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مسعود کیانپور ،استاديار گروه علوماجتماعی دانشگاه اصفهان
چکیده

بیتفاوتی به معنای فقدان عالقه نسبت به انجام رفتار يا اقدامی است و نیز كنارهگیری و سهیم نشدن در مسايل اجتماعی .بی تفااوتی اجتمااعی
دلسردی و بیعالقگی به مسائل جامعه ،عدم درگیری مدنی به عنوان يک شهروند و بیاعتنايی نسابت باه موعاو هاای اجتمااعی ،سیاسای و
فرهنگی را به دنبال دارد .اين پژوهش با هدف سنجش میزان بیتفاوتی اجتماعی و همچنین ،ارتباط بیتفاوتی اجتمااعی باا متریرهاای تللیال
هزينه -پاداش ،مسؤولیتپذيری اجتماعی و سرمايۀ اجتماعی انجام پذيرفته است .جامعۀ آماری پژوهش ،دانشجويان دانشگاه اصافهان در ساال
تلصیلی  4997-99بوده كه تعداد  927نفر از آنها به عنوان نمونۀ تلقیق با روش نمونهگیری طبقهبندی تصادفی انتخاب شادند .نتااي تلقیاق
حاكی از اين است كه میانگین بیتفاوتی اجتماعی در بین افراد مطالعه شده ،از يک مقیاس  1درجهای مقدار  4/99بوده كاه بیاانگر بایتفااوتی
اجتماعی در حد پايینی است .بین متریرهای زمینهای تلقیق شاامل سان ،مقطا تلصایلی و رشاتۀ تلصایلی باا بایتفااوتی اجتمااعی رابطاۀ
معنیداری پیدا نشد .اما میزان بیتفاوتی اجتماعی بر حسب متریرهای جنسیت و وععیت تأهل به شکل معناداری متفاوت است ،به ايان شاکل
كه به نظر میرسد هنگام وقو حالتهای اعطراری مردان بیتفاوتی كمتری نسبت به زنان نشان میدهند و همچنین بایتفااوتی اجتمااعی در
بین افراد متأهل كمتر از افراد مجرد است .از بین متریرهای اصلی پژوهش ،بین مسؤولیت پذيری اجتماعی با بایتفااوتی اجتمااعی ( )-0/27و
نیز سرمايۀ اجتماعی با بیتفاوتی اجتماعی ( )-0/91ارتباطات معنادار و معکوسی برقرار است به اين معنا كه هار چاه بار میازان ايان متریرهاا
افزوده شود از شدت بیتفاوتی اجتماعی كاسته میشود .در خصوص متریر تللیل هزينه–پاداش ،ارتباط معنادار و مثبتی با بیتفاوتی اجتمااعی
مشاهده شد .در نتیجهگیری ،يافتههای پژوهش حاكی از پايین بودن میزان بیتفاوتی اجتماعی در اين جامعه آماری اسات كاه در كوتااه مادت
تهديدی را متوجه جامعه نمیكند ،اما به معنای غفلت از موعو و ناديده انگاشتن آن نیست.
واژههای کلیدی :بیتفاوتی اجتماعی ،روانشناسی اجتماعی ،مسؤولیتپذيری اجتماعی ،سرمايه اجتماعی.
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شرح و بیان مسأله پژوهشی

يعنی وععیتی كه طبق نظار دوركایم ،هنجارهاای اجتمااعی و

بیتفاوتی اجتماعی 4يکی از عناصر ناامطلوب فرهنام مادرن

دستورالعملهای اخالقی قبلی از كارايی الزم در هدايت كردن

است كه با تأكید بیش از حد بر ترجیلاات شخصای و منااف

رفتار اجتماعی برخوردار نیستند و هنوز با هنجارهای كارآماد

فردگرايانه در زندگی شهری معاصار نماوده يافتاه و همچاون

جديدی جايگزين نشدهاند .طبیعی است كه در چنین شرايطی

مانعی در ايجاد و برقاراری ارتباطاات مثبات اجتمااعی و نیاز

روابط اجتماعی دچار آسیب میشوند و بایتفااوتی اجتمااعی

افزايش مشاركت شهروندان در امور اجتماعی قرار گرفتاه ،باه

به عنوان يکی از مصاديق آن خودنمايی میكند .همانطور كاه

تضعیف يا حتی توقف فرايناد توساعه ملای منجار مایشاود.

ملسنی و صداقتیفارد بیاان مایكنناد بایتفااوتی اجتمااعی،

جامعهشناسان (برای مثال ،مسعودنیا )417 :4980 ،عاواملی همچاون

«بیانگر بیاحساسی ،بدبینی ،بیمیلی و به عباارت بهتار ناوعی

رشد صنعت و تکنولوژی ،توسعۀ ارتباطات اجتماعی ،افازايش

7

افسردگی اجتماعی است»

(ملسنی و صداقتیفرد.)7 :4990،

افسار گسیختۀ جمعیات ،حركاات وسای جمعیتای ،گساترش

اما بیتفاوتی اجتماعی با يکی ديگر از مفاهیم مورد توجه

فرهنم شهرنشینی ،مجاورت فرهنمها و خرده فرهنامهاای

جامعهشناسان در ساالهاای اخیار؛ يعنای سارمايه اجتمااعی،

متفاوت ،رشد ارتباطات موزايیکی ،عقاليی شدن رفتار انساان،

ارتباط تنگاتنگی دارد .سرمايه اجتمااعی هار جامعاه ناشای از

گسترش منطق خشک ملاسبهگری ،فردگرايی ،ععف نهادهاا

وععیت فرهنگی و اجتمااعی موجاود در آن جامعاه اسات و

و اعتقادات مذهبی ،سکوالريسم ،و از بین رفاتن هوياتهاای

يکی از پارامترهای مهم بررسی وععیت جامعاه در خصاوص

گروهی و مللی را از جمله عوامل مؤثر بر باروز ايان پدياده

چگونگی ارتباطات اجتماعی ،از جمله میزان تعهد انسانها باه

برشاامرده و معتقدنااد جوام ا امااروزی دورهای از بلااران در

يکديگر ،يا در نقطه مقابل ،میزان بیتفااوتی آنهاا باه يکاديگر

روابط انسانی را پشت سر میگذارند .به نظر ايشان ،همانطور

میباشد .به للاظ نظری ،سرمايه اجتماعی بیشاتر روی شابکه

كه مشاركت وسی شهروندان در قلمروهاای مختلاف زنادگی

روابط و اعتماد و مشاركت در اجتما و همکاریهای گروهی

اجتماعی شارط مهام توساعه اجتمااعی ،اقتصاادی و سیاسای

در قالب انجمانهاا و تشاکیالت مادنی تأكیاد دارد .سارمايه

است ،پس عدم مشاركت شهروندان و شیو بیتفاوتی نیز يک

اجتماااعی دسااتاورد شاابکههااای اجتماااعی افاراد ،گااروههااا و

عامل قوی در توسعه نیافتگی است

سازمانها در برقاراری ارتباطاات ساازنده و مثبات اجتمااعی

(همان).

رسالت جامعهشناسی بررسی علمای مساايل و مشاکالت

است .وجود اين شابکههاای اغلاب غیررسامی باه تجهیاز و

اجتماعی و ارائه راه حال بارای مرتفا كاردن آنهاسات .ايان

توانمندی سطح گستردهای از تماسهای اجتمااعی -شخصای

رسالت در مورد جامعاه اياران كاه اصاطالحا دوران گاذار از

برای عملکرد بهتر زندگی سیاسی -اجتمااعی منجار مایشاود

سنت به مدرنیته را طی میكند و ورود عناصر متناو فرهنام

(كلمن )4922 ،و از اين رو میتوان باا مطالعاه آن باه كیفیات و

مدرن به ايجاد ترییارات بنیاادين در ابعااد ماادی و غیرماادی

چگونگی ارتباطات اجتماعی در جامعه پی برد.

فرهنم آن منجر شاده اسات ،از اهمیات بیشاتری برخاوردار

در جامعااهای كااه ساارمايه اجتماااعی از سااطح پااايینی

است .دامنه و عمق ترییرات مذكور تا حادی زيااد اسات كاه

برخوردار است ،دلسردی و بیاعتناايی هار ياک از اعضاا ياا

برخی انديشمندان و جامعاهشناساان ايرانای از وجاود ناوعی

گروههای جامعه ،بار اثار بیگاانگی اجتمااعی ،احسااس عادم

شرايط آنومیک يا نابسامان اجتماعی در كشور سخن گفتاهاناد

اثربخشی ،نارعايتی و عدم اعتمااد نسابت باه ديگاران باعا

(چلبی4921 ،؛ رفی پور4928 ،؛ به نقل از ملسنی و صاداقتیفارد)4990 ،؛

ايجاد شکنندگی در ساختار اجتماعی خواهد شد .همین عوامل
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رفته رفته ،اعضای شبکه اجتماعی را نسبت به همه فرآيندهای

سرمايه اجتماعی برخوردار باشاد مایتاوان امیادوار باود كاه

اجتماعی بدبین كرده و دچار بیماری ناامیدی نسبت به آينده و

واكاانش شااهروندان در مواجااه بااا چنااین جرايماای بساایار

انزوای اجتماعی به دور از هرگوناه ارتبااط اجتمااعی خواهاد

مسؤوالنهتر و اخالق گرايانهتر باشد ،نه اين كه ترس از تباهی

كرد .بنابراين ،بیتوجهی نسبت به ارتباطات فردی ياا گروهای

زندگی يک نفر ،به عاملی برای تفريح و خنده ديگاران تباديل

عناصر اجتماعی ،عامل فروپاشی هر ساختار يا ملیطی خواهد

شود .از طرف ديگر ،به عنوان يکی از فعالترين اقشار جامعه،

بود كه در آن انساان باه عناوان ياک عامال اثرگاذار و دارای

دانشجويان میتوانند در اين خصوص نقش فعالی باازی كنناد

قدرت تصمیمگیری ،به حساب آورده نشود .با توجه به نکاات

زيرا دانشگاه يکی از مهمترين نهادهای آموزشی هار كشاور و

مذكور ،سنجش بیتفاوتی اجتمااعی و عوامال ماؤثر بار آن از

ملل تربیت نیروی انسانی كارآمد در راستای تلقق بخشایدن

جمله میزان سرمايه اجتماعی ،اهمیت وياژه ای دارد .در ماورد

به اهداف توسعه ملاور جامعاه و تقويات فرهنام همکااری

شهر اصفهان اين اهمیت دو چندان است .زيرا به عناوان يکای

است .در واق تأكید بر مسؤولیتپذيری اجتماعی و احتاراز از

از كالنشهرهای صانعتی كشاور ،شاهر اصافهان مایتواناد در

بیتفاوتی در ملیطهايی مانند دانشگاه بايد ماورد توجاه قارار

مواجااه بااا مسااايل شااهری و زناادگی ماشااینی ،مسااتعد بااروز

گیرد تا دانشجويان عهدهدار نقش بیبديلی در ايجااد ترییارات

بیتفاوتی اجتماعی و گسترش فرهنم فردگرايی باشد .حادثاه

اجتماعی مثبت و ارتقا سالمت روانی جامعه شوند .بنابر آنچاه

اخیر اسیدپاشیهای زنجیرهای 4به خانمهای جاوان در مهرمااه

گفته شد ،اين پاژوهش باه دنباال بررسای میازان بایتفااوتی

 4999در شهر اصفهان مثالی تأمل برانگیز از چگونگی باروز و

اجتماااعی در بااین دانشااجويان دانشااگاه اصاافهان و شناسااايی

گسترش يک مسأله اجتمااعی در ساطلی ملای و وارد آمادن

برخی عوامل موثر بر آن است.

