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 Purpose: Social indifference as a moral concept and a sociological 

phenomenon means little interest or lack of belonging in the social 

life of people and the opposite of social participation, and the 

occurrence and prevalence of such a phenomenon in the young 
university generation can cause acute social problems. Therefore, 

addressing it in a region or a city can help clarify it. The aim of this 

research is to know the social indifference and the factors affecting 
it. The statistical population studied is the students of Islamic Azad 

University of Tehran. 

Materials and Methods: 380 of them were selected by stratified 
random sampling. Research method, survey and data collection tool 

is researcher-made questionnaire. Confirmatory factor analysis and 

content validity were used to measure the validity of the 

questionnaire, and Cronbach's alpha coefficient was used to 
determine the reliability of the items. The collected data were 

analyzed using SPSS software. Pearson's correlation coefficient 

statistical test and multiple regression analysis were used to evaluate 
the research model. In order to explain social indifference among 

students, variables such as individualism, idolatry of money, relative 

deprivation, reduction of social health, mistrust, meaninglessness 

and powerlessness were considered as independent variables 
(predictors) in this research. 

Findings: The findings show that between the variables of 

individualism (0.265), idolatry of money (0.486), feeling of relative 
deprivation (0.432), reduction of social health (0.432), 

meaninglessness (0.267), Distrust (0.245) and powerlessness 

(0.397) have a direct and significant correlation with social 
indifference (P<0.01). 

Conclusion: According to the stepwise multivariate regression 

analysis test, four variables of money idolatry with value 

(Beta=0.348), social health reduction (Beta=0.204), relative 

deprivation (Beta=0.215) and powerlessness (148) (Beta=0.0) 

remained in the regression model and these four variables predict 

38% of students' social indifference changes. 
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 همکاران  و سیدین ندا 748

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 مورد) آن بر موثر عوامل و اجتماعی تفاوتیبی شناخت

 (تهران شهراسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان مطالعه؛

 1سیدین ندا
 دانشگاه شمال، تهران واحد شناسی، جامعه گروه دکتری، دانشجوی

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد
 

 *2ادهمی عبدالرضا
 آزاد دانشگاه شمال، تهران واحد شناسی، جامعه گروه دانشیار،
 مسئول(. نویسنده)  ایران تهران، اسالمی،

 
 3خادمیان طلیعه

 آزاد دانشگاه شمال، تهران واحد شناسی، جامعه گروه استادیار،
 .ایران تهران، اسالمی،

 
 چکیده

 ای پدیده یک و اخالقی مفهومی مثابه به اجتماعی تفاوتی بی: هدف
 حیات در تعلق عدم یا اندک عالقه معنای به شناختی جامعه

 و بروز و است اجتماعی مشارکت مقابل نقطه و آدمیان اجتماعی
 وزبر باعث تواند می دانشگاهی جوان نسل در ای پدیده چنین شیوع

 منطقه یک در آن به پرداختن رو این از شود اجتماعی حاد مسائل
 این هدف. کند کمک آن شدن روشن به تواند می شهر یک یا

. است آن بر موثر عوامل و اجتماعی تفاوتیبی شناخت پژوهش
 شهر اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان مطالعه مورد آماری جامعه
 .باشد می تهران
 تصادفی گیرینمونه روش به آنان از نفر 380 تعداد: ها روش و مواد
 آوریجمع ابزار و پیمایش پژوهش، روش. شدند انتخاب بندیطبقه
 پرسشنامه اعتبار سنجش برای. است ساختهمحقق پرسشنامه هاداده

 ایاییپ تعیین برای و محتوایی اعتبار و تأییدی عاملی تحلیل روش از
 هایداده. است شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب از هاگویه
 قرار سنجش مورد SPSS افزارنرم از استفاده با شده آوریجمع

 همبستگی ضریب آماری آزمون از هافرضیه بررسی برای. گرفتند
 فادهاست چندگانه رگرسیون تحلیل از پژوهش مدل سنجش و پیرسون

 تغیرهاییم دانشجویان بین در اجتماعی تفاوتیبی تبیین منظور به. شد
 تسالم کاهش نسبی، محرومیت پول، وارگیبت فردگرایی، نظیر

 متغیرهای بعنوان قدرتیبی و معناییبی اعتمادی،بی اجتماعی،
 .شد گرفته درنظر پژوهش این در( بینپیش)مستقل
 متغیر بین که دهدمی نشان حاصل هاییافته :ها یافته

 محرومیت احساس ،(486/0)پول وارگیبت ،(265/0)فردگرایی
 ،(432/0)اجتماعی سالمت کاهش ،(432/0)نسبی

 با( 397/0) قدرتیبی و( 245/0)اعتمادیبی ،(267/0)معناییبی
 وجود معناداری و مستقیم همبستگی اجتماعی تفاوتیبی

  .(>01/0P)دارد

_________________________________ 
1-  Social apathy 

 روش به چندمتغیره رگرسیون تحلیل آزمون طبق :گیری نتیجه
 ،(Beta=348/0)مقدار با پول وارگیبت متغیر چهار گام،بهگام

 محرومیت ،(Beta=204/0) اجتماعی سالمت کاهش
 مدل در (Beta=148/0)قدرتیبی و (Beta=215/0)نسبی

 تغییرات از درصد 38 متغیر چهار این و ماندند باقی رگرسیونی
 .کنندمی بینیپیش را دانشجویان اجتماعی تفاوتیبی
 

 احساس پول، وارگی بت اجتماعی، تفاوتیبی :هاواژه کلید
 .قدرتیبی اجتماعی، سالمت کاهش نسبی، محرومیت

  
 01/11/1400: افتیدر خیتار
 30/11/1400:  رشیپذ خیتار
 a_adhami@iau-tnb.ac.ir  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
به عنوان  1تفاوتی اجتماعیبیشناختی غالبا از در ادبیات جامعه

ای آسیب شناختی، نوعی بیماری اجتماعی، مانعی در راه پدیده
مشارکت و توسعه و از عوارض شهرنشینی در عصر جدید یاد 

 نوعهمان گونه که در مقابل آن، هرگونه اعتنای اجتماعی و شود. می
دوستی در حیات فردی و اجتماعی، نشانه پویایی و سالمت اجتماعی 

بی تفاوتی؛ یعنی نوعی بی قیدی در افراد نسبت به قوانین،  .است
هنجارها، حوادث و اتفاقات اجتماعی، سیاسی و غیره در جامعه 

ی آید. ب است.  یعنی اینکه برای ما مهم نیست چه بر سر دیگران می
ر قرآن کریم و قانون اساسی نیز نکوهش شده تفاوتی اجتماعی د

ریزی معطوف به توسعه اعم از اینکه آن برنامه در هر برنامهاست. 
ای باشد بدون مشارکت فعال نیروهای تربیت سطح ملی یا منطقه

و کارآمد مقدور نیست. نیروی انسانی، بویژه نیروی  شده، علمی
کند. اگر میایفا متخصص و ماهر در توسعه ملی جامعه نقش اساسی

ای ای را بدقت مطالعه کنیم با دو نوع منابع سرمایهثروت ملی جامعه
شویم: سرمایه مادی و سرمایه انسانی. وجود نیروی انسانی میمواجه

اندازد. کمبود میمتخصص و ماهر است که سرمایه مادی را به کار
ولید تشود و تولید و بازمینیروی متخصص سبب رکود سرمایه مادی

گذارد. اهمیت نیروی متخصص نه تنها کمتر از سرمایه میرو به افول
تر از آن است. اگر ها مهمبعضی از زمینهمادی نیست، بلکه حتی در 

منابع زیرزمینی کشوری را مورد توجه قرار دهیم که در اثر فقدان یا 
مصرف مانده است، آن وقت به کمبود نیروی متخصص همچنان بی

های اندیشمند و دانشمندان پی خواهیم برد، زیرا صاحبان اهمیت مغز
همین مغزها هستند که سرمایه مادی زیرزمینی را در فرایند تولید و 

دهند، واضح است که بدون میتر قراربازتولید تکنولوژی پیشرفته
های پیشرفته، جز ها و ماشینوجود این متخصصان، تکنولوژی

کثر این متخصصان و نیروهای کارآمد نیستند و ا های آهن بیشقراضه
 (.1آیند)میبیرونها و مراکز علمیفنی از درون دانشگاه

( پنج اصل اساسی برای UNDPدر برنامه توسعه سازمان ملل )
 حکمرانی مناسب بیان شده است:

: براساس این اصل مردم باید به طور 2مشارکت و مشروعیت -1
گیری نقش داشته مستقیم یا از طریق موسسات قانونی در تصمیم

باشند. این عمل برای آزادی، آزادی بیان و ظرفیت سازی 

2 Participation and Legitimacy 
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ین شود که افراد با اتفاق نظر به بهترمیگیرد. حکمرانی سببمیشکل
 ها برسند.ها و بهترین فایدهسیاست

:رهبران جامعه باید برای نیل به توسعه با 1دهیهدایت و جهت-2
اریخی، های تدیدی گسترده و بلند مدت، با در نظر گرفتن پیچیدگی

 فرهنگی و اجتماعی عمل کنند.
: براساس این اصل، موسسات و رهبران باید ضمن ارائه 2اجرا-3

نیازها خدمت به همه مخاطبان، با کارایی و اثربخشی به تمامی
 پاسخگو باشند.

های مختلف گیران در برابر بخش: تصمیم3حساب پس دادن-4
اند. ایشان با شفافیت منابع ها و افـراد مسئولجامعه اعم از سازمان

 دهند.میها قراراطالعات را برای نظارت در اختیار همه بخش
های قانونی باید عادالنه و بدون هیچ : چارچوب4برابری و انصاف -5

در جامعه (. اما 2یا مردان به اجرا در آیند)گونه تبعیض علیه زنان 
واقع مقاطع مختلف تاریخ  درشاهد این اصول نیستیم  متاسفانهایران 

هایی برای ایجاد و به فعلیت درآمدن این رفتارها بوده ایران، فرصت
است که با وجود ظهور و بروز مقطعی آنها، انباشت مستمری از 

سایی است. امروزه جامعه ایران گونه رفتارها به سختی قابل شنااین
 رسالت.  در ابعاد وسیعی شاهد فردگرایی منفی و غیرعقالیی است

سایل و مشکالت اجتماعی و ارائه راه م شناسی بررسی علمیجامعه
حل برای مرتفع کردن آنهاست. این رسالت در مورد جامعه ایران که 

و ورود کند اصطالحاً دوران گذار از سنت به مدرنیته را طی می
عناصر متنوع فرهنگ مدرن به ایجاد تغییرات بنیادین در ابعاد مادی 
 و غیرمادی فرهنگ آن منجر شده است، از اهمیت بیشتری برخوردار

در  تفاوتیتوان از مصادیق بیمیباتوجه به مواردی که ذکر شد است.
 بین دانشجویان به این موارد اشاره کرد: عدم هدفمندی و امید به آینده،

گریزی، احساس سردرگمی، استفاده از ابزار نامشروع برای قانون
 پژوهشدر این رسیدن به هدف، ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی. 

