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امروزه در شهرهاي بزرگ و کالنشهرها شاهد افزايش فاصلهگيري اجتماعي و رواني انسانها در
تعامالت روزمره هستيم و طيف زيادي از مردم در برخوردهاي روزمره نسبت به همديگر بيتفاوت و
بياعتنا هستند .مطالعه حاضر باهدف بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با بيتفاوتي با تمرکز بر شهر
کرمانشاه انجام شده است .اين مطالعه با روش توصيفي از نوع پيمايشي و با استفاده از ابزار
پرسشنامه ساختار يافته بر روي تعداد  049نفر از شهروندان  21سال به باالي شهر کرمانشاه انجام
گرديد .تجزيه و تحليل دادههاي بهدست آمده با استفاده از نرمافزار  SPSSو استفاده از آزمونهايي
مانند همبستگي و مقايسه ميانگينها و براي آزمون مدل تجربي پژوهش از رگرسيون چندگانه و
تحليل مسير استفاده بهعمل آمد .نتايج به دست آمده نشان ميدهد که ميان گرايش ديني (،)r= -6/29
ميزان فردگرايي ( ،)r=6/21ميزان سالمت اجتماعي ( ،)r=-6/92ميزان نشاط اجتماعي (،)r= -6/99
ميزان اميد به آينده ( ،)r= -6/99وضعيت سني ( )r=6/24و ميزان تحصيالت ( )r=6/29با بيتفاوتي
اجتماعي شهروندان داراي رابطه معناداري ميباشد .نتايج رگرسيون نشان ميدهند که پنج متغير
نشاط اجتماعي ،سالمت اجتماعي ،دينداري ،سن و ميزان فردگرايي وارد معادله رگرسيوني شده و در
مجموع توانستهاند  40درصد از تغييرات دروني متغير بيتفاوتي را تبيين کنند.
بيتفاوتي اجتماعي ،نشاط اجتماعي ،فردگرايي ،اميد به آينده ،گرايش ديني.
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بررسي و سنجش ميزان و منشأ پديدارهاي آسيبشناختي جامعه و وقوف علمي نسبت به
ميزان ،گسترش و علل آنها از مسائل بااهميت در نظر جامعهشناسان در يک قرن اخير بوده
است .اين اهميت بهويژه در جامعه ايران که مصداق بارزي از جامعه در حال گذار از مظاهر
سنت به اشکال مدرن است و در اين گذار تاريخي ،با حوادث و مسائل گوناگون سياسي،
اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي روبرو بوده است ،مشهودتر بهنظر ميرسد .برخي از محققان
ايراني در يک دهه اخير بر اين باور بودهاند که ايران و بسياري از جوامع جهان سوم ،عموماً
در شرايط بيهنجار ،بهصورت حاد يا مزمن به سر ميبرند (چلبي2919 ،؛ رفيعپور)2911 ،
يعني نوعي وضعيت بيهنجار که اغلب در فرآيند گذار شتابان از جامعه پيشامدرن به مدرن و
در نتيجه جريانهاي نوسازي پديد ميآيد (دورکيم )2911 ،2و وضعيت پيچيدهاي است که با
بيهنجاري يا ضعف هنجاري و تعارض همراه است .از طرفي اين موضوع ميتواند با توسعه
اجتماعي ارتباط تنگاتنگ پيدا کند؛ در توسعه اجتماعي کنشهاي متقابلي شکل ميگيرد که
حرکت تمدن را به سوي فردگرايي ،ارتباطات منطقي و تعريف شده و خارج از روابط
احساسي و عاطفي سوق ميدهد .بنابراين توسعه اجتماعي الزاماً به ايجاد وجوه تمايز فزاينده
جامعه منجر ميشود و در پي ايجاد بهبود در وضعيت اجتماعي افراد يک جامعه است که
براي تحقق چنين بهبودي ،در پي تغيير در الگوهاي دست و پاگير و زائد رفتاري ،شناختن و
روي آوردن به يک نگرش و اعتقاد مطلوبتر است که بتواند پاسخگوي مشکالت اجتماعي
باشد (ازکيا)22 :2916 ،؛ اما اين وضعيت پيامدهاي رفتاري ديگري مانند بيميليها و
بيتوجهيها را بهدنبال ميآورد .الزم به ذکر است که توسعه اجتماعي در مواردي با فراموش
کردن ،بريدن و گسستن از سنتهاي جمعگراي مردم است که ميتواند به بيتفاوتي
اجتماعي منجر شود.
بيتفاوتي در طيف وسيعي ،انواعي از بيتوجهيها و بيميليهاي بشر در موضوعات
مختلف نظير بيتوجهي به حادثه ديدگان ،نيازمندان ،گرانفروشي ،بيعدالتي ،تخريب
محيطزيست ،مفاسد اجتماعي و در سطحي وسيعتر بيتفاوتي دولتها به نسلکشي ناشي از
1- Durkhiem

جنگهاي نابرابر را در برميگيرد (ميرزاپوري .)20 :2922 ،بيتفاوتي اجتماعي وضعيتي است
که طي آن افراد در جامعه نسبت به همنوعان ،اوضاع اجتماعي ،سياسي و فرهنگي و شرايط
موجود و آينده دچار بياعتنايي و بيعالقگي ميشوند.
در تعريف جامعهشناختي مفهوم بيتفاوتي ،برخي نويسندگان از مفاهيم مقابل آن مانند
مشارکت و درگيري استفاده کردهاند (مسعودنيا )2916 ،ازاينرو بيتفاوتي با عزلت گزيدن و
فقدان مشارکت در حد انتظار ،هم قرارگرفته است .برخي ديگر نيز نوعدوستي را در مقابل
بيتفاوتي قرار داده به تحليل و پژوهش در باب آن پرداختهاند (کالنتري و همکاران)2910 ،
برخي ،بيتفاوتي اجتماعي را مترادف با عزلتگزيني ،بيعالقگي و عدم مشارکت افراد در
اشکال متعارف اجتماعي قرار داده و در تحليل خود ،آن را مقابل عالقه اجتماعي درگيري در
فعاليتهاي اجتماعي ،روانشناختي و سياسي تعريف ميکنند (محسني تبريزي و همکاران،
.)99-2 :2926
شهرنشيني يکي از داليل عمده شکلگيري بيتفاوتي در زندگي اجتماعي شهروندان
است .در بيتفاوتي روابط عاطفي و مسئوليتپذيري افراد در قبال ديگران کمتر شود .در
نتيجه اين بيتفاوتي ،تغيير در سبک زندگي و تغيير در ساختار خانواده رخ داده است.
بيتفاوتي اجتماعي امروز در جامعه ما چنان عميق شده است که مجبوريم جشنهاي
گلريزان برگزار کنيم .بيتفاوتي ،به مثابه مسئلهاي اجتماعي ،نهتنها معلول عوامل مختلفي
است ،بله بر شکلگيري مسائل اجتماعي نيز اثر ميگذارد .اگر بيتفاوتي بهعنوان يک الگوي
رفتاري در جامعه شکل يابد ،جامعهپذيري بيتفاوتي براي افراد در جامعه تسهيل و تسريع
ميشود .در چنين وضعيتي ،بيتفاوتي بهرغم مغايرت با روح انساني ،به شکل ارزش و الگوي
اجتماعي در جامعه مطرح ميشود و در مدت زمان محدودي ،بهصورت اپيدمي در جامعه
گسترش مييابد .اين رفتار قادر است با شکلدهي نوعي تعامالت اجتماعي خاص در جامعه،
تمام نظامهاي سياسي ،فرهنگي و اقتصادي جامعه را دچار تحول و دگرگوني ميسازد
(ميرزاپوري.)22 :2922 ،
با توجه به نکات مذکور ،سنجش بيتفاوتي اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن ،اهميت
ويژهاي دارد .در مورد شهر کرمانشاه اين اهميت دوچندان است؛ زيرا بهعنوان يکي از

کالنشهرهاي کشور ،شهر کرمانشاه ميتواند در مواجهه با مسائل شهري و زندگي ماشيني،
مستعد بروز بيتفاوتي اجتماعي و گسترش فرهنگ فردگرايي باشد .چند فرهنگي بودن،
مرزنشيني ،کاهش امکانات رفاهي نسبت به شهرهاي نزديک به پايتخت ،باال بودن ميزان
بيکاري ،خودکشي ،طالق و ساير مسائل اجتماعي ،نمونههاي تأملبرانگيز از چگونگي بروز و
گسترش يک مسئله اجتماعي در سطح ملي و وارد آمدن صدمات سنگين به احساس امنيت
رواني شهروندان در يک کالنشهر است .رواج شايعات متعدد در خصوص تعدد موارد وقوع
اين جرم و اعتراضهاي گوناگون به عملکرد نهادهاي ذيربط نشان ميدهد که احساس
امنيت رواني در شهر کرمانشاه تا حد قابلتوجهي تضعيفشده بهگونهاي که بسياري از
خانوادهها از تردد دختران خود در سطح شهر اکراه داشته و حتياالمکان از خروج آنها از
منزل جلوگيري ميکنند؛ بنابراين سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است که چه عوامل
اجتماعي در برزو بيتفاوتي در بين شهروندان شهر کرمانشاه دخالت دارد؟
هدف کلي اين پژوهش تعيين تأثير عوامل اجتماعي مؤثر بر ميزان بيتفاوتي شهروندان
شهر کرمانشاه است .اهداف ويژه به شرح زير ميباشد:
شناخت رابطه بين ميزان فردگرايي و بيتفاوتي اجتماعي شهروندان
شناخت رابطه بين ميزان سالمت اجتماعي و بيتفاوتي اجتماعي شهروندان
شناخت رابطه بين ميزان گرايش ديني و بيتفاوتي اجتماعي شهروندان
شناخت رابطه بين ميزان اميد به آينده و بيتفاوتي اجتماعي شهروندان
شناخت رابطه بين ميزان نشاط اجتماعي و بيتفاوتي اجتماعي شهروندان
شناخت تأثير متغيرهاي جمعيتي (سن ،جنسيت ،ميزان تحصيالت ،قوميت ،محل تولد،
مدت زمان سکونت) بر بيتفاوتي اجتماعي شهروندان

