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 تفاوتی اجتماعی ختی عوامل مرتبط با بیشنا تبیین جامعه

  سارا غالمیان،  ،   موسی عنبری

 41/  /1 : تاريخ پذيرش  49/  /  : تاريخ دريافت

 چكیده

گیریمدنیوسهیمنشدندرمسائلوموضوعاتهاییمانندکنارهتفاوتیاجتماعیباشاخصبی

هایعمومیوعامالمنفعه،منافعشخصیازخواستهزندگیاجتماعی،دلسردی،تفکیکعامدانه

فرهنگیتعریفمیبی سیاسیو رخدادهایاجتماعی، شوداعتنایینسبتبه پژوهشحاضر،.

یمحله)یشهریسالدومنطقه81ساکنینباالیتفاوتیراباروشپیمایشیدرمیانموضوعبی

 .سنجیدهاست(شهراداسالمآبنظام)وروستایی(تهران6یمنطقه–قلعهقزل

تفاوتیاجتماعیبیشازآنکهبهعواملومتغیرهایفردیدهدبیهایپژوهشنشانمییافته

 شود، عمومی،نسبتداده اعتماد میزان خاصه افراد اجتماعی تفسیرهای ادراکاتو از تابعی

حسبی احساسبیرضایتاجتماعی، و تقدیرگرایی جامعه، در استعداهنجاری بوده .لتی

 متغیرهای اثرگذاری میان، اعتمادیبی»دراین جامعه« در و اجتماعی»یشهری نارضایتی در«

تفاوتیباالتر،درمقایسهبادیگران،بهاینمعناکهافرادبابی.یروستاییبارزتربودهاستجامعه

همیزاناعتمادایشانبهجامعه،ازسویدیگر،هرچ.اندگریزتردیدههنجارتروقانونجامعهرابی

اند،نسبتبهمسائلوتربودهها،بیشترشدهوازفرایندهایاجتماعیراضیسازمانهاوگروه

اعتمادیونارضایتیخودبهمثابهیعنیبی.اندرخدادهایاجتماعینیز،حساسیتبیشتریداشته

.اندتفاوتیعملکردهشاخصیهمگرابابی

بیبی: ها کلیدواژه بیتفاوتیتفاوتی، اجتماعی،اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد هنجاری،

احساسخوداثربخشی
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   sr.gholamian@gmail.com؛کارشناسارشدتوسعهاجتماعی. 
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    مقدمه
تفیاوتیاجتمیاعیدرکنیارسیایرمفیاهیممهیمدرعلیوماجتمیاعیخاصیهحیوزهموضوعبیی