تفاوتی دانشجویان مورد بحث و بررسی دالیل بیکوشش شده است که 
ها نیز پاسخ داده شود که: با وجود قرار گرفته و ضمن آن به این پرسش

ساله همچنین نهاد قدرتمند مذهب در  2500تمدن تاریخ، فرهنگ، 
تفاوتی گیری بیهایی موجب شکلجامعه ایران چه دالیل و زمینه

های اخالقی و فقهی اجتماعی شده است؟ چرا با وجود این همه توصیه
اسالم، افراد در مواجهه با مسایل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی واکنشی 

تفاوتی اجتماعی به عدم وجود قواعد بیدهند؟ آیا دلیل رفتار نشان نمی
آیا عوامل فرهنگی  گردد؟های اجتماعی برمیروشن و صریح در عرصه

وارگی پول، احساس محرومیت و اجتماعی همچون: فردگرایی، بت
بر  قدرتیاعتمادی و بیمعنایی، بینسبی، کاهش سالمت اجتماعی، بی

 دارد؟  تفاوتی اجتماعی افراد تاثیربی
 تحقیقات: پیشینه

 تحقیقات داخلی
تفاوتی فرایند خلق بی»( پژوهشی با عنوان 3علمدار و همکاران) -

انجام دادند. در این پژوهش در « اجتماعی در بافت تعاملی ایرانیان
های قسمت چارچوب نظری از روش اتنومتدولوژی و بر مبنای ایده

یان با نگارفینکل و همچنین نظریه بیمن در مورد بافت تعاملی ایرا
های نیمه های مشاهده مشارکتی و مصاحبهاستفاده از تکنیک

_________________________________ 
1 -Direction 
2 - Performance 

از مفهوم ساختاریافته استفاده شده و ضمن ارائه تعریفی بومی
های اجتماعی در تفاوتی اجتماعی و گونه شناسی انواع موقعیتبی

های تفاوتی را در نسبت با موقعیتبافت تعاملی ایرانیان، انتخاب بی
ها، در اند. براساس یافتهمورد بررسی قرار دادهاجتماعی مختلف 

و « نابرابری-برابری»نسبت با دو حوزه تقابل نمادین اصلی 
که در فرایند تعاملی ایرانیان وجود دارد شش « غریبگی-صمیمت»

نوع موقعیت اجتماعی برای خلق بی تفاوتی اجتماعی قابل شناسایی 
 است.

تبیین جامعه » ند با عنوانجهانگیری و محمدی پژوهشی انجام داد -
تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان شناختی رابطه امید سیاسی و بی

و به این نتیجه رسیدند که بین امید سیاسی و « دانشگاه شیراز
تفاوتی اجتماعی رابطه وجود دارد بدین صورت های آن با بیمولفه

 بینی به سیاستکه هر چقدر مطلوبیت از حقوق شهروندی، خوش
ها و اعتقاد به مشروعیت حکومت در سطح باالیی باشد از گذاری

 شود. تفاوتی اجتماعی افراد کاسته میمیزان بی
 تفاوتی زیستبی»فیرزوجائیان و همکاران، تحقیقی تحت عنوان -

انجام دادند و به این نتیجه « محیطی به مثابه بی تفاوتی اجتماعی
طه د با سطح تحصیالت رابتفاوتی زیست محیطی افرارسیدند که بی

تفاوتی زیست محیطی تحت تاثیر داری دارد و همچنین بیمعنی
متغیرهای احساس مسئولیت ، دانش زیست محیطی و 

باشد و با افزایش این متغیرها بی تفاوتی زیست محیطی میاثربخشی
 یابد.میکاهش

 تیتبیین جامعه شناخ»(، در مطالعه ای با عنوان 2عنبری و غالمیان)-
 ، به این نتیجه رسیدند که«عوامل مرتبط با بی تفاوتی اجتماعی

در جامعه کاهش یابد بی تفاوتی اجتماعی  اعتماد زانیم هرچه
یشاخص مثابه به خودی تینارضا وی اعتمادیبی عنیشود  میبیشتر

 .اند کردهعملیتفاوتی ب با همگرا
عوامل موثر بر »تحت عنوان ای قایدگیوی و همکاران در مطالعه-

که شهروندان شهر شیراز را مورد بررسی قرار « تفاوتی اجتماعیبی
تفاوتی اجتماعی و احساس ناامنی دادند و نتایج نشان داد که بین بی

تفاوتی اجتماعی و رابطه معناداری وجود داشت. همچنین بین بی
 دار مستقیم وجود داشت.احساس محرومیت نسبی رابطه معنی

تحلیل جامعه شناختی »پژوهش عنوان (،4میرزاپوری) نوابخش، -
تفاوتی اجتماعی )مورد مطالعه؛ شهروندان هنجاری بر بیتاثیر بی

گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم « شهر بابل(
ی هنجارپژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بی. و تحقیقات تهران

تفاوتی اجتماعی شهروندان ایران بر بیو وضعیت آنومیک جامعه 
فاوتی تدهد که بیمیها نشانتحلیل و بررسی یافته. تدوین شده است

اجتماعی در زنان بیشتر از مردان است، همچنین با افزایش سن و 
میان متغیر شود.میتفاوتی اجتماعی کاستهمیزان بیدرآمد از

ار و مستقیمی وجود تفاوتی اجتماعی رابطه معنادهنجاری و بیبی
ی تفاوتمیزان بیهنجاری،دارد، بطوری که با افزایش )یا کاهش( بی

هنجاری و بعد میان بییابد. همچنینمیاجتماعی افزایش )یا کاهش(
هنجاری و میان بیتفاوتی مدنی رابطه معناداری وجود دارد ولیبی

 . تده استفاوتی نوع دوستانه رابطه ای معناداری مشاهده نشبعد بی

3 - Accountability 
4 Fairness 
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 همکاران  و سیدین ندا 750

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

شناسایی عوامل »ای با عنوان (، در مطالعه5و همکاران) نیاظهیری -
 «تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلیمؤثر بی
میان متغیرهای سن، گروه تحصیلی و پایگاه اجتماعی  ند کهنشان داد

 . دار وجود دارد تفاوتی اجتماعی رابطه آماری معنی ـ اقتصادی با بی
( در تحقیقی با عنوان عوامل اجتماعی موثر بر 4نواح و همکاران )-
تفاوتی اجتماعی در بین جوانان شهر دزفول به این نتیجه رسیدند که بی

بین پایگاه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و 
تغیرها این متفاوتی اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد و فردگرایی با بی

 .تفاوتی اجتماعی را تبیین می کننددرصد از تغییرات بی 30
مطالعه » ، پژوهشی با عنوان(6) و محسنی تبریزی صداقتی فرد-

فتند نتیجه گرو ، انجام دادند «تفاوتی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آنبی
 اعیتفاوتی اجتمبا بیمیان متغیرهای قومیت، شغل و تحصیالت که 

 تغیرهای مستقل اصلیم مشاهده شد و بین تمامی دارینیمع تفاوت
اثربخشی اجتماعی،  اعتماد اجتماعی، هنجاری)آنومی(،یعنی؛ بی

رضایت اجتماعی، محرومیت نسبی، فردگرایی، تحلیل هزینه ـ 
 داری بدست آمد. معنی پاداش، و التزام مدنی رابطه

وتی اجتماعی و ای درباره بی تفا( درمطالعه7)نادری و همکاران  -
انگی بین ابعاد متغیر بیگ عوامل موثر بر آن به این نتیجه رسیدند که 

معنایی، ناهنجاری، انزوای اجتماعی، قدرتی، بیاجتماعی احساس بی
  .اعتنایی اجتماعی رابطة معنادار وجود دارد و بی تنفر از خویشتن

 
 تحقیقات خارجی

چگونه ما  ی و اینکهتفاوتیسندرم ب( در تحقیقی با عنوان 8) 1آنا زلنینا-
 یهاعواطف در جنبش نقش مینده تیاهم استیکه به س میاشده تیترب

تفکر و  یندهایفرآ یبررسرا مورد بررسی قرار داد که به  یاجتماع
به بافت  ژهیبا توجه و یاسیرسیغ یهانگرش دیدر تول ریاحساس درگ

 یهنجارها رسید کهپرداخته و به این نتیجه آن  یو فرهنگ یاجتماع
اسات احس تیتقو ایتواند مانع  یم یعاطف انیمناسب بودن و ب یفرهنگ

مصاحبه با جوانان در دو  60شود. براساس  جیبس یندهایدر فرآ ریدرگ
 2012-2011 میو پس از اعتراضات ضد رژ انیکه در جر ه،یشهر روس
 یهامسیاز مکان یبیترک تواندی میتفاوتیب رمسندکه ، کرد یجمع آور

 یاسیس یتفاوتیب ی باشد که باعث ایجادفرهنگ یو هنجارها یاحساس
 یاعتقادیمدت و ب یطوالن ینیبه بدب یشخص دکنندهیتجارب ناام شودمی

 یتفاوتیکه با انتقال ب یندیشود، فرآیم لیتبد یکنش جمع یبه کارآمد
 یفرهنگ یبا هنجارها نیو همچن یآموزشها و مؤسسات در خانواده

از  ییو جدا یفرهنگ یهاشهیشود. کلیم دیاحساسات مناسب تشد
را  یعملیو ب ندیایدام کنار ب نیکند تا با ایبه مردم کمک م گرانید

 .کنند هیتوج
( در پژوهش که به روش کیفی انجام داد با عنوان مقابله 9)2سکوا-

 دانش آموز متعهد ، طی به منظور تربیتبا بی تفاوتی دانش آموزی 
سه سال به جمع آوری داده ها از مدرسه ای در حومه مریلند به این 
نتیجه رسید که مدرسه با مشکل بی تفاوتی دانش آموزان روبه 

ی تفاوت دانش آموزان دلیل بیروست. یافته ها حاکی از آن بود که 
 اند که انتخاب محدودی پیش خود را اینگونه بیان بررسی می کرده

_________________________________ 
1- Anna Zhelnina 
2-  Schou 

3 - Curato, N & Niemeyer, S 

وجود نداشت و الزم ها سختگیری  روی خود داشتند، در برنامه
 میکردند کمتر مورد الشآموزانی که از نظر علمی یا رفتاری ت دانش

 می گرفتند.حمایت مناسب قرار

( پژوهشی کیفی انجام دادند با عنوان بی تفاوتی 10)3کاراتو و نیمار -
اوتی بی تف اجتماعی و مشارکت سیاسی، و به این نتیجه رسیدندکه

در جوامع غربی در حال افزایش است و مردم به این دلیل که نسبت 
به سیاست های موجود بدبین هستند در فعالیت های سیاسی نظیر 
انتخابات کمتر شرکت می کنند. آنان راهکارهای کاهش بی تفاوتی 
افراد را مشاوره و گفت و گوی های رودر رو به منظور رفع بدبینی 

دانستند و این را تنها راه حل برای رفع شبهات فکری  و بی اعتمادی
 درباره سیاست های موجود می دانند.