صدمات سنگین به احساس امنیت روانای شاهروندان در ياک
كالنشهر است .رواج شايعات متعدد در خصوص تعدد ماوارد

پیشینه پژوهش

وقو اين جرم و اعتراضهای گوناگون به عملکارد نهادهاای

در مورد بیتفاوتی اجتماعی ،كشورهای مختلف شااهد انجاام

ذی ربط نشان میدهاد كاه احسااس امنیات روانای در شاهر

پژوهشهای مختلفی بودهاند .نخستین پژوهشها در آمريکاا و

اصفهان تا حد قابال تاوجهی تضاعیف شاده باه گوناهای كاه

پس از توجه روانشناسان اجتماعی به رفتار منفعالنه مشااهده

بسیاری از خانوادهها از تردد دختران خود در سطح شهر اكاراه

گران در موقعیتهاای اعاطراری صاورت گرفات

دارند و حتی االمکان از خروج آنها از منزل جلوگیری میكنند

 .)4982طبق نظر اين روانشناسان ،رفتار مردم در موقعیتهاای

(خبرگزاری ايسانا .)4999 ،همچناین ،وقاو ماواردی موساوم باه

اعطراری گرايش باه انفعاال دارد زيارا هار كاس ديگاری را

«اسیدپاشی تفريلی» كه طای آن برخای افاراد هنجارشاکن و

شريک در موقعیت و مسؤول اقدام میداند .بناابراين چاه بساا

اخالق گريز با پاشیدن آب به دختران جوان و ترساندن آنها از

در عمل هیچکس كاری نکند و ما شاهد بیتفاوت بودن افاراد

حمله اسیدی ،به تفريح و خناده مایپردازناد ،حکايات از آن

نساابت بااه موقعیاات باشاایم .امااا باایتفاااوتی اجتماااعی از

دارد كه معیارهاای اخاالق مادنی در باین برخای شاهروندان

چشماندازهای ديگاری هام بررسای شاده اسات .ملسانی و

مسؤولیت گريز در حال افول است ،مطالعاه متریرهاايی مانناد

صداقتیفرد ( )4990عمن مرور ادبیات تلقیق در اين حاوزه،

بیتفاوتی اجتماعی در شهرهايی كه شاهد وقو چنین حوادثی

به ذكر مواردی چند از كشورهای مختلف مایپردازناد .بارای

هستند بسایار اهمیات دارد .اگار جامعاه از ساطح باااليی از

مثال ،گنس ،4997( 7به نقل از همان) به بررسای رابطاۀ میاان

خبرگزاری ايسنا 71 ،مهرماه 4999

(ارونساون،

Gans
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مشاركت سیاسی و بیتفاوتی پرداخته و باا توجاه باه كااهش

تللیلهای دو متریاره باین جنسایت و بایتفااوتی اجتمااعی

عالقۀ افراد به پیگیری مسايل سیاسی جامعۀ خود ،بیتفاوتی را

تفاوت مشاهده شده ،طوری كه مردهاا بایتفااوتی اجتمااعی

به عنوان مسألهای مهم در اين كشور معرفای كارده اسات .ون

باالتری را نشان دادناد .همچناین ،باین قومیات و بایتفااوتی

اسنیپنبرگ و شیپرز ،4994( 4باه نقال از هماان) نیاز افازايش

اجتماعی تفاوت مشاهده شده ( قوم كرد دارای كمترين و قوم

بیتفاوتی اجتماعی در هلند سال  4981را ما به ازای اعتاراض

عرب بیشترين بیتفاوتی اجتماعی).

سیاسی عظیم طبقاتی دانستهاند كه به شدت از ركود اقتصاادی

حمد اهلل نادری و همکاران ( )4988در پژوهشی با عنوان

عربه خوردهاناد و باه هماین علات ،الگاويی را بارای تبیاین

"الگااو سااازی ساااختاری رابطااۀ بااین بیگااانگی و باایتفاااوتی

بیتفاوتی سیاسی در میان افراد طبقات پاايین در اواساط دهاه

اجتماعی" با هدف بررسای رابطاۀ باین بیگاانگی اجتمااعی و

 4980هلند طراحی كردند .در پژوهش ديگری كاه در كشاور

باایتفاااوتی اجتماااعی بااوده كااه در بااین دانشااجويان دورب

عربستان سعودی انجام شد ،ملقق مسأله بیتفاوتی عمومی را

كارشناسی دانشگاه تبريز باه انجاام رسایده اسات .يافتاههاای

به عنوان مانعی در جهت برنامههای توسعه ايان كشاور ماورد

تلقیق نشان میدهد بیگانگی اجتماعی در جامعۀ مورد مطالعه

تللیل و تبیین قرار داد (المیزجاجی ، 7004 ،7باه نقال از هماان) در

چیزی نزديک به متوسط اين احساس در حالت كلی میباشاد.

پژوهش ديگری با عنوان سنجش بیتفاوتی سیاسی مردم شاهر

همچنین ،بیتفااوتی اجتمااعی در ساطح نزدياک باه متوساط

پکن عوامل مؤثر و اثر متریرهای گوناگون زمیناهای و مساتقل

برآورد شد.

ماننااد رعااايت اجتماااعی ،احساااس اثاار بخشاای ،موقعیاات -

"بررسی بیتفاوتی و نو دوستی در جامعۀ شهری ايران و

اجتماعی شرلی ،وابستگی حزبی  -سیاسی بر روی بیتفااوتی

عوامل مؤثر بر آن" عناوان تلقیقای اسات كاه توساط صامد

سیاسی مورد بررسی قرار گرفت .نتاي حاصله حاكی از وجود

كالنتری و همکاران ( )4982انجام شده است .اين پژوهش باه

(چن و زانام،4991 ،9

مقايسهای و طی دو مرحله انجاام شاده

رابطه معنیدار میان اين متریرها بوده است
به نقل از همان).

روش پیمايش علّی

است .نتاي حاصل از اين پژوهش نشاان داد اوال در مواجهاه

در كشور خودمان تعداد مطالعات مرباوط باه بایتفااوتی

با حالتهای اعاطراری  21/9درصاد از شاهروندان شایرازی

اجتماعی انگشت شمار است .خاود ملسانی و صاداقتیفارد

نوعدوساات و  71/2درصااد باایتفاوتنااد .بااه عااالوه گااروه

( )4990در تلقیقی باا عناوان "پژوهشای درباارب بایتفااوتی

نوعدوست در مقايسه با گروه بیتفاوت دارای همدلی بیشاتر،

اجتماعی در ايران" كه بر روی شهروندان تهرانی انجام شده به

مسؤولیتپذيری بیشتر و تللیل هزينه

بررسی بیتفاوتی اجتماعی پرداختهاند .نتاي تلقیق آنها بیانگر

است.

پااداش ماادی كمتار

اين است كه سطح متوسط روبه بااليی از بیتفاوتی اجتمااعی

با توجه با آنچه گذشت ،در پژوهش حاعر عمن توجاه

در شهروندان تهرانای وجاود دارد .همچناین ،میاانگین میازان

به متریرهای مللاوظ در تلقیقاات قبلای ،باه دنباال بررسای

بیهنجااری ،احسااس ملرومیات نسابی ،فردگرايای ،تللیال

وععیت بیتفاوتی اجتماعی در جامعه آمااری دانشاجويان باا

هزينه -پاداش گويای باالتر از حد متوسط بودن اين عوامال و

متریرهايی تا حدی متفاوت هستیم تا مشخص شود بیتفااوتی

میانگین میزان اعتماد اجتماعی ،اثر بخشی اجتمااعی ،رعاايت

اجتماعی در بین بخشی از جامعه كاه تصاور مایشاود نقاش

اجتماااعی و التاازام ماادنی در سااطح پااايین بااوده اساات .در

سرنوشتسازی در تلقق بخشیدن به توسعه ملی دارند از چه
شرايطی برخوردار است و مهمترين متریرهای تأثیرگذار بر آن

1

Van Snippenburg & Scheepers
Al-Mizjaji
3
Chen & Zhong
2

كدامند .در اين زمینه متریر سرمايه اجتمااعی باه طاور خااص
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اتومبیلش در جاده خراب شده بود ،آزمايش راشتون و كمبال

7

9

متفاوت با تلقیقات قبلی و در جامعه آماری جديدی بررسای

( )4922در مورد اهدای خون ،و نیز بررسی بیمن و همکاران

كنیم.

( )4928در زمینه كمکرسانی به فردی كاه در ملال رفات و
آمد ديگاران بار روی زماین افتااده باود نشاان مایدهناد كاه

مروری بر مباحث نظری

نو دوستی و بیتفاوتی ،ارتباط مستقیم و معناداری با مشااهده

به عنوان يک متریر سنجشپذير ،بیتفاوتی اجتماعی نخساتین

يا عدم مشاهده الگوهای نو دوستی و بیتفاوتی دارند .التاناه
1

(ارونساون،

و دارلی (4920؛ به نقل از احمدی )4988 ،با انجاام يکساری

 ،)4982اما در تبیین بیتفاوتی اجتماعی به طور كلی كه غالبا باا

آزمايشهای متنو و گسترده ،نو دوستی و بایتفااوتی را بار

تعبیر بیگانگی اجتماعی در نظر جامعاهشناساان كالسایک يااد

حسب يک فرآيند تصمیمگیری پن مرحلهای تبیین مایكنناد.