طاساسیوشود؛یکیازشروهموارهگفتهمی.شناسیاجتماعی،جایگاهیمورداعتناداردآسیب

الزمبرایپیشرفتجامعه،توسعههمهجانبه،ایجادروابطگرم،گسترشانسجاماجتماعی،بسط

یدولت)مشارکتاجتماعیواعتمادمتقابل یجامعه تفاوتیاجتماعیاستکهدوریازبی(فرد

درحیالیایین.شودمتاسفانهدرکشورهایجهانسومیمانندایران،کمتربهاینمقولهتوجهمی

تفاوتیاجتماعیدرهرجامعهوکشوریبهحیتم،جامعیهرابیااستکهافزایشبیشازحدبی

سازدکیهنهاییتآن،گسییختگیوفروپاشییمشکالتفرهنگیوسیاسیواجتماعیروبرومی

 .اجتماعیاست

 بیان مساله

هواکنشوارتبیاطبار،حوادثیدرکشوررخدادهاستکواقعیتایناستکههرچندوقتیک

هیاانعکیاسزمهمتریناینحوادثکهدررسانهبرخیا.مردمباآنهاقابلبررسیوتحلیلاست

،خودسیوزیدر8یمیدانکاج،قتلدانشجوییدرپیلمیدیریتزیادداشتهند،عبارتندازحادثه

رنگاهکردنوزودجالباستکهدراینموارد،واکنشمردمبهموضوع،بیشت...و میدانانقالب

تفاوتیگذشتنازکنارآنبودهاست؛عدمتمرکزبرمسائلاجتماعیوسیاسیپیرامونخودوبی

اجتمیاعی-نسبتبهمسائلعمومیجامعهازجملهمباحثمهمیاستکهدرتحلیلهایسیاسیی

دلیلاهمیتقطعااینتمرکزتاکیدبه.کشورموردتوجهمحققانعلوماجتماعیقرارگرفتهاست

هیرچقیدردرسطحجهانیمحققانبهایننتیجهرسییدهانیدکیه.موضوعصورتگرفتهاست

.بیشترخواهدبود ...نظمی،فقدانمشروعیتنظاماجتماعیوتفاوتیبیشترباشد،بیبی

 اهداف 
ضیایتتفاوتیاجتماعیباسایرعواملموثربرآنازجملهرهدفمقالهسنجشارتباطمتغیربی

هنجاریاجتماعی،احساسخوداثربخشیاجتماعی،تقیدیرگرایی،اجتماعی،اعتماداجتماعی،بی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. http://fa.wikipedia.org 
2. http://www.khabaronline.ir/news-169252.aspx 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D9%84_%D9%85
http://www.khabaronline.ir/news-169252.aspx
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ومتغیرهیای...(رسیانهها،اینترنت،میاهوارهو)عدالتیاجتمیاعی،ابزارهیایارتبیا یاحساسبی

.ایاستزمینه

 ضرورت و اهمیت 

ییابیمکیهسیتجوکنییم،درمییشناسیاجتماعیدرکشیورراجاگرآثارمکتوبدرحوزهآسیب

تاکنونسازمانیخاصیازانجامپیمایشبااینعنوانحمایتنکردهاست،اگرچهممکیناسیت

اگرمطالعاتمربوطبهبیگیانگیاجتمیاعیو.براهمیتآنبهعنوانیکمسئلهتاکیدشدهاست

نیمبرایاینموضوعسیابقهتواتفاوتیاجتماعیهمسوببینیم،میسرمایهاجتماعیراباادبیاتبی

هایکشوربهتفاوتیاجتماعیمقاالتیدرروزنامهامابه ورخاصدربارهبی.پژوهشیپیداکنیم

محسینی)شناختیازموضوعبودهاندچاپرسیدهاست،کهعمدتانیزدرپیارائهتحلیلیجامعه

(.8911؛مسعودنیا،8931خاکپور،؛8931تبریزی،صداقتیفرد،

اعتناییافرادیاگروههایجامعهبهمشکالتیکدیگروهمچنینبهمسائلو بی که زآنجاا

عدم نارضایتیو اثربخشی، احساسعدم اجتماعی، بیگانگی از معموال که مشکالتجامعه،

ناشیمی دیگران نسبتبه احساساعتماد گوییو موجبکاهشپاسخ زمان مرور به شود

همچنینموجبا  هنجاریمسئولیت، نا جملهیجاد از اجتماع ساختار قدرتگیری هاییدر

فساد افزایش و امنیت افتادن خطر به درجامعه، خشونت افزایش مجرمان،

کهبهعنوانعناصر...(رشوه،اختالس)اداری خواهدشد،اینعواملرفتهرفته،افراداجتماعرا

ومسائلاجتماعیبدبینونسبتبهآیندنسبتبهموضوعاتتشکیلدهندهاجتماعبهشمارمی

گمانتفاوتیکند،بیفردیکهنسبتبهجامعهاحساسبی.آیندهناامیدوانزوا لبخواهدکرد

.کندگیریمیداراجتماعیکنارههایهدفازانواعجمع

تفاوتیشهروندانوروستائیاندرمحلههایشهرواینمقالهبهبررسی،عواملموثربربی

.پردازدوستاییاستانتهرانمیر

 چارچوب مفهومی ونظری

درزبیان.اسیت"Social apathy"ترجمةفارسیاصیطالِ انگلیسیی 8تفاوتیاجتماعیمفهومبی

"بییقییدیاجتمیاعی"فارسیازایناصطالِترجمههایگوناگونیشدهاسیت،گیاهیآنرا

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Social apathy 
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ساروخانی)"بیعا فگیاجتماعی"یا"بیحالی"،"بیاحساسی"و(8931بیگیوفیروزبخت)

