتوصیفویژگیهایجمعیتشناختیدوگروهپرداختهشدهاست.
جدول  .3ويژگی های جمعیتشناختی پاسخگويان
شهر
متغیرهای جمعیتشناختی

روستا

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

مطلق

مطلق

مطلق

مطلق

مرد

78

39.0

90

45.0

زن

122

61.0

110

55.0

جمع

022

022

200

100.0

4- 2

68

34.0

46

23.0

2- 3

83

41.5

55

27.5

32-9

25

12.5

58

29.0

92-1

15

7.5

12

6.0

12- 1

9

4.5

22

11.0

7

3.5

جمع کل

200

100.0

200

100.0

مجرد

128

64.0

56

28.0

وضعیت

متاهل

66

33.0

143

71.5

تاهل

مطلقه

6

3.0

1

.5

جمع کل

200

100.0

200

100.0

بی سواد

2

1.0

41

20.5

زير ديپلم

24

12.0

96

48.0

ديپلم

49

24.5

34

17.0

فوق ديپلم

41

20.5

19

9.5

لیسانس

67

33.5

10

5.0

تكمیلی

17

8.5

جمع کل

200

100.0

جنس

سن

 1به باال

تحصیالت

200

100.0
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ادامه جدول  .3ويژگی های جمعیتشناختی پاسخگويان
شهر
متغیرهای جمعیتشناختی

اشتغال

روستا

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

مطلق

مطلق

مطلق

مطلق

بیكار

21

10.5

22

11.0

دانشجو

97

48.5

14

7.0

شاغل

64

32.0

88

44.0

بازنشسته

7

3.5

13

6.5

خانه دار

11

5.5

63

31.5

جمع کل

200

100.0

200

100.0

زير 155555

57

28.5

93

46.5

از 500هزار تا

107

53.5

79

39.5

از 1000.000تا

32

16.0

28

14.0

1.000.000

درآمد

1.500.000
باالی 1.500.000

4

2.0

200

100.0

جمع

200

100.0

93

46.5

تعدادزناندرمنا قموردمطالعهبیشترازتعدادمردانبود.بههماننسبتدرنمونهگیری
درمنطقهیشهری

اکثریتافرادموردمطالعه،زنانبودهاند.

نیز،سهمزنانافزایشیافتهاست.
محلهی قزل قلعه) %93مردان و  %68را زنان تشکیل داده و در منطقهی روستایی (نظام آباد
( 
رازنانتشکیلدادهاند.

اسالمشهر)%13مردانو%33
در منطقهی شهری  کم سن ترین پاسخ دهنده 83ساله و بزرگ سالترین فرد 63ساله که
ودرمنطقهیروستاییکمسن

عمدهپاسخگویاندردستهسنی 1تا 96سالقرارداشتهند.
ترین پاسخدهنده81سالهوبزرگسالترینفرد31سالهبودهاستکهعمده پاسخگویاندر
دسته16تا93سالقرارداشتند.
یپاسخگویاندرشهرمجردودرروستامتاهلبودهاند.


عمده
متغیر میزان تحصیالت را در قالب 6مقوله (بیسواد،زیر دیپلم ،دیپلم ،فوق دیپلم ،لیسانس،
بقهبندی کردیم که در منطقهی شهری عمده پاسخ گویان دارای مدرو
تحصیالت تکمیلی)  
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لیسانسوسپسدیپلمولیدرمنطقهیروستایینتایجحاصلهنشانمیدهدکهعمدهپاسخگویان

زیردیپلمبودهاند.

ا العاتوضعیتاشتغالرانیزدر3ردهاصلی(بیکار،دانشجو،شاغل،بازنشستهوخانهدار)
یشهریعمدهیپاسخگویاندردستهدانشجویانوسپسشاغلین


ایمکهدرمنطقه

تقسیمکرده
یروستاییعمدهپاسخگویاندردستهشاغلینوسپسخانهدارقرارداشتهاند.


ودرمنطقه
محلهی قزل قلعه) نشان میدهد بیش از 11درصد از پاسخ گویان در حد
در شهر تهران ( 
اند؛درمحلهیقزلقلعه%11درصدازپاسخگویان،

متوسطبهباالدارایبیتفاوتیاجتماعی

میزانبیتفاوتیاجتماعیشاندرحدباالو%9633آناندرحدمتوسطبودهاست.