علمدار و همکاران ( )2921مطالعه تحت عنوان فرايند خلق بيتفاوتي اجتماعي در بافت
تعاملي ايرانيان انجام دادند .بر اساس يافتهها ،در نسبت با دو حوزه تقابل نمادين

اصلي(برابري ـ نابرابري) و (صميميت ـ غريبگي) که در فرايند تعاملي ايرانيان وجود دارد،
انواعي از موقعيت اجتماعي براي خلق بيتفاوتي اجتماعي وجود دارند.
فيروزجائيان و همکاران ( )2920مطالعهاي تحت عنوان بيتفاوتي زيستمحيطي به
مثابه بيتفاوتي اجتماعي انجام دادند .نتايج تحقيق نشان داد که بيتفاوتي زيستمحيطي
تحت تأثير متغيرهاي زيستمحيطي ،احساس مسئوليت ،دانش زيستمحيطي و اثربخشي
ميباشد و با افزايش اين متغيرها ،بيتفاوتي زيستمحيطي کاهش مييابد .از بين متغيرهاي
جمعيت شناختي (جنسيت ،تأهل ،درآمد ،سن و تحصيالت) ،تنها رابط متغير تحصيالت با
بيتفاوتي زيستمحيطي معنادار ميباشد.
عليانسب و همکاران ( )2922در پژوهشي درباره بيتفاوتي اجتماعي در ايران (مورد
پژوهش :فرهنگيان منطقه  2192استان آذربايجان شرقي) به اين نتايج دست يافت که
بيگانگي اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،اثربخشي اجتماعي و رضايت اجتماعي با بيتفاوتي
اجتماعي رابطه معنيداري وجود دارند.
ظهيرينيا و همکاران ( )2924در پژوهشي تحت عنوان شناسايي عوامل مؤثر بر
بيتفاوتي اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي؛ نشان دادند که متغيرهايي
مانند از خودبيگانگي اجتماعي ،اثربخشي اجتماعي ،محروميت نسبي ،تحليل هزينه پاداش و
ادراك عدالت با بيتفاوتي اجتماعي رابطه معنيدار دارند.
رابينسون و همکاران ( )9622در مطالعهاي تحت عنوان همدلي درون گروه در برابر
بيتفاوتي نسبت به قرباني :تأثير دلبستگي بر داوري اخالقي انجام دادند .اين نتايج حاصل
نشان ميدهد که ميزان اضطراب افراد و اجتناب آنها از دلبستگي بر قضاوتهاي اخالقي
تأثيرگذار است .همچنين نتايج نشان مي دهند که افراد متعهد ،قضاوتهاي عادالنهتري در
رفتارهاي اجتماعي خود دارند و از نگرش هايي مانند نياز به تعلق و تمرکز بر رفاه گروه،
دفاع ميکنند؛ از طرفي افراد متعهد ميتوانند قضاوتهاي سودمندانهاي را در مورد همدردي
با قرباني اتخاذ کنند که اين قضاوت ناشي از حس همدردي با ديگران است.

مورتي و پانب )9629( 2مطالعهاي تحت عنوان بيتفاوتي نسبت به مسائل محيطزيست،
خودشيفتگي و ديدگاه رقابتي جهان انجام دادند .اين مطالعه بر روي  992دانشجوي
دانشگاهي ( 291مرد 11 ،زن) از طريق روش نمونهگيري تصادفي ساده از چندين رشته
دانشگاهي در جاکارتا ،پايتخت اندونزي انجام گرفته شده است .نتايج تحليل مسير نشان
ميدهد که که خودشيفتگي قادر است بهطور غيرمستقيم با توجه به ديدگاه رقابتي جهان،
بينظمي را نسبت به محيط زيست پيشبيني کند.
بررسي پيشينه پژوهش نشان ميدهد که در بسياري از مطالعات داخلي نوعي هم خطي
چندگانه بين برخي از متغيرهاي مستقل و وابسته وجود دارد؛ مثالً از خودبيگانگي در مطالعه
عليا نسب و همکاران ( )2922و ظهيرينيا و همکاران ( )2924نمونهاي از اين مورد است.
مطالعاتي مثل فيروزجائيان و همکاران ( )2920بر متغيرهاي جمعيتي و علمدار و همکاران
( )2921بر يک متغير تمرکز نمودهاند .از طرفي در مطالعات خارجي بيشتر بيتفاوتي را از
جنبه روانشناسي مورد بررسي قرار دادهاند .با اين وجود ،در مطالعه ضمن استفاده از برخي
متغيرهاي پژوهشهاي انجام شده؛ سعي شده با ديدي جامعنگر مطالعه پيش رو نسبت به
اين مساله از يک سو مطالعه بر روي حجم بااليي از شهروندان از سوي ديگر تا حدي نتايج
به واقعيت نزديک شود؛ از طرفي ضمن آزمون فرضيهها در اين مطالعه از رگرسيون و تحليل
مسير براي آزمون مدل تجربي استفاده به عمل آمده است.

يکي از مسائلي که امروزه جامعه شهري با آن روبه رو است،
مسئله فرايند زندگي اجتماعي روزمره شهري است .در شهرهاي بزرگ وضعيتهاي
اضطراري اتفاق ميافتد که طي آن شهروندان بهکمک فوري نياز دارند تا بتوانند زندگي خود
را نجات دهند يا به روال عادي برگردند .نظريهپردازان اجتماعي معتقدند که شهر و محيط يا
ساختار ويژه آن ،در اينکه شهروندان کدام الگوي رفتاري (نوعدوستي يا بيتفاوتي) را انتخاب
ميکنند ،عامل مهمي است (فاضلي .)12 :2929 ،رشد جمعيت شهر ،افراد را در موقعيت
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گمنامي ،تنهايي ،بدون وابستگي خانوادگي و بدون دوست و آشنا قرار ميدهد (ممتاز،
.)92 :2912
به تعبير زيمل ،شهر ،محركهاي عصبي را تشديد ميکند و شهرنشيني فرد را مجبور
ميکند که از پيوندهاي عاطفي با گروههاي نخستين (خانواده و گروه همساالن) جدا و به
عضويت جديد درآيد که گروه دومين نام دارد (فيالکوف .)01 :2919 ،گروه دومين در شهرها،
شهرنشين را به خودداري و به ايستار بيزاري سوق ميدهد .گسترش دايره روابط اجتماعي و
اين ايستار خودداري باعث ميشود ،فرجه آزاديهاي شخصي شهرنشين افزايش يابد و اين
همان حسي است که او را به بيزاري و کارهاي عجيب و غريب سوق ميدهد (فيالکوف،
 .)01 :2919زيمل از شکلگيري نگرش بالزه 2در زندگي شهري ياد ميکند يعني حالت
بيتفاوتي که زماني پديد ميآيد که اعصاب آن قدر مورد تهاجم محركهاي متناقض قرار
گرفته باشد که به سرحد تحريکپذيري برسد و ديگر توانايي پاسخ دادن را نداشته باشد.
کسي که دچار بالزه ميشود نسبت به تمايز ميان چيزها بيتفاوت ميشود ،به اين معنا که
تمايز بين چيزها بياهميت ميشود .و اولويتي برايش ندارد اين ذهنيت در چهار چوب
اقتصاد پولي شکل ميگيرد؛ چون پول وارد تمام ابعاد زندگي ميشود و همه تفاوتها با پول
سنجيده ميشود .درون همهچيز خالي ميشود و ويژگي و بيهمتا بودن امري بيمعنا تلقي
ميشود (ممتاز .)92 :2912 ،بهعبارت ديگر ،از ديدگاه زيمل چنين بستري به گذار تأسف
برانـگيزي اشاره مـيکند که در آن شخصيت افراد بـه ظرفي تهي از بيهودگي فرو کاسته
ميشود و نزديکي فيزيکي ،به فاصله اجتماعي مبدل مي شود و فرد در جمعيتهاي
کالنشهري ،گمنام تر از هر جاي ديگر است (مايلز و مايلز.)90 :2929 ،
بهنظر زيمل انسان شهري اهميتي به مسائل و گرفتاريهاي ديگران نميدهد و
نميخواهد خود را در گير مشکالت ديگران کند .وي بيتفاوتي را براي زندگي در شهر الزم
ميداند و معتقد است که اين بيتفاوتي امکان دارد بهصورت يک تعارض محاسبهشده نيز در
آيد .به نظر او [اين حس بيتفاوتي] در ناخودآگاه ما بهصورت يک حالت بي ميلي ،بيگانگي
متقابل و دافعه در ميآيد که پارهاي اوقات هم تبديل به تنفر و جنگ ميشود (صديق
1- Blase