ایاالتمتحدهرامثال8311ساروخانیبرایاینموضوع،واقعةسال.ترجمهکردهاند(1 12 89

نفرشاهدکشتارزنییدرشیهرنیوییوروبودنید،بیدونآنکیه91آوردهکهدرجریانآن،الاقل

ابیراهیم)"عالقگیوخونسیردییب"برایاینمفهوم،معادلهای.«کوچکترینواکنشینشاندهند

 مسیعودنیا،)تفیاوتیبیی( 8938بریجانییان،)،دلمردگی( 8961فا می،)،بیدردی( 8938زاده،

(893129نقلدرصداقتیفرد،)،نیزآمدهاست(8911

ایران در تحقیقات )دربرخی نیا، جامعه(89112863مسعود تعریف در ختیشنا،

استفادهشدهاستازاینرو ممقابلآنمانندمشارکتودرگیری،ازمفاهی"تفاوتیبی"مفهوم

دربرخی.تفاوتیباعزلتگزیدنوفقدانمشارکتدرحدانتظار،هممعنیقرارگرفتهاستبی

دیگر )تحقیقات وهمکاران، بی(8916کالنتری مقابل در نوعدوستی شده، داده قرار تفاوتی

.است

بی ها، نوشته برخی عدمتفاودر و عالقگی بی گزینی، عزلت با مترادف اجتماعی تی

عالقه مقابل را آن خود تحلیل در و شده معنا اجتماعی متعارف اشکال در مشارکتافراد

دث)ختی،وسیاسیقراردادهشدهاستشنادرفعالیتهایاجتماعی،روان8اجتماعی،درگیری

(8931281؛نقلدرصداقتیفرد،111 والف،

توانآنهاراهایرخداد،میتفاوتیانواعیداردوبراساسدلیلعلتیتاینستکهبیواقع 

تقسیمبندینمود تفاوتیدردنیایمدرناستاولیننوعآنبی2 فردگراییتفاوتیبی. از ایکه

برمی ایندنیا یافته گافمننیزتحتعنوانتوسعه زیملو و آن" توجهیمدنیبی"خیزد به

 انداشاره ».داشته تصور مثال  ور دستیبه کنار تاکسیهستیمو یا اتوبوسو مانکنیدسوار

بازهمرفتارمعمولایناستکهبهصفحهبازکتاباوسرومشغولمطالعه یکتابیاست،

هایماندرمجاورتیکدیگرقرارگرفته،ایموبدننکشیمویادرحالیکهکناریکدیگرنشسته

کنارهمنشینی »ایرفتارکنیمکهاینتوانیمبهگونهکند،تاجاییکهمییحکممیآداباجتماع

رابراییکدیگردرحالتیکامالمحووکم(هایمانمنجرشدهاستکهبهتماسبدن)«اجباری

فیزیکی حضور  که  وری دهیم؛ دستیرنگجلوه بغل برای مان یکانسان»، بدن مثابه «به

یبادورادوروبامالحظهیارتباطگیریتوانیمازنحوهبازدرمثالیدیگرمیاحساسنشودو

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Involvemen 

2. Civil Inattention 
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هایتشریفاتیشودحدباالیارتباطهمانسالموعلیکمیهمسایگانیادکنیمکهاحتماالًسعی