و همین  ور در روستای نظام آباد اسالم شهر بیش از 31درصد از پاسخ گویان در حد
متوسطبهباالدارایبیتفاوتیاجتماعیبودهند..


ب) يافتههای تحلیلی
هدفپژوهشبررسیتاثیراعتماداجتماعی،احساسرضایتاجتماعی،تقدیرگرایی،بیهنجاری

اجتماعی(آنومی)خوداثربخشیاجتماعی،احسیاسبییعیدالتیاجتمیاعی،ابزارهیایارتبیا ی
(رسانهها،اینترنت،ماهوارهو)...ومتغیرهایزمینهایبربیتفاوتیاجتماعیبودهاست.
جدول .9بررسی رابطه متغیرهای زمینه ای و بیتفاوتی اجتماعی در شهروروستا
روابط میان متغیرهای مستقل با وابسته


متغیرهای
زمینهای

آزمونرابطهبینجنسوبیتفاوتی

اجتماعی
آزمونرابطهبینسنوبیتفاوتی
اجتماعی
آزمونرابطهبیناشتغالوبیتفاوتی
اجتماعی
آزمونرابطهبینتاهلوبیتفاوتی

اجتماعی
آزمونرابطهبینمیزانتحصیالتو
بیتفاوتیاجتماعی

آزمونرابطهبینمیزاندرآمدو
بیتفاوتیاجتماعی

استفادهازوسایلارتبا یوبیتفاوتی
اجتماعی

سطح معناداری

sig

آزمون آماری يا روش
همبستگی

شهر

روستا

آزمونt

0.644

0.000

پیرسون

0.191

0.000

Fو شفه

0.262

0 .009

F

0 .145

2 .490

F

2 .453

0.120

پیرسون

0.311

0.320

پیرسون

0.000

0.000
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جدول .1بررسی رابطه میان عوامل اجتماعی نام برده شده و متغیر بیتفاوتی اجتماعی در شهروروستا
روابط میان متغیرهای مستقل با وابسته



آزمونرابطهبیناعتماداجتماعیو
بیتفاوتیاجتماعی

آزمونرابطهبینرضایتاجتماعیو
بیتفاوتیاجتماعی


متغیرهای مستقل

آزمونرابطهبینبیهنجاریاجتماعیو

اصلی

بیتفاوتیاجتماعی

آزمونرابطهبینتقدیرگراییوبیتفاوتی

اجتماعی
آزمونرابطهبیناحساسبیعدالتیاجتماعی

وبیتفاوتیاجتماعی

آزمونرابطهبیناحساسخوداثربخشیو
بیتفاوتیاجتماعی

استفادهازوسایلارتبا یوبیتفاوتی
اجتماعی

آزمون آماری يا روش
همبستگی

سطح معناداری
sig

شهر

روستا

پیرسون

0.000

0.000

پیرسون

0.001

0.000

پیرسون

0.000

0.001

پیرسون

0.050

0.998

پیرسون

0.000

0.000

پیرسون

0.909

0.086

پیرسون

0.000

0.000

اهمیافتههایتحقیقبهقرارزیراست2
ارتباطسنوبی تفاوتیاجتماعی درشهر واضحوروشن نبودهاستولی درروستااین

-8
ارتباطتاییدشدهاست،بدینمعناکهدرروستاهرچهقدرسنباالتررفته،میزانبیتفاوتی

اجتماعینیزبیشترشدهاستکهاینموضوعباتوجهبهاینکهانسانهادرجوانیازنشاط
بیشتری برخوردار هستند و انگیزههای بیشتری دارند درنتیجه بیتفاوتی اجتماعی کمتری
دارندمعنیدارمیباشد.
 ارتبا یمیانوضعیتاشتغالوبیتفاوتیاجتماعیدرشهردیدهنشدهاستولیدرروستااین چنین ارتبا ی وجود داشته ،بدین معنا که در روستا ،افراد شاغل نسبت به بقیه و با
نسبتکمدارایبیتفاوتیاجتماعیبیشتریهستند،وشایدبتواناینگونهتعبیرکردکهافراد
درهنگامشاغلبهکاریبودنبیشترازدیگرانوقتشانپرخواهدبودوبهعلتدغدغههای

ترخواهندبوددرنتیجهبیتفاوتیاجتماعیبیشتریرانشاندادهند.


