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چکیده
هدف این پژوهش ،شناخت رابطۀ بین فردگرایی و محرومیت نسبی با بیتفاوتی اجتماعی با تأکید
خاص بر جوانان شهر کرمانشاه است .روش مورد استفاده پیمایشی و ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه
محقق ساخته است .جامعۀ مورد مطالعۀ جوانان  20تا  30ساله شهر کرمانشاه است که تعداد  400نفر
از آنها با روش نمونهگیری لین و تصادفی خوشهای مورد مطالعه قرار گرفت .دادههای جمعآوری شده با
استفاده از نرمافزار اسپیاساس و آموس مورد سنجش قرار گرفتند .نتایج حاصل نشان میدهد که
میزان محرومیت نسبی با مقدار همبستگی ( )r=0/134و فردگرایی با مقدار همبستگی ( )r=0/202با
بیتفاوتی اجتماعی جوانان ارتباط معناداری دارند .نتایج رگرسیون نشان میدهند مقدار  Tبرای
فردگرایی برابر ( )T= 3/76و برای میزان محرومیت نسبی برابر ( )T= 2/38است .این دو متغیر روی
هم رفته توانستند مقدار  0/24از تغییرات درونی متغیر میزان بیتفاوتی اجتماعی را تبیین کنند .نتایج
حاصل از مدل معادله ساختاری (آموس) نشان میدهد که مقدار  P-valueبرای چهار متغیر (محرومیت
نسبی با مقدار  ،0/949فردگرایی با مقدار  ،0/260میزان تحصیالت با مقدار  0/210و متغیر مدت
زمان سکونت با مقدار ضریب رگرسیون استاندارد برابر  )0/255در سطح خطای کوچکتر از 0/05
است که نشان می دهد تأثیر متغیرهای مذکور بر متغیر وابسته معنادار هستند .نتایج مذکور براساس
شاخصهای برازش مدل برای  RMRبرابر  ،0/233شاخص  RMSEAبرابر با  ،0/046شاخص
 CMIN/DFبرابر  2/012و شاخصهای  CFIو  PCFIبا مقادیر  0/943و  0/767در حد قابل قبولی
مدل را مورد تأیید قرار میدهند.
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مقدمه

یکی از مسائل و مشکالتی که نشأت گرفته از صنعتی شدن جوامع و تغییرات سریع در روابط
اجتماعی مردم بهخصوص در محیطهای شهری به وجود آمده و طیف وسیعی از افراد را درگیر
کرده است ،سرد شدن روابط اجتماعی و بیتفاوتی است .رفتار بیتفاوتی که در مفاهیم

جامعهشناختی از آن بهعنوان پیامد زندگی شهرنشینی و تبعات سیر صعودی نرخ جمعیت یاد

میشود ،نوعی بیاعتنایی به هیجانات درونی انسان گرایانه و بیعالقگی به مشکالت و
درگیریهای افراد دیگر محسوب میشود .بیتفاوتی اجتماعی 1به معنای بیعالقگی،
دلمردگی ،بیعاطفگی و بیاحساسی ،حالتی است که فرد بهطور آگاهانه نسبت به مسائل
محیطی ،انسانی و هیجانی حیات اجتماعی خود ،دچار بیعالقگی و بیاعتنایی میگردد.

درواقع بیاعتنایی نوعی احساس انفصال ،جدایی و عدم پیوند ذهنی (شناختی) و عینی
(کنشی) میان فرد و جامعه (نهادها و ساختارهای اجتماعی نظیر سیاست ،خانواده ،مذهب و

 )...است .بیتفاوتی اجتماعی به مثابه مفهومی اخالقی و یک پدیدهای جامعهشناختی به معنای
عالقه اندک یا عدم تعلق در حیات اجتماعی آدمیان نیز آمده است ( .)Gans, 1999: 185برخی

بیتفاوتی را در مقابل مفهوم نوعدوستی قرار دادهاند (کالنتری و همکاران )28 :1386 ،و
برخی دیگر آن را مقابل مفهوم مشارکت و درگیری قرار میدهند .مسعودنیا ( )1380معتقد
است شاید بهترین راه تعریف این مفهوم ،استفاده از مفاهیم مقابل آن یعنی مشارکت و

درگیری باشد .زندگی در شهرهای بزرگ خطر افزایش اختالالت ناشی از قرار گرفتن در
محیطهای اجتماعی استرسزا و اختالالت روحی را نیز افزایش میدهد ،شاهد این مدعا هم

نت ایج مطالعاتی است که روی مغز افراد مختلف انجام شده و مشخص شده است که مغز

افرادی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنند نسبت به مغز افرادی که در مناطق روستایی زندگی

میکنند عملکرد متفاوتی دارد .دو منطقه از مغز انسان که وظیفه تنظیم و متعادلسازی

احساسات و اضطراب را دارند در شهرنشینانی که تحت استرس روزانه قرار دارند بیش فعال
میشود ،رویدادی که میتواند به افزایش میزان ابتال به مشکالت روحی و روانی و مغزی در
افراد منجر شود .بی تفاوتی به معنی فقدان عالقه نسبت به انجام رفتار یا اقدامی است و سهیم

نشدن در مسائل اجتماعی .بیتفاوتی اجتماعی دلسردی و بیعالقگی به مسائل جامعه ،عدم

درگیری مدنی بهعنوان یک شهروند و بیاعتنایی نسبت به موضوعهای اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی را به دنبال دارد (مسعودنیا.)153 :1380 ،

1. Social Apathy
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یکی از متغیرهای اساسی بر بیتفاوتی فردگرایی است که زمینههای محرومیت نسبی را هم

گروههای اجتماعی هستند؛ از اینرو ،جمعگرایی باید پیشبینی کند که مردم چگونه به شهرها

مرتبط هستند ( .)Rubin et al, 2017: 9شناسایی شهر بهعنوان یک فرایند مداوم تعریف میشود

که شناسایی مکان و پیوند مکان را ترکیب میکند .جنبه شناسایی مکان به «عضویت گروهی از
افراد تعریفشده در مکان» مربوط میشود .این نشان میدهد که جمعگرایی مانع گسستگی و
در نتیجه فردگرایی است؛ از طرفی هم پیوندهای اجتماعی و احساس تعلق را افزایش داده که

بیتفاوتی را کاهش میدهد .شناخت جنبه جمعگرایی شهرها مستلزم الحاق شهر بهعنوان یک
گروه اجتماعی به یک هویت اجتماعی ،پیوند مکانی است که به احساس پیوند دادن به یک
مکان و مردمش اشاره دارد ،به فرآیند وابستگی و پیوستگی که منجر به احساسات فعلی

شناسایی میشود ،اشاره دارد .در مقابل ،فردگرایی در مورد یک شهر به نتیجه بلندمدت فرآیند

شناسایی اشاره دارد .این پیامد زندگی شخصی یک جنبه نسبتاً پایدار و پیوسته از مفهوم خود

است که در حافظه مربوط به شهر را دربر دارد .با توجه به نظریه هویت اجتماعی ،افراد با نیاز
به اعتماد به نفس برای دستیابی و حفظ هویت اجتماعی مثبت انگیزه میگیرند .یکی از راههای
دستیابی به یک هویت اجتماعی مثبت ،طرفداری از گروههای اجتماعی و افرادی که با

گروههای اجتماعی خود ارتباط باالیی دارند ،است .براساس این دیدگاه روانشناسی اجتماعی،

باید رابطهای مثبت بین شناسایی شهر و ارزیابی شهر وجود داشته باشد :افرادی که با شهر خود
شناسایی میشوند ،بیشتر احتمال دارد که این شهر را بهطور مثبت ارزیابی کنند.

کرمانشاه بهعنوان یکی از کالنشهرهای کشور ،با توجه به دارا بودن تنوع فرهنگی باال و

قرار گرفتن در مسیر شاهراه اصلی چندین استان از یک طرف و فاصله نزدیک به مرز عراق،

همیشه آبستن بسیاری از مسائل و مشکالت بوده است و در این میان در مواجه با مسائل
شهری و زندگی ماشینی ،مستعد بروز بیتفاوتی اجتماعی و گسترش فرهنگ فردگرایی است.
چند فرهنگی بودن ،مرزنشینی ،کاهش امکانات رفاهی نسبت به شهرهای نزدیک به پایتخت،

باال بودن میزان بیکاری ،خودکشی ،طالق و سایر مسائل اجتماعی ،نمونههای تأملبرانگیز از

چگونگی بروز و گسترش یک مسئله اجتماعی در این کالنشهر است .از طرفی به دلیل افزایش
جمعیت ،افراد شناسایی کمتری نسبت به یکدیگر دارند و چه بسا اتفاق میافتد که ساکنان یک

ساختمان به ندرت همدیگر را میبینند و شناختی نسبت به یکدیگر ندارند ،همین گمنام بودن و

ناشناختهبودن در برخی از افراد میتواند زمینهساز بروز رفتارهای بی تفاوتانه که خودش در
بسیاری موارد منجر خالفکارانه و مجرمانه باشد و دست به دزدی ،سرقت و جنایت بزنند.
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فراهم میسازد .با توجه به این که جمعگرایی در زندگی یک متغیر اجتماعی است که پیشبینی
میکند مردم چگونه با گروههای اجتماعی ارتباط برقرار میکنند؛ از طرفی شهرها شامل
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امروزه بیتفاوتی بین جوانان با توجه به پتانسیل بالقوه آنها ارتباط زیادی با محرومیت نسبی
میان آنها و فردگرا بودن شان با توجه به زمینه بالقوه چنین رفتارهایی ،بیشتر از سایر گروههای
سنی است .از طرفی جوانان بهعنوان خالقترین گروههای سنی در جامعه هستند که در دامن
زدن به تحوالت اجتماعی و جهتدادن به اینگونه تحوالت قدرت و توانایی زیادی دارند؛

جوانان یکی از اركان اصلی دستیابی به توسعه در جامعه هستند و با توجه به تأثیرگذاری جوانان

در سطح دوستان و خانواده ،مطالعه رفتارهای آنها از اهمیت قابلتوجهی برخوردار است.
بنابراین مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که فردگرایی و محرومیت نسبی در

بین جوانان چه ارتباطی با بیتفاوتی اجتماعی این قشر از جامعه در شهر کرمانشاه دارد؟ هدف

کلی این پژوهش تعیین تأثیر فردگرایی و محرومیت نسبی بر میزان بیتفاوتی اجتماعی جوانان

 20تا  30ساله شهر کرمانشاه است .اهداف ویژه به شرح زیر است:
شناخت رابطه بین میزان فردگرایی و بیتفاوتی اجتماعی شهروندان؛

شناخت رابطه بین میزان محرومیت نسبی و بیتفاوتی اجتماعی شهروندان؛

شناخت تأثیر متغیرهای جمعیتی (سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،میزان درآمد ،وضعیت

شغلی ،میزان تحصیالت ،قومیت ،محل سکونت ،محل تولد ،مدت زمان سکونت و نوع منزل
مسکونی) بر بیتفاوتی اجتماعی شهروندان.
پیشینه پژوهش

عنبری و غالمیان ( )1395مطالعهای تحت عنوان تبیین جامعهشناختی عوامل مرتبط با

بیتفاوتی اجتماعی انجام دادند .یافتههای پژوهش نشان میدهد بیاعتمادی بیش از آنکه به
عوامل و متغیرهای فردی نسبت داده شود ،تابعی از ادراکات و تفسیرهای اجتماعی افراد
خاصه میزان اعتماد عمومی ،رضایت اجتماعی ،حس بیهنجاری در جامعه ،تقدیرگرایی و

احساس بیعدالتی بوده است.