زيمل در مورد زندگی شاهری ناوين،

به زعم آنان ،اولین مرحله درک موقعیت است؛ يعنی فرد ناارر

دوركیم در خصوص پديدب آنومی و ععف هنجاری در جامعۀ

بايد متوجه شود كه چیزی اتفاق افتاده اسات .دوماین مرحلاه

مدرن ،تونیس و وبر در مورد گساترش كانشهاای مبتنای بار

تفسیر موقعیت به صورت كماک خاواهی اسات؛ يعنای باياد

عقالنیت مدرن ،ماركس در بااب انازوای كاارگران باه علات

موقعیت پیش آمده اعطراری بوده و كسی به كمک نیاز داشته

از

باشد .سومین مرحله به عهده گرفتن مسؤولیت است يعنی فرد

(ملسنی و صداقتیفرد،

نارر بايد خود را مساؤول بداناد و احسااس مساؤولیت كناد.

 .)4990با وجود اين ،نظريهپردازان معاصر در قالب نظريههاايی

چهارمین مرحله پیدا كردن راه كمکرسانی است كاه طای آن

نسبتا تجربیتر ،عوامل مؤثر در بروز بایتفااوتی در جامعاه را

نارر بايد دانش ،تجرباه و مهاارتهاای الزم را داشاته باشاد.

شناسايی كردهاند .نظريهپردازان يادگیری اجتماعی ،نو دوستی

پنجمین مرحله تصمیمگیری نهاايی اسات كاه فارد ناارر باه

و بیتفاوتی را بر حساب ياادگیریهاای گذشاته افاراد تباین

بررسی پیامدهای مداخله يا عدم مداخله میپردازد .باه اعتقااد

میكنند و توجه عمده آنان بر تأثیر الگو بر بروز نو دوساتی و

التانه و دارلی نو دوستی يا بیتفاوتی وابسته به پاسخی اسات

باایتفاااوتی اساات .بااه تعبیاار ديگاار رفتااار كنااونی ،متااأثر از

كه نارران به هر يک از اين مراحل میدهند .اگر پاسخ ناارران

تقويتهای گذشته است .در هر موقعیتی ،شاخص رفتارهاای

در هر مرحله منفی باشد بیتفااوتی پدياد مایآياد و فقاط در

معینی را میآموزد كه بر اثر تکارار ممکان اسات باه صاورت

صورتی كه فرد ناارر باه تماام مراحال جاواب مثبات بدهاد

بار مورد توجه روانشناسان اجتمااعی قارار گرفات

شده ،میتوان به مباح

خصلت تولید سارمايهداری و زناانیکی و تاامس در بلا
نظريۀ نظام گسیختگی اجتماعی اشاره كرد

1

عادت در آيند .وقتای شاخص ،دوبااره در آن موقعیات قارار

نو دوستی شکل میگیرد .باتسون (4987؛ به نقل از احمدی،

بگیرد سعی خواهد كرد همان رفتار عادت شده را تکارار كناد

 ،)4988نو دوستی و بیتفاوتی را بر مبناای تواناايی و میازان

(كريمای .)4984 ،از نگاه انديشمندان نظريۀ يادگیری اجتمااعی،4

همدلی نارران با فرد نیازمند تفسیر میكند .به زعم باتسون در

نااو دوسااتی ،ريشااه در يااادگیری گذشااته دارد و فرآيناادهای

هنگام مواجهه با حالتهای اعاطراری كاه طای آن كسای باه

پاداش – تنبیه و نیز مشاهده الگو بر بروز رفتاار ناو دوساتانه

كمک نیاز دارد اگر فرد نارر بتواند با فرد نیازمند همدلی كناد

تأثیر مایگذارناد (لیپاا4991 ،؛ باه نقال از احمادی.)408-4988:82 ،

نسبت به او نو دوستی خواهد كرد و اگر نتواند همادلی كناد

پژوهش برايان و تست در ماورد كماک رساانی باه زنای كاه
2

Rushton and Campbell
Beaman
4
Latane and Darley
5
Batson
3

Social learning Theory

1
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با بیتفاوتی از كنار صلنه خواهد گذشت مگر اينکاه مطما ن

اما منفعت مناسبی دريافت نکاردهاناد ،كماک مایكنایم و باه

شود در نتیجه نو دوستی منفعتی به دست میآورد.

كسانی كه خودشان مسؤول گرفتاری خودشان هساتند كماک

انديشمندان حوزه جامعهشناسای شاهری ،ناو دوساتی و

نمیكنیم (احمدی ،4988 ،به نقل از مقدم .)4998 ،در حقیقت اينکاه

بیتفاوتی را ناشی از ساختار شهری و ويژگیهای ملیطای آن

چرا افراد زيادی به گدايان ،معتادان و الکلیها كمک نمیكنناد

میدانند .به عبارت ديگر ،با افزايش جمعیت و پیچیدهتر شدن

ريشه در همین قاعده دارد زيرا ماردم معتقدناد افاراد ماذكور

روابط اجتماعی تمايل به مداخله در وععیتهای اعطراری و

خودشان مسؤول به وجود آمدن اين مشکالت هستند .هنجاار

كمکرسانی و نو دوستی كاهش يافته ،تمايال باه بایتفااوتی

بعدی مسؤولیت اجتمااعی ناام دارد كاه در واقا ياک اصال

گسترش مایياباد .پاژوهش میلگارام در يکای از مللاههاای

اخالقی بنیادين است و بر اساس آن ماا باياد باه افارادی كاه

معروف نیويورک (مانهاتان) در زمیناه كماکرساانی باه زن و

نیازمند هستند ،مخصوصا كسانی كه به كماک ماا وابساتهاناد،

مردی كه دچار مشکل حادی شده بودند و نیز پژوهش مفصل

بدون هیچ چشم داشتی ،كمک كنایم

(احمادی ،4988 ،باه نقال از

2

آماتو در چندين شهر مختلف كه جمعیتشان از  4000نفر تاا

بروكاوويتز  .)4927 ،ايان هنجاار باارخالف دو قاعاده قبلای كااه

بیش از  90000نفر متریر بود و در هر يک از آنان پن حالات

دربرگیرنااده تللیاال هزينااه

پاااداش بودنااد ،حکاياات از

اعطراری مختلف پدياد آورده شاده باود ،نشاان داد كاه باا

نو دوستی ناب و عدم خودخواهی دارد.

افزايش جمعیت و پیچیدهتر شدن روابط اجتمااعی تمايال باه

در چارچوب نظريه مبادلاه اجتمااعی ،هاومنز رفتارهاای

نو دوستی كاهش يافته و بر میزان بیتفاوتی افازوده مایشاود

اجتماعی را به عنوان يک تبادل دو طرفه بین افراد میداند كاه

(احمدی.)4988 ،

ممکن است نتیجه مثبت يا پاداش و يا نتیجه منفای باه دنباال

برخی نظريهپردازان در تبیین رفتارهاای ناو دوساتانه باه

داشته باشند .او در اين رابطاه چناد قضایه را از جملاه قضایه

نقش هنجارهای اجتماعی اشاره میكنند و معتقدند ،رفتارهاای

موفقیت ،انگیزه ،ارزش ،ملرومیت-سیری و قضایه پرخااش-

نو دوستانه ،ريشه در میزان درونایساازی هنجارهاای تعامال

تأيید مطرح میكند (توسالی .)4988 ،طباق نظار هاومنز ،شارط

(احمدی ،4988 ،به

احساس مسؤولیت افاراد هار جامعاهای نسابت باه جامعاه و

نقل از مايرز .)4990 ،1تعامل پاياپای يک هنجار اجتمااعی و ياک

مشاركت در فعالیتهای جمعی به میزان پاداشی بر مایگاردد

قاعده جهانی است كه میتواند برانگیزاننده نو دوساتی باشاد.

كه افراد از رفتار خود دريافت كرده باشند .اگر مشااركت و ياا

بر اساس اين هنجار ،ملبت را بايد با ملبت ،باز پاس داد .باه

احساس مسؤولیت ياک جانباه باشاد و فقاط از ساوی افاراد

تعبیر ديگر ،بايد به كسانی كه به ما كمک كردهاند كمک كنایم

جامعه باشد و جامعه خود را مقید و ملزم باه بارآورده كاردن

و اگر میخواهیم ديگران به ما كمک كنناد باياد در حاق آنهاا

خواسته و نیازهای مادی و معنوی افراد آن جامعه نکند مسلما

ملبت كنیم .هنجار برابری ،قاعدهای اسات كاه بار اسااس آن

تمايل مردم هم برای انجام رفتارهای داوطلباناه كمتار شاده و

بايد در يک رابطۀ اجتماعی ،معادل باا آنچاه هزيناه كاردهايام

كم كم به خاموشی میگرايد .بنابراين بیتفاوتی اجتماعی ياک

منفعت كسب كنیم (احمدی ،4988 ،باه نقال از ويگیناز .)4991 ،1در

جاااده يااک طرفااه نیساات كااه مااا از افااراد جامعااه انتظااار

قالب اين هنجار ،به كسانی كه برای جامعه زحمت كشایدهاناد

مسؤولیتپذيری و درگیری در مساايل جامعاه داشاته باشایم.

پاياپای ،4برابری 7و مسؤولیت اجتماعی 9دارد

جامعه نیز بايد به نوبه خود ملارک الزم بارای درگیار شادن
1

reciprocity
equity
3
Social responsibility
4
Myers
5
Wiggins
2

افراد در رفتارهای نو دوستانه را فراهم كند.
Berkowitz
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الولر و يون 4نیز از دو ايده اساسای در چاارچوب مبادلاه

اما استرلین( 7به نقل از مساعودنیا )420 :4980 ،تبیینی اقتصادی

اجتماعی كه بر اهمیت تکرار مبادله متقابل داللت میكناد ،يااد

و جمعیتشناختی از بیتفاوتی ارائه كرده است .باا توجاه باه

میكنند .قدرت ساختی ،انگیزههاايی در كنشاگران باه وجاود

عوامل اقتصادی ،استرلین استدالل میكند كه اعضای گروههای

میآورد ،بناابراين ارتبااط مبادلاهای باه عناوان مجموعاهای از

سنی بزرگتر ،از نظر اقتصادی رن میبینناد و هماین آنهاا را

كنشهاست كه بین كنشگران همسان در ياک زماان باه وجاود

نسبت به اماور اجتمااعی و سیاسای سارخورده و بایتفااوت

میآيد .تکرار مبادالت میان كنشگران ،عوامال اجتمااعی مانناد

میسازد .لذا وی معتقد است كه تمايالت و روندها در ارتباط

تعهد اجتماعی ،اعتماد بین اشخاص ،توافق اجتمااعی متقابال،

با بیتفاوتی سیاسی ،تا اندازهای تابعی از ترییرپذيری نسلی در

احساس جمعی و وابستگی را باه وجاود مایآورد ،باه عاالوه

زمینااۀ بهزيسااتی و رفاااه اقتصااادی اساات .بااه همااین شااکل،

ارتباط متقابل بر شکلگیری گروه و تعهد رفتاری اعضاا ماؤثر

ويلنسکی (به نقل از همان) در نظريه خود بر اين اعتقاد اسات

است؛ زيرا تکرار مبادالت يک فشار بیرونی روی مراحل تعهاد

كه بیتفاوتی ممکن است تابعی از فرايند ساالخوردگی باشاد.