کلیشه بیو باشد، اصالای یا و باشیم داشته بیشتر گیری ارتباط به نیازی یا فرصتو آنکه

را«تفاوتیمدنیبی»هابهاینمعنانیستکهنشودالبتهاینگفته.برایاینکارببینیمضرورتی

شناسیمرفتاریبهدورازآدابدرشهرهایبزرگزیرپاگذاشتوفرضاًباهمشهریانیکهنمی

ایتوانآنراحذفکرداماباپرداختهزینهمطمئناًمی.اجتماعی خاصشهرهایبزرگراداشت

(8913روحی،)«.نگینس

بی دیگر کسینوع که میشود شنیده زمانیکه بسیار فقدانحسهمدردیاست، تفاوتی،

تصادفکردهوچونکنارخیابانپرتشدهوکسیاورابهبیمارستاننرساندهفوتکردهاست،

حادثه مانند حوادثی حادثهیا یا کاج میدان ی انقالب میدان خودسوزی ی ای... اساسبر ن

کنیمحتماکساندیگریوظیفهوماباخودمانفکرمی تفاوتیحالتیاستکهتوانگفت،بیمی

مسئولیتدارند وضعیتا رافبرایماناهمیتیندارد. بهبی. گروههایجامعه یا اعتناییافراد

اجتماعی، بیگانگی از معموال که مشکالتجامعه، و مسائل به وهمچنین مشکالتیکدیگر

شود،باعثایجادناحساسعدماثربخشی،نارضایتیوعدماعتمادنسبتبهدیگرانناشیمیا

اینعواملرفتهرفته،افراداجتماعراکهبهعنوان .هاییدرساختاراجتماعخواهدشدهنجاری

می شمار به اجتماع همان تشکیلدهنده اجتماعیعناصر مسائل موضوعاتو نسبتبه آیند

 کردبدبینو  لبخواهد انزوا و ناامید آینده نسبتبه احساس. جامعه نسبتبه فردیکه

گیریکردهوبهصفافرادیکهبی احتمالداردکهازهمهانواعمشارکتکناره تفاوتیکند،

.تفاوتهستندبپیونددویااینکهدرسطوِمختلفجامعهمشارکتفعالنداشتهباشدکامالًبی

یاجتماعیبامفهومبیگانگینیزتفاوتداردونبایدبهجاییکدیگربهکارتفاوتمفهومبی

آنرا8قدرتیوتنفرازخودومردممیباشدکهکنیستونبیگانگیمبیننوعیاحساسبی».بروند

تعریفمی زیانعکسالعملی و اجتماعی ،فشارهای جمعی تنفرهای به نسبت که هایکند

دنبتاریخیمی به و متمایلبه ردجامعهشود اینافراد ومسیرالآنبرخیاز شده یخود

میچلنیز،بیگانگیرابهمعنایانفصال،جداییوعدم...دهندمشخصیرابرایخودتشکیلمی

انسانهایدیگروخود)پیوندذهنیوعینیبینفردومحیطپیراموناو تعریف (یعنیجامعه،

(. 2893 9محسنیتبریزی،).کندمی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Keniston 
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جامعه تعریفبیشنامعموال در بیسان در اثرگذار اجتماعی عوامل به تفاوتیتفاوتیغالبا

نهادها،نقشاشارهدارندوعواملیمانندارزش ها،یابطورکلیساختاجتماعی،ها،هنجارها،

شناسانبهروان.دانندرادربروزپدیدهمهممی...قشربندی،پایگاهاجتماعیاقتصادی،قومیتو

قابلیت ها، انگیزه نظیر فردی عالقهعوامل نفس، عزت فردی، اعتماد،های احساس مندی،

و کارایی احساس اثرگذاری، احساس و... بسترها و شرایط به دانان اقتصاد دارند؛ نظر

فردظرفیت درسطوِکالنوخرد)هایاقتصادیجامعهو توجه( ورفتارهایاقتصادیافراد

هند،اندیشمندانسیاسیمعموالبهشکلحکومت،چگونگیتوزیعقدرت،ساختدنشانمی

توجه...هایسیاسیوها،احزاب،گروههایدموکراسی،اپوزیسیوننبودمشخصه قدرت،وجودیا

(861-86328911مسعودنیا،)«دارند

جام» نظر در اجتماعی بیگانگی تعبیر با غالبا که اجتماعی تفاوتی بی تبیین سانشناعهدر

زیملبهخصلتزندگیشهرینوین ،دورکیمبهپدیدة(8933ممتاز،)کالسیکیادشدهاست،

،تونیسووبربهگسترشکنشهای( 891توسلی،)آنومیوضعفهنجاریدرجامعةمدرن

بهانزوایکارگرانبهدلیلخصلتتولید(8939،مارکس،8931وبر،)مبتنیبرعقالنیتمدرن

یضعفهنجارهاداری،وزنانیکیوتامسدرنظریةنظامگسیختگیاجتماعیبهمسئلهسرمایه

( اند( 891توسلی، اشارهکرده »(328931صداقتیفرد،)«. الیناسیونرا 8بیگانگی»مارکس، و«

خویش» با بودن می «بیگانه خویشتنمعنی از خویش، فرآورده از انسان فراق را آن و کند

منظورمارکس»(891- 32891 8مارکس،).داندیخویشوسرشتخویشمیخویش،جامعه

یدروخودشازخودبیگانگیایناستکهانسانخودرامانندکارگزارینمیبیندکهبرپایه

جهان بلکه  کند، عمل جهان او)از خود و دیگران  بیعت، اند( بیگانه او برای .»