نوابخش و میرزاپوری ولوکال ( )1394در مطالعهای باعنوان تحلیل جامعهشناختی تأثیر

بیهنجاری بر بیتفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه :شهر بابل) نشان دادند که بیتفاوتی
اجتماعی در زنان بیشتر از مردان است ،همچنین با افزایش سن و درآمد از میزان بیتفاوتی

اجتماعی کاسته میشود.

ظهیرینیا و همکاران ( )1394در مطالعهای تحت عنوان شناسایی عوامل مؤثر بیتفاوتی
اجتماعی بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی نشان داد؛ میان متغیرهای سن ،گروه

تحصیلی و پایگاه اجتماعی اقتصادی با بیتفاوتی اجتماعی رابطه آماری معنیدار وجود دارد.
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همچنین نتایج نشان داد متغیرهای؛ بیگانگی اجتماعی ،اثربخشی اجتماعی ،محرومیت نسبی،

بی تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه کردستان و دانشگاه پیام نور مرکز سنندج به این

نتیجه رسید که بین متغیرهای بیگانگی اجتماعی و میزان بیتفاوتی اجتماعی رابطه معنادار و
مستقیم و بین متغیرهای اثربخشی ،اعتماد اجتماعی و رضایت اجتماعی و میزان بیتفاوتی
اجتماعی دانشجویان رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد .میزان بیتفاوتی دانشجویان پسر

بیشتر از دانشجویان دختر است.

زارعی وند ( )1386در مطالعهای باعنوان بررسی میزان بیتفاوتی اجتماعی و عوامل

اجتماعی مرتبط با آن؛ مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری به این نتایج دست
یافت که بین آگاهی ،احساس و رفتار افراد نسبت به مسائل اجتماعی نوعی انفصال و جدایی

وجود دارد؛ بین وضعیت تأهل و سن با بیتفاوتی اجتماعی رابطه وجود دارد .بهطوری که

بی تفاوتی اجتماعی افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد بود و همچنین با افزایش سن دانشجویان

میزان بیتفاوتی آنها کاهش پیدا میکرد .از بین متغیرهای اصلی تحقیق بین بیتفاوتی
اجتماعی بااحساس بیهنجاری اجتماعی ،اثربخشی اجتماعی ،امید به آینده ،میزان استفاده از
رسانههای گروهی رابطه دارد؛ اما بین بیتفاوتی اجتماعی و اعتماد اجتماعی رابطهای پیدا

نشد.

کالنتری و همکاران ( )1386در بررسی بیتفاوتی و نوعدوستی در جامعه شهری ایران و

عوامل مؤثر بر آن نشان دادند در مواجهه با حالتهای اضطراری  75/3درصد از شهروندان

شیرازی نوعدوست و  24/7درصد بیتفاوتاند .به عالوه گروه نوعدوست در مقایسه با گروه

بیتفاوت دارای همدلی بیشتر ،مسؤولیت پذیری بیشتر و تحلیل هزینه  -پاداش مادی کمتر

است.
نادری عباسآبادی ( )1383در پژوهشی باعنوان سنجش میزان بیتفاوتی اجتماعی در بین
دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز و بررسی عوامل مرتبط با آن از وجود رابطه معنادار بین

متغیرهای اصلی تحقیق یعنی بیگانگی ،اثربخشی ،اعتماد و رضایت اجتماعی بهعنوان
متغیرهای مستقل و بیتفاوتی اجتماعی به منزله متغیر وابسته تحقیق خبر دادند.

رابین و همکاران ( )2017در مطالعهای تحت عنوان پیشبینی تفاوتهای فردی در

سیستم اجتماعی ،شناسایی شهر و ارزیابی در شهرهای استرالیا ،فرانسه و ترکیه از سال 1660

نشان داد که گرایش کلی مردم به تفسیر گروههای اجتماعی بهعنوان بخشی از خود آنها،

شناسایی آنها را با شهر خود پیشبینی میکند که به نوبه خود به توضیح ارزیابی مثبت خود از
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تحلیل هزینه پاداش و ادراك عدالت با بیتفاوتی اجتماعی رابطه آماری معنیدار دارند.
مجیدی ( ،)1390در تحقیقی باعنوان بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با
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شهر کمک میکند .این نتایج از دیدگاه روانشناسی محیطی و روانشناسی اجتماعی مورد بحث

قرار گرفتهاند.
بوژن و مارلو ( )2015در مطالعهای باعنوان گفتمان پناهندگی در نیوزیلند :هراس اخالقی
1

و فرهنگ بیتفاوتی نشان دادند که قانون جدید تغییر در نیوزیلند اجازه بازداشت «ورود

جمعی» پناهندگان را منعکس میکند در مورد لفاظیهای بینالمللی و خطمشیهای مرتبط با آن
در استرالیا و انگلیس نسبت به افرادی که به دنبال پناهندگی هستند .اگرچه نیوزیلند عمومی
(هنوز) به یک «ترس اخالقی» که بین زمینهها متداول است ،رسیده است ،نگرانیها در مورد
«بیتفاوتی» در رابطه با پناهندگان وجود دارد.

رابینسون و همکاران )2015( 2مطالعهای باعنوان همدلی برای گروه در برابر بیتفاوتی

نسبت به قربانی :اثر دلبستگی اجتنابناپذیر به داوری اخالقی نشان دادند که اضطراب ضمیمه
و اجتناب از دلبستگی ،قضاوتهای اخالقی کاربردی را پیشبینی میکنند؛ افراد متعهد،

قضاوتهای سودآورانه را برای دالیل طرفداران بیشتری انجام میدهند و از نیاز به تعلق و
تمرکز بر رفاه گروه بهطور کلی عمل میکنند؛ افراد متخلف متعهد میتوانند قضاوتهای

سودمندانه ای را اتخاذ کنند؛ زیرا آنها برای قربانی همدردی ندارند که ناشی از ناراحتی در
مراقبت از دیگران است؛ افراد متعهد ،قضاوتهای اخالقی خود را اصالح میکنند تا با

خواستههای گروه مطابقت داشته باشند.

دوایت دین )1960( 3در پژوهشی به بررسی رابطه میان بیگانگی و بیتفاوتی جامعه

میپردازد .فرضیهها شامل روابط مثبت میان بیقدرتی ،بیهنجاری و انزوای اجتماعی و

بیتفاوتی سیاسی است که در پایان محقق به این نتیجه دست یافت که رابطه معنادار میان
بیتفاوتی سیاسی و بیگانگی وجود دارد.
مبانی نظری پژوهش

در جامعه ایران با روند رو به رشد شهرنشینی ،افزایش جمعیت ،افزایش فردگرایی ،گسترش

محاسبهگری ،ضعف نهادهای مدنی ،ضعف ساختارهای اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی موجب
بسط و گسترش بیتفاوتی اجتماعی شده است .بیتوجهی و بیتفاوتی مردم ایران نسبت به

برخی کنشهای نوعدوستانه ،بیعدالتی ،نابرابری ،زورگویی ،گرانفروشی ،فساد اداری ،منافع
آیندگان ،حقوق ضعفا و  ...به دلیل مغایرت با تجربه تاریخی ،روح جمعی ،تأکیدات فرهنگی

1 . Bogen, & Marlowe
2 . Robinson
3 . Dwight Dean
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و باورهای مذهبی جامعه ایران ،قابل توجه و بررسی است .نتایج بررسیها و پژوهشها نشان

63؛ یزدانپناه ،)106 :1386 ،بهطوری که این مسئله در ارتباط با متغیرهای جنسیت و قومیت
سطحی گستردهتر به خود میگیرد (شادیطلب173 :1382 ،؛ عبداللهی96 :1383 ،؛ توسلی

و نجاتی حسینی.)29 :1383 ،
بیتفاوتی اجتماعی در جامعه ایران ،دستکم به سه دلیل مسئله اجتماعی به شمار میآید:

اول اینکه فطرت اجتماعی انسانها در همه جوامع مشترک بوده ،بیتفاوتی اجتماعی در

تعارض با فطرت انسانی است .دوم اینکه تجارب تاریخی جامعه ایران نشان از مغایرت این

رفتار با روح مشارکت جویانۀ ایرانیان در زمینههای مختلف سیاسی ،اجتماعی و نظامی مانند
شکلگیری انقالب اسالمی ،انتخابات ،دفاع مقدس ،کمکرسانی به سیلزدگان ،زلزلهزدگان

و ...دارد .سوم اینکه توصیههای اسالم درباره ارزش و جایگاه تعاون و نوعدوستی ،زمینه
آموزش پذیری افراد را برای درونی سازی موضوع مشارکت فراهم میآورد .این روند موجب

شده است مشارکت اجتماعی در ایران ،ارزش محسوب شود و فشارهای بیرونی (ساختار
فرهنگی) و درونی (وجدان عمومی) کافی برای ترغیب افراد به کنشهای اجتماعی پدید آید.
در چنین وضعیتی ،بیتوجهی افراد به همنوعان وجهان پیرامونی ،رفتار نابهنجار و مغایر با

انتظارات عموم و در نهایت مسئله اجتماعی محسوب میگردد (میرزاپوری.)35 :1395 ،
بیتفاوتی اجتماعی و مفاهیم مرتبط

بیتفاوتی اجتماعی گاهی در کنار مفاهیمی مانند بیتفاوتی سیاسی ،بیتفاوتی اخالقی و

بیتفاوتی فرهنگی بکار میرود؛ با این وجود بیتفاوتی اجتماعی با زندگی مردم در
کالنشهره ا ،تسلط روحیه فردگرایی ،غلبه روح عینی بر روح ذهنی ،انزوای اجتماعی و نهایتاً

دلزدگی اجتماعی مورد ارزیابی قرار داده است .در بیتفاوتی اجتماعی؛ مردم در جوامع مدرن

الگوی یکسانی را در وابستگیهای گروهی خود ندارند .در این حالت ایجاد روابط اجتماعی،

همزمان با وابسته شدن فرد به گروهها ،چندگانه میشود .لذا زمینه برای ظهور فردگرایی نیز