ايجاد میكند (الولر و يون ،4999 ،به نقل از سیدان و ملمدی.)4988 ،

احساس بیقدرتی ،عدم اثار بخشای ياا عادم كاارايی ،مبناای

نظريهپردازان مبادله رعايت هنجارها و قواعاد گروهای را

نظريههای مبتنی بر "جامعه پذيریِ عدم اثربخشی" را تشاکیل

برای به دست آوردن پاداش ،تعهد مینامند .نظريه مبادله بر اين

میدهند .در نظريههايی از اين دست ،جريان اجتماعی شدن و

فرض استوار است كه افراد آرزوها و اهداف شخصی روشانی

تجااارب تاادريجی در جامعااه ،از جملااۀ عواماال تأثیرگااذاری

برای خود دارند .هر كس به چیزهايی خاص نیازمند است ،اماا

قلمداد میشوند كه موجب سرخوردگی و دلمردگی اجتماعی

برای همه افراد اين نیازها مشترک نمایباشاند .در ايان نظرياه

افراد هستند .هر قدر افراد جامعه سطح بااليی از احساس عدم

فرض میشود كه اهداف و خواستههای شخصی و منلصر باه

اثر بخشی در فرايندهای اجتماعی – سیاسای را تجرباه كنناد،

فرد افراد ،انگیزههای خودخواهانهای در آنان به وجود میآورد

احتمال بیشتری برای بیتفاوتی اجتماعی و بیگانگی از مساايل

كه باع

پیدايش انگیزش در جهت دستیابی به كاالها ،لاذت و

اجتماعی وجود دارد.

رعايت میگردد .اين نظريه اعمال نو دوستانه را باا توجاه باه

مفهااوم ساارمايه در حااوزه اقتصاااد ،روانشناساای ،عل اوم

رعايت معنوی حاصل از اين اعمال توعیح مایدهاد .اسااس

سیاسی ،فلسفه ،جررافیا و جامعهشناسی كاربرد میاان رشاتهای

نظريه فوق بر اين اصل استوار اسات كاه كنشاگران در رواباط

دارد .جامعهشناسان كالسیک هام چاون دوركایم ،وبار ،میاد،

تبادلی خود ،منابعی را با يکديگر مبادله مایكنناد كاه نتااي و

زيمل و حتی هومنز از ابعاد متفاوت به موعاو ارتبااط میاان

پیامدهای ارزشمند اين رابطه میتواند به شکل پولی ،مادی و يا

افراد و آثار حاصل از آن توجه داشتهاند ،اما برخی از صااحب

به شکل ناملموس حس خوشلالی و اعتماد به نفاس تقويات

نظران معاصر مانند كلمن ،بورديو ،پاتنام و كالوس افه به طور

شده در طرف مقابل راهر شود .در صاورتی كاه نتااي ماورد

خااااص ،در طراحااای چاااارچوب نظاااری و روششاااناختی

انتظار در روابط تبادلی به شکل مثبتی راهر شود باع

رعايت

و تداوم رابطه تبادلی میشود در غیر اين صاورت ،اگار رابطاه

سرمايهاجتماعی سهم به سزايی داشاتهاناد

(عباداللهی و موساوی،

 .)449 :4982از اينرو ،میتوان گفت مفهوم سرمايه اجتماعی از

تبادلی منفی باشد باع

انقطا رابطه مبادلهای و نارعايتی افراد

نسبت به آن میشود

(مولم4997 ،؛ به نقال از ايماان و مارادی4988 ،

.)421-411:

دهه  4990مورد توجه ملافل دانشگاهی قارار گرفات

(الاوانی،

 .)79 :4928خالصهای از نظرات هر يک از ايان انديشامندان و
نیز تعريف آنها از مفهوم سرمايه اجتماعی در جدول زير آماده
است.

Lowler & Yoon

1

Easterlin

2
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جدول  -عناصر محوری دیدگاههای نظری در مورد سرمایه اجتماعی
نام محقق
بورديو

تعریف سرمایه اجتماعی

سطح تحلیل

مجموعه مناب بالفعل و بالقوهای كه با عضويت در شبکه پايداری از روابط ،در دسترس فرد قارار

گروهی

هدف
سرمايه اقتصادی

میگیرد و خدمات متقابل را میسر میسازد.
جنبه هايی از ساختار اجتماعی كه كنشگران از آنها به عنوان منب برای رسیدن به منافعشان اساتفاده

كلمن

فردی/گروهی

سرمايه انسانی

میكنند.
توسااعه سیاساای و

پاتنام

اعتماد ،هنجارها و شبکههايی كه همکاری و مشاركت برای مناف متقابل را تسهیل میكند.

گروهی

فوكوياما

اشتراک اعضای گروه در مجموعهای از هنجارها يا ارزشهای غیررسمی جاافتاده

گروهی

توسعه اقتصادی

پکستن

روابط عینی میان افراد از يک طرف و پیوندهای ذهنی همان افراد از طرف ديگر

فردی/گروهی

-

تللیل شبکه

سرمايه گذاری در روابط اجتماعی توسط افراد و دستیابی به پیوندهای اجتماعی مختلف كه امکاان

فردی

منااااب ابااازاری و

دموكراسی

دسترسی به مناب حمايتی و ابزاری متنوعی را فراهم میآورد.

حمايتی متنو
منب ( :لین)4999:79 ،

به طور كلی میتاوان گفات هار چاه انساانهاا مردماان

مبنای اعمال و رفتار انسانها ملاسابۀ ساود و زياان و كساب

بیشتری را بشناسند و هر چه باا آناان وجاه مشاترک بیشاتری

سود و دوری از زيان است .در مورد بیتفاوتی هم اعتقاد ايان

داشته باشند ،سرمايه اجتماعی افزونتری خواهند داشات ،اماا

ديدگاه اين است كه افراد در هر موقعیتی باه سارعت ساود و

نو و گستره اين سرمايه از جامعهای به جامعه ديگر متفااوت

زيان ناشی از انجام كار را ملاسبه كارده و تصامیم باه كااری

است .سرمايه اجتماعی در جوام سنتی ماقبال مادرن ،بیشاتر

میگیرند كه بیشترين سود و كمترين زيان را داشاته باشاد .در

جنبه درون گروهی همراه با اعتمااد ملادود و خااص داشاته

موقعیتهايی كه برای ديگران مشکلی پیش آمده باشد فرد باه

است كه امروز آن را به نام سرمايه اجتماعی قديم میشناساند.

سرعت هزينهها و پااداشهاای ناو دوساتی و بایتفااوتی را

در جوام مدرن با نو ديگری از سرمايه اجتماعی سارو كاار

بررسی كرده ،در صورتی كه هزينۀ كمک كردن پايین و هزيناۀ

داريم كه بیشتر جنبه بین گروهی توأم با اعتماد تعمیم يافتاه و

كمک نکردن باال باشد فرد نارر اقدام به ناو دوساتی خواهاد

عام دارد و از آن با عنوان سرمايه اجتماعی جديد نام مایبرناد

كرد و در صورتی كه هزينۀ كمک كاردن بااال و هزيناۀ كماک

(عبداللهی و موسوی.)492 :4982 ،

نکردن پايین باشد فرد نارر با بیتفاوتی از كنار صلنه خواهاد
گذشت .در نظريه مسؤولیتپذيری اجتماعی نیز ،همانطور كه

مدل نظری تحقیق

آزمايشهای پژوهشگران در مورد هنجارهای اين نظريه نشاان

با توجه باا آنچاه در چاارچوب نظاری مطارح شاد ،در ايان

میدهد ،به نظر میرسد هرچه درونیسازی هنجارهای تعامال

پژوهش برای بررسی عوامل تأثیرگاذار بار میازان بایتفااوتی

پاياپای و برابری ،كه در ذات خود مستلزم نوعی تللیل هزيناه

اجتماااعی از تركیااب سااه نظريااه )4 :مبادلااه اجتماااعی)7 ،

فايده نیز هستند ،بیشتر و قویتر باشد ،تمايل به بیتفاوتی نیاز

مسؤولیتپذيری اجتماعی و  )9سرمايه اجتماعی استفاده شاد.

بیشتر میشود و هرچه درونیسازی هنجاار مساؤولیتپاذيری

اين نظريهها باه للااظ پاارادايم در سانت اثبااتگرايای قارار

بیشتر و قاویتار باشاد ،تمايال باه ناو دوساتی و رفتارهاای

میگیرند كه باا رويکارد كمای ساعی در سانجش متریرهاای

دگرخواهانه بیشتر میشود .در نهايت ،متریر سرمايه اجتمااعی

مذكور دارند .نظريهپردازان نظريۀ مبادلۀ اجتماعی ،معتقدند كه

در اين پژوهش مورد تأكید است و با توجه به اعتماد و روابط
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مبتنی بر اعتماد ،مشاركت گروهی ،مشاركت در اجتما مللای

همنوعاان خاود واكانش نشاان مایدهناد و چاه نمارهای در

و روابط در شبکههای اجتماعی سنجیده میشاود .در نهايات،

خصوص بیتفاوتی اجتماعی به دست میآورند .در ادامه مدل

متریر وابسته تلقیق ،يعنی بایتفااوتی اجتمااعی در ساه بعاد

تجربی تلقیق قابل مشاهده است.

رفتاری ،شناختی و احساسی مد نظر قرار میگیرد تا مشاخص
شود پاسخگويان در هر يک از ابعاد مذكور چگونه نسابت باه
مدل تجربی تحقیق

مسؤولیتپذيری
اجتماعی

بعد احساسی

بعد شناختی

تحلیل هزینه -پاداش
بیتفاوتی اجتماعی
سرمایه اجتماعی

بعد رفتاری

سایر متغیرهای
زمینهای

فرضیههای تحقیق

است.

با توجاه باه مادل تجربای تلقیاق و نیاز اهمیات متریرهاای

 .2میازان بایتفاااوتی اجتمااعی بار حسااب رشاته تلصاایلی

زمینهای ،فرعیههای زير استخراج میگردد:

متفاوت است.

 .4بین متریر سرمايه اجتماعی و بایتفااوتی اجتمااعی رابطاه

 .8میزان بایتفااوتی اجتمااعی بار حساب مقطا تلصایلی

وجود دارد.