( 1182891کوزر،)

898- 18912891)مارکس به( بیگانگیانساناز بیعتسخننمیگویدبلکه از صرفا

دارد اشاره مفهوم این عمده جنبه است-28چهار شده  بیعتبیگانه از فعالیت- انسان از

انسانازانسانبیگانه-1.ازوجودنوعیخویشبیگانهشدهاست)-9خودشبیگانهشدهاست

محصولکاردرمقابلکاربهعنوانچیزیبیگانهوقدرتیشیءیا(.ازسایرانسانها)شدهاست

محصولکاردرشیتجسمیافتهوعینیتیافته،اماواقعیت.کندمستقلازتولیدکنندهقدعلممی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Estrangement 

2. Entfremdung 
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یافتگیکارعینیتیافتنآناست،واقعیتیافتگیبهشکلازدستدادنواقعیت،عینیتیافتن

.دربرابرآنبهشکلجدایییابیگانگیپدیدارمیگرددبهشکلازدستدادنشیءوبندگی

بیگانگیاجتماعیاحساسیاوضعیتیاستکههر»نویسدمی(8333:2319)8ملوینسیمن

گوناگون اشکال به جامعه و خود،دیگران با رابطه در بی2فرد قدرتی،احساساحساس

بی هنجاریبی احساس اجتماعی9معنایی، انزوای فرهن1، تنفر بروز3گی، را خود از تنفر و

هنجاریوضعیتیاستکه یآنفردباسطحباالییازانتظارایناحساسبی»ازدیداو.میدهد

می متصور خود بر ورا اعمال گرو در ،تنها دلخواه مورد اهداف به نزدیکشدن که دارد

(2311همان)«.رفتارهاییاستکهازنظراجتماعیمقبولوپسندیدهنیستند

 آبرل» تهدید از جامعه سقوط عوامل بیان تفاوتی»در می«بی سخن  ریتزر،).گوید،

سیاسی-تفاوتیاجتماعیرانقطةمقابلمشارکتاجتماعیلیپستولرنربی(.1 328911-8 8

بادستهبندیافرادجامعه،بردالیلپیدایش بقةبی(8319؛ 893)رابرتدال.دهندقرارمی

کندکیدمیتفاوتتا جوامع. آنیعنیمشارکتدر نزدیکبه مقوله تبیینبیتفاوتیو در او

سیتبادلیرامطرِمیسازد،یعنیهمانگونهکهدرروابطشناجدید،قضایاییمشابهباجامعه

میانافراد،مادیاتتبادلمیشوند،فراشدهاییمانندعالئقاجتماعیودوستیهانیزبایکدیگر

گیریمشارکترابه ورمعکوسجهتدرواقعمیتوانشرایطموثربرشکل.میشوندمبادله

.تفاوتیاجتماعیبهکاربردروشنسازیمفهومبی

اینکهافراد گویند،(empathy)هایجوامعتوسعهنیافتهرافقدانهمدلیمعموالازویژگی

 بقهای نقشهاییدرمراتبمنزلتییا ندارندتواناییهمدلیبا بتوانیمتحلیل.دیگررا اگر

بخا ر منفعتقلیلدردسترسرا بسنجیم، درساختارهایخود بلندمدتکنیموهمهچیزرا

ایم متصفبهاینصفتشده منفعتکثیردورترنپذیریم،  بقنظرلرنروراجرزدرجوامع.

افتادهاست تفاوتیتوانبیموردمیدرواقعدراین.گذارکمتراینصفتدرمیانجوامعجا

(apathy)دانستیمقابلهمدلیرانقطه. 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Melvin Seeman 

2. Normlessness 
3. Meaningless 

4. Social Isolation 

5. Culture Estrangement 
6. Aberl 
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دیدگاه بیجدایاز واکنشهایموجود،  دوشکلکنشو میتواندر تفاوتیاجتماعیرا