فراهم میشود ،البته حین بروز فردگرایی نیز ،بسیاری از وابستگیهای گروهی با تضاد همراه
میشود ( .)Turner et al, 1989: 259-260اما در بیتفاوتی سیاسی ،نوعی بیمیلی در رابطه با
مشارکت و درگیری فعال در فرایندهای سیاسی به کار می رود .از جمله این فرایندهای سیاسی

میتوان به بیتمایلی شهروندان جهت شرکت در انتخابات ،رأی دادن به کاندیداها ،بیاعتنایی
به جریانات و اتفاقات سیاسی روز ،بیاعتنایی به آینده سیاسی کشور و عدم مشارکت در
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از کاستی در کنشهای فعاالنه شهروندان در جامعه ایران دارد (نوروزی و بختیاری:1388 ،
250؛ ساروخانی و دودمان106 :1389 ،؛ سفیری و صادقی2 :1388 ،؛ عبداللهی:1383 ،
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تصمیمگیریهای سیاسی یک جامعه اشاره کرد .بیتفاوتی سیاسی نوعی تنفر سیاسی و

احساس بیقدرتی را برای شهروندان به ارمغان میآورد و از علتهای آن میتوان به قومیت و
خرده گروههای موجود در یک جامعه نسبت داد (نادری و همکاران .)30 :1389 ،از طرفی

بیتفاوتی فرهنگی و اخالقی به عدم توجه به اصول اخالقی و فرهنگی حاکم بر جامعه دانست
که افراد در کنار رفتارهای غیراخالقی و غیرهنجاری و غیرارزشی دیگران واکنشی نشان

نمیدهند و به تعبیری نسبت به اوامر و نواهی بیاحساس و بیاعتنا میشوند .بیتفاوتی
فرهنگی که باعنوان تنفر فرهنگی هم از آن یاد میشود؛ احساسی است که در آن فرد نسبت به
باورها و اهدافی که در یک جامعه خاص ارزشمند و دارای پاداش اجتماعی است ،اعتقاد نازلی

دارد ( .)Seeman, 1966: 354در بیتفاوتی فرهنگی نوعی رخوت علمی و بیانگیزگی در
فعالیتهای علمی دانشگاهی و آموزشی و هدفمند نبودن زندگی دانشگاهی بهخصوص ایده
بیمعنایی و پوچی در بین قشر جوان به وجود میآید.

در راستای بیتفاوتی اجتماعی دیدگاههای نظری به بحث و بررسی این مفهوم پرداختهاند

از جمله این افراد زیمل 1است .زیمل به خصلت زندگی شهری نوین در پدید آوردن بیتفاوتی

توجه دارد (ممتاز .)115 :1379 ،زیمل بر این باور است که شاید هیچ پدیدۀ روانی به اندازه
«نگرش از روی بیاعتنایی »2این چنان بیقید و شرط ،مختص شهر نباشد .درست همانطور
که زندگی بیش از حد احساسی ،شخص را بیاعتنا میکند زیرا اعصاب را تا نهایت

واکنشپذیریشان تحریک میکند تا آن که سرانجام دیگر نتوانند اصالً هیچ واکنشی تولید

کنند؛ همان طور هم محرکهایی که کمتر مضّر هستند ،به واسطه سرعت و در تضاد بودن

انتقال شان ،اعصاب را به واکنشهایی شدیداً خشونتبار مجبور میکنند و آنها را آن چنان

بیرحمانه ویران میکنند که آخرین ذخایر نیرویشان را تمام کنند و اگر در همان محیط باقی

ماندند ،برای ساختن ذخایر جدید ،وقت نداشته باشند .این ناتوانی به واکنش نشان دادن به

محرکات جدید ،نگرش از روی بیاعتنایی را میسازد که هر کودک متعلق به شهر بزرگ،
هنگامی که با تولیدات محیط صلحآمیزتر و با ثبت تر مقایسه شود ،از خود بروز میدهد
(زیمل.)499 :1393 ،

وبر 3به گسترش کنشهای مبتنی بر عقالنیت مدرن توجه دارد (وبر .)48 :1374 ،وبر
بروکراتیزه شدن فرایند امور و عقالنی شدن کنشها را موجب تضعیف احساس مسئولیت

1. Simmel
2. Blasé Outlook
3 . Weber
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نسبت به دیگران تحلیل میکرد (کوزر .)318 :1383 ،1وبر بیحسی و انفعال انسانها را ذیل

ذاتی جوامع نوین است و در هر نظامی از بخشهای مهم محسوب میشود و ذیل این سلطه،

کارمندان برای انضباط تربیت میشوند و نه ابتکار یا مبارزه)(علمدار و همکاران:1397 ،

.)171
به اعتقاد التانه و دارلی بیتفاوتی اجتماعی یا نوعدوستی ،مستقیماً تابع پاسخ ناظران
2

موقعیت اضطراری در این پنج مرحله است .دادن پاسخ منفی فرد به هر یک از مراحل پنجگانه،

نشان از بیتفاوتی اجتماعی است و دادن پاسخ مثبت در همه مراحل ،موجب نوعدوستی و

خروج از حوزۀ بیتفاوتی اجتماعی میشود؛ الف) درک موقعیت :به معنای توجه فرد به اتفاق
اضطراری؛ ب) تفسیر موقعیت :موقعیت را در قالب کمک خواهی دیگران درک کند؛ ج) بر
عهده گرفتن مسئولیت :آگاهی از مسئولیت خود در قبال وضعیت اضطراری؛ د) یافتن راه
کمکرسانی :یافتن روشی برای یاریرساندن بر اساس تجربه یا مهارت الزم و هـ)

تصمیمگیری برای کمکرسانی :تحلیل و بررسی آثار و نتایج مداخله کردن یا نکردن وی در
موقعیت اضطراری (میرزاپوری.)92 :1395 ،
مرتن 3بیتفاوتی اجتماعی را معادل با کنارهگیری افراد دانسته و آن را به این صورت

تعریف میکند که :بیتفاوتی اجتماعی یعنی نفی هر دو طرف طیف (اهداف و شیوههای

نهادی شده) توسط افراد جامعه .زمانی که هم اهداف و هم شیوههای نهادی شده در جامعه

مورد قبول افراد جامعه نباشد در این صورت بیتفاوتی اجتماعی رخ میدهد (نادری و

همکاران .)36-37 :1388 ،ازآنجاکه وسایل مشروع بهطور یکسان در اختیار همه نیست،
موجب بروز ناکامی ،احساس سرخوردگی و رفتار ناهنجارمی شود .شکاف میان اهداف،

ضوابط و امکانات ،شکلگیری بیهنجاری را در پی دارد .وی خود بیگانگی را مبین گسیختگی
و نبود تجانس بین اهداف و ابزار رسیدن به آنها میداند؛ بهطوری که میان ابزار (وسایل) و
اهداف (رفع نیازها) تناسب وجود ندارد .این وضعیت ،موجب گسیختگی فرد و اجتماع،

دوری ،بیگانگی و افراد از یکدیگر خواهد شد (میرزاپوری.)106 :1395 ،

1 . Coser
2 . Latane & Darley
3 . Robert Merton
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بررسیهایش در مورد نظام سرمایهداری و رواج عقالنیت در جامعه و ویژگیهای بروکراسی،
مورد توجه قرار داده است .عالوهبر این ،وبر معتقد بود که (سلطه بروکراتیک از خصوصیات
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سی رایت میلز 1براین باور است که بیتفاوتی اجتماعی در جوامع تودهای ریشه بسیاری از

مسائل معاصر است؛ چرا که عدم حساسیت اخالقی و سکوت و خاموشی افراد در جامعه زمینه
اعمال بیرحمیهایی از سوی رهبران میگردد .میلز معتقد است که انسان جهان امروز واجد
احساسی است که قادر به فائق آمدن بر گرفتاریها و نابسامانیهای زندگی خصوصیشان

نیست (میلز .)167 :1370 ،او بیاحساسی اخالقی را ناشی از گستره بوروکراسی ،عقلگرایی

مفرط و تضاد میان آزادی و عقل میداند .بیتفاوتی اجتماعی در جوامع تودهای ،دلیل بسیاری
از مسائل معاصر است؛ زیرا بیاحساسی اخالقی و سکوت افراد در جامعه ،زمینه اعمال انواعی

از بیرحمیهای رهبران را فراهم میآورد (میرزاپوری.)70 :1395 ،

دورکیم 2فردگرایی افراطی را به منزلۀمحصول گسیختگی پیوند فرد و اجتماع ،از فردگرایی

ناشی از تقسیم کار تفکیک کرده بود (دورکیم .)411 :1387 ،در فردگرایی افراطی که مذموم و
موجبات شر در جامعه است ،التزام فرد به هنجارهای اجتماعی ـ سیاسی تضعیف میشود و
ترجیح منافع فردی بر جمعی به بیهنجاری میگراید .در وضعیت بیهنجار و تضعیف التزام

فرد به هنجارهای اجتماعی ـ سیاسی ،منافع فردی بر منافع جمعی ارجحیت داده خواهد شد و

موجب جدایی فرد از اجتماع میشود .در چنین وضعیتی ،فردگرایی محض به همراه
گسیختگی اجتماعی به وقوع میپیوندد (میرزاپوری.)83 :1395 ،
ییهای ارزشی 4و انتظارات
گار 3محرومیت نسبی را درك كنشگر از تفاوت میان توانا 

یداند .انتظارات ارزشی عبارتاند از منافع و شرایطی از زندگی ،كه مردم خود را در
ارزشی 5م 

ییهای ارزشی بستگی به محیط اجتماعی و فیزیکی داشته
یدانند .امّا توانا 
حصول آن ذیحق م 
یكند (گار،
و عبارت است از ظروفی كه بحث مردم را برای تحصیل یا حفظ ارزشها معین م 

 .)54 :1377گر برای محرومیت نسبی سه الگوی متمایز را معرفی مینماید .الف) محرومیت

نزولی 6كه در آن انتظارات ارزشی یك گروه ،ثابت باقی میمانند اما این تصور وجود دارد كه

7

تواناییهای ارزشی رو به کاهشاند .ب) محرومیت ناشی از بلندپروازی یا محرومیت آرزویی
در اینگونه محرومیت ،تواناییهای ارزشی بهطور نسبی ایستا باقی مانده ولی انتظارات
افزایشیافته و تشدید میشوند .ج) محرومیت پیشرونده 8اینگونه محرومیت با افزایش شدید

1. C. Wright Mills
2. Durkhiem
3. Gurr
4. Value Capabitites
5. Value Expectations
6. Decremental Deprivation.
7. Aspirational Deprivation.
8. Progressive Deprivation.

شناخت رابطۀ بین فردگرایی و محرومیت نسبی265❖ ...

انتظارات و كاهش هم زمان تواناییها همراه است (گار .)80 :1377 ،در هر جامعه و در هر

متفاوتی از محرومیت نسبی را تجربه کنند.