ری،محافظهکار
کا
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 -9ارتبا ی مشخص میان وضعیت تاهل ،جنس  ،وضعیت تحصیلی و درآمد و بیتفاوتی
اجتماعی نه درشهرو نهدرروستادیده نشدهاست،بدینمنظورکهبیتفاوتیاجتماعی
وابستهبهاینعواملنبودهاست.
هانشاندادهاستمتغیربیتفاوتیاجتماعیتابعیازمتغیرهایاعتماداجتماعی،رضایت

 -1
یافته
اجتماعی،بی هنجاری اجتماعی،میزان تقدیرگرایی و میزان احساس بیعدالتی بوده است؛
بدینصورتکههمدرشهروهمدرروستاهرچهمیزاناعتماداجتماعیباالتربوده،میزان
ارتباطمعکوسمیانبیتفاوتیاجتماعیواعتماد

بیتفاوتیاجتماعیکاهشیافتهاست( .

هایاجتماعیمیباشد،هرچه


هایسرمایه

،درواقعاعتماداجتماعیکهازشاخص
اجتماعی)
تفاوتیاجتماعیکاهشمییابد.


بیشترباشدبی
هم در شهر و هم در روستا هرچه میزان رضایت اجتماعی باالتر بوده است ،بیتفاوتی
ارتباطمعکوسمیانبیتفاوتیاجتماعیورضایتاجتماعی)،به

اجتماعیکاهشیافتهاست( .
صورتیکههرچهقدراحساسرضایتافرادازمحیطواوضاعزندگیشانبیشترباشدبههمان
شودوبیتفاوتیاجتماعیآناننسبتبهمحیط ا راف


میزاناحساستعلقآناننیزبیشترمی
کاهشمییابد.

هرچهقدرفاصلهیمیاناهداففردوراههایرسیدنبهآناهدافبیشترباشدافراددچار

تفاوتیاجتماعیآنانافزایشمییابد.


شوندودرنتیجهبی

هنجاریبیشتریمی

بی
درشهرهرچهمیزانتقدیرگراییباالتربودهاست،میزانبیتفاوتیاجتماعینیزافزایشیافته

ارتباطمستقیممیانبیتفاوتیاجتماعیوتقدیرگرایی)یعنیهرچهقدرفردمعتقدبه

است( .
ایندیدگاهباشدکههرچیزیاززندگیفردمبتنیبرشانسواقبالوتصادفوسرنوشتاست
بهگونه ایکهفردهیچنقشیدربسیاریازامورومسیرهایزندگیخودنداردوبهعنوان

کنشگریمنفعلوبیارادهتابعنیروهاییاستکهاورادرفکرورفتارهدایتمیکنند،درنتیجه

فرددچاربیتفاوتیاجتماعیبیشتریشدهاست.

عدالتیباالترباشد،میزانبیتفاوتیاجتماعی

همدرشهروهمدرروستاهرچهاحساسبی
تفاوتیاجتماعیواحساسبیعدالتی)


انبی
نیزافزایشمییابد(..ارتباطمستقیممی
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درشهرهرچهاستفادهازوسایلارتبا یبیشتربودهست،بیتفاوتیاجتماعیکاهشیافته
ست،ولیدرروستاهرچهاستفادهازوسایلارتبا یبیشترشدهست،بیتفاوتیاجتماعینیز
افزایشیافتهست.
درصدازواریانسمتغیربیتفاوتی

درواقعدرشهرحدود31درصدودرروستادرحدود31
اجتماعیاز ریقمتغیرهایمستقلتببینوتوجیهشدهاستومابقیمتعلقبهسایرمتغیرهایی
استکهدراینمطالعهلحاظنشدهاست.
در نمودار زیر مدل تحلیل مسیر عوامل موثر بر بیتفاوتی اجتماعی (شهر) نشان داده شده
است.


دارباالمدلنهاییتحلیلمسیربیتفاوتیاجتماعیرانشانمیدهددراینمدلمتغیرهای

نمو
اندواردشدهاندهمانطورکهکهجدولنشان


مستقلراکهدررگرسیونچندمتغیرهمعناداربوده
میدهدبیهنجاریبیشترینتاثیرمستقیمووسایلارتبا یکمترینتاثیرمستقیمرابربیتفاوتی

اجتماعیداشتهاند.