ارزیابیوتعریفکرد واکنشیاست. درعلمفیزیکهرکنشیرا به. برایمثالاگرتوپیرا

حرکت زمینتوپبه رفباالیعنیدرجهتعکس رفزمینپرتابکنیمدراثرواکنش

خواهدکردوهرچهنیرویکنشیعنیپرتابتوپبه رفزمینبیشترباشدواکنشزمین

توانیمبادرنظرگرفتنزاویهونیرویپرتابتوپبیشترخواهدبودوبایکمعادلهسادهمامی

هکنیم،کنشیکرفتارهدفمنداستواکنشزمینیعنیحرکتتوپبهسمتمخالفرامحاسب

تفاوتیکند،بنابراینبیکندقابلیتاجراپیدامیکهبراساسهنجاریکهفرهنگآنراتعیینمی

است مستتر آن در اهدافی استو قواعد از تابعی استاما منفی یکمسئله اینکه .علیرغم

بیتفاوتاوالاهدافیدارد بنابراینفرد ابتدا. برایدرواقعدر او بایدبررسیکنیمکهچگونه

یکراهناصوابدستزدهاسترسیدنبهاهدافخودبه می». کنشیتعریفواکنشرا توان،

یبلکهحاصل،پاسخیعا فی،احساسکردکهنهلزوماناشیازچارچوبیعقالنیوفکرشده،

انگیختهخود»ودستکم«خودکار»واغلب درزنجیرهشواکن . دیگرباشد بهکنشی« هاییها

بدینترتیب،هرکنشیممکناستبه .تواننددائماتداومیابندگیرندکهمیپیوستاریقرارمی

شود منجر دیگر آسیبچرخه. معنایی در را پیوستارهایی چنین عموما با ل ختیشناهای

(8931فکوهی،)«.سازندمی

میتواندرانزوا،خودگرابه ورکلیبی بیتفاوتیرا هایتوجهیبه رِییفرصت لبانه،

اجتماعی،سیاسی  رحهای در مشارکت عدم و کردمدنی مشاهده نیز می. منظر این تواناز

دارد«حسی»تفاوتیسیاسی،همریشهبی»: کنشیوبدکنشیتعبیرکردتفاوتیرابهدونوعبیبی

یکی،حساسیتنداشتن2روهستیم،مابادوعارضهروبه«حسی»درعرصه.«حرکتی»وهمریشه

حسیکند؛یعنیجامعهدچاربیکهعمدتادرعرصهخبروکسبا العبروزمی«حسیبی»یا

می به و برایشفرقی«خبر»شود و حساسیتندارد است، سرنوشتشتأثیرگذار در که هایی

استو«بدحسی»هایشدچار؛بهاینمعناکهحساسیتدارد،اماگیرنده«بدحسی»دوم،.کندنمی

شودوبهجایهاتوجهنمیبهعبارتدیگر،بهدرستیبهاولویت.کنندبهدرستیدریافتنمی

گذرد،چهتأثیریدارد،توجهشبهاینجلبکهبرایشمهمباشدقانونیکهدرمجلسمیاین

همهچیزیکآورد؛یعنیهاییبرایشمیشودکهاینقانون،چهامتیازاتوجوایزیاشانسمی

رغبتفردیوشخصیدارد؛بنابراین،شکافبیناوومقدراتکشوریاشکافبینسرنوشت

».آیدفردوسرنوشتملیبهوجودمی دونوعواکنشحالدرپیاینبی« حسیوبدحسی،
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بی یکی نداردداریم؛ چیز هیچ به کاری یعنی واکنشی؛ زمان. در ایران تاریخ ایندر هایی

داشتهواکنبی ایموگاهیدرموقعیتبدواکنشیهستیم؛یعنیسیستمحسیجامعه،تمامشیرا

کندها،گزینشیعملمیانگاربخشیازآنتعطیلاستودردریافتپیام.کندعیارعملنمی

می بدواکنش جامعه واکنشوقتی منفعالنهشود، یا آن ناهنجاری)های و آنومیک یا( است

گرایانهمقاومت مقاومتونهگ. حاکمیت،های به نسبت احساس که است شرایطی در گرایانه

مشروعیتاست احساسعدم کاری. که است ظاهرشاین ازنمیالبته بسیاری با اما کند،

کند؛هایگوناگونازقانونفرارمیمثالبهروش.کندواکنشنشاندهدها،تالشمیکارنکردن

میشکند،دربرخورردیسطحی،گمانزنضربهمیدهد،مالیاتنمی دیاهنجارهایاجتماعیرا

میشودجامعهنیازبهآموزشدارد،ولیواقعیتآناستکهجامعهمیداندوخودرابهندانستن

(.28916پورنجاتی).میزند،واکنشمنفییامقاومتگرایانهنشانمیدهد

باتاکیدبرشهرتهران"عیدرایرانتفاوتیاجتمایبیپژوهشیدرباره"درپژوهشیباعنوان

،سنجشهمبستگیاینمتغیربامتغیرهایقومیت،شغل،و(8931محسنیتبریزیوصداقتیفرد،)

تحصیالت؛تحقیقاتحاصلهنشاندادبیتفاوتیاجتماعیدرشهروندانتهرانیدرمیزانیباالتراز

نوساناتپ ترتیببا داردوسطحآنبه بیحدمتوسطوجود فردگرایی، مدنی، التزام نجمتغیر

.هنجاری،رضایتاجتماعی،ومحرومیتنسبیتغییرمیکند

 عنوان با دیگر تحقیقی و"در ایران شهری جامعه در نوعدوستی و تفاوتی بی بررسی

هایاصلهنشانداددرمواجههباحالت،نتایجح(8916کالنتریوهمکاران،"عواملمؤثربرآن

درصدبیتفاوتند1 /3ازشهرونداننوعدوستو9/33ریاضطرا بهعالوهگروهنوعدوست.