( در پژوهشی به بررسی رابطه میان مشارکت سیاسی و 11)4گنس-
 مسأله بیتفاوتی اجتماعی درایالت متحده آمریکا پرداخته و بی

وانی، ناتمانند احساس فتور و تفاوتی را در ارتباط با متغیرهای مهمی
بیگانگی اجتماعی، نارضایتی از نظام اجتماعی، تقلیل تعلق اجتماعی، 

 ی فردی و مواردی از این قبیل قرار داده و معتقد است بیهاانگیزه
یاد  یابد که متغیرهایمیتفاوتی اجتماعی زمانی بروز و شیوع بیشتر

 .و کیفی بیشتری داشته باشندشده، فراوانی کمی
در پژوهشی به بررسی رابطه میان بیگانگی و  (12) 5وایت دین -

پردازد. وی بیگانگی را با توجه به برخی تفاوتی جامعه میبی
های این دهد. فرضیهمی متغیرهای مورد نظر سیمن مورد بررسی قرار

هنجاری و انزوای قدرتی، بیتحقیق شامل روابط مثبت میان بی
وتی سیاسی به عنوان تفااجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل و بی

باشد که در پایان محقق به این نتیجه دست یافت متغیر وابسته می
 .تفاوتی سیاسی و بیگانگی وجود داردکه رابطه معنادار میان بی

 
 جمع بندی پیشینه های تحقیق

آوری جمعذکرشده  خارجیو  داخلی تحقیقات مثبتاز نکات 
گیری آنهاست که بسترهای های اندازهموضوعی و مقیاس العاتاط

سازند. اما میفراهم  پژوهشمناسب و مفیدی را برای اجرای بهتر 
ها به پژوهشاکثراً های تجربی این است که از نکات ضعف پیشینه

. به طور کلی دربارة اندپرداختهاز بعد سیاسی تنها  تفاوتیبی
یک از  توان گفت که هیچشده در این بخش می مطرح هایپژوهش

ین مطالعات، چه داخلی و چه خارجی، به صورت مستقیم به بحث ا
و رابطة آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی  تفاوتیبیدر زمینة 

تفاوتی اجتماعی را براساس ابعادی . به همین منظور بینپرداخته است
سنجیدیم که در پژوهش های مشابه قبلی سنجیده نشده و یا با هدفی 

تیم در نظر گرفته نشده بود. و متغیرهای که ما در این پژوهش داش
که در این تحقیق  به کار برده شده به نوعی بیانگر نوآوری آن است 

بی تفاوتی مدنی از جمله مفاهیمی است که در مطالعات . از طرفی 
شناسی، کمتر مورد توجه  تجربی و میدانی، به ویژه در رشتة جامعه

یقات، به ویژه در داخل قرار گرفته است. این کاستی در عرصة تحق
ایران، به وضوح قابل پیگیری است. بر همین اساس، در این تحقیق 

4 -Gans.H 
5 - Dwight Dean 
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 751... مورد) آن بر موثر عوامل و اجتماعی تفاوتیبی شناخت 
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مورد از زاویه ای جدید و با دیدی نو در نظر داریم که این مفهوم را 
 هیم.بحث و بررسی قرار د

 
 مبانی نظری

  مارکس 1یبت وارگنظریه 
ام از انج ختنیگس فیتوص یاست که مارکس برا یاواژه یبت وارگ

بت وارگی هسته بحث مارکس در مورد قدرت و  برد.میشدن بکار
در واقع این  باشد.میتغییر دنیا ع بهمرکزیت تمام مباحث راج
ه از خیلی قبلها ک، بت وارگی. باشدمیمرکزیت استدالل این کتاب

معموال به عنوان سقوط در بحث فلسفه یا نکوهش ، بحث شد
م مفهو ،با سقوط و طبقه بندی در این راه . فرهنگی دیده شده است

نفوذ مفهوم در آن  دهد.مینیروی انفجاری خود را از دست
فی خود ن شود:میآن به وحشت غیر قابل تحمل منتسب ،گیردمیقرار

خود نفی انجام دادن را در بعد بت وارگی ، مارکس جوان. انجام دادن
. کندبحث می“بت غر“و یا ” بیگانگی” کند بلکه در مدبحث نمی

 و،سیک از یعنی داند،می دوگانه ایجنبه را بشر نوع تاریخ مارکس
 خود زا تاریخ، دیگر، سوی از و است طبیعت بر انسان نظارت تاریخ،

 به بیگانگی خود از نتیجه در است؛ انسان بیشتر هرچه بیگانگی
 نیروهای چیرگی تحت هاانسان آن، در که شودمی اطالق وضعی

 هایقدرت عنوان به نیروها این و گیرندمی قرار شانآفریده خود
 یهانوشته کانون در مفهوم این. ایستندمی برابرشان در بیگانه

 گردی البته نیز اشبعدی هاینوشته در و دارد جای مارکس، نخستین
 ماعی،اجت پدیده یک عنوان به بلکه فلسفی قضیه یک عنوان به نه

 مارکس، عقیده به. دهدمی اختصاص خود به رامهمی جای همچنان
 تا گرفته دولت و دین از داری،سرمایه جامعه عمده نهادهای همه

 خود از هایجنبه این. اندبیگانگی خود از دچار سیاسی، اقتصاد
 مدتاع بیگانگی مارکس نظر یکدیگرند. از به وابسته بیگانگی،

 هب متعلق اصل در که چیزی به نسبت انسان که شودمی آغاز زمانی
 چیزی هر به نسبت مساله این .کندنمی خویشی احساس اوست خود

 اتفاق است ممکن کار و سازمان دولت، مذهب، همانند، جامعه در
 اریک یا سازمان با است ممکن انسان بیگانگی بنابراین .بیفتاد

 مکنم بیگانگی بیاید. این پیش او اجتماعی محیط نیز و کندمیکه
 .(13) شود ظاهر ای ویژه طبقه و قشر یا و خاصی افراد در است

 :2ماکس وبر

قفس »داری همان از نظر وبر دستاوردهای دردناک نظام سرمایه
ها، ها، پانکاست که به رشد روزافزون نهیلیست« آهنینی

های انزوای اجتماعی ها و سرانجام انواع صورتژولیدگان وهیپی
 (.14شود )منجر می

ساالری )بوروکراسی( نگرش بیگانه و انسانیت دیوان وبراز دیدگاه 
آورد که به گفته وبر در جهت حذف وجود میای را بهزدایی شده

عشق، نفرت و همه عناصر صرفاً شخصی، غیرعقالنی و عاطفی که 
کند. وی معتقد بود افراد در این نظام گریزند عمل میاز محاسبه می

شوند و حس فردیت، می های کوچک ماشین تبدیلدندهبه چرخ

_________________________________ 
1 - Fetishism 
2 - Max Weber 
3 -. George Lukacs 
4 -Merton 

دهند و این از یک منظر نوعی خالقیت، آزادی خود را از دست می
های به گسترش کنش. وبر کندتفاوتی را در جامعه تداعی میبی

بروکراتیزه شدن فرایند امور و  مدرن توجه دارد النیتمبتنی بر عق
ه نسبت ب را موجب تضعیف احساس مسئولیت هاشدن کنش النیعق

 .(15)کردمین تحلیلدیگرا

 

 3جرج لوکاچ
 و سانیغیران حیات بر ناظر نیز کندمی یاد آن از بیگانگی که لوکاچ

شود. او نیز می مستولی انسانی صفات بر که است ایواره شیء
داری حاکم را مسبب چنین وضعیتی قلمداد کرده و آن را سرمایه

لوکاچ در نظریه شی  دانست.از مصادیق بیگانگی میبخش مهمی
کند که دنیای اجتماعی نیز مانند دنیای طبیعی به مثابه شدگی بیان می

شود. جامعه به یک طبیعت ثانوی میدنیایی از اشیا پدیدار
رسد که به اندازه قوانین تابش خورشید را شود به نظر میمیتبدیل

ط قمتوقف کنیم قادر به تغییر جامعه هم نیستیم همه این مطالب ف
ظاهر قضیه نیست فرایندی که در بت شدگی کاال و شی شدگی 

شود میکند باعث شکل گیری ساختارهای اجتماعی خارجیمیعمل
 (.16کند)های خیمه شب بازی تبدیل میها را به عروسککه انسان

 : 4مرتن
گیری افراد دانسته و آن تفاوتی اجتماعی را معادل با کنارهبیمرتن 

تفاوتی اجتماعی یعنی نفی کند که: بیتعریف می را به این صورت
توسط افراد  (ی نهادی شدههااهداف و شیوه)هر دو طرف طیف 

ی نهادی شده در جامعه هاجامعه. زمانی که هم اهداف و هم شیوه
تفاوتی اجتماعی رخ مورد قبول افراد جامعه نباشد در این صورت بی

 .(17)دهد می
 

 5سی رایت میلز
و  6با بسیاری از نظریه پردازان دیگر از جمله مارکوزه میلز همصدا

بر آن بود که طبقه متوسط خصلت انقالبی خویش را از دست  7باتامور
داده و به افرادی جدا از هم و نامتشکل و پراکنده تبدیل شده است و 
قشر وسیعی از مردم دنیای معاصر صنعتی را دربرگرفته است. این افراد 

قه و بدون جوشش زندگی و سرخورده از جبر اجتماعی عالتفاوت، بیبی
اند های حیاتی تاریخ بشر در الک غفلت سر فرو بردهو بیگانه با پرسش

گذرند و بیشتر خواهان حفظ می ای به راحتیو از کنار هر مسئله
مراتب طبقاتی، پرستیژ و منزلت اجتماعی خود هستند و همین عالقه 

ر نیایند و با هراس و سراسیمه به دنبال شود بصورت تشکل دمی باعث
 (.18های تحمیل شده نظام حاکم باشند )الگوهای عادتی جامعه و برنامه

 
 8زیمل

وجه تفاوتی ت زیمل به خصلت زندگی شهری نوین در پدید آوردن بی
روانی به اندازه  هبر این باور است که شاید هیچ پدید . ویدارد 

قید و شرط، مختص شهر  چنان بی این «اعتنایی نگرش از روی بی»
نباشد. درست همانطور که زندگی بیش از حد احساسی، شخص را 

5 - C. Wright Mills 
6 - Marcuse 
7 - Bottomore 
8 -Simmel 
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 همکاران  و سیدین ندا 752

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

شان  پذیریکند زیرا اعصاب را تا نهایت واکنشمیاعتنابی
ی هیچ واکنش الًکند تا آن که سرانجام دیگر نتوانند اصمیتحریک

یی که کمتر مضّر هستند، به هاتولید کنند؛ همان طور هم محرک
یی هااسطه سرعت و در تضاد بودن انتقال شان، اعصاب را به واکنشو

کنند و آنها را آن چنان بیرحمانه میبار مجبور شدیداً خشونت
شان را تمام کنند و اگر در  کنند که آخرین ذخایر نیرویمیویران

همان محیط باقی ماندند، برای ساختن ذخایر جدید، وقت نداشته 
ه واکنش نشان دادن به محرکات جدید، نگرش باشند. این ناتوانی ب

سازد که هر کودک متعلق به شهر بزرگ، اعتنایی را میاز روی بی
تر مقایسه شود، آمیزتر و با ثبت که با تولیدات محیط صلحهنگامی

 (.19)دهد از خود بروز می
( به جامعه نشافتیمعتقد است که در گذر از اجتماع )گما ملیز

شوند. در مییو ابزار یرشخصیغ یاجتماع )گزلشافت(، روابط
 ت،سین یو شخص یعاطف خته،یخودانگ گرید یجامعه، رابطه اجتماع

 مشترک یاست. در جامعه زندگ یسرد و کارکرد ،یبلکه ساختگ
هر  رد،یگمیرا به خود« نام یب امعهج»صورت ناب  شیاز پ شیب

را حامل  یگریباشد، د ریشخص بدون آن که با تمام وجودش درگ
 یعنیکند، میرا به عهده دارد مالحظه یخاص فهیکه وظ ینقش خاص

 تیدر مجموعه غا دیکه با گرید لیوسا انیدر م یالهیبه عنوان وس
 یگریکند، دمیخدماتش را عرضه یکیخودش بگنجاند.  یشناخت

 یا لهیوس یگرید یبرا کیکه هر  ییپردازد و در جامیرا شیبها
ا ها را با جدهستند. پول که انسان یشدن ینیهمه جانش ست،ین شیب

ت. اس یروابط اجتماع «یسرد» هیکند، مامیمتحد گریکدیکردن از 
شده هستند. اشخاص دور هم  یخنث یتعلقات عاطف یدر روابط پول