درزیرمدلتحلیلمسیرعواملموثربربیتفاوتیاجتماعی(روستا)نشاندادهشدهاست.
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نمودارباالمدلنهاییتحلیلمسیربیتفاوتیاجتماعیرانشانمیدهددراینمدلمتغیرهای

اندواردشدهاندهمانطورکهکهجدولنشان


مستقلراکهدررگرسیونچندمتغیرهمعناداربوده
میدهد بیهنجاری بیشترین تاثیر مستقیم و رضایت اجتماعی کمترین تاثیر مستقیم را بر
تفاوتیاجتماعیداشتهاند.


بی

نتیجهگیری و بحث
مثلخودسوزیدرمیدانانقالب،حادثهیمیدانکیاج(چیاقو

اتفاقاتیدرکشوررخدادهاست(
کشیدرانظارعمومی)،پروندهیقتلدانشجودرپلمدیریتو)...کیهمیتوانیدنشیانههیاییاز
رواجبیتفاوتیمردمیباشد؛نتیجهیکنظرسنجیتلفنی(مرکزمطالعاتوتحقیقاتهمشهری)
درارتباطباحادثهمیدانکاجبیانمیکند132درصدپاسخگویان،معنایبیتفیاوتیاجتمیاعیرا
اهمیتندادنبهمسائلاجتماعیبیانکردند 8.درصدبیتوجهیبهمشکالتشخصیدییگران،
8درصدبیمسئولیتیو88درصداهمیتقائلنشدنبهسرنوشتخودرابیتفاوتیاجتمیاعی
تلقیکردند.8
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=42946
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واکنشافرادنسبتبههرواقعهیاحادثهمتناسبباموضوعوریسکمداخلهمیتواندکامال

شهانسبتبهمداخلهدردرگیریخیابانی،دعوتبرایاهدایخون،
متفاوتباشد.مثالواکن 
کمکبهفردیکهبهدنبالآدرسیمیگرددومشارکتدریکجنبشاجتماعیممکناست

تفاوتمیتوانندنسبتبه


کامالمتفاوتباشد،اگرچهاینفرضهممحتملاستکهافرادبی
همهاینمواردتنهاناظریمنفعلباشند.درهرحالواکنشافرادنسبتبهرویدادهایاجتماعی
تاحدزیادیتحتتاثیرنگرشآنهانسبتبهقربانییانیازمند،جامعهو...است.
همدلی یا عدم همدلی ناظر نسبت به نیازمند سهم بسزایی در بیتفاوتی یا نوعدوستی او
دارد،بااستنادبهنظریهیلرنرهمدلیبهمعنایتواناییخودرابهجایدیگرانقراردادننقش
مهمیدرتوجهواعتناومشارکتافراددرحیاتاجتماعیدارد،مشخصاستکههرچهافراد
تواناییاینراداشتهباشندکهخودرابهجایدیگرانودرموقعیتآنهاقراردهندبههمان
میزان توانایی مشارکت ،نوعدوستی و توجه و اعتنای اجتماعی در آنها باالتر و به  بع میزان
بیتفاوتیاجتماعیدرآنهاکمترخواهدشد،بهعنوانمثالدرصورتوقوعیکفاجعه بیعیدر
ایران (به  ور مثال در زلزلهی اخیر آذربایجان) یا کشور دیگر ،ایرانیها نسبت به نیازمندان
تریداشتهاند.اگرناظرنسبتبهجامعهاحساسازخودبیگانگیداشتهباشد


ایرانیواکنشفعال
احساستنهاییوانزوا،بیمعناییوپوچی،

بهاحتمالزیادتمایلبهبیتفاوتیخواهدداشت.

هنجاریوبدبینیازنشانههایبیگانگیازجامعهاست.