سروستاني .)292 :2922 ،زيمل ،نمود و ظهور بيگانگي را بازندگي مردم در کالنشهرها،
فردگرايي ،غلبه رواج امور عيني بر روح ذهني ،انزواي اجتماعي و در نهايت دلزدگي
اجتماعي ارزيابي کرده است .وي معتقد است انسانها در جامعه مدرن ،بر اثر تجربيات و
پرورش شخصيتي متفاوت از يکديگر متمايز ميشوند ،اين امر ،در پيوندهاي جدانشدني با
گروه نخستين ترديد ايجاد ميکند .مردم در جوامع مدرن ،الگوي يکساني را در
وابستگيهاي گروهي خود ندارند .آنها ميتوانند در موقعيتهايي با رتبههاي متفاوت و در
گروههاي متمايز مشغول شوند .اين تمايزهاي اجتماعي ،استفاده از مالكهاي غير انتسابي
يا عقالني را براي تشکيل روابط اجتماعي افزايش ميدهد .در اين حالت ،ايجاد روابط
اجتماعي ،با وابسته شدن فرد به گروههاي چندگانه و ظهور فردگرايي همراه است .حين بروز
فردگرايي ،بسياري از وابستگيهاي گروهي با تضاد روبهرو ميشود .در اين ديدگاه ،بيگانگي
به شکل احساسات انزوا وبي قدرتي بروزمييابد (ترنر.)906-922 :2221 ،2
پارسونز در طراحي نظام سيبرنتيکي خود به
رابطه ديالکتيکي خرده نظامهاي اقتصادي ،فقر ،اجتماعي و سياسي تأکيد دارد .پارسونز به
ايفاي نقش و مسئوليتپذيري کنشگران در موقعيتهاي افراد در درون خردهنظامها اشاره
ميکند (توسلي 946 :2912؛ کرايب  29-24 :2912و چلبي  .)10-20 :2919عامگرائي به
عنوان يکي از عناصر ساختي نظام کنش در فرايند انتخابهاي دوتايي موجب دوري از
خاصگرائي و توجه به منافع جمعي و ارزشهاي نوعدوستي و نهايتاً مسئوليتهاي اجتماعي
خواهند شد (استونز 221 :2911 ،9و روشه .)16 :2910 4وي انسجام اجتماعي را نتيجه رشد
شخصيت و جامعهپذيري کودك در فرآيند اجتماعي شدن ميداند (روشه .)16 :2910 ،بدون
رشد شخصيت اجتماعي ،مشارکت مؤثر ،آگاهانه و داوطلبانه تحقق پيدا نميکند .براي ايجاد
مشارکت مؤثر بايد نظام تمايالت افراد در فرآيند جامعهپذيري و فرهنگپذيري به بسط
اخالق مسئوليتپذيري ،خردورزي ،خوداتکايي ،فعالگرايي ،عامگرايي و ميل به پيشرفت
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تغيير يابد (دشتي  .)99 :2910پارسونز معتقد است کنشگران در وضعيتهاي اجتماعي با پنج
جفت از موضوعات دو وجهي (متغيرهاي الگويي) روبهرو ميشوند .يکي از موضوعات
دووجهي (کنش عاطفي و يا بيتوجهي عاطفي) که کنشگر با آن مواجه ميشود ،کسب
رضايتمندي آني در وضعيت اجتماعي يا تغيير آن بهصورت ارادي است .از ديگر مسائل دو
وجهي که با مقوله فردگرايي و در نهايت ،بيتفاوتي اجتماعي در ارتباط قرار ميگيرد( ،خود-
جهتگيري) در برابر (جمع-جهت گيري) است؛ به اين معنا که شخص به کدام منافع (خود
يا جمع) اولويت ميدهد (کوئن .)2912:244 ،2افراد با اتخاذ رويکرد خود -جهتگيري ،منافع
خود را بر جمع مقدم ميدانند و از پرداخت هزينههاي مشارکت اجتناب ميورزند.
هابرماس ،فروپاشي حوزه عمومي را نتيجه استعمار
جهان حياتي توسط عقالنيت صوري (نظامها) ميداند :سلطه قانون و نظامند شدگي بر
زندگي فرهنگي ،موجب از دست رفتن معنا ،تزلزل هويت جمعي ،بيهنجاري ،بيگانگي و
شي گونگي جامعه خواهد شد؛ لذا وي تجدد را شورشي عليه سنت و ارزشها ميداند (ريتزر،
 .)2911:922هابرماس ،جامعه را مرکب از نظامها و جهان حياتي ميداند .نظام ،قلمرو
عقالنيت صوري است و جهان حياتي جايگاه عقالنيت ذاتي است که ميان آنها به نوعي
تعالي يا رابطه ديالکتيکي حاکم است .هدف کنش معقول هدفدار (مختص به عقالنيت
صوري) رسيدن به هدف است ولي هدف کنش ارتباطي (مختص به عقالنيت ذاتي) رسيدن
به تفاهم است .اولي موجب رشد نظارتهاي فني بر زندگي و دومي موجبات ارتباطي آزاد و
دور از هرگونه محدوديت را فراهم ميسازد .بهزعم هابرماس ،استعمار فرهنگي در جهان
نوين ،زماني شکل ميگيرد که عقالنيت صوري بر عقالنيت ذاتي پيروز شود .کنش ارتباطي،
به سوي عدم توافق پيش ميرود و ارتباط انساني را فقيرتر ،تکهپارهتر و منجمدتر ميکند و
در نهايت ،موجب گسيختگي جهان حياتي ميشود .هرچقدر ساختارها قدرت بيشتري يابند،
اعمال قدرت باالتري برجهان حياتي مييابند .اين ساختارها فراگرد رسيدن به توافق در
جهان حياتي را محدود ميسازند .اعمال نظارت شديدتر ،سبب کاهش ارتباط زباني مانند
مباحثه ميشود که بهدنبال حقيقت ظرفيت ارتباط و رسيدن به تفاهم است .اخالل در هر
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مرحله از فرايندهاي مباحثه ،موجب به توافق نرسيدن است .ازاينرو نظامها با تحريف
فرايندهاي مراحل توافق زباني ،زمينه گسيختگي انسجام را فراهم ميکنند .حاکميت عقالنيت
صوري بر روابط اجتماعي ،سبب ازخودبيگانگي و بيتفاوتي افراد ميشود (ميرزا پوري،
.)02 :2922
بهنظر گافمن ،مردم در شهرها صرفنظر از اين که در چه
بخشي از جهان زندگي ميکنند ،چيزهايي ميبينند که به دفعات بيشمار در طول روز انجام
ميشود بيآن که به آنها توجهي داشته باشند .به تعبير وي ،وقتي دو نفر در خيابان از
روبروي هم ميگذرند ،نگاه بسيار گذرايي با همديگر رد و بدل ميکنند و سپس نگاه خود را
برميگردانند و با اجتناب از نگريستن به همديگر از کنار هم ميگذرند .آنها با اين کار
چيزي را به نمايش ميگذارند که بياعتنايي مدني 2نام دارد (گيدنز .)220 :2912 ،از نظر
گافمن بياعتنايي چيزي است که ما در موقعيتهاي زيادي از يکديگر انتظار داريم .گافمن
معتقد است که زندگي در شهر کاري تکراري ولي منظم است ،به همين جهت فرد در حالي
که در محاصره تعداد زيادي افراد ناشناس قرار دارد ميتواند نيازهاي شخصي خود را بر
آورده سازد .به نظر او انسانها در خيابان دليلي براي حضور خود در آنجا دارند ،ما به خيابان
ميآييم زيرا ميخواهيم به کار خود برسيم يا ميخواهيم به رستوران برويم يا دوستي را
ببينيم يا اينکه ميخواهيم قدم بزنيم؛ اما اينکه من مشاهده گر نميتوانم انگيزههاي حضور
در خيابان در کنار ديگران را ببينم دليل بر آن نيست که آنان هيچ انگيزهاي ندارند (شارعپور،
.)962 :2911
بررسي نگرشهاي گوناگون در ارتباط با متغير وابسته اين امکان را به پژوهشگر ميدهد
تا چشم اندازهاي تحليلي خود را وسعت دهد و وجوه گوناگون مسأله پژوهش را آشکار سازد
و در نهايت چهارچوب مناسبي براي آن برگزيند.

1 . Civil Inattention

برگرفته از فرايند پژوهش

بين ميزان فردگرايي و بيتفاوتي اجتماعي شهروندان رابطه معناداري وجود دارد.
بين ميزان سالمت اجتماعي و بيتفاوتي اجتماعي شهروندان رابطه معناداري وجود دارد.
بين ميزان گرايش ديني و بيتفاوتي اجتماعي شهروندان رابطه معناداري وجود دارد.
بين ميزان اميد به آينده و بيتفاوتي اجتماعي شهروندان رابطه معناداري وجود دارد.
بين ميزان نشاط اجتماعي و بيتفاوتي اجتماعي شهروندان رابطه معناداري وجود دارد.
عوامل زمينهاي بر بيتفاوتي اجتماعي شهروندان تأثير معنادار دارد.