 .کنندمیحفظ زیشان را ن تیهو یشوند ولمیجمع
 

 نظریه سالمت اجتماعی کییز
را ارزیابی و شناخت فرد از هنجارها و اجتماعی  ز سالمتکیی

 ر،د دیگفراا چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با
 آنهاست، از عضوی عنوان به وی که اجتماعی هایگروه و نزدیکان

وی معتقد است کسانی که در جامعه حضور فعال  .کندیتعریف م
انی رو دارند از سالمت روانی بیشتر برخوردار هستند کییز سالمت

داند و معتقداست سالمت میرا احساس خوب و رضایت از زندگی
اجتماعی به مشارکت اجتماعی افراد، همبستگی، پذیرش اجتماعی 

 توانایی فرد در تعامل موثر را سالمت اجتماعیبستگی دارد. کیینز 
با دیگران و اجتماع به منظور ایجاد روابط ارضاء کننده شخصی و 

ابعاد  سالمت کند میتعریفهای اجتماعی شبه انجام رساندن نق
اما آنچه  شودمی مختلفی دارد که بیشتر بر ابعاد فردی آن تأکید

هایی است که به کند شاخصمیسالمت یک جامعه را تعیین
دارای  سالمت اجتماعی شوندمی شناخته سالمت اجتماعی عنوان

عوامل ابعاد مختلف روانی، جسمی، اقتصادی و سیاسی است و 
 همچون مشارکت، همبستگی، اعتماد. گذارندمیمتعددی بر آن تأثیر

 
 

_________________________________ 
1 - Guuarr 
2 -Value Capabilites 
3 -Value Expectations 

 1نظریه محرومیت نسبی گار
 هایگار محرومیت نسبی را درک کنشگر از تفاوت میان توانایی

داند. انتظارات ارزشی عبارتند از: منافع می 3وانتظارات ارزشی 2ارزشی
دانند و شرایطی از زندگی، که مردم خود را در حصول آن ذیحق می

های ارزشی بستگی به محیط اجتماعی و فیزیکی داشته و اما توانایی
ها عبارت از ظروفی که بحث مردم را برای تحصیل یا حفظ ارزش

نسبی عبارت است از تفاوت کند. به بیان دیگر، محرومیت می معین
میان انتظارات مشروع و براورد مدعیان نسبت به احتمال دسترسی به 

گار محرومیت نسبی برداشت کنشگران از هدف، بنظر تدرابرت
های ارزشی آنهاست. وجود اختالف میان انتظارات ارزشی و توانایی

-1نماید: می گار برای محرومیت نسبی دو الگوی متمایز را معرفی
:  که در آن انتظارات ارزشی یک گروه، نسبتا ثابت 4محرومیت نزولی

های ارزشی رو به مانند اما این تصور وجود دارد که تواناییباقی می
محرومیت ناشی از بلندپروازی یا محرومیت آرزویی:  -2اند. کاهش

های ارزشی بطور نسبی ایستا باقیمانده در این گونه محرومیت، توانایی
بسیاری از جامعه(. 20)شوندمی نتظارات افزایش یافته و تشدیدولی ا

ها و احساس محرومیت کنند که نابرابری در درآمدمیشناسان بحث
تواند به ادراک فشار از جانب ساختار اجتماعی می نسبی به سایر افراد

این نظریه به اثرات ناشی از احساس  انجامد.و نارضایتی اجتماعی بی
 نهمچنی ها و رضایت افراد تمرکز دارد. ر رفتارها، نگرشمحرومیت ب

کند که محرومیت اقتصادی امری نسبی است می به این مبحث تاکید
کند. هر چقدر و به گروه مرجعی که فرد خود را با آن مقایسه می

مندتر اجتماعی به لحاظ استانداردهای زندگی هفرد خود را با افراد بهر
وضعیت عینی که دارد، احساس محرومیت  مقایسه کند، فارغ از

بیشتری دارد و این احساس محرومیت پیامدهای رفتاری و نگرشی 
 (.21)برای فرد در پی دارد

 
 نظریه لئون فستینگر

بنا به نظریه مقایسه اجتماعی لئون فستینگر هرگاه افراد به معیارها 
و استانداردهای عینی دست پیدا نکنند، عقاید و استعدادهای خود را 

کنند؛ در فرایند این مقایسه، میبا عقاید و استعدادهای دیگران مقایسه
افراد تمایل خواهند داشت که خود را با اشخاصی که عقاید و 

ای آنان شبیه خود آنهاست، مقایسه کنند و نه با اشخاصی استعداده
 (.22)که عقاید و استعدادهایشان با آنها تفاوت فاحش دارد 

 
 و بی تفاوتی اجتماعی 5دیدگاه سلیگمن

( سلیگمن کمک شایانی به فهم پدیده )بی 6ایده )درماندگی آموخته شده
ده ای تفاوتی( کرده است. سلیگمن بعنوان یک روانشناس تجربی،

درماندگی آموخته شده را حین کار آزمایش گاهی در مورد )تقویت 
بندی کرد. از این منظر، تقویت منفی همان تنبیه نیست منفی( صورت

آموزد شوک میشود  که یک پاسخ مشخصی را میبلکه زمانی ظاهر
دردآور، یک تقویت منفی است. وی نام این وضعیت را درماندگی 

و تاکید کرد که در این آزمایش، پذیرفتن احساس آموخته شده گذاشت 
کرد و به این نتیجه رسیده احساس می عدم کنترل نقش کلیدی ایفا

4 - Decremental Deprivation 
5 - Seligman 
6 - Learned Helpnesness 
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 753... مورد) آن بر موثر عوامل و اجتماعی تفاوتیبی شناخت 
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رود. براساس مطالعات او، درماندگی آموخته شده به سادگی از بین نمی
اند، دچار ناتوانی هایی که از حل مشکالت قابل حل درمانده شدهانسان

ایده درماندگی  1شوند از نظر یالوممی ئلهدر آغاز تالش برای حل مس
های  اصلی افسردگی است که در آموخته شده سلیگمن یکی از نظریه

آن سلیگمن مدعی است که اجزای مختلف افسردگی )هیجانی، شناختی، 
 -رفتاری( عواقب یادگیری این برداشت در کودکی است که پیامدها

خارج از حیطه کنترل فرد هستند. فردی که  –ها ها وتنبیهیعنی تشویق
ای علی میان رفتار او و پیامدهایش وجود ندارد نه  تنها آموزد رابطهمی

هایی از کند بلکه جنبهای موثر و کارآمد عمل نمیدیگر به شیوه
شود. به زبان اگزیستانسیال، این ایده مدعی میافسردگی نیز در او نمایان 

آید نیستند، می دند مسئول آنچه در دنیا برسرشاناست افرادی که معتق
های اضطراب اگزیستانسیال که مالزم با آنکه از پرداخت هزینه

کنند ولی به ادعای سلیگمن می آگاهی از مسئولیت است شانه خالی
 (.23شوند)می دچار جبرگرایی و افسردگی

 
 دیدگاه سیمن و بی تفاوتی اجتماعی

 یارهااست ساخت دهیکوشمفهوم بیگانگی سیمن با کمک گرفتن از 
 یطیشرا جادیرا مسئوول ا دیجامعه جد یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع

عواقب  کنترل ینحوه و چگونگ یریبداند که در آن انسان قادر به فراگ
 تیرینحوه کنترل و مد ی. از طرفستیخود ن یاعمال و رفتارها جیو نتا

را  یکه فرد ارتباط تاس یاهنبگو یپاداش اجتماع ستمیجامعه بر س
تواند برقرار کند و در یرفتار خود و پاداش مأخوذه از جامعه نم نیب

گردد و یم یبر فرد مستول یگانگیاست که احساس ب یتیوضع نیچن
در مقابل جامعه  زیآممنفعالنه، ناسازگارانه و خشونت یاو را به کنش

از  یکیرا در  یمعروف یبندطبقه من،یس راستا، نیدر همدهد. یسوق م
 کردن انسان گانهیرا در ب متغیرهاییکرده و در آن،  انیمقاالت خود ب

اس احسقدرتی که سیمن معتقد است  از جمله متغیر بی دانستهمؤثر 
عبارت از این تصور است که فرد احتمال می دهد که  2ی قدرتیب

. یا نسازد عمل او بی تأثیر باشد و نتایج مورد انتظار او را بر آورده
تصور این باور که رفتار او قادر به تحقق و تعیین نتایج مورد انتظار 
نبوده و وی را به هدفی که بر اساس آن کنش او تجهیز گردیده 
رهنمون نیست. سیمن معتقد است که این مفهوم از بیگانگی بیش از 

و یا همینطور احساس  صور دیگر آن در ادبیات معاصر کاربرد دارد
 یبرا ییراهنما چیکند هیحالت، فرد احساس م نیدر ا که 3اییمعنبی

یم دیدچار ابهام و ترد نایبنابر. خود ندارد دهیانتخاب سلوک و عق
 یخود را با استانداردها دهیعق ،یریگمیتواند در تصمیشود و نم

 .موجود در جامعه وفق دهد یـ اجتماع یفرهنگ
ضرر, مفهومی است در پاداش یا محاسبه سود و  -تحلیل هزینه 

افراد در رفتار اجتماعی و کنش متقابل،  ،نظریه مبادله که بر اساس آن
های خود های خود را به حداقل و منافع یا پاداشکنند هزینهسعی می

افراد در مواقـع مواجهـه بـا وضـعیت هـای  را به حداکثر برسانند
هزینـه هـا و خـاص و اضطراری، بالفاصله به تحلیل و بررسـی 

پاداش های نوعدوستی و بـی تفـاوتی مـی پردازنـد و درواقع، بی 
تفاوتی به دیگران یا نوعدوسـتی مسـتقیماً تابع پاسخی اسـت کـه 

این هزینه .افـراد نـاظر در یـک موقعیـت اضطراری نشان می دهند
_________________________________ 

1 - Yalum 
2 - Powerlessness 

توانند ملموس و عینی و هم غیرملموس و ذهنی ها هم میها و پاداش
  .ندباش

پردازانی همچون فریزر، پاتنام، دانیل لرنر، هانتیگتون دیدگاه نظریه
 تفاوتی اجتماعیو نلسون و بی

های اقتصادی و مادی، جیمز فریزر مشارکت را با توسل به انگیزه
کند؛ هر چند که معتقد است فرهنگ نیز عامل کنش تعریف می

گاه، اگر رضایت تواند در آن سهمی داشته باشد. براساس این دیدمی
متقابل حاصل نشود، هیچ نوع مشارکتی ایجاد نخواهد شد و هر فرد 
برای دستیابی به سود باید بهایی بپردازد. بها را معموال عالوه بر 

دانند که برای جلب رضایت به کار های بالقوه، کوششی میپاداش
تقد عرود. این نظریه بر مشارکت مبتنی بر اراده نیز تأکید دارد و ممی

ها و است که رفتارهای روزمره به صورت پاسخی به خواهش
شود و هر قدر فرهنگ حالت مسلط داشته محاسبات فرد دیده می

 (.24باشد، باز هم فرد از نیروی انتخاب برخوردار است)
شود پاتنام معتقد است که آنچه باعث میزان باالی مشارکت می

های اجتماعی و تعاونی ایجاد اعتمادی است که در قالب همکاری
 محکمی هنجارهای مدنی مشارکت هایشبکه پاتنام باور بهشود. می
 اعتماد پیدایش و داده رواج را یافتههای عمومیتبستان و بده از

 و هماهنگی و همکاری تسهیل موجب و کرده ترغیب را اجتماعی
معی ج تباطات و افزایش اعتبار گردیده و از این طریق معضل کنشار