نظریه لئون فستینگر و بیتفاوتی اجتماعی :بنا به نظریه مقایسه اجتماعی لئون فستینگر هرگاه

افراد به معیارها و استانداردهای عینی دست پیدا نکنند ،عقاید و استعدادهای خود را با عقاید
و استعدادهای دیگران مقایسه میکنند؛ در فرایند این مقایسه ،افراد تمایل خواهند داشت که
خود را با اشخاصی که عقاید و استعدادهای آنان شبیه خود آنهاست ،مقایسه کنند و نه با

اشخاصی که عقاید و استعدادهایشان با آنها تفاوت فاحش دارد (محسنی تبریزی و صداقتی
فرد.)83 :1390 ،

به منظور عملیاتی کردن متغیرها و تشکیل پل ارتباطی معقولی بین چارچوب نظری و
فرضیهها ،الگویی نظری ـ تبیینی تدوین شد که با استعانت از اطالعات تجربی اعتبار آن مورد

آزمون قرار گیرد .این الگو ،مؤید تأثیرهای متفاوتی است که متغیرهای زمینهای و اجتماعی در

قالب متغیرهای مستقل ،بر بیتفاوتی اجتماعی میگذارند.

❖ سال بیست ویکم ،شماره چهل و نهم ،بهار 1399

دوره خاصی از زمان ،احتمال دارد برخی از گروهها انواع محرومیت نسبی را تجربه کنند.
افزون بر این ،برخی از گروهها ممکن است با توجه به طبقات مختلفی از ارزشها ،الگوهای
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جدول  .1ماتریس چارچوب نظری
نظریه

فرضیه مستخرج از نظریه

شرح نظریه
وی نادیده گرفتن و ایجاد بیهویتی و فاصلهگیری انسانها از همدیگر

را از کارکردهای منفی روابط قانونی و بروکراتیک نظام دیوانساالری
نظریه
وبر

بر میشمارد و بر پدیده بیتفاوتی اجتماعی انسانها در جوامع جدید
را منتج از روحیه سرمایه داری و گرایش انسان به تراکم ثروت با
1

حاکمیت عقلگرایی ابزاری و لذت سودگرایانه میداند (آرون ،

بین

میزان

فردگرایی

و

بیتفاوتی اجتماعی جوانان
رابطه وجود دارد.

.)1382

زیمل نمود و ظهور بیتفاوتی اجتماعی را با زندگی مردم در
کالنشهرها ،فردگرایی ،غلبه رواج عینی بر روح ذهنی ،انزوای

اجتماعی و نهایتاً دلزدگی اجتماعی مورد ارزیابی قرار داده است .او

نظریه
زیمل

معتقد است مردم در جوامع مدرن الگوی یکسانی را در وابستگیهای

بین

میزان

فردگرایی

و

گروهی خود ندارند .در این حالت ایجاد روابط اجتماعی ،همزمان با

بیتفاوتی اجتماعی جوانان

وابسته شدن فرد به گروهها ،چندگانه میشود .لذا زمینه برای ظهور

رابطه وجود دارد.

فردگرایی نیز فراهم میشود ،البته حین بروز فردگرایی نیز ،بسیاری از

وابستگیهای گروهی با تضاد همراه میشود و در نتیجه زمینه
بیتفاوتی اجتماعی را فراهم میآورد.
محرومیت نسبی عبارت است از تفاوت میان انتظارت مشروع و

نظریه

برآورد مدعیان نسبت به احتمال دسترسی به هدف .به نظر تد رابرت

گار

گر محرومیت نسبی برداشت کنشگران از وجود اختالف میان

انتظارات ارزشی و تواناییهای ارزشی آنها است

دورکیم معتقد است در عصر حاضر رشد فعالیتهای اقتصادی ،شهر

نظریه

گرایی ،فردگرایی ،تخصص گرایی حرفهای و رشد دولت بوروکراتیک

دورکیم

تماماً کارکردهای خانواده ،مذهب ،منطقه و همسایگی را بهعنوان

لئون
فستینگر

روشهایی در مسیر ترفیع پیوند افراد به جمع اجتماعی تقلیل میدهد.

افراد سعی دارند دیدگاه و عقاید خود را با کسانی مقایسه کنند که شبیه
به خودشان هستند .در غیر این صورت دچار محرومیت نسبی

میشوند.

بین میزان محرومیت نسبی و
بیتفاوتی اجتماعی جوانان

رابطه وجود دارد.

بین

میزان

فردگرایی

و

بیتفاوتی اجتماعی جوانان
رابطه وجود دارد.

بین میزان محرومیت نسبی و

بیتفاوتی اجتماعی جوانان
رابطه وجود دارد.

1. Aron
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مدل تجربی پژوهش

در نهایت چارچوب مناسبی برای آن برگزیند .با توجه به این که متغیرهای زمینهای در این
پژوهش در کنار متغیرهای اصلی به صورت جانبی در نظر گرفته شدهاند ،بنابراین چارچوب

نظری و مدل این پژوهش بر سه متغیر اصلی (فردگرایی ،محرومیت نسبی و بیتفاوتی
اجتماعی) متمرکز بوده و نقش متغیرهای جمعیتی بیشتر بهعنوان عوامل فرعی و جانبی در نظر
گرفته شده است.

مدل شماره  .1مدل تجربی پژوهش

فرضیههای پژوهش

بین میزان فردگرایی و بیتفاوتی اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.

بین میزان محرومیت نسبی و بیتفاوتی اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.

بین میزان درآمد و بیتفاوتی اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.

بین میزان تحصیالت و بیتفاوتی اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.

بین سن و بیتفاوتی اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.
جنسیت بر بیتفاوتی اجتماعی شهروندان تأثیر معنادار دارد.

وضعیت تأهل بر بیتفاوتی اجتماعی شهروندان تأثیر معنادار دارد.

وضعیت شغلی بر بیتفاوتی اجتماعی شهروندان تأثیر معنادار دارد.
قومیت بر بیتفاوتی اجتماعی شهروندان تأثیر معنادار دارد.

❖ سال بیست ویکم ،شماره چهل و نهم ،بهار 1399

بررسی نگرشهای گوناگون در ارتباط با متغیر وابسته این امکان را به پژوهشگر میدهد تا
چشم اندازهای تحلیلی خود را وسعت دهد و وجوه گوناگون مسأله پژوهش را آشکار سازد و
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محل سکونت بر بیتفاوتی اجتماعی شهروندان تأثیر معنادار دارد.

نوع منزل مسکونی بر بیتفاوتی اجتماعی شهروندان تأثیر معنادار دارد.
مدت زمان سکونت بر بیتفاوتی اجتماعی شهروندان تأثیر معنادار دارد.

محل تولد بر بیتفاوتی اجتماعی شهروندان تأثیر معنادار دارد.
روش پژوهش

در این مطالعه با توجه به این که سطح مطالعه وسیع بود و امکان مطالعه همه افراد جامعه

آماری نبود و هم چنین قصد تعمیمیافتهها وجود دارد ،لذا از روش پیمایشی استفاده گردید .با

توجه به اینکه ی کی از ابزارهای مرتبط با روش پیمایشی پرسشنامه و از طرفی با جوانان مورد
مطالعه بودند ،بنابراین از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جهت گردآوری دادهها استفاده شد.

جامعه آماری در این پژوهش ،جوانان  20تا  30ساله شهر کرمانشاه است .براساس آمار ارائه
شده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه ،تعداد جوانان  20تا  30سال

 42017نفر است .نظر به اینکه حجم جامعه آماری زیاد و هزینه ،نیروی متخصص و فرصت
زمانی محقق برای گردآوری دادهها از کل آنها محدود است و همچنین این مطالعه براساس

نظر نمونهای در مورد کل قضاوت و تصمیمگیری خواهد کرد ،بنابراین از نمونهگیری استفاده
میشود.

1

براساس جدول نمونهگیری لین با خطای  4درصد ،تعداد  400نفر بهعنوان نمونه انتخاب

گردید .از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای برای انتخاب نمونهها استفاده به عمل آمد .در
پژوهش حاضر برای برآورد روایی ابزار پژوهش (پرسشنامه محقق ساخته) از متخصصان و
استادان دانشگاه بهره گرفته شد و توافق جمعی آنها بر روی تعداد گویه های هر متغیر منجر
به روایی صوری گردید و برای پایایی از تکنیک آماری آلفای کرونباخ استفاده شد .پس از اینکه

پرسشنامه نهایی شد ،بر روی  40نفر جوان در گروه سنی  20تا  30ساله شهر کرمانشاه به

صورت تصادفی اجرا شد و پایایی آن بهدست آمد .در این راستا تعدادی از گویه های
پرسشنامه حذف گردید ،تعدادی اصالح و تعدادی هم ادغام شدند و در نهایت پایایی

قابلقبول آنها بهدست آمد به نحوی که میزان آلفای کرونباخ برای فردگرایی با  4گویه برابر

 ،0/75میزان محرومیت نسبی با  4گویه برابر  0/79و بیتفاوتی اجتماعی با  19گویه برابر
 0/83بهدست آمد.

1. Lin
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تعریف مفاهیم و متغیرها

اجتماعی) ،با بیعالقگی و بیاعتنایی به واقعیتهای پیرامون از انجام مشارکت اجتماعی ـ

سیاسی ،مسئولیتهای اجتماعی ،فعالیتهای دگرخواهانه و درگیری فعال و مدنی در مسائل

اجتماعی پرهیز میکنند (محسنی تبریزی و صداقتی فرد .)8 :1390 ،بیتفاوتی اجتماعی در
این پژوهش با استفاده از  19گویه در قالب طیف پنج درجهای لیکرت سنجش گردید.
فردگرایی :عبارت از هر مجموعه از افکار که بر اهمیت فرد و منافع فردی تأکید میورزد،

این اصطالح برای مشخص ساختن طیفی از افکار ،فلسفهها و آموزهها بکار میرود .این متغیر

با استفاده از  4گویه در قالب طیف پنج درجهای لیکرت سنجش گردید.
محرومیت نسبی :محرومیت نسبی بهعنوان تصور وجود تفاوت بین انتظارات ارزشی

انسانها و تواناییهای ارزشی آنها تعریف میشود .به عبارتی محرومیت نسبی به برداشت

بازیگران از وجود اختالف بین انتظارات ارزشی و تواناییهای ارزشی تعریف میشود؛
انتظارات ارزشی ،كاالها و شرایط زندگی میباشند كه مردم خود را مستحق آنها میدانند.
تواناییهای ارزشی ،كاالها و شرایطی هستند كه مردم فكر میکنند و در صورت داشتن

ابزارهای اجتماعی میتوانند آنها را بهدست آورند و حفظ كنند (گار .)80 :1377 ،در این

تحقیق احساس محرومیت نسبی بین جوانان با استفاده از  4گویه در قالب طیف پنج درجهای
لیکرت سنجش گردید.
تجزیه و تحلیل دادهها

پس از پایان یافتن گرداوری دادهها ،پرسشنامهها استخراج و آن گاه به كامپیوتر انتقال یافتند و
سپس با استفاده از بسته نرمافزار آماری برای علوم اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

تجزیه و تحلیل دادهها متناسب با سطوح سنجش متغیرها (اسمی ،فاصلهای ،ترتیبی و نسبی)
و طیفها و با استفاده از آزمونهای آماری مرتبط انجام گرفت.