متفاوت است.

 .7بین متریر مسؤولیتپذيری اجتماعی و بیتفاوتی اجتماعی
رابطه وجود دارد.

روششناسی

 .9بین متریر تللیل هزيناه -پااداش و بایتفااوتی اجتمااعی

اين پاژوهش از ناو تلقیقاات پیمايشای اسات كاه يکای از

رابطه وجود دارد.

متداولترين روشهای تلقیق كمی در تلقیقات پهنانگر باوده

 .1میزان بیتفاوتی اجتماعی بر حسب سن متفاوت است.

و به للاظ ماهیت كاربردی و به للاظ زمانی مقطعی میباشد.

 .1میزان بیتفااوتی اجتمااعی بار حساب جنسایت متفااوت

جامعه آماری اين تلقیق كل دانشجويان دانشاگاه اصافهان در

است.

سال تلصایلی 4997-99باوده و بارای نموناهگیاری از روش

 .2میزان بیتفاوتی اجتماعی بر حسب وععیت تأهل متفاوت

تصادفی طبقهبندی شده استفاده گرديد .بدين صورت كه ابتادا
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سهم گروههای مختلاف مانناد رشاتههاا ،مقااط تلصایلی و

بود كه ابتدا با استفاده از تجربیات تلقیقات پیشین متریرهاای

جنسیت از جامعۀ آماری مشخص شد و باه هماان نسابت در

مستقل و متریر وابسته بعدبنادی و شااخص ساازی شادند و

نمونه به آنها سهم اختصاص داده شد .سپس به روش تصادفی

پرسشنامۀ ملقاق سااخت طراحای شاد .گوياههاای سانجش

از بین طبقات نمونهگیری صورت گرفت(.به علت تناو زيااد

متریرهای اصلی تلقیق بر اساس طیاف لیکارت طراحای و از

رشتهها و گرايشهای تلصیلی ،رشتههاا باه پان گاروه كلای

كامال موافق تا كامال مخالف نمرهدهی شدند .بعد از اتمام ايان

تقسیم شدند) .حجام نموناه در ايان پاژوهش ،باا اساتفاده از

مرحلااه ،گويااههااای مااذكور بااه نظاار اسااتادان و كارشناسااان

فرمول كوكران ملاسبه شد و تعداد آن  927نفر به دست آماد.

متخصص رسید تا ديدگاه های ايشان بارای تعاديل و اصاالح

تللیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شده است.

گويهها للاظ شود و از اين بابت اعتبار پرسشنامه ملرز گردد.
سپس پرسشنامه بین  90نفر از اعضای جامعۀ آماری توزيا و

ابزار جمعآوری داده

تکمیل گرديد تا اندازهگیری میزان پايايی پرسشنامه نیز ممکان

در اين پژوهش برای جم آوری داده هاا از پرسشانامۀ ملقاق

شود .در ادامه فرايند عملیاتی كردن متریرها تشريح میشود.

ساخت استفاده شد .فرايند طراحی پرسشانامه بادين صاورت
جدول  -2فرایند عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق
ابعاد

متغیر

مسؤولیت پذيری اجتماعی

پذيرش پیامدهای رفتار خويش

قابل اعتماد بودن

سرمايه اجتماعی

تللیل هزينه

پاداش مادی

تعهد اجتماعی

شاخصها
پذيرش مجازات در صورت انجام خطا؛
تمايل به در معرض قضاوت ديگران قرار گرفتن؛
تمايل به جبران اشتباه و خطا؛
توانايی اعتراف به خطا و عذرخواهی
مورد اطمینان ديگران قرار داشتن؛
رازدار و امین ديگران بودن؛
مورد عالقه ديگران قرار داشتن.
عالقمندی به سرنوشت و آينده جامعه؛
اهمیت قائل بودن نسبت به سرنوشت ديگران؛
رعايت قوانین و مقرارت جامعه؛
رعايت حق و حقوق ديگران.

تعداد گویه
1

1

1

اهمیت پول

تمايل به كسب پول؛
كسب موفقیت و پیشرفت با پول؛

حسابگری و عقالنیت

ملاسبه دقیق سود و عرر؛
خطر نکردن در وععیتهای مبهم؛
دقت در خرج كردن پول؛
پرهیز از عرر پولی.

1

نفی ارزشهای سنتی

عدم تمايل به كسب اجر و ثواب.

7

اعتماد و روابط مبتنی بر اعتماد
مشاركت گروهی

صراحت و باز بودن :درخواست كمک؛
اعتماد :میزان اعتماد عمومی؛
تمايل به همکاری در فعالیت جمعی
حسن رن :پس دادن امانت در موق مقرر.
عضويت يا همکاری در انجمنهای داوطلبانه؛

7

1
9
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تالش برای ايجاد انجمنهای غیر دولتی؛
همکاری با نشريات و روزنامهها.
مشاركت در باشگاهها و كلوبهای مللی؛
مشاركت در گروههای دوستان و آشنايان؛
تالش برای حل مشکالت دوستان؛
مشاركت در امور عمومی ملله.

روابط در شبکههای اجتماعی

میزان مبادله هدايا میان دوستان؛
كمک مالی به دوستان يا دريافت كمک از آنها؛
تنو در عضويت گروههای مختلف در جامعه؛
شركت در اردوهای علمی ،تفريلی با دوستان.

بعد احساسی

حس دلسوزی هنگام گرفتاری ديگران داشتن؛
خود را جای ديگران گذاشتن و توانايی همدردی؛
همدردی كردن با افراد در هنگام مشکالتشان؛
بیزاری از افراد بیتفاوت به مشکالت ديگران.

بعد شناختی

درگیری ذهنی داشتن برای مشکالت ديگران؛
كمک به ديگران در سختی را وریفه دانستن؛
پشیمانی از كمک نکردن به افراد در سختیها؛

بعد رفتاری

كمک به فرد حادثه ديده؛
كمک به فرد مستمند؛
كمک به فرد در راه مانده؛
اهدای خون به بیمار نیازمند؛
اقدام برای مصاللۀ بین طرفین دعوا؛
زنم زدن به پلیس هنگام مشاهدب نزا .

1

1

1

2

2

پایایی پرسشنامه

یافتههای پژوهش

برای احراز پايايی ،از عريب آلفای كرونباخ اساتفاده شاد كاه

الف) یافتههای توصیفی

نتاي تللیل نشان داد برخی گوياههاا بهتار اسات حاذف ياا

توزي دانشجويان در پن رشته كلی و به تفکیک زن و مرد در

جايگزين شوند .سپس پرسشنامه اصالح شده توساط  90نفار

جدول زير مالحظه میشاود .دانشاجويان مارد در رشاتههاای

ديگر تکمیل شد و اين بار دادهها حااكی از دقات قابال قباول

علومانسانی  4151درصد از كل دانشجويان را تشکیل میدادند

پرسشنامه در اندازهگیری متریرهای تلقیق بود.

و دانشجويان زن در رشتههای علوم انسانی  7259درصد از كل
دانشجويان مورد مطالعه را تشکیل دادهاند .باه هماین ترتیاب

جدول -3نتایج تحلیل گویهها با ضریب آلفای کرونباخ
متغیر

ضریب

تللیل هزينه پاداش

0/294

مسؤولیت پذيری اجتماعی

0/244

بی تفاوتی اجتماعی

0/880

سرمايۀ اجتماعی

0/221

تمام خانههای جدول زير را میتوان تفسیر كرد .همانطور كاه
در نمودار مشخص شده است ،بیشتر دانشجويان مطالعه شاده،
در رشااتههااای علااوم انسااانی تلصاایل ماایكننااد و نساابت
دانشجويان رشتههای تربیت بدنی از همه گروهها كمتر اسات.
( البته اين بدين خاطر است كه تعداد رشتههايی كاه در گاروه
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علومانسانی ادغام كردهايم بیشتر از ساير گروهها باوده اسات)

دانشجويان مرد بیشتر است ،ولی در رشتههای فنی و مهندسی

همچنین در نمودار زير مشخص میشود كه نسبت دانشجويان

نسبت دانشاجويان مارد بیشاتر از زن اسات و در رشاتههاای

زن در رشتههای علومانسانی ،علومپايه و زبانهای خاارجی از

تربیت بدنی نسبت دانشجويان زن و مرد يکسان است.

جدول  -4توزیع درصد فراوانی دانشجویان رشتههای مختلف
رشته تحصیلی

درصااد

انسانی

پایه

مهندسی

خارجی

بدنی

41/1

مرد

جنسیت

علوم

علوم

فنی

زبانهای

تربیت

درصااد

1/9

72/9

زن

41/2

در جدول زير تعداد دانشاجوان رشاتههاای مختلاف باه

49/2

7/1

9/1

4/8
4/8

2/1

دانشااجويان كارشناساای ارشااد زبااانهااای خااارجی  2نفاار و
دانشجويان دكترای زبانهای خارجی  1نفر بوده است.

تفکیااک مقاااط تلصاایلی آورده شااده اساات .مااثال تعااداد
دانشجويان كارشناسی در رشتههای زبانهای خارجی  74نفار،

جدول  -5توزیع فراوانی دانشجویان مقاطع مختلف

مقط تلصیلی

رشته تحصیلی
علوم

علوم

فنی

زبانهای

تربیت

انسانی

پایه

مهندسی

خارجی

بدنی

جمع

كارشناسی

88

11

12

74

8

749

كارشناسی ارشد

19

77

79

2

1

401

دكترا

71

40

2

1

7

18

جم

427

22

82

99

41

927

درصد

19/1

70/2

79/4

8/9

9/8

400

جدول  -6میزان تحلیل هزینه -پاداش بین دانشجویان نمونۀ آماری
کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف

وایانس

معیار
تللیل هزينه -پاداش

4/22

1/00

9/78

0/19

0/91

ضریب

ضریب

چولگی

کشیدگی

-0/49

-0/71

بررسی به عمل آمده بیانگر آن است كه میاانگین تللیال

است؛ يعنی در حد باالی متوسط قرار دارد .متوسط پراكنادگی

هزينه – پاداش ايان افاراد در ياک مقیااس  1درجاهای 9578

تللیل هزينه پاداش دانشجويان از میاانگین ( انلاراف معیاار)
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 05192است .همچنین ،كمترين میزان اين متریر در اين نموناه

گرفتهاند .عريب كشیدگی منفی ( )-05719هام باه ايان معناا

 4522و بیشترين آن  1بوده است .عريب چاولگی () -05494

است كه شباهت نمونه مورد بررسی در اين متریر كمتر از حد

نشان میدهد بیشتر افراد ،در اين متریر باالتر از میاانگین قارار

نرمال است.