 (.25سازند)را ممکن می
دانیل لرنر عواملی چون سواد، میزان شهرنشینی، دسترسی به 

ارتباطات اجتماعی را با  "های جمعی و همگانی و نهایتارسانه
داند و معتقد است که این متغیرها در مشارکت اجتماعی مرتبط می

عه جامعه مدرن بیشتر نمود دارند. او از جامعه جدید به عنوان جام
 (.26)بردمشارکتی نام می

هانتینگتون و نلسون نیز مشارکت را در قالب فرایند اثرگذاری 
های دولت مورد توجه قرار داده اند به گیریشهروندان بر تصمیم

ها و نظر آنها دو پارامتر تحرک اجتماعی و عضویت در انجمن
گروههای اجتماعی زمینه را برای بسط مشارکت اجتماعی فراهم 

 (.27کنند)می
 

 نظریه اینگلهارت در باب بی تفاوتی اجتماعی:
اینگلهارت افزایش مشارکت در جوامع پیشرفته را به سه عامل 
ارتقای سطح تحصیالت و اطالعات سیاسی، تغییر هنجارهای حاکم 

دهد. به های ارزشی نسبت میبر مشارکت زنان و تغییر در اولویت
 بر تربیش و داشته آنی نیازهای بر یکمتر تأکید عقیدة او این عوامل 

  ورزند.می تأکید نظر ابراز حق
 ار مشارکت و اعتماد بین رابطه شده یاد عوامل برعالوه اینگلهارت

 مؤثر عوامل از یکدیگر به اعتماد او بنظر.  دهدمی قرار توجه مورد
ی می بیندر مشارکت است، زیرا به واسطة اعتماد رفتارها قابل پیش

گیری است. این شود که نتیجه آن تقویت حوزة کنش و تصمیم
رویکرد تاحدودی به رویکرد آلموند و وربا شباهت دارد که در 

اعتماد را از لوازم فرهنگ دموکراتیک و « فرهنگ مدنی»بحث 
نگلهارت همچنین سرمایه اجتماعی دانند. ایتشکیل روابط ثانویه می

3 - Meaninglessness 
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

اعتماد دانسته معتقد است که سرمایه اجتماعی فرهنگ  به نوعیرا 
های های گستردة سازماناعتماد و مدارا است که به مدد آن شبکه

 ها نتیجة اعتماد مردم بهیابند. به اعتقاد او شبکهداوطلبانه رشد می
 نی شدن مردم باشد.یکدیگرند، نه اینکه اعتماد محصول جانبی انجم

ورزند، با یکدیگر ارتباط برقرار مردمی که به یکدیگر اعتماد می
ورزشی گرفته تا محل  های مختلف از گروهکنند تا در وضعیتمی

وسیله بیشتر به یکدیگر اعتماد  تشکیل دهند و بدین کار انجمن
 )همان(.کنند

عی جتماتوان گفت که مشارکت ابا توجه به مباحث مطرح شده می
فرایندی سازمان یافته است که افراد که بر مبنای اعتمادی که به 
یکدیگر پیدا می کنند از روی آگاهی و اطالع و به صورت داوطلبانه 
و گروهی، با عنایت به عالیق معین و مشخص که منجر به 

دد گرخودشکوفایی و نیل به اهداف و سهیم شدن در منابع قدرت می
پردازند . عرصه چنین مشارکتی ، نهادهای به فعالیت مشترک می 

ها هستند که ها و انجمنها، باشگاهها، اتحادیهمشارکتی چون گروه
های گوناگون معموال خصلتی محلی و غیردولتی دارند و در حوزه

ی های محلی و غیردولتکنند. تعدد و گستردگی سازمانایفای نقش می
ی در آن جامعه است. در یک جامعه بیانگر وجود مشارکت اجتماع

ها و تشکلها در این است که مجرایی برای آموزش اهمیت این انجمن
مشارکت در تعیین سرنوشت مردم و شراکت در بحث و 

های آیند. از دیدگاه چلبی، انجمنگیری جمعی به شمار میتصمیم
 داوطلبانه نوعی بسترسازی مناسب برای مشارکت اجتماعی را فراهم

های مشارکتی با جلب همکاری  یک طرف، تشکلآورند. از می
را فراهم آورده و  افراد، زمینة اتصال هرچه بیشتر آنها به جامعه

دهند، و از سوی دیگر، مشارکت فرد در امور اجتماعی را افزایش می
های اجتماعی و تقویت همبستگی اجتماعی به گسترش با بسط شبکه

  .کننده کمک میمشارکت فعاالنه و داوطلبانه افراد جامع
داد توان گفت که مشارکت واقعی و هدفمند برونبنابراین می

های غیردولتی است و آنها متولیان این نوع مشارکت در سطح سازمان
از طرف دیگر، افرادی که روابط اجتماعی بیشتری  اجتماع هستند.

دارند و اعتماد حاکم بر این روابط بر کیفیت آن افزوده است، تمایل 
های داوطلبانه دارند. تری برای عضویت و مشارکت در سازمانبیش

ها و به این معنی که این روابط و کیفیت آن به ایجاد انجمن
ای مانند سن ، تحصیالت گردد. متغیرهای زمینهها منجر میسازمان

 و پایگاه اجتماعی و اقتصادی نیز در این میان مؤثرند.
 

 
 های تحقیقو فرضیه  . چارچوب نظری1جدول 

 هافرضیه شرح نظریه نظریه

 -زیمل
 لوکاچ

 انیا به زر یفکر یهاییکردن، توسعه توانا دیتجر یانسان برا شیگرا ختنیبا برانگ یاقتصاد پول ملیز بعقیده
 لهیپول بعنوان وس گرددمی را سبب یروابط انسان یتیشخصیمسئله ب نیهمزمان با ا کنیآورد لیم فراهم یریرپذیتأث

. لوکاچ نیز معتقد است قیعم یها از روابط عاطفانسان ییآن به جدا شیگرا رایانجامد زمیییزداتیبه شخص یآزاد
شود می اجتماعی خارجی گیری ساختارهایکند باعث شکلمیشدگی کاال و شی شدگی عملاست فرایندی که در بت

 کند.های خیمه شب بازی تبدیل میها را به عروسککه انسان

وارگی پول بر بت
تفاوتی بی

اجتماعی موثر 
 است.

 -زیمل
 وبر

 است. یروابط اجتماع «یسرد» هیکند، مامیمتحد گریکدیها را با جدا کردن از پول که انساننظر زیمل از 
 زیشان را ن تیهو یشوند ولمیشده هستند. اشخاص دور هم جمع یخنث یتعلقات عاطف یدر روابط پول

و  شوندهای کوچک ماشین تبدیل میدندهبه چرخ نظام دیوانساالریافراد در  استمعتقد  . وبرکنندمیحفظ
تفاوتی را در جامعه تداعی دهند و این از یک منظر نوعی بیحس فردیت، خالقیت، آزادی خود را از دست می

 النیبروکراتیزه شدن فرایند امور و عق مدرن توجه دارد النیتبر عقهای مبتنیبه گسترش کنش. وی کندمی
 .(هبشیریبه نقل از )کردمینسبت به دیگران تحلیل را موجب تضعیف احساس مسئولیت هاشدن کنش

فردگرایی بر بی 
تفاوتی اجتماعی 

 موثر است.
 

 فستینگر

استانداردهای عینی دست پیدا نکنند، عقاید و استعدادهای خود را با عقاید و استعدادهای هرگاه افراد به معیارها و 
کنند؛ در فرایند این مقایسه، افراد تمایل خواهند داشت که خود را با اشخاصی که عقاید و می دیگران مقایسه

تعدادهایشان با آنها تفاوت استعدادهای آنان شبیه خود آنهاست، مقایسه کنند و نه با اشخاصی که عقاید و اس
گردد و نارضایتی محرکی کلی برای اقدام علیه می محرومیت نسبی موجب بروز نارضایتی در افراد. فاحش دارد

 های بارز آن بیگانگی است .و نشانه منبع محرومیت است

احساس 
محرومیت نسبی  

تفاوتی بر بی
اجتماعی موثر 

 است.

 کییز
دارای  سالمت اجتماعیداند و معتقد است میکییز سالمت روانی را احساس خوب و رضایت از زندگی

همچون  گذارندمیابعاد مختلف روانی، جسمی، اقتصادی و سیاسی است و عوامل متعددی بر آن تأثیر
 مشارکت، همبستگی، اعتماد.

کاهش سالمت 
ی تفاوتاجتماعی  بر بی

 .اجتماعی موثر است

 سیمن

شده است؛ احساس  گانهیجامعه ب یکند با ارزش ها و هنجارها یفرد احساس مسیمن معتقد است  که  وقتی 
کناره  گرانیخواهد از د یمخود را مفید و اثربخش در جامعه نمی داند و به همین دلیل  کند و  یم ییتنها

 وهیمعناست که به ش نیبد زد،یگر یبه اصطالح م ایکند  یم یریکه از جامعه کناره گ یکند. فرد یریگ
 اریاخت یریکند کناره گ یروابط و هدف ها را نف نیاتواند  یندارد و چون نم یجامعه اعتقاد یکارکرد یها
 یاجتماع یزندگ یهدف ها دهد و همه میتعم زیرا به همه چ یحالت انفعال نیکند. ممکن است فرد، ا یم

 خود فرو می رود. را رها کرده، در الک  شیخو

معنایی و بی بی
 قدرتی
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 اینگلهارت

 واملع از یکدیگر به اعتماد او نظر به.  دهدمی قرار توجه مورد را مشارکت و اعتماد بین رابطه اینگلهارت
بینی می شود که نتیجه آن تقویت حوزة در مشارکت است، زیرا به واسطة اعتماد رفتارها قابل پیش مؤثر

و هر چقدر میزان اعتماداجتماعی پایین تر باشد افراد تمایل کمتری برای مشارکت  گیری استکنش و تصمیم
 در امور جامعه دارند

 بی اعتمادی

 فرضیات تحقیق
 رسد بت  وارگی پول بر بی تفاوتی اجتماعی موثر است.میبه نظر -1
 ت.اس رسد فردگرایی بر بی تفاوتی اجتماعی موثرمیبه نظر -2
رسد احساس محرومیت نسبی  بر بی تفاوتی اجتماعی به نظر می -3

 موثر است.
رسد کاهش سالمت اجتماعی  بر بی تفاوتی اجتماعی به نظر می -4

 موثر است.

 موثر است. یاجتماع یتفاوتیبر ب ییمعنایرسد بیبه نظر م -5

 موثر است. یاجتماع یتفاوتیبر ب یاعتمادیرسد بیبه نظر م -6

 موثر است. یاجتماع یتفاوتیبر ب یقدرتیرسد بیبه نظر م -7
 مدل نظری تحقیق

 

 
 

 مواد و روش ها
تفاوتی اجتماعی و عوامل موثر بر آن در پی شناخت بیحاضر،  همقال

است. در )مورد مطالعه؛ دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران( 
 ینظر یکردهایوضوع، از روم مفهومی یپس از بسط فضا ینه،زم ینا

روش . داستفاده شزیمل، لوکاچ، کارل مارکس، کییز و لئون فستینگر 
ا توجه که باست پرسشنامه پژوهش، پیمایش و تکنیک مورد استفاده 

سنجش  یهامربوط به آن از آزمون یمورد نظر و معرفها یرهایبه متغ
دانشجویان  ی،آمار جامعهشد. استفاده  یکرتل یفط یقنگرش از طر

گیری از روش . برای نمونهباشندیم ر تهراندانشگاه آزاد شه
 بندی استفاده گردید. بدین صورت که ابتداگیری تصادفی طبقهنمونه

ها، مقاطع تحصیلی، واحد های مختلف مانند رشتهسهم گروه
دانشگاهی و جنسیت از جامعه آماری مشخص شد و به همان نسبت 

 وش تصادفی از بیندر نمونه به آنها  سهم اختصاص داده شد سپس به ر
ها و گیری صورت گرفت )بعلت تنوع زیاد رشتهطبقات نمونه

ها به پنج های تحصیلی و تعدد واحدهای دانشگاهی ، رشتهگرایش
ساخته است ابزار پژوهش پرسشنامه محققگروه کلی تقسیم شدند(. 