 وتحلیلهزینه مسئولیتپذیریبیشتر، بیتفاوتدارایهمدلیبیشتر، گروه –درمقایسهبا

 .پاداشکمتراست

 فرضیات تحقیق
تغیرهایزیرراتفاوتیاجتماعیبامباتوجهبهمطالعاتموجود،پژوهشحاضرفرضارتباطبی

 2سنجیدهاست

 .اعتماداجتماعی-8

خوداثربخشیاجتماعی- 

رضایتاجتماعی-9
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تقدیرگرایی-1

(آنومی)هنجاریاحساسبی-3

عدالتیاحساسبی-6

 ایمتغیرهایزمینه-3

 وسایلارتباطجمعی-1

 در جستجوی مدل تحلیل

     

بی متغیر باال مدل اجتماعیدر زمینهتفاوتی متغیرهای و  وابسته متغیری وسایلرا ایو

منظور.تفاوتیاجتماعیفرضشدهاستارتباطجمعیدارایارتباطمستقیموغیرمستقیمبابی

عوا روی بر متغیر دو این تاثیر غیرمستقیم ارتباط بیاز چون ،هنجاری،اعتماداجتماعیملی

 .اجتماعیواحساسخوداثربخشیمیباشدعدالتیتقدیرگرایی،احساسبیرضایتاجتماعی،
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روش مطالعه

بهاقتضایموضوعوماهیتتحقیقازروشکمیاستفادهشدهاست،ازآنجیاکیهدرمطالعیات

ختحاصیلازجامعیهنیاقصوسیطحیخواهیدبیود،شیناتوسعهبدونانجامتحقییقکیفیی،

ازروشهایپیمایشراکمیهایگوناگونکیفیمیتواندسطحا العاتقابلتعمیمحاصلروش

هیایمشیاهدهوبیدینجهیتازتکنییک عمقبخشیدهوا العاتجانبیزیادیراگیردآورد؛

صیوری اعتبار از ابزاراندازهگیری اعتبار تعیین برای.تاحدممکناستفادهشدهاست...مصاحبه

اسیتفاده(ومتخصصانبهداوران مراجعه  ریق پژوهشاز معرفهای شاخصهایا اعتبار شناسایی)

وkmoشیاخص)برایا مینانازاعتبارصوریپرسشنامه،ازتکنیکتحلیلعیاملی.شدهاست

گییرینییزاز یرقهمچنیناعتبار،پاییاییوسییلهانیدازه.نیزاستفادهشدهاست(آزمونبارتلت

هایموازی،آزمونمجدد،تکنیکفرم–روشآزمون2گیردازجملهمختلفموردبررسیقرارمی

(ریچاردسونوروشآلفایکرونباخ–روشنصفبهنصفکردن،روشکودر

سالدرنظر81یشهریوهمروستایی،افرادباالییآماریدرجامعهدراینتحقیقنمونه

باالی توسطافراد بیشتر تحقیق نظر سنمشارکتاجتماعیمورد که است،چرا شده گرفته

برایتعیینحجمنمونهدراینتحقیقباتوجهبهامکاناتوهزینهها.؛سالصورتمیگیرد81

2آیداستفادهشدهاستجهتتکمیلپرسشنامهازفرمولنمونهگیریکوکرانکهدرزیرمی

 2حجمنمونهدرشهر

819n=
).)(.().().)((

).)(.().)((

50509610702675
50509612675

22

2






 2حجمنمونهدرروستا

863n =
).)(.().().)((

).)(.().)((

50509610701116
50509611116

22

2






نفرمیباشدکهمادراین863نفرودرروستا819براساسفرمولباالحجمنمونهدرشهر

به فردافزایشدادیم11 تحقیقهرکدامرا مراجعهبهناحیه. یبرایانجامکارنمونهگیریبا

درشهر)یآماروا العرسانیوهمچنینسامانه6یشهرداریمنطقه1 هیاریوودفترد(

همچنینسامانه و  رسانیشورایاسالمیروستا ا الع و روستا)یآمار در به( اقدام  ابتدا
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وسپسبعدازمشخصشدنتعدادسهمیهزنانومردانبهنمونه گیریبهروشسهمیهای