جدول  -7میزان مسؤولیتپذیری اجتماعی بین دانشجویان
بیشینه

کمینه

میانگین

وایانس

انحراف
معیار

مسؤولیتپذيری اجتماعی

1597

7511

1544

05422

0512

ضریب

ضریب

چولگی

کشیدگی

-05988

05070

میانگین مسؤولیتپذيری اجتماعی در باین افاراد مطالعاه

نشان از وجود دادههای پرت در سمت چپ میانگین (كمتر از

شده ،از يک مقیاس  1درجاهای مقادار  1544باوده اسات كاه

میانگین) دارد؛ به عبارت ديگر بیشتر افراد در اين متریر ،باالتر

بیانگر مسؤولیتپذيری اجتماعی در حد زيااد اسات .كمتارين

از میانگین نمره گرفتهاند .عاريب كشایدگی مثبات () 05070

مقدار  7511و بیشترين مقدار كسب شده در بین اين افاراد در

نشان میدهد كه شباهت اين افراد در اين متریر انادكی بیشاتر

اين متریر  1597بوده است .متوسط انلراف از میانگین در ايان

حد نرمال بوده است.

متریر  0512بوده است .عريب چولگی  -05988بوده است كاه
جدول  -8میزان بیتفاوتی اجتماعی بین دانشجویان
بیشینه

کمینه

میانگین

وایانس

انحراف
معیار

بیتفاوتی اجتماعی

4

4599

9579

05710

05189

ضریب

ضریب

چولگی

کشیدگی

05717

-05190

میانگین بیتفاوتی اجتماعی در بین افراد مطالعه شاده ،از

وجود دادههاای پارت در سامت راسات میاانگین (بیشاتر از

يک مقیااس  1درجاهای مقادار  4599باوده اسات كاه بیاانگر

میانگین) دارد؛ به عبارت ديگر بیشتر افراد در اين متریر ،كمتار

بیتفاوتی اجتماعی در حاد پاايین اسات .كمتارين مقادار 4و

از میانگین نمره گرفتهاند .عاريب كشایدگی منفای ()-05190

بیشترين مقدار كسب شده در بین اين افراد در اين متریر 9579

نشان میدهد كه شباهت اين افاراد در ايان متریار كمتار حاد

بوده است .متوسط انلراف از میاانگین در ايان متریار 05189

نرمال بوده است.

بوده است .عريب چاولگی  05717باوده اسات كاه نشاان از
جدول  -9میزان سرمایۀ اجتماعی بین دانشجویان
کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف

وایانس

معیار
سرمايه اجتماعی

4580

1520

95498

05191

05711

ضریب

ضریب

چولگی

کشیدگی

-05479

05419
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بررسی به عمل آمده بیانگر آن است كه میاانگین سارمايه

در اين قسمت به بررسی فرعیههای پژوهش میپردازيم.

اجتماعی اين افراد در يک مقیااس  1درجاهای  95498اسات؛

فرعیه  :4باه نظار مایرساد باین متریار سارمايه اجتمااعی و

يعنی در حد باالی متوسط قرار دارد .متوسط پراكندگی سرمايه

بیتفاوتی اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

اجتماعی دانشجويان از میانگین ( انلراف معیار)  05191است.

نتاي به دست آمده از انجام آزمون پیرسون بین دو متریر

همچناین ،كمتاارين میاازان اياان متریاار در اياان نمونااه  4580و

سرمايه اجتماعی و بیتفاوتی اجتماعی رابطه معناداری را نشان

بیشترين آن  1520بوده است .عريب چولگی (  )-05479نشان

میدهد .در اين بااره عاريب همبساتگی برابار باا  -0/910و

می دهد بیشاتر افاراد ،در ايان متریار بااالتر از میاانگین قارار

سطح معناداری آن مطلوب میباشد ( .( sig = 05000اين نتاي

گرفتهاند .عريب كشیدگی مثبات ( )05419هام باه ايان معناا

نشان میدهد كه اين دو متریر ارتباط منفی و متوسطی باا هام

است كه شباهت نمونه مورد بررسی در ايان متریار بیشاتر از

دارند؛ يعنی اگار سارمايه اجتمااعی كااهش ياباد بایتفااوتی

حد نرمال است.

اجتماعی افزايش میيابد و اگر سرمايه اجتماعی افازايش ياباد
بیتفاوتی اجتماعی كاهش پیدا میكند.

ب) یافتههای استنباطی
جدول  - 1نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی با میزان بیتفاوتی اجتماعی
آزمون آماری
عريب همبستگی پیرسون
سطح معنا داری
تعداد معتبر

بیتفاوتی اجتماعی  /سرمایه اجتماعی
**-05910
05000
927
**با سطح معناداری كمتر از  4درصد

فرعیه  :7به نظر میرسد بین مسؤولیتپاذيری اجتمااعی
و بیتفاوتی اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد.

 -05271و سطح معناداری آن مطلوب میباشد ( .sig = (05000ايان
نتاي نشان می دهد كه اين دو متریر ارتباط منفی و قاوی باا هام

نتاي به دست آمده از انجام آزمون پیرسون بین دو متریر

دارند؛ يعنای اگار مساؤولیت پاذيری اجتمااعی كااهش ياباد

مس اؤولیتپااذيری اجتماااعی و باایتفاااوتی اجتماااعی رابطااه

بیتفاوتی اجتماعی افزايش میياباد و اگار مساؤولیتپاذيری

معناداری را نشان میدهد .در اين باره عريب همبستگی برابار باا

اجتماعی افزايش يابد بیتفاوتی اجتماعی كاهش پیدا میكند.

جدول

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مسؤولیتپذیری اجتماعی با میزان بیتفاوتی اجتماعیآزمون آماری

عريب همبستگی پیرسون
سطح معنا داری
تعداد معتبر

بیتفاوتی اجتماعی  /مسؤولیتپذیری اجتماعی
**-05271
05000
927
**با سطح معناداری كمتر از  4در صد

فرعیه  :9به نظر میرساد باین تللیال هزيناه-پااداش و
بیتفاوتی اجتماعی ارتباط معنادار وجود دارد.

نتاي به دست آمده از انجام آزمون پیرسون بین دو متریر
تللیل هزينه -پاداش و بیتفاوتی اجتماعی رابطه معنااداری را
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نشان میدهد .در اين باره عريب همبستگی برابر باا  05408و

دارند؛ يعنی اگر تللیل هزينه -پاداش كاهش ياباد بایتفااوتی

سطح معناداری آن مطلوب میباشد ( .( sig = 05092اين نتاي

اجتماعی نیز كاهش میيابد و اگر اين يکای افازايش ياباد آن

نشان میدهد كه اين دو متریر ارتباط مثبت اما ععیفی باا هام

ديگری نیز افزايش پیدا میكند.

جدول  - 2نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تحلیل هزینه -پاداش با میزان بیتفاوتی اجتماعی
بیتفاوتی اجتماعی  /تحلیل هزینه پاداش

آزمون آماری
عريب همبستگی پیرسون

*05408

سطح معناداری

05092
927

تعداد معتبر

*با سطح معناداری كمتر از  1در صد

سن و بیتفاوتی اجتماعی رابطه معناداری را نشان نمایدهاد.

فرعیه  :1به نظر میرساد میازان بایتفااوتی اجتمااعی بار

در اين باره عريب همبستگی برابر با  -0521و سطح معناداری

حسب سن متفاوت است.

آن نامطلوب میباشد (.( sig = 05749

نتاي به دست آمده از انجام آزمون پیرسون بین دو متریر

جدول  - 3نتایج ازمون همبستگی پیرسون بین سن با میزان بیتفاوتی اجتماعی
بیتفاوتی اجتماعی  /سن پاسخگویان

آزمون آماری
عريب همبستگی پیرسون

*-0521

سطح معناداری

05749
927

تعداد معتبر

*با سطح معناداری كمتر از  1در صد

مطلوب میباشد .پس اين فرعیه تأيید مایگاردد و مایتاوان

فرعیه  : 1به نظر میرسد میزان بیتفااوتی اجتمااعی بار

نتیجه گرفت كاه میازان بایتفااوتی اجتمااعی و جنسایت باا

حسب جنسیت متفاوت است.
بررسیهای آماری نشان میدهد میزان بایتفااوتی ماردان

يکديگر ارتباط معنادار دارند و به عبارت ديگر میانگین بیشاتر

(با میاانگین  )75042و زناان (باا میاانگین  )4588باا يکاديگر

بیتفاوتی اجتماعی در بین مردان در مقايسه باا زناان معناادار

تفاوت معنادار دارند .يافتههای بهدست آمده حاكی از آن است

است.

كه آماره  tبرابار باا 75124و ساطح معنااداری حاصال 05044
جدول - 4نتایج آزمون  tدو نمونه مستقل پیرامون بیتفاوتی اجتماعی بر حسب جنسیت
جنسیت
باایتفاااوتی
اجتماعی

مرد
زن

تعداد
412
771

میانگین
75042
4588

فرعیه  : 2به نظر میرسد میزان بیتفااوتی اجتمااعی بار
حسب وععیت تأهل متفاوت است

sig

انحراف

مقدار

معیار
05187
05188

75124

T

05044

بررسیهای آماری نشان میدهد میازان بایتفااوتی افاراد
مجرد (با میانگین  )4592و افراد متأهل (باا میاانگین  )4522باا
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يکديگر تفاوت معنادار دارند .يافتههای بهدست آمده حاكی از

میتوان نتیجه گرفت كه میزان بیتفاوتی اجتماعی و وعاعیت

آن است كه آماره  tبرابر با  75918و ساطح معنااداری حاصال

تأهل با يکديگر ارتباط معناادار دارناد و میاانگین بایتفااوتی

 05009مطلوب میباشد .پس ايان فرعایه تأيیاد مایگاردد و

اجتماعی در بین افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل است.

جدول  - 5نتایج آزمون  tدو نمونه مستقل پیرامون بیتفاوتی اجتماعی بر حسب وضعیت تأهل
وضعیت

تعداد

تأهل

sig

انحراف

میانگین

مقدار

معیار

بااایتفااااوتی

مجرد

902

4592

05181

اجتماعی

متأهل

22

4522

05180

فرعیه  :2به نظر میرسد میزان بایتفااوتی اجتمااعی بار

T

05009

75918

میباشد .در ايان راساتا آزماون تللیال وارياانس ياک طرفاه
معنادار نشده است .چون مقادار آزماون  Fبرابار باا  05219و

حسب رشته تلصیلی متفاوت است.
نتاي بررسیهای آماری بین دو متریر رشاته تلصایلی و

سطح معناداری برآورد شده قابل قبول نیست.( sig =05297( .