گی پول، احساس وارههفت متغیر)فردگرایی، بتکه در برگیرنده 
اعتمادی و معنایی، بیکاهش سالمت اجتماعی، بی محرومیت نسبی،

است. برای تعیین اعتبار گویه  15با  تفاوتی اجتماعیقدرتی( و بیبی

از اعتبار صوری و از اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی و برای  متغیرها
تعیین پایایی از همسانی درونی ابزار به روش آلفای کرونباخ استفاده 

های مرتبط با هر تحقیق برای تحلیل عاملی گویهدر این . شده است
صورت متعامد و از  ها و بهشاخص، با استفاده از روش چرخش عامل

ه روش تحلیل البع. روش چرخشی واریماکس استفاده گردیده است
های اصلی لفهوم عاملی مورد استفاده در این تحقیق، به روش تحلیل

د. عامل را تأیید نمو هفت ودانجام گرفته است. نتایج تحلیل عاملی وج
. تر از یک بودالک استخراج عامل واریانس تبیین و ارزش ویژه، باالم

، یک گویه اعتمادیبیها یک گویه از خرده مقیاس از مجموعه گویه
یک گویه از خرده مقیاس سالمت اجتماعی و از خرده مقیاس 

 از نهایتبدلیل پایین بودن بار عاملی حذف شدند. درگی پول وارهتب
 KMOگویه باقیمانده است. مقدار ضریب  34گویه  37مجموع 

نیز با استفاده از آزمون  متغیرهاپایایی هر یک از باشد. می717/0برابر 
بوده  7/0ها بزرگتر از ر آندیست که مقاشده ا ای کرونباخ محاسبهفآل

دهد متغیرهای مورد بررسی از سازگاری درونی قابل میاست که نشان
( جزئیات مربوط به اعتبار و پایایی 2قبولی برخوردارند. در جدول)

 متغیرها آمده است. 
 

 
 

 

بی تفاوتی  

 اجتماعی

پول بت وارگی  

 بی معنایی

 فردگرایی

 بی اعتمادی

کاهش سالمت 
 اجتماعی

 بی قدرتی

 احساس محرومیت
 نسبی
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 متغیرهای مستقلنتایج تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ . 2جدول 

 KMO مقدار واریانس تبیین شده مقدار ویژه متغیرهای مستقل
 ضریب آْلفا

 کل ابعاد
 53/10 617/7 معناییبی

717/0 

795/0 

885/0 

 716/0 936/8 709/3 قدرتیبی
 751/0 919/8 099/3 اعتمادیبی

 755/0 820/7 129/2 فردگرایی
 735/0 656/7 084/2 سالمت اجتماعی

 756/0 604/7 761/1 گی پولوارهبت
 705/0 592/7 452/1 محرومیت نسبی

 هافتهیا
 شناختیهای جمعیتهای حاصل از دادهیافته

نمونه مورد بررسی شناختى مشخصات جمعیت(، 3) شماره جدول
 تحقیق است. 

 
 ایمتغیرهای زمینهتوزیع فراوانی . 3جدول 

 درصد فراوانی هاگزینه متغیر

 جنسیت
 3/55 210 زنان

 7/44 170 مردان

 100 380 کل

 وضعیت تأهل
 47/59 226 متأهل

 53/40 154 مجرد

 100 380 کل

 سطح درآمد

 68/8 33 میلیون1کمتر از 

 42/18 70 میلیون2تا  1

 47/29 112 میلیون5تا  2

 37/32 123 میلیون10تا  5

 05/11 42 میلیون10بیشتر از 

 100 380 کل

 سن دانشجویان
 حداکثر حداقل استاندارد انحراف میانگین

77/32 706/7 20 49 

گردد که نمره میانگین ( مالحظه می4براساس اطالعات جدول )
اعتمادی، معنایی، بیتفاوتی اجتماعی و بیمحاسبه شده برای متغیرهای بی

میانگین نظری بوده و بعد احساس محرومیت نسبی بزرگتر از
میانگین نظری بدست آمده است ولی بعد گی پول کمتر ازوارهبت

ظری میانگین نالمت اجتماعی خیلی نزدیک بهقدرتی، فردگرایی و سبی
 .  بدست آمده است

 
 

 
 

 . توزیع پراکندگی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق4جدول 
 میانگین نظری حداکثر حداقل کجیضریب معیارانحراف میانگین متغیر

 45 73 20 331/0 72/10 01/48 تفاوتی اجتماعیبی
 18 30 8 -685/0 366/4 91/21 معناییبی
 18 30 9 -727/0 997/3 62/23 اعتمادیبی

 15 25 7 250/0 333/4 88/14 قدرتیبی
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 15 20 5 -101/0 744/3 02/13 گی پولوارهبت
 15 25 7 -049/0 114/4 47/15 فردگرایی

 15 25 6 055/0 943/3 15/17 محرومیت نسبی
 15 20 5 -872/0 254/3 60/15 سالمت اجتماعی

 همبستگی های حاصل از آزمونیافته
ها از طریق آزمون پس از اطمینان از نرمال بودن توزیع داده

ها با استفاده از وتحلیل داده کولموگروف ـ اسمیرنوف، تجزیه
 (5)ر جدول . دن انجام گرفتپیرسوآزمون ضریب همبستگی 

متغیرهای مستقل پژوهش)بی معنایی، بی اعتمادی، بی همبستگی میان 
قدرتی، بت واره گی پول، فردگرایی، محرومیت نسبی، سالمت 

ها با نشان داده شده است. این یافته تفاوتی اجتماعیبیبا  اجتماعی(

دهند که میان پژوهش نشان می هفتمتا  اولهای تأیید فرضیه
دارد.  وجود ی معناداریطهرابتفاوتی اجتماعی بیبا  متغیرهای مستقل

بودن ضرایب همبستگی حاکی از این است که با  ثبتدر ضمن م
 تفاوتی اجتماعی در بینبی، نمرات  متغیرهای مستقلنمرات  افزایش

 د. ش پیدا می کندانشجویان نیز افزای
 

 
 تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویانمتغیرهای مستقل تحقیق با بی همبستگی بین. 5دول ج

 هامتغیر هافرضیه
 تفاوتی اجتماعیبی

r P 
2

R  
 236/0 000/0 486/0 گی پولوارهبت 1فرضیه 
 070/0 000/0 265/0 فردگرایی 2فرضیه 
 186/0 000/0 432/0 محرومیت نسبی 3فرضیه 
 116/0 000/0 342/0 سالمت اجتماعی 4فرضیه 
 071/0 000/0 267/0 معناییبی 5فرضیه 
 06/0 000/0 245/0 اعتمادیبی 6فرضیه 
 158/0 000/0 397/0 قدرتیبی 7فرضیه 

تفاوتی بمنظور بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته)بی
چند اجتماعی( و بررسی این نکته که مجموع متغیرهای مستقل 

ز اکند، میغییرات( متغیر وابسته را تبیین)تدرصد از واریانس
روش این در  .شد استفاده 1گامبهگامبه روش  رگرسیون چندگانه

ترتیب ورود  ورود متغیرها خارج از اختیار پژوهشگر است. یعنی
متغیرها براساس باالترین ضریب همبستگی صفر مرتبه با متغیر 

، یرگرسیوندل در مهمچنین شود. یل میوارد تحل یا وابسته مالک
که همبستگی معناداری با شوند میصرفاً متغیرهای مستقلی وارد

های تحلیل رگرسیون فرضاند زیرا یکی از پیشوابسته داشته متغیر
نرمال بودن  دیگر فرضپیشباشد. میهمبستگی بین متغیرها وجود

اسمیرنوف بررسی شده از طریق آزمون کولموگروف بود و  هاداده
همچنین . ها بودکه عدم معنادار شدن آن، دلیلی بر نرمال بودن داده

ها با استفاده از آماره دوربین ل باقیماندهفرض استقالبررسی پیش
(. 75/1)رعایت شده استنیز فرض واتسون نشان داده که این پیش

رگتر شود که مقدار این آماره بزفرض در صورتی رعایت میاین پیش
 د.باش 5/2و کوچکتر از  5/1از 

گام تحلیل بهشود که روش گامآشکار می (6)با مراجعه به جدول
ول گی پوارهبتاجرا شد. در گام اول متغیر  چهارمرگرسیون تا گام 

تفاوتی اجتماعی بیتغییرات  %23وارد تحلیل شد و به تنهایی حدود 
کاهش سالمت اجتماعی   متغیر دوم بُعدد. بینی کررا پیش دانشجویان

در  یافت. افزایش %33به  2R وارد معادله شد و با ورود آنبود که 
 %9/36به  2R محرومیت نسبیگام سوم معادله با ورود متغیر بعد 

 مقدارقدرتی بی با ورود متغیر و نهایی افزایش یافته و در گام چهارم
2R  گی پول، وارهضریب تأثیر ابعاد بت افزایش یافت. %38به

اوتی تفقدرتی بر بیمحرومیت نسبی، کاهش سالمت اجتماعی و بی
باشد. این می148/0و  204/0، 215/0، 348/0اجتماعی به ترتیب 

 واریانس متغیر درصد از 38بدان معناست که این چهار بعد متغیر 
 د. نکنمی بینیتبیین و پیشرا  تفاوتی اجتماعیبی
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 همکاران  و سیدین ندا 758

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 هنجاری اجتماعیبی بینهای متغیر پیشبر حسب خرده مقیاس تفاوتی اجتماعیبیگام بهتحلیل رگرسیون گام. 6ول جد
گامهای تحلیل 

برآورد خطای  تعدیل شده R 2R 2 R ممتغیرهای واردشده در هر گا رگرسیون
 معیار

2R ∆ sig 

 000/0 234/0 385/9 234/0 236/0 486/0 گی پولوارهبت 1
 000/0 096/0 800/8 327/0 330/0 575/0 سالمت اجتماعی 2
 000/0 039/0 551/8 364/0 369/0 608/0 محرومیت نسبی 3
 001/0 018/0 442/8 380/0 387/0 622/0 قدرتیبی 4

 نتیجه گیری
افراد به عدم دخالت در تفاوتی نوعی تهدید است که به تمایل بی

ای برخی نماید. در هر جامعهامور و پذیرش مسئولیت اشاره می
شرایط بنیادی وجود دارد که در صورت عدم وجود آنها جامعه به 
شدت دچار اختالل خواهد شد. یکی از مهمترین این اختالالت آن 
است که جمعیت یک جامعه بی تفاوت شود و این برای آن جامعه 

آید تا آنجا که همه ساختارها را تحت دی به شمار میتهدیدی ج
بروز چنین پدیده ای در نسل جوان و صد البته  دهدتاثیر قرار می
و مشکالت تواند هشداری جدی در پدیدآیی مسائل دانشگاهی می
 در بین جوانان دانشجو. از این رو بررسی این مسئله عدیده ای شود

 .تواند به روشن شدن آن کمک کندمی
 

به نظر می رسد بت  وارگی پول بر بی تفاوتی اجتماعی : 1فرضیه
 موثر است.