نتایج بهدست آمده از ویژگیهای پاسخگویان نشان میدهد که  217نفر از پاسخگویان

مرد و  172نفر آنها را زنان تشکیل میدهند .به تعبیر دیگر ( 54/3درصد) از کل پاسخگویان
را مردان و ( 43/0درصد) را زنان تشکیل میدهند .همچنین  220نفر از پاسخگویان مجرد و

 162نفر متأهل میباشند؛ به عبارت دیگر ( 55/0درصد) از پاسخگویان مجرد و (40/5

درصد) از آنها متأهل میباشند .در مورد وضعیت شغلی نتایج نشان میدهد که تعداد  85نفر
دارای شغل دولتی و  159نفر شغل آزاد و  128نفر نیز بیکار هستند؛ به عبارت دیگر (23/3
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بیتفاوتی اجتماعی :بیتفاوتی اجتماعی به وضعیتی گفته میشود که طی آن ،افراد به واسطۀ
عدم اتصال ذهنی (شناختی) و عینی (کنشی) با جامعه (همنوعان ،نهادها و ساختارهای
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درصد) دارای شغل دولتی و ( 39/8درصد) شغل آزاد و ( 32درصد) بیکار هستند .در مورد
نوع منزل مسکونی نتایج نشان میدهد (  21/8درصد) پاسخگویان دارای منازل شخصی،
( 37/0درصد) در منازل اجارهای 7/0( ،درصد) در منازل سازمانی 27/8( ،درصد) در منازل
آپارتمانی زندگی میکنند .همچنین نتایج حاصل نشان میدهد که ( 79/0درصد) از
پاسخگویان در شهر 12/5( ،درصد) آنها در روستا و ( 1/5درصد) آنها در مناطق عشایری

متولد شدهاند .در مورد قومیت نتایج نشان میدهد ( 54/0درصد) پاسخگویان کرد12/0( ،
درصد) لک 3/8( ،درصد) لر 3/3( ،درصد) ترک 26/3( ،درصد) فارس 0/3( ،درصد) نیز
سایر قومیتها بودند .نتایج نشان میدهد که میانگین سن پاسخگویان برابر  24/37است .به
این معنا که سن پاسخگویان حولوحوش  24/37سال و میزان حقوق ماهیانه آنها برابر

 1791244تومان و انحراف معیار آن برابر  921207/80است.
جدول شماره  2توزیع متغیرهای اصلی پژوهش را برحسب شاخصهای توصیفی نشان

میدهد .نتایج نشان میدهد که میانگین میزان بیتفاوتی اجتماعی جوانان برابر  51/65است.
این میانگین در مقایسه با میانگین مورد انتظار (برابر  )57است .میتوان چنین استنباط کرد که

میانگین بیتفاوتی اجتماعی جوانان پایینتر از میانگین مورد انتظار قرار دارند .متغیر بعدی در
این جدول محرومیت نسبی است .نتایج حاصل نشان میدهد که میانگین میزان محرومیت
نسبی جوانان برابر  14/65و این میانگین در مقایسه با میانگین مورد انتظار که (برابر )12

باالتر است .میتوان چنین استنباط کرد که میانگین محرومیت نسبی جوانان باالتر از میانگین
مورد انتظار قرار دارند .میتوان استنباط کرد که امروزه به خصوص در کالنشهرها جوانان به
خاطر فضای حاکم بر بستر روانی این شهرها و عدم دسترسی به خیلی از خواستهها و نیازهای

خود ،احساس محرومیت نسبی بیشتری دارند .متغیر بعدی در این جدول میزان فردگرایی

است .نتایج حاصل نشان میدهد که میانگین میزان فردگرایی جوانان برابر  11/40است .این

میانگین در مقایسه با میانگین مورد انتظار که (برابر  )12نسبت ًا برابر است .میتوان چنین
استنباط کرد که میانگین میزان فردگرایی جوانان در حد میانگین مورد انتظار قرار دارند.
جدول  .2توزیع متغیرهای اصلی و هر یک از ابعاد آن برحسب شاخص توصیفی
میانگین

انحراف

میانگین

واقعی

معیار

مورد انتظار

محرومیت نسبی

14/65

3/41424

12

4/00

میزان فردگرایی

11/40

11/56459

12

4/00

20/00

میزان بیتفاوتی اجتماعی

51/65

6/23283

57

33/00

68/00

نام متغیر

کمترین

بیشترین
20/00
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جدول شماره  3ضریب همبستگی بین میزان محرومیت نسبی ،فردگرایی و میزان تحصیالت

محرومیت نسبی جوانان ،میزان بیتفاوتی اجتماعی آنها نیز افزایش خواهد یافت .نتایج نشان

میدهد که متغیر میزان محرومیت نسبی با بیتفاوتی اجتماعی جوانان بهعنوان یک سازه کلی

ارتباط مستقیم و معناداری ( )r=0/134دارد .براساس یافتههای بهدست آمده ،فردگرایی با
بیتفاوتی اجتماعی جوانان دارای رابطه معناداری است .به این معنا که با افزایش فردگرایی در
میان جوانان ،میزان بیتفاوتی اجتماعی آنها نیز افزایش خواهد یافت .نتایج نشان میدهد که

متغیر میزان فردگرایی با بیتفاوتی اجتماعی جوانان بهعنوان یک سازۀ کلی ارتباط مستقیم و

معناداری ( )r=0/202دارد.

جدول  . 3همبستگی بین میزان محرومیت نسبی ،فردگرایی و میزان تحصیالت
با بیتفاوتی اجتماعی جوانان
انحراف

ضریب

معیار

همبستگی

متغیر

متغیر

وابسته

مستقل

14/65

3/41

0/134

0/012

فردگرایی

11/40

11/56

0/202

0/000

تحصیالت

14/2975

2/95073

-0/15

0/003

محرومیت
نسبی

بیتفاوتی
اجتماعی

میانگین

معناداری

نتیجه
فرضیه
تأیید

فرضیه
تأیید

فرضیه
تأیید
فرضیه

جدول شماره  4آزمون تفاوت میانگین میزان بیتفاوتی اجتماعی جوانان را برحسب نوع

منزل مسکونی آنها نشان میدهد .نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان میدهد
میانگین میزان بیتفاوتی اجتماعی جوانان برای افراد با نوع منزل ویالیی ( ،)50/56منزل

اجارهای ( ،)52/23منزل آپارتمانی ( )50/50و منزل سازمانی ( )55/36است .نتایج نشان

میدهد که بین گروههای مختلف با هم تفاوت وجود دارد .این تفاوت براساس آزمون تحلیل

واریانس با مقدار ( )F= 5/37و مقدار معناداری ( )Sig= 0/001در سطح حداقل  0/95قابل

پذیرش و فرضیه مذکور مورد پذیرش است .به تعبیر دیگر فرضیه  H0رد و  H1مورد تأیید بوده
و نتایج قابل تعمیم به کل جامعه آماری است.
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با بیتفاوتی اجتماعی جوانان را نشان میدهد .براساس یافتههای بهدست آمده ،محرومیت
نسبی با بیتفاوتی اجتماعی جوانان دارای رابطۀ معناداری است .به این معنا که با افزایش
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متغیر وابسته

نوع منزل

میزان
بیتفاوتی
جوانان

50/5676

6/95008

مسکونی
ویالیی

اجتماعی

میانگین

انحراف معیار

میزان F

اجارهای

52/2366

5/30868

سازمانی

55/3600

5/99222

آپارتمانی

50/5050

6/50941

5/377

معناداری

0/001

برای اینکه مشخص شود که در تفاوت نمره میزان بیتفاوتی اجتماعی جوانان بیشتر ناشیی

از کدام گروه نمونه است از آزمون  LSDاستفاده میشود .نتیجه نشان میدهد که جوانانی که

منزل مسکونی آنها سازمانی است ،نسبت به سایر جوانان از میزان بیتفاوتی اجتماعی جوانان
بیشتری برخوردار میباشند .از طرفی افرادی که نوع منزل آنها ویالیی است نسبت به سایر
انواع منازل مسکونی ،میزان بیتفاوتیشان پایینتر است.

اجارهای

آزمون

تفاوت

LSD

میانگین

خطا معناداری

آزمون

تفاوت

LSD

میانگین

خطا

معناداری

اجارهای

0/89147 -1/66907

0/062

سازمانی

1/41812 -4/79243

0/001

آپارتمان

0/93805 0/06262

0/947

آپارتمانی

ویالیی

0/89147 1/66907

0/062

ویالیی

0/93805 -/06262

سازمانی

1/33794 -3/12336

0/020

اجارهای

0/81176 -1/73169

0/034

آپارتمانی

0/81176 1/73169

0/034

سازمانی

1/36942 -4/85505

0/000

آپارتمان

ویالیی

جدول  .5آزمون تعقیبی  LSDبرای تحلیل واریانس مقایسه نظرات گروهها پیرامون منزل مسکونی

سازمانی
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جدول  .4آزمون تفاوت میانگین میزان بیتفاوتی اجتماعی جوانان برحسب نوع منزل مسکونی

ویالیی

1/41812 4/79243

0/001

اجارهای

1/33794 3/12336

0/020

1/36942 4/85505

0/000
0/947

با توجه به این که سایر متغیرهای مورد مطالعه مانند سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل،

وضعیت شغلی ،قومیت ،محل سکونت ،محل تولد ،مدت زمان سکونت بر بیتفاوتی

اجتماعی شهروندان تأثیر معناداری نداشتند ،بنابراین از ذکر نتایج آنها در این قسمت

صرفنظر گردید.

شناخت رابطۀ بین فردگرایی و محرومیت نسبی273❖ ...