روش پيمايش براي جمعآوري اطالعات مورد نظر و پرسشنامه براي گردآوري دادههاي الزم
استفاده گرديد .جامعه آماري در اين پژوهش ،شهروندان باالي  21سال شهر کرمانشاه است.
کل جمعيت شهر کرمانشاه در سرشماري 2922برابر  910414و همچنين برآورد آن براي
سال  2921با مقدار  219104از آمارهاي سرشماري عمومي نفوس و مسکن اخذ شد .براي
تعيين حجم نمونه براساس جدول نمونهگيري لين 2با خطاي کمتر از  4درصد ،تعداد 0492
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نفر بهعنوان نمونه انتخاب گرديد .در اين پژوهش از روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي
استفاده بهعمل ميآيد .با توجه به اين که جمعيت مورد مطالعه در اين پژوهش همگن
نميباشد ،به ناچار بايد در ابتدا جامعه آماري تقسيم شود و از درون هر قسمت نمونهاي
مناسب انتخاب گردد .لذا در مطالعه حاضر ابتدا خوشههاي مختلف در شهر کرمانشاه
مشخص و سپس با استفاده از روش تصادفي ساده دست به انتخاب نمونه موجود در هر
خوشه زده شد .با توجه به اين که در شهر کرمانشاه مناطق متعدد و زيادي وجود دارد؛ سعي
گرديد از  1منطقه شهر ،نمونه گيري انجام شود .بنابراين از هر منطقه به صورت تصادفي
سه محله که در آن منطقه باال ،مياني و پايين منطقه بودند ،انتخاب و در نهايت در  94محله
از شهر کرمانشاه ،پرسشنامهها توزيع گرديد .از منطقه ( 2چقاميرزا ،گذرنامه و نوبهار) ،از
منطقه ( 9دولت آباد ،فرهنگيان فاز يک و سنجابي) ،از منطقه ( 9جعفرآباد ،شهرك بسيج و
خيابان مدرس) ،از منطقه ( 4شهرك صادقيه ،گمرك و فردوسي) ،از منطقه ( 2مسکن،
طاقبستان و کارمندان) ،از منطقه ( 0بهداري ،معلم و دادگستري) ،از منطقه ( 1باغ ابريشم،
آناهيتا و رودکي) و از منطقه ( 1زيباشهر ،پرديس و وکيل آقا) مورد مطالعه قرار گرفتند.
در پژوهش حاضر از روش ارزيابي اعتبار صوري پژوهش استفاده گرديد .جهت اعتبار
صوري نيز پس از طراحي گويه هاي طيفهاي مربوطه در اختيار متخصصان قرار گرفت.
اظهارنظر اين افراد در راستاي سنجش گويه هاي هر طيف ،در نهايت به گزينش گويه هاي
مناسب براي هر طيف منجر شد .در زمينه پايايي ابزار پژوهش نيز از تکنيک آلفاي کرونباخ
استفاده به عمل آمد .از نتايج جداول شماره  2و  9استنباط ميشود که با توجه به مقدار
آلفاي به دست آمده براي هر يک از گويهها ،ميزان هماهنگي دروني براي هر يک از
متغيرها در حد قابل قبولي بوده و داراي پايايي ميباشند.

 -2نمونه با خطاي  4درصد با استفاده از جدول لين ،برابر  066نفر بود که جهت باال رفتن پايايي ابزار پژوهش  26نفر اضافه در نظر
گرفته شد که روي هم رفته تعداد  026نفر پرسشنامه توزيع شد اما در بازگشت پرسشنامه ها ،تعداد  049پرسشنامه کامل شده،
تحويل گرديد و مبناي تحليل ها قرار گرفت.
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من به مشکالت زيستمحيطي توجه ندارم
من اغلب خودم به دستاوردهاي ديگران غبطه ميخورم
احساس ارزشمندي ميکنم وقتي ديگران به من تکيه ميکنند
من تمايلي به اهداي خون به نيازمندان و بيماران خوني و  ...ندارم.
تمايل به واکنش در مقابل بيعدالتي و زورگويي مسئولين ندارم.
از پيگيري اخبار و وقايع سياسي ـ اجتماعي اجتناب ميکنم.
خود را جاي ديگران گذاشتن و توانايي همدردي؛ خوب است.
از افراد بيتفاوت به مشکالت ديگران بيزار هستم.
زنگ زدن به پليس هنگام مشاهده نزاع وظيفه هر کسي است.
هرکسي خودش بايد از پس مشکالتش بر بيايد
اگر جايي نياز به کمک باشد ،ديگران هستند من مسئوليتي ندارم.
هميشه جواب خوبيهاي آدم را با بدي جواب ميدهند.
هر وقت نياز بوده ،ديگران به من کمک کردهاند.
هميشه کاري ميکنند که آدم از کمک کردن خودش پشيمان ميشود.
من معتقدم اگر گره از کار کسي باز کني ،ديگران هم گره از کار تو بازخواهند کرد.
تصور کنيد فردي به دليل جرمي غير عمد متحمل پرداخت ديه شده و توان پرداخت آن را
ندارد .شما توان مالي پرداخت آن را داريد با وجود نهادهاي حمايتي دولتي تا چه حد امکان
دارد ديه آن شخص را پرداخت نماييد؟
خبردار شديد همسايهتان از چهارپايه افتاده و حال خوبي ندارد؛ اهالي خانه کاري از دستشان
بر نميآيد اما شديداً نياز به کمک است تا به بيمارستان رسانده شود؛ آمبوالنس در راه است
اما مشخص نيست کي ميرسد ،در چنين شرايطي تا چه حد ممکن است به کمک برويد؟
صداي فرياد مردي و کمک خواهي زني را از خانهاي ميشنويد که به مرور جديتر ميشود
در چنين موقعيتي تا چه حد امکان دارد ،به کمک و مداخله بشتابيد؟
تا چه حد کساني را که گاهي درخواست کمک مالي ميکنند ،واقعاً نيازمند ميدانيد؟

گرايش
ديني

ميزان
فردگرايي

سالمت
اجتماعي

نشاط
اجتماعي

تا چه اندازه در مراسمات مذهبي شرکت ميکنيد.
به نظر شما تا چه حد دين نقش اساسي در زندگي انسانها دارد.
تا چه حد استفاده از راهنماييها و اندرزهاي اشخاص مذهبي باعث سعادت انسانها ميشود.
تا چه حد راه رستگاري را بايد در اين دنيا جستجو کرد ،نه در آخرت
تا چه حد اعتقاد داريد در راه اعتقاد ديني بايد همه چيز حتي جان را فدا کرد.
يک فرد نبايستي بدون در نظر گرفتن خير و رفاه گروه ،تنها به دنبال اهداف خودش باشد.
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اينکه فرد کار کند تا مورد قبول گروه باشد از اهميت بيشتري برخوردار است تا اينکه کار
مورد قبول خودش باشد.
امروزه هر کسي بايد به فکر خودش باشد و کاري به خير و شر ديگران نداشته باشد.
آدم بايد مسئول رفتار و کردار خودش باشد و به ديگران کاري نداشته باشد.
افراد جامعه براي من به عنوان يک شخص ارزش قائلاند.
به نظر من مردم مهرباناند.
مردم اين روزها متقلب تر شدهاند.
من ميتوانم کارهاي ارزشمندي به دنيا عرضه کنم.
جامعه مکاني مفيد و پربار براي افراد است.
لذت بردن از زندگي برايم مشکل است.
زندگي در اين شهر در من احساس خوشحالي ايجاد ميکند.
در انجام دادن امورات روزمره احساس شادي ميکنم.
در اين شهر من احساس راحتي و آرامش ذهني دارم.
جهان و آنچه در آن است را زيباتر ميبينم.
زندگي در اين شهر من را به داشتن زندگي بهتر و ايده آل اميدوار ميکند.
براي رسيدن به اهداف خود انگيزه دارم.
زندگي در اين شهر سبب ميشود در برخورد با ديگران گشاده رو باشم.
زندگي در اين شهر توانسته است شوخي طبعي و شوخي با ديگران را بهدرستي ترويج دهد.
زندگي در اين شهر باعث شده که کنترل بيشتري بر اعصاب خود به هنگام بروز اتفاقهاي
ناخوشايند داشته باشم.
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اميد به آينده

مطمئن هستم که شرايط زندگيام بهتر خواهد شد.
ميتوانم آيندهام را تغيير دهم.
ميدانم که در زندگي درست عمل ميکنم.
من بهتر از اينکه هستم نخواهم شد.
اتکا به نفس ام روزبهروز بيشتر ميشود.
هميشه جنبههاي بد را ميبينم.
تجربيات گذشتهام مرا براي داشتن آيندهاي بهتر مهيا ميسازد.
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بيتفاوتي اجتماعي؛ وضعيتي است که افراد آگاهانه از لحاظ نگرشي و
رفتاري نسبت به مشارکتهاي نوعدوستانه ،مسئوليتهاي اجتماعي و ديگر کنشهاي فعال
مدني ،بيعالقه و بياعتنا ميشوند (محسني تبريزي .)1 :2926 ،بيتفاوتي در اين پژوهش
با استفاده از  22گويه در قالب طيف پنج درجهاي ليکرت سنجش گرديد .در اين طيف براي
هر گويه پنج گزينه پيش روي پاسخگويان وجود داشت که هر فردي ميتوانست يکي از
آنها را انتخاب کند .اين پاسخها بر روي طيفي از کامالً موافق ( )2تا کامالً ( )2مخالف
مرتب شدند.
فردگرايي ايده اي است که بر اهميت فرد و منافع فردي تأکيد دارد(قادري و
القونه .)4 :2920 ،به افراد به منزله کنشگران اجتماعي نگريسته مي شود که در کنش ها
حضور واقعي دارند و جمع را مخلوق پوياي خود مي دانند(جالئي پور و محمدي:2911 ،
 .)412اين متغير با استفاده از  4گويه در قالب طيف پنج گزينهاي ليکرت سنجش گرديد.
عبارت است از اعتقاد به قواي الهوتي و ماوراءالطبيعه و رعايت يک
سلسله قواعد اخالقي در زمينه ارتباط با خود ،ساير بندگان و خدا و انجام مناسک عبادي در
جهت تقريب خالق و جلب رضايت او بهمنظور تعالي روح ميباشد (کتابي و ديگران:2919 ،