بی
لزلزلهی

البتهایننکتهرونیزبایددرنظرگرفتکهدرمواقعبحرانیکمخطر (به ورمثا
اخیر اذربایجان) واکنش افراد بسیار متفاوتتر از زمانهای عادی خواهد بود و در نتیجه
میبایستمعیارماازبیتفاوتیاجتماعیچندگانهباشد(.یعنیدرمواقععادیودیگردرمواقع

بحرانی کم خطر  و در مواقع بحرانی پرخطر (مانند حادثهی میدان کاج)منفک از هم باشد).
همان ورکهآمارهانشاندادهشدهاستکمکهایارسالیبهاذربایجاندراینروزهانسبت
بهروزهایاولیه11درصدکاهشیافتهاست.
دراینتحقیقدوسوالزیررامطرِکردهایم2
"-8اگر در جادهای تصادفی رخ داده باشد و مقصر فرار کرده باشد و مجروِ در حالت
اورژانسیباشدشمامصدومرابهبیمارستانمیرسانید؟"
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اگردرحادثهایهمچونحادثه یمیدانکاج،شماحضورداشتید،آیابهمصدومکمک

 "میکردید؟"
اکثرپاسخگویانبهسوالاول پاسخآریوبهسوالدوم پاسخ خیردادهبودهاندوعدم
همخوانیسوالدومباسایرسواالتموجب حذفاینگویهشد.اینپاسخنشانازآندارد
کهمردمما در حادثه ایکهخطرناوباشدبهجانخودشانآسیببرسدو پلیسنیزحضور
ایندلیلدرادامهیتقسیمبندیماازانواع

جدیداشتهباشدخودبهتنهاییاقدامنخواهندکرد.
بیتفاوتیقابلبررسیاست.

بیتفاوتیاجتماعیراعالوهبر نگاهآسیبشناختی،بایدیکواکنشکلیمردمنسبتبه
ساختارهاوموقعیتهایاجتماعینیزدانست؛درواقعتمامعواملیکهدرباالذکرشدبرروی

باورها و نگرشهای مردم تاثیر میگذارند و درواقع به مردم زاویهی دیدی میدهند که پیش
زمینهیبرخوردوواکنشآنانمیگردد.

ونکتهیحائزاهمیتدیگرتوجهبهاصلا العرسانیاست.اینکهوسایلارتباطجمعی

تاچهحدییکموضوعرابرجستهنمودهوبهمخا بانانتقالدهند( .به  ورمثالعملکرد
یفیسبووووبالگهادرموردزلزلهیاخیرذکرشده)درواقع


فضایمجازیازجملهشبکه
نمی بایست از این اصل که رسانه ها میتوانند نقش بسیار مهمی در کاهش معضلی به نام
بیتفاوتیداشتهباشند،غافلشد.امروزهشبکهفیسبووبا 311میلیونکاربرنقشمهمیدر

ایجادحسمشارکتدرجوامعمختلفیافتهاستوکاربرانایرانینیزبیشترینکاربرانفضای
مجازی در منطقه هستند،درنتیجه میتوان از  ریق چنین فضاهایی زمینه هایی را برای کاهش
بیتفاوتی اجتماعی فراهم آورد و همینطور میبایست به نقش رسانهی ملی اشاره کرد که اگر

میزان سرمایهی اجتماعی رسانهی ملی کاهش یابد ،مردم بیشتر مخا ب برنامههای ماهوارهای
خواهند بود و آنچنان که میبایست تحت تاثیر رسانهی ملی و پیامهای آن قرار نخواهند
گرفت؛همچنین اگر شکاف بین فرهنگ جامعه – که ناظر هم تحت تاثیر آن قرار دارد – و
احساسبیقدرتی،عدمرضایتاز

ساختارسیاسیعمیقباشدناظررفتارمتفاوتینشانمیدهد.

هایسیاسیوفرهنگیهمهنشانههای


رضایتیازبرخیسیاست
وضعخودودیگران،تنفرونا
اینشکافهستندکهمانعازهمدلی درتمامیمواردمیشوند.به  ورکلینتایج تجربی
حاصل ازتحلیل های پژوهش ،نشانگرآن است که بی تفاوتی اجتماعی درمردم هردو منطقهی
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شهریوروستاییوجوددارد وبادرنظرگرفتن میزان آن که ازحدمتوسط باالتراست وهمچنین توأم
شدن آن با میزان باالیی ازبی هنجاری،نارضایتی اجتماعی،بی اعتمادی اجتماعی،احساس
بیعدالتیاجتماعیوعدموجوداحساسخوداثربخشی،وضعیت نگرانکننده ای را به مثابه یک