آزمون رگرسیون چندگانه

بود با استفاده از معادالت رگرسیونی مرکب مدل مسیر نیز بررسی شد ،به همین دلیل از سه

مدل رگرسیونی استفاده گردید .نخستین معادله رگرسیونی مربوط به تحلیل چندگانه متغیرهای

مستقل جهت پیشبینی متغیر واسطهای میزان فردگرایی است .نتایج حاصل نشان میدهد كه
بین میزان تحصیالت و میزان فردگرایی همبستگی باالیی وجود دارد ،بهطوری که مقدار T
برای این متغیر برابر ( )T= 3/59و ضریب معنیداری ( )Sig.T= 0/000است .میزان ضریب
تعیین برابر با  R 2 = 0/04بهدست آمد .در مرحله دوم جنسیت وارد معادله شد ،مقدار T
برای این متغیر برابر ( )T= 2/37و ضریب معنیداری ( )Sig.T= 0/01است .در اینجا با
وارد شدن دومین متغیر میزان ضریب تعیین برابر با  R 2 =0/05بهدست آمد .این دو متغیر
روی هم رفته توانستند مقدار  0/23از تغییرات درونی متغیر فردگرایی را تبیین کنند.
دومین معادله رگرسیونی مربوط به تحلیل چندگانه متغیرهای مستقل برای پیشبینـی متغیـر

واسطهای میزان محرومیت نسبی است .نتایج حاصل نشان میدهد كه بین نوع منـزل مسـکونی
و میزان محرومیت نسبی همبستگی باالیی وجود دارد ،بهطـوری کـه مقـدار  Tبـرای ایـن متغیـر

برابر ( )T= -6/88و ضریب معنیداری ( )Sig.T= 0/000است .میـزان ضـریب تعیـین برابـر
با  R 2 = 0/14بهدست آمد .در مرحله دوم وضعیت شغلی وارد معادله گردیـد ،مقـدار  Tبـرای

این متغیر برابر ( )T= -2/98و ضریب معنیداری ( )Sig.T= 0/000اسـت .در اینجـا بـا وارد
شدن دومین متغیر میزان ضریب تعیین برابر با  R 2 =0/16بهدست آمد .این دو متغیر روی هم
رفته توانستند مقدار  0/40از تغییرات درونی متغیر میزان محرومیت نسبی را تبیین کنند.
نتایج مندرج در جدول شماره  9پیشبینی متغیر وابسته را با توجه به تأثیرگذاری متغیرهـای

مستقل نشان میدهـد .کـه در ایـن معادلـه دو متغیـر محرومیـت نسـبی و میـزان فردگرایـی وارد
شدند .آزمون  Tنشان میدهد كه ضریب بتا برای این دو متغیر در سـطح معنـاداری قـرار دارد.
نخستین متغیری كه در این معادله رگرسیونی وارد شد ،میزان فردگرایی و مقـدار  Tبـرای ایـن
متغیر برابر ( )T= 3/76و ضریب معنـیداری ( )Sig.T= 0/000اسـت .میـزان ضـریب تعیـین

برابر با  R 2 =0/04بهدست آمد .در گـام دوم بـا وارد شـدن میـزان محرومیـت نسـبی مقـدار T
برابر ( )T= 2/38و ضریب معنیداری ( )Sig.T= 0/001است .در این مرحله میـزان ضـریب
تعیین برابر با  R 2 = 0/06بهدست آمد .این دو متغیـر روی هـم رفتـه توانسـتند مقـدار  0/24از
تغییرات درونی متغیر میزان بیتفاوتی اجتماعی را تبیین کنند.
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در پژوهش حاضر از آماره رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده به عمل آمد .از آن جا
که همزمان از تحلیل مسیر برای سنجش مدل تجربی پژوهش نیز استفاده به عمل آمده ،الزم
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جدول  .6تحلیل چندگانه متغیرهای مستقل جهت پیشبینی متغیرهای پژوهش
مدل رگرسیون پیشبینی فردگرایی
مرحله
1
2

نام متغیر

B

Beta

مقدار  tمعناداری

0/19

0/000

0/04 0/19

0/018 2/373 0/268 0/637

0/05 0/23

تحصیالت 0/07
جنسیت

مقدار

3/59

R

R²

آزمون
فیشر

9/47

معناداری Constant
0/000

64/7

مدل رگرسیون پیشبینی محرومیت نسبی
1
2

منزل
مسکونی
وضعیت
شغلی

0/000 -6/88 -0/34 -0/26

0/14 0/37

0/003 -2/98 -0/15 -1/26

0/16 0/40

0/000 32/88

26/21

مدل رگرسیون پیشبینی میزان بیتفاوتی اجتماعی
1
2

فردگرایی
محرومیت
نسبی

0/47

0/20

3/76

0/000

0/04 0/20

0/22

0/12

2/38

0/018

0/06 0/24

0/000 10/28

92/42

بر این اساس معادله رگرسیون چند متغیره در پژوهش حاضر به این صورت است:

Y  a  bx1  bx2  ....bxn

میزان بیتفاوتی اجتماعی = ( 0/47میزان فردگرایی) ( 0/22 +میزان محرومیت نسبی) ei +

مدل تحلیل مسیر در این پژوهش با استفاده از معادالت مرکب رگرسیونی به شیوه مرحله
به مرحله جهت محاسبه ضرایب مسیر تنظیم گردیده است که اهمیت و تأثیر نسبی روابط

مستقیم و غیرمستقیم متغیرها را ارزیابی کرده و به کشف دیاگرام مسیر نائل آمده است .برای

رسم مدل مسیر از ضرایب بتای متغیرهایی استفاده شده است که مقدار  Tآنها در سطح
معناداری قرار دارد.
همانطور که در مدل مسیر مشاهده میشود ،فردگرایی با ضریب مسیر  0/20بیشترین
تأثیر مستقیم بر میزان بیتفاوتی اجتماعی جوانان در این مدل دارد كه تأثیر آن بر میزان

بیتفاوتی اجتماعی جوانان مستقیم است .با توجه به اثرات مستقیم حاصلشده برای

متغیرهای مستقل روی متغیر وابسته میتوان اذعان کرد که متغیر نوع منزل مسکونی دارای
بیشترین میزان جهت تبیین واریانس غیرمستقیم متغیر وابسته میباشند .جهت تعیین اثرات
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غیرمستقیم یا مسیر غیرمستقیم ،ضرایبی که در امتداد آن مسیر قرارگرفتهاند را در هم ضرب

 = })0/19( × )0/20({ = 0/04تحصیالت
 = })0/27( × )0/20({ = 0/05جنسیت

 = })-0/34( × )0/15({ = -0/07نوع منزل مسکونی
 = )-0/15( × )0/15({ = -0/02وضعیت شغلی

مدل شماره  2مدل تحلیل مسیر

مدل ساختاری پژوهش
برای بررسی متغیرهای مکنون و پنهان در پژوهش که بهعنوان سازههای نظری مطرح هستند و
محاسبه خطاهای اندازهگیری و ساختاری ،از مدل معادالت ساختاری استفاده گردید .تحلیل

دادهها نشان میدهد كه میتوان بیتفاوتی جوانان را با استفاده از یك مدل عاملی سنجش كرد.

همزمان برآورد مدل عاملی حاضر ،از مدل ساختاری نیز استفاده شده است .در این راستا تأثیر
متغیرهای مستقل و وابسته؛ همراه با آیتمهای هر یک قابل بررسی هستند .معیارهای برازش

مدل عاملی بیتفاوتی اجتماعی در زیر نشان میدهند که مدل ساختاری پژوهش از برازش

نسبتاً مناسبی برخوردار است:

مقدار کای اسکوئر غیرمعنادار ( )CMINبرابر با  663/843و سطح معناداری  0/000نتیجه
مطلوبی را نشان نمیدهد .اما از آن جایی که در مطالعات با حجم نمونه باال ،مقدار کای
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میکنیم .در زیر به محاسبه اثرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر میزان بیتفاوتی اجتماعی
جوانان پرداخته شده است.
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اسکوئر غیرمعنادار تحت تأثیر حجم نمونه قرار میگیرد و قابل اطمینان نیست ،لذا از دیگر

شاخصهای نیکویی برازش استفاده میشود .شاخص ریشه میانگین مجذور باقیماندهها در
مدل مذکور برابر  0/232است .که نسبتاً برازندگی مدل را تأیید میکند .شاخص برازش تطبیقی

 CFIبرابر  0/943است که نتایج نسبتاً مطلوبی را نشان میدهد .اگر مقدار این شاخص از 1

بزرگتر شود آن را برابر  1قرار میدهیم .شاخص توکر لوئیس (شاخص برازش هنجار نشده یا
 )TLIدر دامنه صفر و یک قرار دارد و مقدار  0/930یا بیشتر منعکس کننده یک مدل خوب
است .کای اسکوئر نسبی در مدل برابر  2/012است که در مجموع وضعیت بهبودی را برای

مدل نشان میدهد .شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب که انتظار می رود این شاخص

کوچکتر از  0/08باشد .لذا هر اندازه مقدار آن کوچکتر باشد ،مدل تدوین شده قابل قبول تر

است .در این پژوهش مقدار این شاخص برابر  0/046که نزدیک به صفر بوده و برازندگی مدل
را تأیید میکند.
از دیگر شاخصها شاخص برازش تطبیقی مقتصد است .برای شاخص برازش شده

تطبیقی مقتصد  PCFIمقادیر  0/50و باالتر قابل قبول است .نتایج حاصل مقادیر این شاخص

را در برابر  0/767نشان میدهد .یکی از شاخصهای برازش مدل که مستقیم بر موضوع کافی
بودن حجم نمونه تمرکز دارد ،شاخص هلتر ( )Hoelterاست .این شاخص نشان میدهد که

برای بهدست آوردن کای اسکوئر در سطح معناداری  0/05حجم نمونه را برابر  264و در
سطح معناداری  0/01حجم نمونه را برابر  278تأیید میکند که با توجه به این که مقدار

بحرانی آن بیشتر از  200است و از طرفی حجم نمونه مورد مطالعه ( )400بیشتر از مقدار
گزارش شده توسط هلتر است ،مدل تدوین شده را تأیید میکند.
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مدل اصالح شده
شاخص

مدل اصالح شده

مدل اصلی

مرحله

CMIN

2252/689

910/162

663/846

DF

376

343

330

P

0/000

0/000

0/000

TLI

5/991

2/654

2/012

PCFI

0/632

RMR

0/253

0/231

0/232

RMSEA

0/103

GFI

0/705

0/876

0/909

AIC

2370/689

AGFI

0/658

0/843

0/880

Hoelter

اول

CMIN/DF

مرحله

مدل اصلی

مرحله

مرحله

شاخص
PGFI

0/609

0/691

0/690

CFI

0/682

0/904

0/943

0/657

0/886

0/930

0/764

0/767

0/059

0/046

1094/162

873/864

اول

دوم

دوم

در سطح  0/05برابر  264و 0/01
برابر 278

آزمون مدل رگرسیون

جدول شماره  8وزنهای استاندارد و غیراستاندارد رگرسیونی هر یک از متغیرهای مستقل بر
روی متغیر وابسته را نشان میدهد .چنانچه مشاهده میشود؛ مقدار  P-valueبرای چهار

متغیر (محرومیت نسبی با مقدار  ،0/949فردگرایی با مقدار  ،0/260میزان تحصیالت با

مقدار  0/210و متغیر مدت زمان سکونت با مقدار ضریب رگرسیون استاندارد برابر )0/255

در سطح خطای کوچکتر از  0/05است که نشان میدهد تأثیر متغیرهای مذکور بر متغیر

وابسته معنادار میباشند.
برای پاسخ به این سؤال که آیا مقادیر معنادار شده فوق با صفر تفاوت معنادار دارند و به
عبارت دیگر قابلیت تعمیم به جامعه آماری دارد یا نه؟ از تکنیک خودگردان سازی