باایتفاااوتی اجتماااعی ،نشااانگر آن اساات كااه میااانگین نمااره

بنابراين مایتاوان گفات باین رشاته تلصایلی و بایتفااوتی

بیتفاوتی اجتماعی كسانی كه رشته تلصیلی آنها علوم انسانی

اجتماعی ارتباط معناداری وجود ندارد و تفاوتهاای مشااهده

است  ،4594علاومپاياه و زيسات  ،4591فنای مهندسای ،4591

شده ناشی از خطای نمونهگیری است.

زبانهای خارجی  4599و تربیت بدنی و علاوم ورزشای 7547
جدول  - 6نتایج آزمون تحلیل واریانس یك طرفه پیرامون بیتفاوتی اجتماعی و رشته تحصیلی
تعداد

رشته

میانگین

علوم انسانی

427

4594

علوم پايه و زيست

22

4591

فنی و مهندسی

82

4591

زبانهای خارجی

99

4599

41

7547

تربیاات باادنی و علااوم
ورزشی

فرعیه  :8به نظر میرسد میزان بایتفااوتی اجتمااعی بار
حسب مقط تلصیلی متفاوت است.

درجه آرادی

1

مقدار

05219

F

سطح معناداری

05297

اين راستا آزمون تللیال وارياانس ياک طرفاه معناادار نشاده
است .چون مقدار آزمون  Fبرابر با  05108و ساطح معنااداری

نتاي بررسیهای آماری باین دو متریار مقطا تلصایلی و

برآورد شده قابل قبول نیست .( sig =05207( .بنابراين میتوان

باایتفاااوتی اجتماااعی ،نشااانگر آن اساات كااه میااانگین نمااره

گفاات بااین مقطا تلصاایلی و باایتفاااوتی اجتماااعی ارتباااط

بیتفاوتی اجتماعی كسانی كه مقط تلصیلی آنهاا كارشناسای

معناداری وجود ندارد.

است  ،4591كارشناسی ارشد  ،4597دكترا  ،4588مایباشاد .در

بررسی میزان بیتفاوتی اجتماعی در بین دانشجويان (موردمطالعه :دانشگاه اصفهان)
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جدول  - 7نتایج آزمون تحلیل واریانس یك طرفه پیرامون بیتفاوتی اجتماعی و مقطع تحصیلی
مقطع

تعداد

میانگین

كارشناسی

749

4591

كارشناسی ارشد

401

4597

دكترا

18

4588

مقدار

درجه آرادی
7

F

05108

هزينه

مدل رگرسیون چند متغیره

سطح معناداری
05207

پاداش  05401برآورد شده است.

در بررسی روابط آماری فرعیات مختلف تلقیق ،متریرهاا باه

عريب تعیین ): ( R7در اين مطالعه عريب تعیین برابر با

صورت دوبه دو مورد تللیل قرار گرفتند .حال بارای مطالعاه

 05178گاازارش شااده اساات .اياان يافتااه باادين معناساات كااه

تأثیر همزمان متریرهای مستقل بر روی متریر وابسته از تللیال

متریرهااای وارد شااده بااه معادلااه توانسااتهانااد  17درصااد از

رگرسیون چند متریره استفاده شاده اسات .در ايان تللیال از

واريانس ترییرات مربوط به متریر وابسته را تبین نمايند.
عريب تعیین تعديل يافته)  :( R2.Adاين عاريب مربا

روش گام به گام )  ( stepwiseكمک گرفتهايم .نتااي حاصال

همبستگی تعديل شده را نشان میدهد كه در اين تلقیق برابار

بیانگر آن است كه از میان متریرهاای سان ،مقطا تلصایلی،
تللیل هزينه

2

پاداش ،مسؤولیتپاذيری اجتمااعی و سارمايه

با  05179میباشد .اين معیار نسبت به  Rحقیقیترسات زيارا

پااااداش،

الزاما با افزايش تعاداد متریرهاای مساتقل افازايش نمایياباد،

اجتمااااعی ،فقاااط متریرهاااای تللیااال هزيناااه

درحالیكه مقدار  R2تاب تعداد متریرهای مستقل است.

مسؤولیتپاذيری اجتمااعی و سارمايه اجتمااعی وارد معادلاه

متریرهای وارد شده به معادله رگرسایون از طرياق روش

شدهاند .در زير به توصیف نتاي میپردازيم:

گام به گام عبارتند از:

عريب رگرسیون ) :(bنتاي به دست آمده نشان میدهاد
كه عريب رگرسیون متریر مسؤولیتپذيری اجتماعی برابار باا

متریر مسؤولیتپذيری اجتماعی

 -05297و متریار ساارمايه اجتماااعی  -05421و متریاار تللیاال

متریر سرمايه اجتماعی

هزينه پاداش  05082میباشد.

متریر تللیل هزينه -پاداش
متریرهای بیرون مانده از معادله رگرسیونی عبارتند از:

عريب رگرسیون استاندارد شده ) :(Betaطبق يافتاههاای
حاصل ،بتای متریر مسؤولیتپذيری اجتماعی برابر باا -05122

متریر سن

و بتای متریر سرمايه اجتماعی  -05422و بتاای متریار تللیال

متریر مقط تلصیلی

جدول - 8نتایج آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر بیتفاوتی اجتماعی
نام متغیر
متریرهای مستقل

R2

R

05211

R2 Ad

05178

F

05179

Sig
ANOVA

05000

945209

جدول  - 9ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر بیتفاوتی اجتماعی
نام متغیر

Beta

ضریب
B

Sig

متریر مسؤولیتپذيری اجتماعی

-05122

-05297

05000

متریر سرمايه اجتماعی

-05422

-05421

05000

متریر تللیل هزينه -پاداش

05401

05082

05008
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با توجه به نتاي حاصال مایتاوان معاادالت رگرسایونی

متریرها بر متریر وابسته پی برد.

استاندارد و غیراستاندارد را چنین نوشت:
● معادله رگرسیون غیراستاندارد چنین است:

نتیجهگیری

Y   a  b1 X 1  b2 X 2  ...  bk X k

بیتفاوتی اجتماعی يکی از عوارض زنادگی مادرن شاهری و

(تللیاال هزينااه پاااداش) (( + )05082ساارمايه اجتماااعی)

عامل تهديد كننده انسجام اجتماعی است .هادف اصالی ايان

(( + )-05421مسؤولیتپذيری اجتماعی) (105049+ )-05297

پژوهش بررسی میزان بیتفاوتی اجتماعی در باین دانشاجويان

= بیتفاوتی اجتماعی

دانشگاه اصفهان و همچنین بررسای ارتبااط آن باا ساه متریار

تفسیر اين معادله بدين معناست كه با افزايش هار واحاد

سرمايه اجتماعی ،مسؤولیتپذيری اجتماعی و تللیل هزيناه-

متریر مستقل ،نمره متریر وابسته به اندازه چند واحاد عاريب

پاداش بود .يافتههاای پاژوهش حااكی از پاايین باودن میازان

رگرسیون ) (bترییر میكند .پس میتوان گفات باا هار واحاد

بیتفاوتی اجتماعی در اين جامعه آمااری اسات كاه در كوتااه

افزايش در مسؤولیتپذيری اجتماعی ،شاهد كااهش مقاداری

مدت تهديدی را متوجه جامعه نمیكند ،اما به معنای غفلت از

برابر با 05297واحاد در بایتفااوتی اجتمااعی هساتیم .ياا باا

موعو و ناديده انگاشتن آن نیست.

افزايش هر واحد در سرمايه اجتمااعی ،بایتفااوتی اجتمااعی

ارتباط بین سرمايه اجتمااعی و بایتفااوتی اجتمااعی باا

 05421واحد كاهش خواهاد يافات .در مقابال باا هار واحاد

عريب همبستگی  – 0/91حاكی از معناداری و معکوس بودن

پاداش ،بیتفاوتی اجتمااعی 05082

رابطه است .سرمايه اجتماعی میتواناد تاأثیر بازدارنادگی بار

افزايش در تللیل هزينه

واحد كاهش خواهد داشت.
معادله رگرسیون اساتاندارد نیاز باه ايان صاورت نوشاته
میشود:
zY   B1Z1  B2 Z 2  ...  Bk Z k

(تللیاال هزينااه

پاااداش) ((+)05401ساارمايه اجتماااعی)

باایتفاااوتی اجتماااعی داشااته باشااد .در واقا  ،در بساایاری از
تلقیقات به اثبات رسیده كه سرمايۀ اجتماعی اثرات مثبتی بار
اجتمااا داشااته و از بساایاری از مسااائل اجتماااعی پیشااگیری
میكند .آنچه از نتاي اين پژوهش دريافت میشاود ،همخاوان
با ديگر پژوهشها حاكی از تأثیر مثبات سارمايۀ اجتمااعی در

((+)-05422مسؤولیتپذيری اجتماعی) ( =)-05122بیتفاوتی

تقويت و تلکیم ارتباطات اجتمااعی اسات .همچناین ،نتااي

اجتماعی

پژوهش نشان میدهد كه هرچاه مساؤولیتپاذيری اجتمااعی

ارقام مندرج در معادله به اين معناست كه با افزايش ياک

بیشتر شود از میزان بیتفاوتی اجتماعی كاسته میشود .عريب

واحد انلراف اساتاندارد مساؤولیتپاذيری اجتمااعی ،میازان

همبستگی  -0/27حاكی از قوی بودن اين رابطه است و توجه

بیتفاوتی اجتماعی دانشجويان به اندازه  05122واحاد كااهش

ما را به اهمیت اين متریر در تأثیرگذاری بر میازان بایتفااوتی

میيابد و باه ازای هار واحاد افازايش در انلاراف اساتاندارد

اجتماعی بیش از پیش معطوف میكند .با توجه به اينکاه ايان

سرمايه اجتماعی 05422 ،واحد كااهش در انلاراف اساتاندارد

پژوهش به طور خاص روی گروهای از جواناان كاه پتانسایل

بیتفاوتی اجتماعی را شاهد خواهیم بود .در مقابل باا افازايش

بااليی برای نقش آفرينی در جامعه دارند انجام گرفات ،توجاه

يک واحد در انلراف استاندارد تللیل هزينه -پااداش ،شااهد

به نقش جواناان در ارتقاای ساالمت جامعاه و بهباود رواباط

 05401واحااد افاازايش در انلااراف اسااتاندارد در باایتفاااوتی

اجتماعی برجسته میشود .جوانان جمعیت وسیعی را تشاکیل

اجتماعی خواهیم بود .در اين معادله به خاطر اين كه عارايب

ماایدهنااد و برنامااهرياازی و بسترسااازی فرهنگاای باارای آنهااا

استاندارد شدهاند ،به خوبی میتوان به نسبت تأثیر هار ياک از

میتواند به بهبود زندگی در كل جامعه كمک شايانی بکناد .از
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اين رو تقويت مساؤولیتپاذيری اجتمااعی جواناان و ايجااد