چارهاندیشی وبرنامه ریزی

معضل اجتماعی ترسیم میکند بادرنظرگرفتن این یافته ها،ضرورت
برای کنترل وکاهش آن قویا احساس میشود.
همانطور از دو نمودار برمی اید بیهنجاری هم در شهر و هم در روستا بیشترین تاثیر
مستقیمرابربیتفاوتیاجتماعیداشتهاستکهمیتوانآنرانشانهینوعیاختاللهنجاریدر

جامعه دانست به  وری که فرد خود را فاقد نوعی عضویت در جامعه میداند و احساس
فراگیری از ناهماهنگی و عدم تطابق باهنجارهای اجتماعی را تجربه می کند؛درشهر،پساز
هنجاری،متغیراعتماداجتماعیبیشترینتاثیررابربیتفاوتیاجتماعیداردکهاینموضوع


بی
نشاندهندهیایناستکهتازمانیکهشرایطدرجهتافزایشاعتماداجتماعیپیشنرودو

شایسته ساالریکهجزاساسیترینعواملافزایشاعتماداجتماعیوکاهشعواملموثربر
بی تفاوتی اجتماعی است بر جامعه حاکم نشود و همین  ور واسطه هایی همچون نهادهای

بیتفاوتی اجتماعی در سطح
مردمی و  NGOها فعال نگردند ،شاهد از میان رفتن احساس  
جامعه نخواهیم بود ،در روستا نیز پس از متغیر بیهنجاری اجتماعی ،متغیرهای رضایت
اجتماعی ،خوداثربخشی اجتماعی و احساس بیعدالتی بیشترین تاثیر مستقیم را بر عامل
تفاوتیاجتماعیدارند،کهاینموضوعنشاندهندهیآناستکهتازمانیکهمردماحساس


بی
رضایتنکنندوهمچنینخودرابهمثابهیعاملیمهموموثردرجامعهقلمدادنکنندوخودرا

یاینقیاساحساستبعیضواحساسبیعدالتی

دائماباشرایطا رافقیاسبکنندوازنتیجه
کنند،همچنان نرخبیتفاوتیاجتماعیباالخواهدبودزیراهمانطورکهمیدانیمتبعیضدرهر
جامعه نتیجه نامطلوب تمرکز قدرت است که موجب هرز رفتن استعدادها و تضعیف توان
یابدوبیتفاوتیاجتماعی


هایاجتماعیکاهشمی

شودکهدرنتیجهآن،انگیزه

اجتماعیمردممی
ودرنهایتخشونتوپرخاشگریرادرپیدارد،کهمیبایستتبعیضاتواحساسبیعدالتی

اجتماعیراتاسرحدامکانکاهشداد.
توجهیبهمسائلرفاهیمردموبیاعتناییبهنیازهایاجتماعیازعواملمهم


همینطوربی
دیگردرکاهشاحساسهمدلیعمومیاستچونهمانطورکهدرمتنتحقیقنیزآمدهاست
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نیازهایاولیهیخویش

هرچهقدرافراد،دغدغههایمالیبیشتریداشتهباشندودرراهتامین 

تفاوتترخواهندشد.


برآیند،فرصتیبرایمشارکتدرامورنخواهندداشتوهرروزبی
باتوجهبهمطالبگفتهشده،شایدبتوانپیشنهاداتینیزبهنهادهایمسئولارائهکرد؛
 انجامتحقیقیجامعدرسطحملیباحضورمتخصصینرشتههایمختلف.
لاقتصادیورفاهیمردموتامیننیازهایاولیهیآنانازجملهبر رفکردن

 توجهبهمسائ
مشکلنبودآبقابلشربدرروستاینظامآباد
 تسهیلایجادوتداومنهادهایمردمی ()NGOهاوتشویقمردمبهعضویتدرایننهادها
وستانهیمردمی

درنظرگرفتنپاداشاجتماعیبرایفعالیتهایدگرخواهانهونوعد

و
 توجهعملیوواقعیبهمشارکتمردم.

منابع
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الوانی،سیدمهدیومیرعلیسیدنقوی(،)8918سرمايه اجتماعی  :مفاهیم و نظريهها ،فصلنامه
مطالعاتمدیریت،شماره99و.91



پورنجاتی،احمد()8916بیتفاوتی ،نقطه آغاز انحطاط جامعه ،درجشدهدرسایتتابناوقابل
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