( )Bootstrappingاستفاده به عمل آمد .نسبت بحرانی ( )CRنشان میدهد که مقدار برآورد شده
استاندارد برای همه متغیرها معنادار است؛ به این معنا در مقایسه با مبنای استاندارد ()1/96

بیشتر است و بنابراین این معناداری ،قابل تعمیم به جامعه آماری است .از آن جا که صفر در
حد فاصل بین کران پایین و کران باالی مقادیر ضریب استاندارد رگرسیونی قرار ندارد و از

طرفی مقدار بهدست آمده از نسبت بحرانی ( )CRبزرگتر بوده و در فاصله دو کران باال و پایین

قرار میگیرد ،میتوان نتیجه گرفت که مقدار مذکور با صفر دارای تفاوت معنادار بوده و نتایج
معنادار بهدست آمده از نمونه؛ قابلیت تعمیم به جامعه آماری است.
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جدول  .7شاخصهای کلی برازش برای مدل عاملی رفتارهای بیتفاوتی
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جدول  .8برآورد استاندارد و غیراستاندارد پارامترهای اصلی (ضرایب گاما)
و سطوح معناداری برای آزمون فرضیهها

پارامتر
فرضیه

متغیر
مستقل

اول
دوم
سوم
چهارم

محرومیت
نسبی
میزان

فردگرایی
میزان

تحصیالت
مدت زمان
سکونت

جهت

برآورد رگرسیونی

سطح

Bootstrapping

وابسته غیراستاندارد استاندارد معناداری حداقل حداکثر بحرانی

Pvalue

+

4/697

0/949

0/000 2/885 0/987 0/937 0/004

+

0/307

0/217

0/008 4/225 0/260 0/041 0/000

بیتفاوتی
+

اجتماعی

0/026

0/104

0/005 2/429 0/210 0/038 0/015

0/013

0/205

0/000 4/713 0/255 0/087 0/000

مدل شماره  ،2مدل بهدست آمده ساختاری پژوهش به صورت استاندارد را نشان میدهد.

نتایج نشان میدهد که سه متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی روی هم رفته مقدار  0/37از
تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودهاند.

مدل  .2مدل به دست آمده ساختاری پژوهش به صورت استاندارد
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بحث و نتیجهگیری

دورکیم چنین استنباط میشود که بیتفاوتی اجتماعی نه ریشه در آموزههای دینی جوامع دارد نه
ریشه در فرهنگهای ملی؛ چرا که آموزههای دینی و فرهنگهای سنتی عامالن وحدت و
یکپارچگی اجتماعی هستند .صرفنظر از آنکه چه عاملی سبب ایجاد این بیتفاوتی اجتماعی
در جامعه شده است؛ ناگفته پیداست فردی که احساس مسئولیتی در مقابل همنوع غرق به
خونش در خیابان (در تصادفات و  )...نمیکند ،تعهد چندانی هم به رشد و پیشرفت جامعه
خود و اعتالی فرهنگی ،علمی و اقتصادی آن نخواهد داشت این در حالی است که احساس

تعلق فرد به کلیت جامعه و تعهد نسبت به سرنوشت جمعی ،عمل مهمی در حفظ انسجام ملی
و اعتالی یک کشور است .در جامعهای که تکتک افراد به جامعه احساس پیوستگی داشته و

خود را در قبال سرنوشت هم مسئول میدانند ضمن آنکه جامعهای شادتر ،پرانرژیتر و اخالق

گراتر خواهیم داشت ،رشد و پیشرفت همه جانبه آن با شتاب بیشتری رخ میدهد .بحث

اساسی در این پژوهش بیتفاوتی اجتماعی جوانان شهر کرمانشاه بود .بیتفاوتی اجتماعی
دلسردی و بیعالقگی به مسائل جامعه ،عدم درگیری مدنی بهعنوان یک شهروند و بیاعتنایی

نسبت به موضوعهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی را به دنبال دارد.

فرضیه  :1بین میزان محرومیت نسبی و بیتفاوتی اجتماعی جوانان رابطه وجود دارد.

براساس یافتههای بهدست آمده ،محرومیت نسبی با بیتفاوتی اجتماعی جوانان دارای رابطه
معناداری است .به این معنا که با افزایش محرومیت نسبی جوانان ،میزان بیتفاوتی اجتماعی

آنها نیز افزایش خواهد یافت .بیتفاوتی اجتماعی در معنای جامعهشناختی آن عزلت گزیدن و
فقدان مشارکت اجتماعی مردم در حد انتظار است .بیتفاوتی میتواند تحت تأثیر رکود

اقتصادی ،یا تابعی از تغییرپذیری نسلی در زمینۀ بهزیستی و رفاه فردی با تمرکز بر اهداف

فردی قرار گیرد .اگر بیتفاوتی را نتیجه رکود اقتصادی بدانیم ،به محرومیت نسبی افراد

میرسیم .محرومیت نسبی چنانچه در راه دستیابی به اهداف مانعی ایجاد کند؛ میان انتظارات

و تواناییها فاصله میافتد .هر اندازه این تفاوت بیشتر باشد ،افراد یک جامعه نیز نسبت به
محیط اجتماعی بیتفاوت ،بیمسئولیت و از آن بیگانه میشوند .همچنین میتوان استدالل کرد
که محرومیت نسبی افراد چنانچه در نتیجه آگاهی آنان نسبت به موقعیت نامطلوب و نیز

همسنجی موقعیت فرد با دیگران باشد ،میتواند ریشههای بیتفاوتی را در جامعۀ تقویت و

آبیاری نماید .احساس محرومیت نسبی ممکن است از بهبود شرایط زندگى یک گروه اجتماعى
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بیتفاوتی اجتماعی در جامعه باسابقه فرهنگی کهن ایران که انسجام اجتماعی در آن پررنگ
بود ،میتواند عاملی برای گسیختگی اجتماعی باشد؛ براساس دیدگاه همبستگی اجتماعی
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ناشى شود و همین بهبود ،انتظارهاى افراد دیگر را افزایش مىدهد .بنابراین در جامعهای که
افراد آن مدام در حال مقایسه شرایط خود با شرایط ایده آل درگیر هستند ،افزایش این
مقایسهها احساس سرخوردگی و پیامد آن بیتفاوتی را رقم میزند چرا که در این حالت آنان
مدام در حال دیدن فاصله خود با دیگران هستند و نسبت به داشتههای خود و مسئولیت در

قبال جامعه بیتفاوت میشوند .در این راستا باور نکردن جوانان و بیتوجهی به جایگاه آنها و

نادیده گرفتن خواستههای فطری و طبیعی آنها در جامعه به یکی از معیارهای مقایسه برای
جوانان است و ممکن است این عوامل باعث شود که جوان نیز تعهد و مسئولیتی را در قبال
جامعه قبول نکنند .سهیم نبودن جوانان در تصمیم سازی و عدم احترام به رأی و اعتقاد آنها و

دخالت ندادن آنها در مشارکتهای عمومی در جایی که اصل مشورت مورد توجه مکتب

اسالم بوده است ،شخصیت آنها را ضعیف بار آورده و نسبت به اصول و عقاید بیمسئولیت
کرده است .ایمان به جوان و کشف تواناییهای او و واگذاری مسئولیتهای اجتماعی به او از
اصولی است که در زمان پیامبر خیلی مورد توجه بوده است .اما در جامعه ما هم پدر و مادرها

اهمیت کمی برای دیدگاه و نظر جوانان قائل هستند و هم سازمانهایی که خود را حامی آنها

میدانند ،کمتر میتوانند عمالً در این زمینه کاری انجام دهند.

فرضیه  :2بین میزان فردگرایی و بیتفاوتی اجتماعی جوانان رابطه وجود دارد.

فردگرایی با بیتفاوتی اجتماعی جوانان دارای رابطه معناداری است .نتایج نشان میدهد که
متغیر میزان فردگرایی با بیتفاوتی اجتماعی جوانان بهعنوان یک سازه کلی ارتباط مستقیم و

معناداری دارد .فردگرایی جوانان را باید در چارچوب باز تولید ارزشها ،سبکهای زندگی،

اخالقیات و در کل بازآفرینی هویتهای شخصی آنها بررسی کرد که همگی جنبۀ اجتماعی و

فرهنگی دارند .در نیمۀ دوم قرن بیستم فردگرایی افراطی و بیتوجهی به تحقق منافع فردی از
طریق منافع جمعی ،بهعنوان یک شاخص منفی مورد توجه قرار گرفت ،این نشان با توجه به

اینکه اگر فرد دچار فردگرایی افراطی باشد منجر به بیتفاوتی اجتماعی میشود ،هر چه فرد به
مسائل شخصی و خصوصی خود بپردازد نسبت به سایر افراد جامعه بیتفاوتتر میشود.

میتوان گفت با ورود به دوران مدرن و فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی مانند موبایل،
اینترنت ،ماهواره ،بازیهای رایانهای و  ...اوقات فراغت جوانان را به صورت کامالً فردی و
شخصی پر میکنند و عامل مهمی در ایجاد فردگرایی در جوانان و همچنین سایر افراد جامعه

است که این امر بر میزان بیتفاوتی اجتماعی جوانان خواهد افزود .از طرفی ویژگیهای زندگی

متمدن مانند تراکم جمعیت ،تقسیم کار پیچیده ،تضعیف هویتهای محلی و نیز تضادهای
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فرهنگی می تواند سبب ایجاد وضعیتی شود که در آن جامعه مدرن به سمت فردگرایی شدید و

افراطی برای طیف زیادی از جامعه گردیده و روی هم رفته زمینه بیتفاوتی اجتماعی را در

جامعه تقویت نمودهاند .نکته دیگر در مورد فردگرایی در یک جامعه هدفمند شدن اصل

حداکثر سود است؛ که این ایده سبب میگردد دیگر ،کاالها و خدمات ،فقط برای نیاز مردم
ساخته نشود ،بلکه کاالهایی تولید شود که بتواند حداکثر سود را برای تولیدکننده تأمین کند.
بدین ترتیب ،هدف عمل اجتماعی به معنای نوع دوستی تحقق نخواهد یافت .ضمن اینکه
حداکثر کردن سود (یا حداقل کردن هزینه) گاهی موجب ضرر و زیان به جامعه از طریق آلوده

کردن و تخریب محیطزیست میگردد و مطلوبیت کل جامعه از زندگی بهشدت کاهش مییابد.
چرا که فردگرایی میتواند مانعی برای مسئولیت اجتماعی از طریق عدم مشارکت و تعاون و
همکاری و برعکس تقویت بیتفاوتی در جامعه گردد.

فرضیه  :3بین میزان درآمد و بیتفاوتی اجتماعی جوانان رابطه وجود دارد.