 .)219در اين تحقيق جهتگيريهاي مذهبي توسط  2گويه بر اساس طيف  2گزينهاي
ليکرت سنجيده گرديد.
اميد عبارت است از تمايلي که با انتظار وقوع مثبت همراه است و يا به
عبارت ديگر ،ارزيابي مثبت از آنچه فرد متمايل است و ميخواهد که به وقوع بپيوندد
(هزارجريبي و آستين افشان .)299 :2911 ،اين متغير با استفاده از  1گويه در قالب طيف پنج
گزينهاي ليکرت سنجش گرديد.
نشاط را ميتوان رضايتمندي اجتماعي ،رواني و جسماني و يا رضايتمندي
از جريانهاي زندگي تعريف کرد (آرجيل و لو .)9662 ،فرايندي است که آثار جسمي و رواني
زيادي را در ما برجا ميگذارد و بهعنوان يک ويژگي همراه يا انرژي سازنده که تواناييهايي
فراواني در انسان ايجاد ميکند ،تلقي ميشود .احساس نشاط به احساسات مثبت فرد و
رضايت خاطر او از زندگي مربوط ميشود(آرگايل .)1 :9666 ،2اين متغير با استفاده از 26
گويه در قالب طيف پنج گزينهاي ليکرت سنجش شد.
کييز سالمت اجتماعي را ارزيابي و شناخت فرد از چگونگي عملکردش
در اجتماع و کيفيت روابطش با افراد ديگر ،نزديکان و گروههاي اجتماعي که وي بهعنوان
عضوي از آنهاست تعريف ميکند (کييز .)292 :9664 ،اين متغير با استفاده از  2گويه در
قالب طيف پنج درجهاي ليکرت سنجش گرديد .الزم به ذکر است که گويه هايي مدنظر
بودند که بتوانند کليت اين متغير را مورد سنجش قرار دهند و بنابراين ابعاد متغير سالمت
اجتماعي در اين مطالعه مدنظر نبود.

نتايج بهدست آمده نشان ميدهند که  929نفر از پاسخگويان را مردان و  916نفر آنها را
زنان تشکيل ميدهند .براساس وضعيت تأهل  49/1درصد از پاسخگويان مجرد و 22/2
1- Argyle

درصد متأهل ميباشند .برحسب عنوان وضعيت شغلي افراد  94/6درصد داراي شغل دولتي و
 92/9درصد شغل آزاد و  91/2درصد بيکار هستند .برحسب مالکيت منزل مسکوني 99/4
درد از پاسخگويان منازل شخصي 99/1 ،درصد در منازل اجارهاي 0/2 ،درصد در منازل
سازماني 99/9 ،درصد در منازل آپارتماني زندگي ميکنند .برحسب محل تولد افراد 12/2
درصد از پاسخگويان در شهر 29/2 ،درصد آنها در روستا و  9/6درصد آنها در مناطق
عشايري متولدشدهاند .نتايج برحسب قوميت افراد نشان ميدهد  29/1درصد پاسخگويان
کرد 22/9 ،درصد لک 9/6 ،درصد لر 9/2 ،درصد ترك 91/2 ،درصد فارس و نهايتاً 6/0
درصد نيز ساير قوميتها بودند .همچنين نتايج حاصل نشان ميدهد که ميانگين سن
پاسخگويان برابر  92/00سال ميباشد .دامنه سني از  96سال تا  19سال ميباشد .ميانگين
حقوق ماهيانه آنها برابر  2202190تومان ميباشد .دامنه حقوق پاسخگويان از  166هزار تا
هفت ميليون و دويست هزار تومان در ماه ميباشد .براساس نتايج به دست آمده ميانگين
مدت سکونت پاسخگويان در شهر کرمانشاه  91سال و انحراف معيار آن  29/01ميباشد.
نتايج نشان ميدهد ،ميانگين ميزان تحصيالت پاسخگويان  29/02ميباشد.
جدول شماره  9توزيع متغيرهاي اصلي پژوهش را برحسب شاخصهاي توصيفي نشان
ميدهد .نتايج نشان ميدهد که ميانگين ميزان گرايش ديني پاسخگويان برابر 20/11
ميباشد .اين ميانگين باالتر از ميانگين مورد انتظار برابر ( )22ميباشد .متغير بعدي در اين
جدول ميزان فردگرايي است .نتايج حاصل نشان ميدهد که ميانگين ميزان فردگرايي
پاسخگويان برابر  29/12ميباشد .اين ميانگين باالتر از ميانگين مورد انتظار ( )29ميباشد.
ميتوان چنين استنباط کرد که ميانگين ميزان فردگرايي شهروندان در حد متوسط به باال
قرار دارد .متغير بعدي در اين مجموعه ميزان نشاط اجتماعي است .نتايج حاصل نشان
ميدهد که ميانگين ميزان نشاط اجتماعي پاسخگويان برابر  92/90با ميانگين مورد انتظار
که برابر ( )96ميباشد؛ نسبتاً برابر است .بنابراين ميتوان چنين نتيجه گرفت که ميزان
نشاط اجتماعي در حد متوسط ميباشد .متغير آخر در اين مجموعه ميزان اميد به آينده است.
نتايج حاصل نشان ميدهد که ميانگين ميزان اميد به آينده برابر  99/14ميباشد .اين
ميانگين باالتر از ميانگين مورد انتظار ( )92ميباشد.
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4/09
9/90
9/62
1/02
4/21

20/11
29/12
21/42
92/90
99/14

گرايش ديني
ميزان فردگرايي
ميزان سالمت اجتماعي
ميزان نشاط اجتماعي
ميزان اميد به آينده

جدول شماره  4ضريب همبستگي بين متغيرهاي مستقل فاصلهاي و ميزان بيتفاوتي
اجتماعي شهروندان را نشان ميدهد .براساس يافتههاي به دست آمده ،رابطه ميان گرايش
ديني( ،)r=-6/29ميزان فردگرايي( ،)r=6/21ميزان سالمت اجتماعي ( ،)r=-6/92ميزان
نشاط اجتماعي( ،)r=-6/99ميزان اميد به آينده( ،)r=-6/99وضعيت سني ( )r=6/24و ميزان
تحصيالت ( )r=6/29با بيتفاوتي اجتماعي شهروندان معنادار ميباشد .از نتايج بهدست آمده
ميتوان استنباط کرد که با افزايش گرايش ديني ،نشاط و سالمت اجتماعي و ميزان اميد به
آينده ،ميزان بيتفاوتي اجتماعي شهروندان کاهش پيدا ميکند و اين متغيرها با ميزان
بيتفاوتي اجتماعي رابطه معکوس دارند؛ اما با افزايش فردگرايي در جامعه ،افزايش سن افراد
و هم چنين افزايش تحصيالت ،شاهد افزايش بيتفاوتي در جامعه خواهيم بود.

6/664
6/666
6/666
6/666
6/666
6/662
6/669

-6/29
6/21
-6/92
-6/99
-6/99
6/24
6/29

گرايش ديني
ميزان فردگرايي
ميزان سالمت اجتماعي
ميزان نشاط اجتماعي
ميزان اميد به آينده
سن پاسخگو
ميزان تحصيالت

ميزان بيتفاوتي
اجتماعي

جدول شماره  2آزمون تفاوت ميانگين ميزان بيتفاوتي را برحسب محل تولد
پاسخگويان نشان ميدهد .نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس نشان ميدهد ميانگين
ميزان بيتفاوتي افرادي که در شهر متولد شدهاند ( )02/66بيشتر از کساني است که متولد
روستا هستند ( )22/11بوده و يا در ميان عشاير متولد شدهاند برابر ( )21/19است.

2/11

02/66

491

شهر

0/22

22/11

16

روستا

1/19

21/19

29

عشاير

بيتفاوتي اجتماعي

جدول شماره  0آزمون تفاوت ميانگين ميزان بيتفاوتي برحسب محل تولد نشان
ميدهد .نتايج نشان ميدهد که بين گروههاي مختلف با هم تفاوت معناداري وجود دارد.
اين تفاوت مشاهده شده براساس آزمون تحليل واريانس با مقدار ( )F=9/21و مقدار
معناداري ( )Sig=6/649در سطح حداقل  6/22قابل پذيرش ميباشد.
Sig.