ول وارگی پبتبین یافته های بدست آمده مشخص شد که بر اساس 
و از تفاوتی اجتماعی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد و بی

 درصد می توان میزان 23به میزان  وارگی پول دانشجویانروی بت
. در تحقیقات بینی نمودرا پیشدانشجویان  تفاوتی اجتماعی دربی

توان به پژوهش صداقتی فرد و محسنی تبریزی، ظهیری نیا مشابه می
های خود و همکاران، نواح و همکاران اشاره کرد که در پژوهش

تحلیل هزینه و پاداش و یا پایگاه اقتصادی، اجتماعی  را مورد سنجش 
مترادف با متغیر بت وارگی پول است که ما در این  اند کهقرار داده

پژوهش بعنوان یک متغیر مستقل به آن پرداخته ایم و به این نتیجه 
رسیدند که افراد در انجام کنش خود ابتدا سود و زیان خود را 

کنند و به نوعی همان در اولویت قرار گرفتن پول است محاسبه می
ماعی تفاوتی اجتناد به نظریه بیتوان استو در تبیین این موضوع می

دال که بر مبنای محاسبه هزینه و پاداش است داشته باشیم که افراد 
های خاص و اضطراری بالفاصله به تحلیل در مواجهه با وضعیت

های نوع دوستی و بی تفاوتی می پردازند بررسی هزینه ها و پاداش
 فیتوص یکه مارکس برا یاواژهو همچنین نظریه بت وارگی پول 

 عمدتا بیگانگی مارکس نظر از بردیاز انجام شدن بکار م ختنیگس
 هب متعلق اصل در که چیزی به نسبت انسان که شودمی آغاز زمانی
با طرح  ملیز رسالههمچنین  .کندنمی خویشی احساس اوست خود

کند که شهر اساساً از انواع ینمونه، مطرح م کیپول به عنوان 
 نیها( و وساطت ها ساخته شده است. بدفرمها )گوناگون صورت

خود  یجا یاجتماع یگروه ها نیدر درون و ب یعاطف یوندهایسان پ
هم طراز  لهیپول وس یعبارت به دهد.یافراد م نیب یرا به روابط صور

 خواهد بود.  تیبه کم تیفیک لیو تبد دنیکردن و سنج

 
وثر م یاجتماع یتفاوت یبر ب ییرسد فردگرا ینظر م به: : 2فرضیه 

 است.
ها نشان داد که بین فردگرایی و بی تفاوتی رابطه مستقیم و یافته

معناداری وجود دارد که این نتیجه با نتایج پژوهش ادهمی و 
همکاران، صداقتی فرد و محسنی تبریزی، رابین و همکاران 
همخوانی دارد. همچنین این نتیجه نظریه زیمل، سی رایت میلز و 

در خصوص تاثیر فردگرایی بر بی تفاوتی اجتماعی  ماکس وبر را
فردگرایی عبارت است از افکار و عقایدی که بر تایید می کند.  

ه فلسف ،اخالقی دیدگاهمنافع فردی  تاکید دارد این اصطالح یک 
، ایدئولوژی یا مرام اجتماعی است که بر ارزش سیاسی
خودخواهی بیش از هر چیز بیانگر میل  .کندتأکید می فرد اخالقی

انسان به برآوردن منافع شخصی خود به هر طریق ممکن است، حتی 
اگر این امر در تعارض منافع دیگر افراد قرار گیرد. خودخواهی 

آمیز به خود است که فرد را وامیدارد به  عالقه پرشور و مبالغه
کر کند و خود را به همه ترجیح چیز با درنظر داشتن خود ف همه
و این امر در جامعه در حال گذار امروزی ایران به موازات  «دهد

فروپاشی نظام سنتی، نظام نوین و نهادهای مدنی شکل نگرفته و مردم 
دچار آنومی یا نابسامانی شده اند که این وضعیت بصورت فردگرایی 

به نظریه سی خودخواهانه مشاهده می شود و براین اساس می توان 
طبقه متوسط خصلت رایت میلز استناد کرد که وی معتقد است 

انقالبی خویش را از دست داده و به افرادی جدا از هم و نامتشکل 
اند و قشر وسیعی از مردم دنیای معاصر صنعتی و پراکنده تبدیل شده

را در برگرفته است. این افراد بی تفاوت، بی عالقه و بدون جوشش 
رخورده از جبر اجتماعی و بیگانه با پرسش های حیاتی زندگی و س

اند و از کنار هر مسئله ای تاریخ بشر در الک غفلت سر فرو برده
به راحتی می گذرند. و بیشتر خواهان حفظ مراتب طبقاتی، پرستیژ 
و منزلت اجتماعی خود هستند و همین عالقه باعث می شود به 

اسیمه به دنبال الگوهای صورت تشکل در نیایند و با هراس و سر
عادتی جامعه و برنامه های تحمیل شده نظام حاکم باشند. و این 
همان مصداق فردگرایی و ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی است 

 وبراز دیدگاه باشد. همچنین که منظور نظر دورکیم  هم می
ای ساالری )بوروکراسی( نگرش بیگانه و انسانیت زدایی شدهدیوان
های دندهآورد وی معتقد بود افراد در این نظام به چرخوجود میرا به

بروکراتیزه شدن فرایند امور و ی شوند وکوچک ماشین تبدیل می
نسبت  ها را موجب تضعیف احساس مسئولیت شدن کنش النیعق

 د.کنبه دیگران تحلیل می
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 یتفاوت یبر ب ینسب تیرسد احساس محروم ینظر م به: 3فرضیه 
 موثر است. یاجتماع
های بدست آمده بین دو متغیر احساس محرومیت نسبی با یافته براساس

روی داری وجود دارد و از عنیمرابطه مستقیم و تفاوتی اجتماعی بی
تفاوتی اجتماعی بی وان میزانتمی نسبی دانشجویان محرومیت احساس

عنوان تصور وجود ب یت نسبیمحروم .بینی نمودرا پیشدانشجویان  در
های ارزشی آنها تعریف ها و تواناییتفاوت بین انتظارات ارزشی انسان

ی محرومیت نسبی به برداشت بازیگران از وجود شود. بعبارتمی
 نتظاراتشود. اهای ارزشی تعریف میاختالف بین انتظارات و توانایی

باشند که مردم خود را مستحق آن ارزشی کاالها و شرایط زندگی می
های ارزشی کاالها و شرایطی هستند که مردم فکر می دانند. تواناییمی

توانند آنها را بدست کنند و در صورت داشتن ابزارهای اجتماعی می
 ،المیانغ و عنبری تحقیقات نتایج با نتیجه اینآورند و حفظ کنند که 

 و باشدمی همسو تبریزی محسنی و فرد صداقتی همکاران، و ظهیرنیا
ون بی لئسهای تحقیق تأیید کننده نظریه محرومیت ن یافته  همچنین

به این معنا که با افزایش محرومیت نسبی جوانان،  فستینگر وگال است
پارسونز همچنین  .ا نیز افزایش خواهد یافتهتفاوتی اجتماعی آنمیزان بی

های اظهاری فرد های اجتماعی کنشمعتقد است هرگاه در موقعیت
 معطوف به دیگران باشد، به همکاری بیشتر و انسجام با دیگران می

و با  رسدخود می اعلیحد انجامد. در این کنشها مسئولیت و وفاداری به
ت که توان این گونه نتیجه گرفاستناد به نظریه فستینگر و پارسونز می

در مقام مقایسه خود با دیگران برآیند و اگر خود را در  افراد اگر
تر از دیگران ببینند احساس نارضایتی خواهند موقعیت های مشابه پایین

کرد و بیگانگی با جامعه از عوارض آن خواهد بود در صورتی که افراد 
بر طبق نظر پارسونز به جای مقایسه، کنش خود را معطوف به دیگران 

انسجام و همکاری با دیگر افراد را درجامعه در پی سازند این امر 
 خواهد داشت.

 
 یتفاوت یبر ب یرسد کاهش سالمت اجتماع ینظر م به:  4فرضیه 
 موثر است. یاجتماع

تفاوتی اجتماعی دانشجویان موثر است کاهش سالمت اجتماعی بر بی
روی کاهش سالمت اجتماعی از  یافته های بدست آمده نشان داد که

 تفاوتی اجتماعی دربی می توان میزان درصد 33به میزان  دانشجویان
نتایج بدست آمده با نتیجه پژوهش  و. را پیش بینی نموددانشجویان 

ادهمی و همکاران، نوابخش و میرزاپوری همخوانی داشت. در تایید 
این فرضیه با استفاده از نظرات کییز و دورکیم در این پژوهش 
توانستیم به یک تلفیق نظری دست پیدا کنیم بدین صورت که 

هنجارها و  از شناخت فرد ارزیابی و را اجتماعی سالمت کییز
 گر،دی فرادا با روابطش کیفیت و اجتماع در عملکردش چگونگی
 آنهاست، از عضوی عنوان به وی که اجتماعی گروه های و نزدیکان
و معتقد است کسانی که در جامعه حضور فعال  .کند می تعریف

دارند از سالمت روانی بیشتر برخوردار هستند کییز سالمت روانی 
داند. و معتقداست سالمت را احساس خوب و رضایت از زندگی می

اجتماعی به مشارکت اجتماعی افراد، همبستگی، پذیرش اجتماعی 
در تعامل موثر با توانایی فرد  را سالمت اجتماعیبستگی دارد. او 

دیگران و اجتماع به منظور ایجاد روابط ارضاء کننده شخصی و به 

کند. و اما همانطور که تعریف میهای اجتماعی انجام رساندن نقش
دانیم دورکیم درخصوص رعایت هنجارها معتقد است که می

هرچقدر شناخت فرد از هنجارها کمتر باشد و رعایت هنجارها 
اقل برسد فرد نسبت به زندگی احساس خوبی توسط افراد به حد

شود نخواهد داشت و همین امر باعث کاهش سالمت اجتماعی می
چیزی که کییز نیز بدان معتقد است و بدین ترتیب با تلیفیق این دو 

توانیم نتیجه بگیریم که: هر چقدر سالمت اجتماعی در نظریه می
اعی و مسائل جامعه کاهش پیدا کند افراد نسبت به مسائل اجتم

 شوند. تفاوت میپیرامون خود بی
 

: به نظر می رسد بی معنایی بر بی تفاوتی اجتماعی موثر 5فرضیه 
 است.

ایی و معنبیرابطه بین ، براساس آزمون ضـریب همبستگی پیرسون
و  05/0زیر  داری آزمونسطح معنیتفاوتی اجتماعی دانشجویان بی

باشد. در نتیجه بین دو متغیر می 2R =07/0و  = r 267/0مقدار 
معنایی روی بیمعنی داری وجود دارد و از  ضعیفرابطه مستقیم و 

 تفاوتی اجتماعی دربی درصد می توان میزان 7به میزان  دانشجویان
. در تحقیقات پیشین متغیر بی معنایی را پیش بینی نموددانشجویان 

به نوعی  مشخصا سنجیده نشده است و در غالب یک متغیر پنهان
آن را سنجیده اند بطور مثال ظهیری نیا و همکاران در غالب تحلیل 

 نیرا ب یکه فرد ارتباطهزینه و پاداش بی معنایی را تعریف کرده اند 
تواند برقرار کند و در  یرفتار خود و پاداش مأخوذه از جامعه نم

 گرددیم یبر فرد مستول یگانگیاست که احساس ب یتیوضع نیچن
معنایی را در میزان همچنین محسنی تبریزی و صداقتی فرد بی

هر قدر افراد جامعه سطح اثربخشی اجتماعی فرد معنا کرده اند که 
 را تجربه یاسیـ س یاجتماع یندهایدر فرا یاز عدم اثربخش ییباال

 از مسائل یگانگیو ب یاجتماع یتفاوتیب یبرا یشتریکنند، احتمال ب
اجتماعی وجود دارد. نادری و همکاران هم به این نتیجه رسیدند که 

 وبین بی معنایی و بی اعتنایی اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد  
اما در این پژوهش مشخصا برای اولین بار این متغیر را بطور مستقل 

گویه در بین  6معنایی را با مورد آزمون قرار دادیم و متغیر بی
سنجیدیم و با اینکه ضریب بدست آمده ضعیف بود ولی دانشجویان 

تفاوتی افراد نادیده گرفت و با توجه به توان تاثیر آن را در بینمی
توانیم آن را نظرات استفاده شده در چارچوب نظری این پژوهش می

 تبیین کنیم.  
 