براساس یافتههای بهدست آمده ،میزان درآمد با بیتفاوتی اجتماعی جوانان دارای رابطه
معناداری ( )r=-/139است .نتایج نشان میدهد که متغیر میزان درآمد با بیتفاوتی اجتماعی

جوانان بهعنوان یک سازه کلی ارتباط معکوس و معناداری دارد .به این معنا که با افزایش یا

کاهش درآمد ،میزان بیتفاوتی اجتماعی کاهش ،یا افزایش مییابد که با نتیجۀ پژوهش ما

همسو است.

فرضیه  :4نوع منزل مسکونی بر میزان بیتفاوتی اجتماعی جوانان تأثیر دارد.

نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان میدهد میانگین میزان بیتفاوتی اجتماعی

جـوانان برای افـ راد با نوع منزل مختلف با هم تفاوت وجود دارد .این تفاوت براساس آزمـون
تحلیـل واریانس با مقـدار ( )F= 5/37و مقـدار معنـاداری ( )Sig= 0/001در سطح

حـداقـل(  95درصد) قابل پذیرش است و فرضیه مذکور مورد پذیرش است.

فرضیه  :5بین میزان تحصیالت و بیتفاوتی اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که با افزایش میزان تحصیالت پاسخگویان ،میزان
بیتفاوتی آنها کاهش پیدا میکند .ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که این معناداری
در سطح ( 95درصد) قابل پذیرش است .الزم به ذکر است که متغیر تحصیالت در رگرسیون

چندگانه بهصورت مستقیم وارد معادله نشد ولی به صورت غیرمستقیم و از طریق فردگرایی بر
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درگیر با پیامدهای آن مثل بیتفاوتی ،افسردگی و سایر مسائل اجتماعی میگردد.
بنابراین ،سیطره اقتصاد پولی و روحیه زندگی شهری منجر به محرومیت نسبی و فردگرایی
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متغیر بیتفاوتی اجتماعی نیز تأثیرگذار است .به لحاظ تحصیلی ،درجات پایین تحصیلی
باالترین حد بیتفاوتی اجتماعی و افزایش میزان تحصیالت با کمترین حد آن را نشان دادهاند
که میتواند ریشه در نقش مشهود سواد و معلومات عمومی و دانشگاهی در درک صحیح
فرایندها و مسألههای اجتماعی جامعه داشته باشد.

بهطور کلی میتوان استدالل کرد که ساماندهی یک نظام اجتماعی به کارکردهایی است که

بر عهدهاش واگذار شده و در راستای رفع نیازهای اعضای خود گام برمیدارد و اگر این
ساختار فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه نتواند رفع نیاز کند و نسبت به اعضای خود
بیگانه شود و درد و رنج اعضای جامعه را نادیده بگیرد و نسبت به موانع ایجاد شده اجتماعی

در جامعه بیاهمیت باشد ،دو حالت ممکن است در جامعه اتفاق بیفتد :اول این که در شرایط

بیهنجار فرد ضعیف و بدون حامی و پشتیبان رسمی و غیررسمی میماند و آسیب بیشتری
میبیند .انفعال و بیتفاوتی زمینهساز ظلم و زور و اجحاف به مردم فقیر میشود .از طرف
دیگر برخی از افراد بهدلیل احساس محرومیت نسبی یعنی درك انتظارات و توقعات برآورده

نشده خود که نقض شده است و احساس بیانصافی و رنجش و نارضایتی از انتظارات برآورده

نشده خود دارند ،دچار بیتفاوتی اجتماعی در جامعه میشوند و هیچ اعتنایی به امور اجتماعی
پیرامون خود ندارند .درواقع این افراد نسبت به پدیدهها ،اتفاقات و مسائل موجود در جامعه

جهتگیری خنثی پیدا کرده و حس مسئولیتپذیری خود را در برابر جامعه از دست میدهند؛
چون یا به نوعی جامعه و شرایط اقتصادی ـ اجتماعی را در نرسیدن به اهداف از پیش تعیین

شده و تعمیق نابرابریهای موجود سهیم میدانند و اینکه احساس میکنند که طبقه آنان مورد

تبعیض و بیمهری واقع شده است و اینکه شرایط الزم برای رسیدن به آرزوهایشان مهیا نبوده
چرا که افراد وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی خود را با وضعیت دیگران در همان مقطع زمانی یا

وضعیت گذشته یا آینده خود مقایسه میکنند و میفهمند که دیگران دارای چیزی هستند که

آنها از آن محروماند ،لذا احساس ناخوشایندی شدیدی به آنها دست میدهد .زیرا مردم
تمایل دارند به سرعت با وضعیت رفاهی باالتر تطبیق پیدا کرده و در زمان کمتری همان سطح

رفاه را بهدست آورند .بنابراین ،افراد و کنشگران اجتماعی نیز بدون توجه به مسائل همدیگر
سعی در تغییر وضعیت موجود به نفع خود خواهند داشت که این مسأله به نوبه خود زمینه

فردگرایی را در جامعه فراهم میکند.

بروز فردگرایی در برخی جوامع میتواند شکلی از آسیب اجتماعی باشد چرا که در جامعه

سنتی که تکیه بر مصالح جمعی است و فرد در خدمت تأمین کارکردهای جمعی قرار دارد با

تغییر ارزشهای جمعی به سمت فردگرایی ،جامعه دچار تضاد ارزشی میشود و در این شرایط

بروز بیتفاوتی اجتماعی تسهیل میگردد که نتیجه آن آسیبهای اجتماعی است .از طرفی
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فردگرایی فرار از مسئولیتپذیری؛ یعنی بیتفاوتی است .در یك كار جمعی هر كسی مسئولیت

و به جمعگرایی تشویق میکند و این دو (فردگرایی و محرومیت نسبی) به نوبه خود بیتفاوتی
اجتماعی را تقویت مینمایند .هر چند این مسائل از عوامل متعدد دیگری مانند وضعیت

درآمدی افراد ،وضعیت تحصیلی و وضعیت سکونتی افراد تأثیر میپذیرد؛ اما سهم محرومیت
نسبی و فردگرایی میتواند برجستهتر باشد .از آنجا که وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی حاکم بر
جامعه ،ارتباط بین محرومیت نسبی و بیتفاوتی اجتماعی افراد را رقم میزند ،بهبود این

شرایط میتواند تا حدودی احساس محرومیت نسبی را کاهش دهد .خدمات روانشناختی و
فعالیتهای مبتنی بر جامعه میتواند برای ادغام افرادی که از محرومیت نسبی در جامعه رنج
میبرند ،هدایت شود .برنامههای آموزشی در مدارس برای ترویج ادغام اجتماعی دانشآموزان
کم بضاعت و خانوادههای آنها ،تقویت حس مسئولیتپذیری دانشآموزان از کودکی ،اجرای

سیاست های درست و به هنگام برای جلب توجه بیشتر به وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد

طبقات پایین ،افزایش یارانه به دهکهای پایین جامعه ،تقویت جمعگرایی و منافع گروهی به
جای فردگرایی و ترجیحات شخصی ،کم کردن شکاف در درآمد ،ثروت و فرصت ،ترتیبات
غیررسمی برای به اشتراک گذاشتن منافع اقتصادی با دوستان و همسایگان نیازمند ،ترویج

سبک زندگی اسالمی و الگوهای تربیتی جایگزین هم میتواند از جمله راهکارها برای کاهش

محرومیت نسبی و در نتیجه بیتفاوتی اجتماعی افراد باشد .همچنین الزم است كار گروهی از
مدارس شروع شود و این روحیه در افراد تقویت و پررنگ شود تا اعتماد به نفس برای افراد به

وجود آمده و هر شخص حرف و اهداف خود را دنبال نکند .از طرفی افزایش مشارکت

اجتماعی افراد بهخصوص جوانان در تصمیمگیریهای اجتماعی و تفویض مسئولیتهای

اجتماعی به آنها میتواند در جهت کاهش بیتفاوتی در جامعه مؤثر باشد.
نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معنیداری بین میزان محرومیت نسبی ،با بیتفاوتی
اجتماعی جوانان وجود دارد .براساس یافتههای تحقیق تأیید کننده نظریه محرومیت نسبی
لئون فستینگر وگال استبه این معنا که با افزایش محرومیت نسبی جوانان ،میزان بیتفاوتی

اجتماعی آن ها نیز افزایش خواهد یافت .زیرا افراد سعی دارند دیدگاه و عقاید خود را با کسانی
مقایسه کنند که شبیه به خودشان هستند .در غیر این صورت دچار محرومیت نسبی میشوند.
همچنین این تحقیق ،نظریه فردگرایی زیمل و ماکس وبر را در بیتفاوتی اجتماعی افراد تأیید

میکند .همچنان که زیمل نمود و ظهور بیتفاوتی اجتماعی را با زندگی مردم در کالنشهرها،
فردگرایی ،غلبه رواج عینی بر روح ذهنی ،انزوای اجتماعی و نهایتاً دلزدگی اجتماعی مورد
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قسمتی از كار را بر عهده میگیرد تا كار به شکل مشاركتی انجام شود ،بنابراین در درجۀ نخست
مسئولیتپذیری و شناخت افراد از جمله عواملی محسوب میشود كه آنها را از فردگرایی جدا
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ارزیابی قرار داده است و دورکیم نیز معتقد است در عصر حاضر رشد فعالیتهای اقتصادی،

شهرگرایی ،فردگرایی ،تخصصگرایی حرفهای و رشد دولت بوروکراتیک تماماً کارکردهای
خانواده ،مذهب ،منطقه و همسایگی را بهعنوان مکانیزمهایی در مسیر ترفیع پیوند افراد به

جمع اجتماعی تقلیل میدهد .براین اساس این تحقیق برخالف پژوهش عنبری و غالمیان

( )1395که بیاعتمادی را به عوامل و متغیرهای فردی نسبت نمیدهد و معتقد است
بیاعتمادی یا به نوعی بیتفاوتی افراد درجامعه تابعی از ادراکات و تفسیرهای اجتماعی افراد
خاصه میزان اعتماد عمومی ،رضایت اجتماعی ،حس بیهنجاری در جامعه ،تقدیرگرایی و
احساس بیعدالتی بوده است .به این نتیجه رسیده است که بیتفاوتی افراد با عوامل فردیشان

رابطه معنیداری دارد .برخالف نتایج تحقیق ظهیرینیا و همکاران ( )1394و زارعی وند

( )1386که نشان داد میان متغیرهای سن ،گروه تحصیلی و پایگاه اجتماعی اقتصادی با
بیتفاوتی اجتماعی رابطه معنیدار وجود دارد .این تحقیق به رد این فرضیهها رسید .این

تحقیق همچنین نتایج تحقیق رابین و همکاران ( )2017را در تأثیر فردگرایی بر بیتفاوتی

اجتماعی افراد را تأیید کرد ،اما به نتایج مشابهی با دیگر نتایج تحقیقات پیشین دست نیافت.
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