F

9/21 6/649

MS

df

222/221

9

919/224

بين گروهها ()Between groups

06/919

260

96269/290

درون گروهها ()Within groups

261

96110/296

کل ()Total

جدول شماره  1آزمون تفاوت ميانگين ميزان بيتفاوتي برحسب قوميت آنها را نشان
ميدهد .نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس نشان ميدهد ميانگين ميزان بيتفاوتي
اجتماعي براي افرادي که داراي قوميت فارس هستند ،بيشتر از قوميت لک ،کرد و لر ،و
ترك ميباشد .براين اساس قوميت فارس داراي بيشترين ميانگين بيتفاوتي و قوميت لک
داراي کمترين ميانگين بيتفاوتي ميباشند.

1/20
1/92
0/29

06/22
20/22
21/21

966
02
21

کرد
لک
لر

4/21
1/11

21/12
06/92

24
222

ترك
فارس

ميزان بيتفاوتي اجتماعي
پاسخگويان

نتايج جدول شماره  1نشان ميدهد که بين گروههاي مختلف با هم تفاوت معناداري
وجود دارد .اين تفاوت مشاهده شده براساس آزمون تحليل واريانس با مقدار( )F=9/94و
مقدار معناداري ( )Sig=6/646در سطح حداقل  6/22قابل پذيرش ميباشد.

F

MS

df

2
246
242

290/412 9/94 6/646
21/929

019/492
92411/900
99206/026

بين گروهها ()Between groups
درون گروهها ()Within groups
کل ()Total

جدول شماره  2آزمون تفاوت ميانگين ميزان بيتفاوتي اجتماعي برحسب جنسيت آنها
را نشان ميدهد .نتايج حاصل از آزمون تي دو گروه مستقل نشان ميدهد ميانگين ميزان
بيتفاوتي اجتماعي در زنان کمتر از مردان است .اين تفاوت مشاهده شده براساس آزمون تي
دو گروه مستقل با مقدار ( )T=9/11و مقدار معناداري ( )Sig=6/664در سطح حداقل 6/22
قابل پذيرش بوده و فرضيه مذکور مورد پذيرش ميباشد.
T
6/664

9/11

1/24
4/11

06/01
21/11

مرد
زن

بيتفاوتي
اجتماعي

در پژوهش حاضر از آماره رگرسيون چندگانه بهشيوه گامبهگام استفاده بهعمل آمد .در اين
روش متغيرهاي مختلف به ترتيب ميزان اهميت در تبيين متغير وابسته وارد معادله ميشوند
و متغيرهايي که تأثيري در توضيح متغير وابسته نداشته باشند ،خارج از معادله قرار ميگيرند.
يکي از پيشفرضهاي تحليل رگرسيوني ،مستقل بودن خطاها از يکديگر ميباشد .به
اين منظور از آزمون دوربين واتسون استفاده شد که مقدار آن برابر با  2/12نشاندهنده
استقالل خطاها از همديگر ميباشد.
همچنين نتايج بهدست آمده از آزمون کولمروف-اسميروف نشان ميدهد که
باقيماندههاي مدل ،توزيعي نرمال دارند و سطح معنيداري آزمون کولموگروف -اسميرنوف
برابر  6/29بوده که نشان ميدهد توزيع مذکور نرمال است.
طبق نتايج مندرج در جدول شماره  ،26پنج متغير نشاط اجتماعي ،سالمت اجتماعي،
دينداري ،سن و ميزان فردگرايي وارد معادله شدند .آزمون  Tنشان ميدهد که ضريب بتا
براي اين پنج متغير در سطح معناداري قرار دارد و اين پنج متغير توانسته اند در گام نهايي
مقدار  6/40از تغييرات دروني متغير ميزان بيتفاوتي را تبيين کنند .بهعبارت ديگر ميتوان
گفت  40درصد از تغييرات بي تفاوتي اجتماعي در جامعه مورد مطالعه بر اثر تغييرات اين پنج
متغير مستقل ميباشد.
t

R²

6/666

99/991

6/96
6/92
6/42
6/42
6/40

Constant=54/317

6/666
6/666
6/666
6/666
6/691

Beta

-6/99 -4/10
6/99 2/60
6/96 4/29
-6/96 -4/22
-6/62 -9/96

B

-6/94
6/21
6/24
-6/22
-6/20

نشاط اجتماعي
فردگرايي
سن
سالمت اجتماعي
گرايش ديني

2
9
9
4
2

Method= Stepwise

بر اين اساس معادله رگرسيون چندمتغيره در پژوهش حاضر به اين صورت ميباشد:

Y  a  bx1  bx2  ....bxn

ميزان بيتفاوتي =( -6/99نشاط اجتماعي) ( 6/99 +ميزان فردگرايي) ( 6/96 +سن) +
( -6/96ميزان سالمت اجتماعي) ( -6/62 +گرايش ديني) ei +
براي سنجش اثر هر يکي از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته و مقدار تأثيرات مستقيم
و غيرمستقيم از تحليل مسير استفاده شده است.

نتايج حاصل از دياگرام فوق نشان ميدهد که نشاط اجتماعي داراي بيشترين مقدار
تأثير مستقيم و اميد به آينده داراي بيشترين تأثير غيرمستقيم و هم چنين متغير ميزان
فردگرايي داراي بيشترين تأثير کل بر متغير وابسته ميباشد .در تحليل مسير فوق از مقادير
بتا به دست آمده از طريق رگرسيون ،براي ضرايب مسير استفاده گرديد .ميزان  R 2در اين
تحليل  6/40ميباشد .در مقابل  R 2عدد مهم ديگري به نام ضريب خطا يا ضريب پس
ماند وجود دارد که آن را با  eنشان ميدهند ،ضريب خطا ميزان تأثير عوامل غير از
متغيرهاي مدل است و به عبارت ديگر ضريب خطا نسبت واريانس توضيح داده نشده توسط
مدل تحليلي است .مقدار واريانس تبيين نشده برابر  e 2 =6/24است که بنابراين ميتوان
گفت که  6/24واريانس را مدل تبيين نکرده است و  6/40آن بهوسيله متغيرهاي مستقل
پژوهش تبيين شده است که اين برازش خوبي از مدل را نشان ميدهد.

جدول شماره  22اثرات مستقيم و غيرمستقيم و کل هر يک از متغيرها بر ميزان
بيتفاوتي پاسخگويان را طبق مدل تجربي پژوهش نشان ميدهد .مقايسه ضرايب اين تأثير
را آشکار ميسازند.

-6/941
6/921
-6/99
-6/96
6/92
-6/99
-6/62
-6/261
6/01
6/222

-6/941
6/611
6/62
-6/99
-6/261
6/01
6/222

6/99
-6/99
-6/96
6/96
-6/62
-

اميد به آينده
ميزان فردگرايي
نشاط اجتماعي
سالمت اجتماعي
سن
رضايت اجتماعي
گرايش ديني
سرمايه اجتماعي
ميزان تحصيالت
مدت زمان سکونت

بحث اساسي در اين پژوهش بيتفاوتي اجتماعي شهروندان شهر کرمانشاه ميباشد .براساس
يافتههاي بهدست آمده ،گرايش ديني با بيتفاوتي اجتماعي پاسخگويان داراي رابطه
معناداري نميباشد ( .)r=6/629به اين معنا که با افزايش گرايش ديني ميزان بيتفاوتي
اجتماعي آنها کاهش پيدا نميکند .همچنين فردگرايي با بيتفاوتي اجتماعي پاسخگويان
داراي رابطه معناداري ( )r=6/969ميباشد .نتيجه بهدست آمده از اين فرضيه با مطالعه
محسني تبريزي و همکاران ( )2926همخواني داشته و همسو با نتايج آن است که
فردگرايي باعث باال رفتن احساس بيتفاوتي در جامعه ميشود .اين نتيجه براساس ديدگاه
نظري زيمل قابل بررسي است .زيمل نمود و ظهور بيتفاوتي را با زندگي مردم در
کالنشهرها ،فردگرايي ،غلبه رواج عيني بر روح ذهني ،انزواي اجتماعي و نهايتاً دلزدگي