گروههای سنی با اختالف بیشتری مورد مطالعاه قارار گیرناد،

انگیزه در آنها برای مشاركت اجتمااعی ماؤثر ،باه اساتلکام و

نتاي مطالعه اسمیت تأيید شود .پژوهشهای آينده مایتوانناد

رشد ارزشها ،اصول و تعهدات در جامعه كمک كرده ،فرايناد

اين مطلب را مد نظر قرار دهند .در پژوهش حاعار جنسایت

توسعه كشور را بیمه میكند و برای خاود جواناان نیاز حامال

نیز بر بروز بیتفاوتی تاأثیر دارد .تلقیقاات ايگلای و كرالای

4

خیاار و بركاات اساات .توجااه بااه كااار و خاادمات داوطلبانااه

(4982؛ به نقل از احمادی )4988 ،بیاانگر آن اسات كاه در هنگاام

اجتماعی ،از جملاه فضاا ساازی بارای مشااركت فعاالناه در

وقو حالتهای اعطراری مردان بیتفاوتی كمتری نسابت باه

سازمانهای مردم نهاد (  )NGOدر عین تکريم مردم و رعايت

زنااان نشااان ماایدهنااد ،امااا باار اساااس مطالعااات ون لناام و
7

عوابط و مقررات نه تنها سرمايه اجتماعی را ارتقا مایبخشاد،

همکاران ( )4992اين لزوما به معناای ناو دوساتتار باودن

بلکه میتواند به جوانان آموزش دهد كه بايد مسؤولیتپذيری

مردان نیست .يافته پژوهش حاعر كه طی آن میزان بیتفااوتی

خود را در جامعه به نماايش بگذارناد و نشاان دهناد كاه باه

اجتماعی بین دو جنس برابر نبود با پژوهش فوق انطبااق دارد

سرنوشت خود و ديگران عالقمند هستند.

و نتاي آن را تأيید میكند .وععیت تأهل نیز باه عناوان يکای

اما بررسی ارتباط باین متریار تللیال هزيناه  -پااداش و

ديگر از متریرهای زمیناهای ،بار میازان بایتفااوتی اجتمااعی

بیتفاوتی اجتماعی ما را به اين نتیجه میرساند كه يک ارتباط

تأثیرگذار است .اين يافته با نتاي پاژوهش اسامیت

معکوس ععیف اما معنادار بین اين دو متریر وجاود دارد .بار

نقل از احمدی )4988 ،كه نشان میدهد بایتفااوتی اجتمااعی در

اساس نتیجهگیریهای نظريهپردازان نظرياه مبادلاه اجتمااعی،

بین افراد متأهال كمتار از افاراد مجارد اسات تطاابق دارد .در

چون در فرايند نو دوستی به خصوص در حالتهايی كه نارر

توجیه اين يافته ،شايد بتوان ادعا كرد كه قرار گرفتن در پیوناد

با نیازمند تنهاسات ،منفعات ملموسای وجاود نادارد و حتای

زناشويی و ايفای نقشهای خانوادگی ،التزام اخالقی و عملای

هزينههايی نیز ممکن است بر فرد نارر تلمیل شاود ،افارادی

بیشتری را برای زندگی اجتماعی در پی دارد و افراد متأهال را

كه بیشتر بر مبنای تللیل هزينه – پاداش مادی عمل مایكنناد

در مقايسه با افراد مجرد از حساسیتپذيری بیشتری نسبت باه

كمتر تمايل به نو دوستی دارند و بنابراين بیتفاوتی اجتمااعی

ملیط پیرامون و افراد آن برخوردار میكناد .بررسای دقیاقتار

بیشتری از خود نشان میدهند .طبق نظريه مبادله اجتماعی ،كه

اين فرعیه نیازمند تلقیقات بیشتر است كه میتواند به عناوان

مدعی ارتباط قوی بین حسابگری (تللیل هزيناه -پااداش) و

يک پیشنهاد علمی مطرح شود .در نهايات ،میازان بایتفااوتی

بیتفاوتی اجتماعی است ،رابطۀ معناداری باین ايان دو متریار

اجتماعی بر حسب متریرهای مقطا و رشاته تلصایلی ترییار

يافت شد.

معناداری نداشات كاه بررسای دقیاقتار علال آن موكاول باه

در خصوص ساير فرعیههای پاژوهش ،بررسای ارتبااط

(7001؛ باه

تلقیقات آينده است.

بین متریرهای فردی و جمعیتشاناختی باا متریار بایتفااوتی
اجتماعی نشان میدهد كه سان افاراد تاأثیری بار بایتفااوتی
اجتماعی ندارد .اين يافته با نتاي پژوهش اسمیت

محدودیت پژوهش

(7001؛ به نقل

 -مهمتارين ملادوديت حسااس باودن سانجش بایتفااوتی

از احماادی )4988 ،كااه ماایگويااد بااا افاازايش ساان ،تماياال بااه

اجتماعی است .چند بعادی باودن آن نیاز موجاب پیچیادگی

بیتفاوتی افزايش میيابد همخاوانی نادارد .البتاه باياد توجاه

بیشتر میشود .لذا در ارائه هرگونه حکم قطعی درباره میزان و

داشت كه در پژوهش حاعر تفااوتهاای سانی افاراد ماورد
مطالعه از نوساان زياادی برخاوردار نیسات و چاه بساا اگار

Eagly and Crowley
Van Lange, et al.
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نلوه سنجش بیتفاوتی اجتماعی بايد با احتیاط عمل كرد.

كالنتااری ،صاامد؛ اديباای ،مهاادی؛ ربااانی ،رسااول و ساایروس
احمدی« .)4982( .بررسی بیتفاوتی و نو دوساتی

منابع

در جامعااه شااهری ايااران و عواماال م اؤثر باار آن»،

احمدی ،سایروس« .)4988( .بررسای ناو دوساتی در رواباط

دانشور رفتاار (دو ماهناماه دانشاگاه شااهد) ،دوره

روزماارب اجتماااعی و عواماال م اؤثر باار آن» ،مجلااۀ
جامعهشناسی ايران ،دورب دهام ،ش  ،7صاص -82
.408

چهاردهم .ش ،77ص.91-72
كلمان ،جیماز .)4922( .بنیادهااای نظرياه اجتمااعی ،ترجمااه:
منوچهر صبوری ،تهران :نشر نی.

ارونسااون ،الیااوت .)4982( .روانشناساای اجتماااعی ،ترجمااه:

مسعودنیا ،ابراهیم« .)4980( .تبیین جامعهشاناختی بایتفااوتی

حسین شکركن ،تهران :انتشارات رشد ،چاپ سوم.

شهروندان در حیات اجتماعی و سیاسی» ،اطالعات

الوانی ،مهدی « .)4980( .نقاش ماديريت در ايجااد و توساعه
سرمايه اجتماعی» ،مجله تادبیر ،ش  ،400ص -79
.97
ايساانا« .)4999( .جزيیااات اسیدپاشاایهااای اخیاار بااه زنااان
اصفهانی» پنجشانبه  71مهرمااه .برگرفتاه از لیناک:
http://www.isna.ir
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سال بیستم .ش  ،)7( 99ص.421-411
توسلی ،غالمعباس .)4988( .نظريههای جامعهشناسی ،تهاران:
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Introduction
Social apathy is one of the most unpleasant elements of the modern culture which is defined by an
overemphasis on personal preferences and individualistic interests in contemporary urban life and
imposes itself as an obstacle in the process of creation and provision of positive social relationships. It
also decrease citizens' participation in social affairs, leading to weakness or even blockage of national
development. Also, it is considered as absence or suppression of passion, emotion, or excitement. It is
therefore creates a negative connotation by which not only is one absent of their own life's situations, but
they care even less about the situations of others - even if they can do something about it. Social apathy is
a desensitization of humane involvement where society is concerned. Sociologists name factors such as
the growth of industry and technology, development of social relationships, rapid growth of the
population, fast movements of the population, development of urban culture, closeness of different
cultures and subcultures, rationalization of human behavior, the rigid logic f calculation, individualism,
weakness of religious institutions and believes, secularism, and destruction of collective and local
identities as factors contributing to the increase of this problem and believe that contemporary societies
experience a period of crisis in human relations. In their view, in the same way that wide citizens'
participation in various spheres of social life is an important perquisite for social, economic, and political
development, so is their lack of participation an important factor in staying undeveloped and stagnated.
The promise of sociology is to study and explore social problems and issues, providing therefore solutions to get rid
of them. Hence in this paper we intend to study social apathy in Isfahan city as the second largest metropolitan city in
Iran and among university students, whose participation and responsibility is important in the process of social,
sustainable development. Thus the key question is how this variable is rated among university students and what
important factors may influence it?

Material and Methods
This is a quantitative study based on a survey of
measuring the amount of social apathy among
university students in Isfahan in the year 2013. It also
examines the relationship between social apathy as a
dependent variable with such independent variables as
social capital, cost and benefit analysis, social
responsibility, and background characteristics. Sample
size includes 372 individuals, who were selected by
means of multi-stage random sampling method, on the
basis of such characteristics as field of study, age and
gender and using Cochran formula. The collected data
was analyzed using SPSS. The research instrument is a
researcher-made questionnaire, designed by a
combination of different questions on a 5-level Likert
scale. In order to obtain face validity, feedback from
experts were used and for reliability, Cronbach's Alpha
coefficient was tested, which was above the minimum

acceptable level (0.7) for all sub-scales.
Discussion of Results and Conclusions
The results of the study indicate that the rate of social
apathy is not high among students. This finding,
however, does not mean that we can easily forget about
apathy and do not think of various ways to increase
social capital and trust. After testing research
hypotheses, it became apparent that the relationship
between social capital and social apathy is significantly
reverse (r= -0.34), meaning that the more social capital,
the less social apathy. Likewise, social responsibility
appears to be in a reverse and meaningful relationship
with social apathy. In conclusion, it should be
emphasized that in every society where people feel
socially committed, it is less likely that we come across
such undesirable social problems as apathy, because
people feel about each other and are not too much
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selfish. Policy makers and social scientists alike should
be more sensitive to these issues and think of ways to
increase people's sense of belonging to, and
participation in society's affairs.
Keywords: Social Apathy, Social Capital, University
Students, Social Psychology.
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