:به نظر می رسد بی اعتمادی بر بی تفاوتی اجتماعی موثر 6فرضیه 
 است.

مادی و اعتبیرابطه بین ، آزمون ضریب همبستگی پیرسون براساس
و  05/0سطح معنی داری آزمون زیر تفاوتی اجتماعی دانشجویان بی

= 06/0و  = r 245/0مقدار 
2

R باشد. در نتیجه بین دو متغیر می
اعتمادی روی بیداری وجود دارد و از معنی  رابطه مستقیم و

 تفاوتی اجتماعی دربی توان میزاندرصد می 6به میزان  دانشجویان
و این نتیجه با نتایج تحقیقات صداقتی  بینی نمودرا پیشدانشجویان 

فرد و محسنی تبریزی، عنبری و غالمیان همخوانی دارد. و همچنین 
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با توجه به نظرات رابرت پاتنام، اینگلهارت در خصوص اعتماد 
 توان این فرضیه را تبیین کرد.می

ر می رسد بی قدرتی بر بی تفاوتی اجتماعی موثر : به نظ7فرضیه 
 است.

نتایج بدست آمده از آمارها نشان داد که بی قدرتی بر بی تفاوتی 
 38توان اجتماعی دانشجویان موثر است و از روی بی قدرتی می

درصد از بی تفاوتی دانشجویان را پیش بینی کرد و این نتیجه با نتایج 
نادری و همکاران و وایت دین تحقیقات مشابه همچون پژوهش 

بیگانگی را با توجه به  وایت دین در پژوهش خودهمخوانی دارد. 
های فرضیه داد و برخی متغیرهای مورد نظر سیمن مورد بررسی قرار 

 هنجاری و انزوایقدرتی، بیاین تحقیق شامل روابط مثبت میان بی
تفاوتی سیاسی به عنوان اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل و بی

باشد که در پایان محقق به این نتیجه دست یافت متغیر وابسته می
که  .تفاوتی سیاسی و بیگانگی وجود داردکه رابطه معنادار میان بی

قدرتی را ما در این پژوهش برخالف وایت دین با بی ه میزان بیالبت
تفاوتی اجتماعی سنجیده ایم که آمارها نشان داد که بین این دو متغیر 

 به عنوان متغیر مستقل و وابسته رابطه معناداری وجود دارد.
توان گفت تحقیقاتی که در ایران در رابطه با و اما بطور کلی می

های مشابه که در کشورهای تفاوتی انجام شده است با پژوهشبی
خارجی انجام گرفته یک تغییر اساسی دارد و آنهم این است که در 

های مشابه بطور مثال تحققات لیپست محقق آمریکایی و یا پژوهش
نجام داد به این نتیجه رسیدند که با باال رفتن تحققاتی که اینگلهارت ا

سطح تحصیالت بی تفاوتی در افراد کاسته می شود بخصوص بی تفاوتی 
اجتماعی و سیاسی، درحالیکه در تحقیقاتی که در داخل ایران انجام 
شده است نتایج دقیقا برعکس این بوده است بدین گونه که با باال رفتن 

فاوتی اجتماعی افراد افزوده می شود. تسطح تحصیالت بر میزان بی
تر اکثرا های قبلسال پیش یا سال 10بطور مثال رتبه های برتر کنکور 

مهاجرت کرده اند و یا بنا به گفته سایت های خبرگزاری های رسمی 
هزار پزشک  3در داخل کشور در سه سال کرونایی در ایران بیش از 

هاجرت کردند دورانی متخصص به کشورهای اروپایی و آمریکایی م
که هر کشوریی بیش از پیش به کادر پزشکی و درمان خود احتیاج 

شان ها در دستمهاجرت پزشکان که به قولی جان انسانداشت و 
اگر به آمار مهاجرت . ها را چند برابر کرده استاست، نگرانی

ا و چهارم پزشکان به اروپشود یکپزشکان نگاهی بیندازیم گفته می
. البته این پژوهش در بین جامعه شهری و اندمهاجرت کرده آمریکا

کی هر نشینی یدانشجویان و افراد تحصیل کرده انجام گرفته است و ش
گیری بی تفاوتی در زندگی اجتماعی شهروندان است. از دالیل شکل

درنتیجه این تغییر در سبک زندگی، تغییر در ساختار خانواده نیز رخ 
گیری بی عامل نیز خود یکی دیگر از علل شکلداده است که این 

تفاوتی در زندگی اجتماعی شهروندان شده است. تغییر در نوع روابط 
ها، فردگرایی، کاهش مهربانی اجتماعی اجتماعی، تغییر خرده فرهنگ

های فرهنگی و در سطح جامعه، کاهش مدارای اجتماعی، تفاوت
رتباطات منجر شده زندگی که به ضعیف شدن ا هایلهافزایش مشغ

 پررنگ چه هر "تفاوتیبی" اند تااست همگی دست به دست هم داده
 هتفاوتی اجتماعی امروزیب .کند پیدا بروز  و نمود جامعه در تر

آنچنان در جامعه ما عمیق شده است که ما مجبور هستیم برای کمک 

های گلریزان برگزار کنیم تا کسی بیاید و کمکی به نیازمندان جشن
مردم احوال  ،کند. درحالیکه در گذشته براساس تعالیم دینی

و  پرسیدند و به این موضوع اهتمام داشتند.همسایگان خود را می
مصداق آن حدیثی از پیامبر اکرم)ص( است که فرمودند: الجوارُ ثُمَ 
 الدار)اول همسایه سپس خانه(. اما متاسفانه این روزها شاهد آن نیستیم

می دهد که روابط عاطفی ما ضعیف شده و در نتیجه این موضوع نشان 
تر نیز خواهد شد و این نقیصه به کاهش هر ها ضعیفتفاوتیهمین بی

های اجتماعی شهروندان منتهی خواهد شد که چه بیشتر مسئولیت
بار آن باز هم بصورت پررنگ تر گریبانگیر شهروندان  نتیجه زیان

تبدیل شدن به یک پرستیژ در  تفاوتی درحالخواهد شد. متاسفانه بی
تفاوتی روزی گریبان تک تک جامعه است و غافل از اینکه این بی

های زیادی تفاوتی اجتماعی آسیبو بی افراد جامعه را خواهد گرفت
را هم در پی خواهد داشت از جمله: تعطیل شدن آیین پرستش، رواج 

اعی، رها اجتمشکنی، عدم پایبندی به روابط فساد و فحشا، شیوع پیمان
یکی از وظایفی که همواره برعهده دولت و  شدن محرومین، نابرابری.

نظام آموزشی کشور بوده و در شرایط کنونی و با توجه به افزایش 
التحصیالن بیشتر از هر زمانی نیاز به آن تعداد دانشجویان و فارغ

، مسئله اشتغال جوانان است، آنهم بعد از فراغت از شوداحساس می
تحصیل، همچنین داشتن مسئولیت از طرفی  باعث کاهش فردگرایی و 

در بعضی جوامع با ساماندهی شود افزایش تعلق اجتماعی در افراد می
وگسترش نهادهای حمایتی و جذب افراد داوطلب، تعلق اجتماعی را 

ین دلیل کوشش در جهت افزایش دهند. بهمدر متن جامعه رواج می
های جمع گرایی در شرایط امروزی جامعه و ساماندهی سازمان

پذیری در افراد ایجاد حس مسئولیت .حمایتی بسیار اهمیت دارد
فسردگی، کاهش شادابی و تواند باعث کاهش فردگرایی شود. امی

نشاط، سست شدن بنیان خانواده و افزایش آسیب اجتماعی، تنها بخشی 
 و منشأبروز مادر  ،ز مشکالت فردگرایی است؛ مشکالتی که خودا

کنار هم جمع شدن، . مشکالت اساسی و مخل آرامش جامعه است
که  نقطه آغاز تقویت روحیه جمعی است و کنار هم ماندن یک هنر

عامل پیشرفت و موفقیت است و ضرورت دارد برای کاهش 
ط برای تحقق این داشتن جامعه سالم و بانشا ،های اجتماعیآسیب

ای، بعنوان مثال استفاده از خدمات مشاوره .راهبرد تالش کرد
شناختی، مددکاری برای تمامی دانشجویان باید وجود داشته باشد روان

شناخت نیازهای روانی و کیفیت ارضای این نیازها در شادابی و نشاط 
ا ر فرد بسیار موثر است و ارضا نشدن آن و یا ارضای ناقص آن زندگی

 بحث سالمتکشاند کند و فرد را به انحراف میبه کام فرد تلخ می
در صورتی که تحقق  واجتماعی نوعی بهداشت روانی و جمعی است 

پیدا کند شهروندان و نیروی کار جامعه که گروه هدف هستند، از 
انگیزه و شادابی کافی برخوردار خواهند بود و پر واضح است که 

های تعامل سازنده تری را در تماعی ظرفیتافراد سالم از نظر اج
 .کنندجامعه و محیط کار تجربه می

 پیشنهادات و محدودیت های پژوهش
دانشگاه آزاد اسالمی، به دلیل جامعیتِ علمی و گستردگی منابع 

افزاری )یا بدنه افزاری و نرمهای زیرساختی سختانسانی، قابلیت
العمر، تبدیل دانش فکری( ضروری برای تقویت روحیه نوآوری مادام

به محصول، پشتیبانی از خودسازی اخالقی و در نهایت تأمین بلوغ 
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بنابراین از مسئولین محترم دانشگاهی دارد  سیاسی دانشجویان را
انتظار می رود که به مشکالت دانشجویان توجه کنند از نظر تشویق 
دانشجویان نخبه، دادن اعتبار به دانشجویان جهت انجام تحقیقات 

 ایجاد همبستگیدانشگاهی، استفاده از تخصص و مهارت دانشجویان، 
التحصیالن با مل فارغالتحصیالن، تقویت تعادانشجویان و فارغ

ترین حق دسترسی ممکن به دانشجویان از طریق استمرار گسترده
منابع علمی و در اختیار گذاشتن فضای ایمیل دانشگاهی از جمله 
 تمهیدات زیرساختی ضروری برای توسعه و تقویت این تعامل است.
هر پژوهشی با مسائل و چالش هایی روبرو می شود که بر فرایند 

ثر می گذارد که از مهمترین آنها محدودیت هایی است پژوهش ا
که در اختیار پژوهشگر است مانند عدم شاخص سازی متغیر بی 
تفاوتی براساس مولفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،... به خاطر 
حجیم بودن کار و محدودیت هایی که خارج از اختیار پژوهشگر 

ن در امر تکمیل بود مانند عدم همکاری بسیاری از پاسخگویا
پرسشنامه، فراگیری بیماری کرونا و ایجاد محدودیت های ناشی از 

 آن.
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