اجتماعي مورد ارزيابي قرار داده است .او معتقد است مردم در جوامع مدرن الگوي يکساني
را در وابستگيهاي گروهي خود ندارند .در اين حالت ايجاد روابط اجتماعي ،همزمان با
وابسته شدن فرد به گروهها ،چندگانه ميشود .لذا زمينه براي ظهور فردگرايي نيز فراهم
ميشود ،البته حين بروز فردگرايي نيز ،بسياري از وابستگيهاي گروهي با تضاد همراه
ميشود و در نتيجه زمينه بيتفاوتي اجتماعي را فراهم ميآورد .همچنين دورکيم معتقد است
در عصر حاضر رشد فعاليتهاي اقتصادي ،شهرگرايي ،فردگرايي ،تخصص گرايي حرفهاي و
رشد دولت بوروکراتيک تماماً کارکردهاي خانواده ،مذهب ،منطقه و همسايگي را به عنوان
مکانيزم هايي در مسير ترفيع پيوند افراد به جمع اجتماعي تقليل ميدهد .او فردگرايي
افراطي را به منزلة محصول گسيختگي پيوند فرد و اجتماع ميداند .فردگرايي که به صورت
تطابق نداشتن با هنجارهاي اجتماعي ،بينظمي و کاهش همبستگي تجلي پيدا ميکند،
منجر به ازخودبيگانگي ميشود .وضعيت بيهنجار در جامعه به اين بيگانگي و جدايي فرد از
هنجارهاي جامعه شدت ميبخشد .حاکميت عقلگرايي ابزاري و پيگيري تراکم ثروت در
جامعه ،تقويتکننده فردگرايي و در نهايت بيتفاوتي اجتماعي است.
براساس يافتههاي به دست آمده ،سالمت اجتماعي با بيتفاوتي اجتماعي پاسخگويان
داراي رابطه معناداري ( )r= -/290ميباشد .به اين معنا که با افزايش سالمت اجتماعي،
ميزان بيتفاوتي اجتماعي آنها کاهش خواهد يافت .اين متغير براساس نظريه کييز قابل
استنباط است .کييز معتقد است که اگر فرد شرايط دو بعد سالمت احساسي (احساس خوب و
رضايت از زندگي) و بعد کارکرد مثبت را داشته باشد ،از سالمت رواني برخوردار است .کييز
نبود سالمت رواني را پژمردگي ميخواند .براساس اين ديدگاه ،افراد بيتفاوت ،احساس خوبي
به زندگي ندارند و کارکرد رواني و اجتماعيشان مشکل دارد .اين افراد دچار ياس و نوميدي
بوده و زندگي خود را پوچ و خالي ميبينند.
براساس يافتههاي بهدست آمده ،نشاط اجتماعي با بيتفاوتي اجتماعي پاسخگويان داراي
رابطه معناداري( )r= -/224ميباشد .به اين معنا که با افزايش نشاط اجتماعي ،ميزان
بيتفاوتي اجتماعي آنها کاهش خواهد يافت .نشاط اجتماعي داراي اثرات و آثاري چند بر
زندگي شهروندان و جامعه بوده که ميتواند حس تعلق اجتماعي ،همبستگي اجتماعي،

مسئوليتپذيري اجتماعي ،وفاق اجتماعي ،افزايش رضايت از زندگي يا رضايت شغلي ،پويايي
اجتماعي ،کاهش هزينههاي مردم ،افزايش اميد در جامعه ،ارتقاء کيفيت زندگي ،افزايش
خالقيت و نوآوري ،کاهش آسيبهاي اجتماعي (خصوصاً در جوانان) بهوجود آورد .بدون
شک در چنين محيطي امنيت اجتماعي و فردي راحت تر بهدست ميآيد .شاد بودن جامعه
يکي از عوامل بسيار موثر در توسعه اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و سياسي است و کاهش
نابسامانيهاي خانوادگي ،طالق ،افزايش ميزان ميل و رغبت تحصيلي و دل به کار دادن و
افزايش توليد ميشود.
متغير ديگري که بر بيتفاوتي اجتماعي تأثير دارد ،اميد به آينده است .اميد به آينده با
بيتفاوتي اجتماعي پاسخگويان داراي رابطه معناداري( )r=-/902ميباشد .با افزايش اميد به
آينده ،ميزان بيتفاوتي اجتماعي آنها کاهش خواهد يافت .اميد و اميدواري جايگاه خاصي
در سالمتي اجتماعي و به تبع آن ،پيشرفت فرد و جامعه دارد؛ که نقش اميد در پيشبرد
توسعه جامعه به اهداف بلندمدت و آيندهنگر بسيار بااهميت است .اميد يک حال روحي و
رواني و برانگيزاننده انسان به کار و فعاليت است ،به طور طبيعي ،انگيزه بشر در کارهاي
اختياري با اميد به نفع و به زيان ترس است .اميد که از معرفت و شناخت نسب به مبدأ و
معاد حاصل ميشود و همه تالشهاي مفيد و پرثمر انساني و نيز منشأ اصالح امور در جامعه
و رسيدن شخص به سعادت ابدي است.
براساس يافتههاي بهدست آمده ،سن با بيتفاوتي اجتماعي پاسخگويان داراي رابطه
معناداري( )r= -6/620نميباشد .به اين معنا که با افزايش سن ميزان بيتفاوتي اجتماعي
آنها تغييري نخواهد يافت .بررسي ارتباط بين متغيرهاي فردي و جمعيتشناختي با متغير
بيتفاوتي اجتماعي نشان ميدهد که سن افراد تأثيري بر بيتفاوتي اجتماعي ندارد .اين يافته
با نتايج پژوهش قاضي و کيانپور ( )2929که ميگويد با افزايش سن ،تمايل به بيتفاوتي
افزايش مييابد همخواني دارد .البته بايد توجه داشت که در پژوهش حاضر تفاوتهاي سني
افراد مورد مطالعه از نوسان زيادي برخوردار نيست و چه بسا اگر گروههاي سني با اختالف
بيشتري مورد مطالعه قرار گيرند .در تحقيقي که محسني تبريزي و صداقتي فرد ()2926
انجام دادهاند سن نقش اثرگذاري در رابطه با بيتفاوتي اجتماعي ندارد و با نتايج اين پژوهش

همسو ميباشد .اين فرضيه با تحقيق نوابخش و ميرزاپوري ولوکال ( )2924که نتايج حاصل
از پژوهش آنها بر اساس ضريب همبستگي که ميان سن و بيتفاوتي اجتماعي انجام داده
بودند ،بيانگر رابطه متوسط و غيرمستقيم بود به اين معنا که با افزايش ،يا کاهش سن،
ميزان بيتفاوتي اجتماعي کاهش ،يا افزايش مييابد که با نتايج اين پژوهش همسو ميباشد.
نتايج اين فرضيه با نتايج حاصل از مطالعه ظهيرينيا و همکاران ( )2924که سن بر
بيتفاوتي تأثير معناداري دارد ،ناهمسو ميباشد.
همچنين ميزان تحصيالت با بيتفاوتي اجتماعي پاسخگويان داراي رابطه
معناداري( )r=6/622نميباشد .نتيجه به دست آمده از اين فرضيه با مطالعه محسني تبريزي
و همکاران ( )2926که معتقد است تحصيالت باال باعث کاهش بيتفاوتي در جامعه
ميشود ،ناهمسو بوده ولي با نتايج پژوهش قاضي زاده و همکاران ( )2929همخواني داشته
و همسو با نتايج آن است که تحصيالت ارتباط خاصي بااحساس بيتفاوتي در جامعه ندارد.
ميزان بيتفاوتي اجتماعي بر حسب متغير رشته تحصيلي تغيير معناداري نداشت که بررسي
دقيقتر علل آن موکول به تحقيقات آينده است .البته تأثيرات جزئي به لحاظ تحصيلي،
درجات پايين تحصيلي باالترين حد بيتفاوتي اجتماعي و افزايش ميزان تحصيالت با
کمترين حد آن را نشان دادهاند که ميتواند ريشه در نقش مشهود سواد و معلومات عمومي و
دانشگاهي در درك صحيح فرايندها و مسألههاي اجتماعي جامعه داشته باشد.
نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس نشان ميدهد ميانگين ميزان بيتفاوتي اجتماعي
براي افراد با قوميتهاي مختلف يکسان است .اين نتيجه براساس آزمون تحليل واريانس با
مقدار( )F=2/22و مقدار معناداري ( )Sig=6/92در سطح حداقل  6/22قابل پذيرش نبوده و
فرضيه مذکور مورد پذيرش نميباشد .نتايج بهدست آمده از اين فرضيه با نتيجه مطالعه
محسني تبريزي و همکاران ( )2926که بهوجود رابطه بين دو متغير معتقد است ،ناهمسو
ميباشد .تنوع قوميتي از طرفي عامل تشديدکننده تنفر سياسي افراد و بهدنبال آن ،احساس
بيقدرتي و بيگانگي بين افراد است؛ اما از طرف ديگر موجب کاهش تعلق اجتماعي افراد به
جامعه ،احساس بيقدرتي ،بياثري و در نهايت جدا افتادگي افراد از جامعه ميگردد .با توجه
به اين که طيف اکثريت در اين مطالعه قوم کرد بودند ،قوميت کرد نيز در ايران که همواره

به مثابه اجتماعي جامعه محور و متعصب به ارزشهاي ملّي و مذهبي شناخته شده است در
نتايج اين پژوهش کمترين ميزان بيتفاوتي اجتماعي را نشان داده است.
با توجه به اينکه يکي از متغيرهاي تأثيرگذار بر بيتفاوتي پاسخگويان ،نشاط اجتماعي
است ،بنابراين پيشنهاد ميشود برنامهريزان نسبت به تقويت شبکههاي اجتماعي ،تشويق
عضويت در آنها و همچنين تقويت شبکههاي مروج شادي ميتواند در توسعه نشاط
اجتماعي اقدام نمايند؛ همچنين پيشنهاد ميشود نهادهاي ذيربط با تقويت بحث شادي
آگاهانه در جامعه شامل فعاليتهاي رفتاري (ورزش ،محبت به ديگران ،حضور در اجتماع)،
شناختي (تفکر مثبت ،توجه به مواهب) و فعاليتهاي داوطلبانه (تالش و کوشش ،مساعي در
تحقق اهداف) نشاط مثبت اجتماعي را سبب گردند و بدين ترتيب زمينههاي کاهش
بيتفاوتي اجتماعي را بهوجود آورند.
بين ميزان سرمايه اجتماعي و بيتفاوتي اجتماعي پاسخگويان رابطه وجود دارد .يکي از
راهکارهاي عمده براي مسئولين و برنامهريزان شهري ،افزايش و تقويت ميزان سرمايه
اجتماعي در بين شهروندان است .اگر ميزان سرمايه اجتماعي در جامعه تقويت شود،
مشارکت و همدلي بهتبع آن بيشتر ميشود و در نتيجه بيتفاوتي کاهش پيدا ميکند .توسعه
پايدار مهمترين شاخص رشد و پيشرفت يک کشور است و رشد مشارکت و سرمايه
اجتماعي يکي از مهمترين ابزارهاي توسعه پايدار در جهان معاصر است .سرمايه اجتماعي با
قانون و بخشنامه در جامعه افزايش پيدا نميکند و تمامي اجزاي جامعه بايد در اين زمينه
فعال باشند .براي ارتقاي همدلي اجتماعي در جامعه بايد هم دولت و هم مردم وارد عرصه
شوند .روحانيون ،صاحبنظران ،معتمدين ،ورزشکاران ،اساتيد و  ...همه ميتوانند موثر باشند
اما شرط اول اين حرکت اين است که بپذيريم ما جامعهاي هستيم که داريم به سمت
بيتفاوتي اجتماعي و فردگرايي بيشتر گرايش پيدا ميکنيم.
بين ميزان فردگرايي و بيتفاوتي اجتماعي پاسخگويان رابطه وجود دارد .جامعه بايد
تالش کند تا فرزندان خود را از کودکي مسئوليتپذير تربيت کند .بهجاي تقويت فردگرايي،
بايد توجه به سمت منافع جمعي در سبک زندگي و الگوهاي تربيتي جايگزين شود.

ـ ازکيا ،مصطفي ()2916

 ،تهران ،موسسه نشر کلمه.
 .ترجمه مهرداد ميردامادي .تهران :نشر مرکز.

ـ استونز ،راب)2911( .

 .تهران :انشارات دانشگاه تهران.

ـ توسلي ،غالمعباس ()2919

 ،تهران ،نشر ني.

ـ جالئيپور ،حميدرضا و جمال محمدي ()2911
ـ چلبي ،مسعود ()2919

 ،تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي .چاپ دوم ،تهران :نشر ني.

ـ چلبي ،مسعود ()2919
ارشاد اسالمي.

 ،تهران ،وزارت فرهنگ و

ـ دشتي ،علي ( )2910ديالکيتيک انضباط و خودجوشي نقش نظريه انقالبي سانديت ها در فرهنگ سياسي و
 ،شماره .226-229 .99
مشارکت مردمي.
دورکيم ،اميل ()2911
رفيعپور ،فرامرز ()2911
روشه ،گي ()2910

 .ترجمه باقر پرهام .چاپ سوم .تهران :نشر مرکز.
 .تهران :سروش.
 .ترجمه عبدالحسين نيک گهر .تهران :انتشارات تبيان.

ريتزر ،جورج ()2914

 ،ترجمه محسن ثالثي ،تهران ،علمي.

زيمل ،گئورگ ()2929

 ،ترجمه شهناز مسمي پرست ،تهران :نشر ثالث.

شارع پور ،محمود ()2911
صديق سروستاني ،رحمتاهلل ()2922

 ،تهران ،انتشارات سمت.
 ،تهران ،نشر علمي.

ـ ظهيرينيا ،مصطفي؛ فاطمه گالبي و رحيم هدايت ايورق ( )2924شناسايي عوامل مؤثر بيتفاوتي اجتماعي
 ،سال دوازدهم ،شماره
در بين دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي،
چهل وپنجم.222-10 ،
ـ عبداللهي ،محمد ( )2919زنان و نهادهاي مدني مسائل ،موانع و راهبردهاي مشارکت مدني زنان در ايران.
 .دوره پنجم .شماره دوم.22-09 ،
ـ علمدار ،فاطمهالسادات ،محمدرضا جوادي يگانه و جبار رحماني ( )2921فرايند خلق بيتفاوتي اجتماعي در
 ،دوره نهم ،شماره اول.226-202 ،
بافت تعاملي ايرانيان،

ـ عليانسب شربيان ،ميرابراهيم و عليرضا محسني تبريزي ( ،)2922پژوهشي درباره بيتفاوتي اجتماعي در
ايران (مورد پژوهش :فرهنگيان منطقه  2192استان آذربايجان شرقي)،
 ،شيراز ،با همکاري مشترك
دانشگاه علمي کاربردي آذين شوشتر -دانشگاه زرقان ،واحد پژوهش دانش پژوهان همايش آفرين.
ـ عنبري ،موسي و سارا غالميان ( )2922تبيين جامعهشناختي عوامل مرتبط با بيتفاوتي اجتماعي.
 ،دوره هفتم ،شماره دوم.299-222 ،
،

ـ فاضلي ،نعمتاهلل ()2929
تهران انتشارات تيسا.

ـ قايدگيوي ،فرود؛ محمودي ،سيدمحمد؛ سعادت ،صديقه و روانبخش جهانشاهي ( ،)2922بررسي عوامل
مؤثر بيتفاوتي اجتماعي (مورد مطالعه :شهروندان کالن شهر شيراز)،
.
ـ فيالکوف ،يان کل ()2919

 ،ترجمه عبدالحسين نيک گهر ،تهران :نشر آگه.

ـ فيروز جائيان ،صادق صالحي و آزاده شفيعي ( )2920بيتفاوتي زيست محيطي به مثابة بيتفاوتي
 ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،سال هشتم ،شمارةسوم،
اجتماعي،
صص .12-22
ـ قاضيزاده ،هورامان و مسعود کيانپور ( )2929بررسي ميزان بيتفاوتي اجتماعي در بين دانشجويان
 ،سال چهارم ،شماره اول،
(موردمطالعه :دانشگاه اصفهان).
.22-11
ـ کرايب ،يان ()2919
شهناز مسمي پرست .تهران :نشر آگاه.
ـ کرايب ،يان ()2912
سروش.

 .ترجمه
 .ترجمه محبوبه مهاجر .تهران:

ـ کالنتري ،صمد و اديبي ،مهدي و همکاران ( )2910برسي بيتفاوتي و نوعدوستي در جامعهي ايران و
 ،سال چهاردهم ،دورهي جديد شماره ،99
عوامل مؤثر بر آن،
.90-91
ـ کوئن ،بروس ()2919
سمت.

 .ترجمه غالمعباس توسلي و رضا فاضل ،تهران :انتشارات

ـ کتابي ،محمود و ديگران (« )2919دين ،سرمايه اجتماعي و توسعه اجتماعي فرهنگي»،
 ،جلد هفدهم ،شماره دوم.229-202 ،
ـ گيدنز ،آنتوني ()2912
ـ مايلز ايستون و مالکوم مايلز()2929
تهران ،انتشارات تيسا.

 ،ترجمه حسن چاوشيان ،تهران ،نشر ني ،چاپ پنجم
 ،ترجمه مصطفي قليچ و محمد حسن خطيبي بايگي،

ـ محسني تبريزي ،عليرضا ( )2919بيگانگي فعال و بيگانگي منفعل :مطالعه موردي دانشجويان ايراني،
 ،جلد دوم ،دانشکده علوم اجتماعي ،دانشگاه تهران ،دوره دوم ،شماره .242-292 ،99
ـ محسني تبريزي ،عليرضا ( )2912آسيبشناسي بيگانگي اجتماعي-فرهنگي بررسي انزواي ارزشي در
 ،شماره .222-219 ،219
دانشگاههاي دولتي تهران،
ـ محسني تبريزي ،عليرضا و مجتبي صداقتي فرد ( .)2926بيتفاوتي اجتماعي در ايران (موردپژوهش:
 ،سال بيست و دوم ،شماره پياپي ( ،)49شماره سوم.2-99 ،
شهروندان تهراني)،
ـ مسعودنيا ،ابراهيم ( )2916تبيين جامعهشناختي بيتفاوتي شهروندان در حيات اجتماعي و سياسي،
 ،شماره  201و .202-229 ،201
ـ قادري ،طاهره و زهرا القونه ( )2920بررسي فردگرايي خودخواهانه و عوامل مرتبط با آن در بين دانشجويان
 ،سال  ،90شماره .92-2 ،12
دانشگاه شيراز (با تأکيد بر طبقه آنها)،
ـ ممتاز ،فريده ()2912

 ،تهران ،شرکت سهامي انتشار.

ـ ميرزا پوري ،جابر و مهرداد نوابخش (« )2924تحليل جامعهشناختي تأثير بيهنجاري بر بيتفاوتي اجتماعي
 .سال هفتم ،شماره سوم-29 ،
مورد مطالعه؛ شهروندان شهر بابل.
.01
ـ ميرزاپوري ،جابر ()2922

 ،تهران ،پژوهشگاه علوم انساني.

ـ نوابخش ،مهرداد و ميرزاپوري ولوکال ( )2924تحليل جامعه شناختي تأثير بي هنجاري بر بيتفاوتي
 ،دوره هفتم ،شماره سوم-29 ،
اجتماعي (مورد مطالعه :شهر بابل)،
.01
ـ هزارجريبي ،جعفر و رضا صفري شالي ( )2911بررسي رضايت از زندگي و جايگاه احساس امنيت در آن
.91-1 ،)9(2 ،
–
(مطالعه در بين شهروندان تهراني)،
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