 گیریسیستماتیکجهتانتخابافرادموردآزمونپرداختیمنمونه


نفر89نیزابتداباروشتصادفیسادهدرشهرازمیان(درشهر)درنمونهگیریسیستماتیک

سیزدهنفر(1عدد)اولیکنفرراانتخابکردهسپسباانتخاباولینفردبهعنوانمبنایکار

 .سیزدهنفرجلورفتهوافرادنمونهرامشخصکردیم



8939=
200

ینمونهگیریفاصله=2675

ودرروستابعدازتهیهلیستافرادروستاازدهیاریوشورایاسالمیروستا،نیزبااستفاده

نفراولیکنفرراانتخابکردهسپسباانتخاباولینفرد6ازنمونهگیریسیستماتیکازمیان

.ششنفرششنفرجلورفتهوافرادنمونهرامشخصکردیم(3عدد)بنایکاربهعنوانم

3331=
200

ینمونهگیریفاصله=1116

 تعريف عملیاتی متغیرها

 2تفاوتیاجتماعیمیپردازیمابتدابهتعریفمتغیروابستهیعنیبی

 و عالقگی بی گزینی، عزلت با دفدرمعناینظریمترا اجتماعیرا تفاوتی بی چند، محققانی

اند معنا اجتماعی متعارف اشکال در افراد عدممشارکت کرده درتعریفعملیاتیاینتحقیق،.

تفاوتیبرمبنایسهشاخصموردتوجهقرارگرفتهاستبی به"تفاوتیدرمعناینخستبی2

یرامونازنیازمندانتوجهینسبتبهپومسئولزندگیخودبودن،دومبی"فکرخویشبودن

توجهیبهمسائلکالنوکشوریازجملهنمایندگاندولتوگرفتهتااموالعمومیوسومبی

....مجلسو

 :در فرضیات تحقیق، عوامل زير، بعنوان متغیرهای مستقل فرض شده اند

.ستا اجتماعی سرمایه بعد مهمترین اجتماعی اعتماد مفهوم نظری لحاظ به»:اعتماد اجتماعی

 مهمترین تونیس، وبر، دورکیم، مانند سیشناجامعه کالسیکهای اندیشه در همبستگی نظم، اعتماد،
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بادوشاخصموردسنجشاعتماداجتماعیدرتعریفعملیاتیاینپژوهش،.بودهاست مفاهیم

دکهدرارتباطباتعامالتاجتماعیبامردمازجملهاعتما«اعتمادعمومی»نخست2قرارگرفت

 امانتدادن دیگران، به ... دوم ستو گرفته بررسیقرار »مورد نهادها به اعتماد جمله« از

.اموزشپرورش،درمانگاههاوتعاونیهاوغیره

رضایتاززندگیتاحدزیادیبستگیبهشرایطفردیدارد، :احساس رضايت اجتماعی

کاهشآنبسیا تأثیرعواملاجتماعیدرافزایشیا رمؤثراستاما جامعهازسوییبهوجود.

آورندةشرایطیاستکهمیتواندفردرابهسویتحققاهدافوآرزوهایفردیسوقدهدو

با ارتباط و کنشمتقابل به تواند می فرد استکه فضایی تحقق ساز زمینه دیگر سوی از

ند،مبادرتورزد؛همنوعانیکهباعثایجادآرامشوامنیتویبراییکزندگیمناسبباش

رضایتکلیاززندگی،ترکیبیازشرایطفردیواجتماعیاستودرواقعخودنشانهایاز

فراگرفتهودرآنزندگیمیکندمی نگرشهایمثبتنسبتبهجهانومحیطیکهویرا

باشد احساسرضایتاجتماعیبرمبنایدوشاخصمحوریرضایتفردی. اینتحقیق، در

استسنجیده شده مسکنومحلزندگیو2 آنچهمربوطبهزندگیفرد، نخست، اوستو...

.دومرضایتازاوضاعاجتماعیازجملهزندگیدرکشور،امکاناترفاهیوفرهنگیجامعه

احساس »قدرتی است  اين مفهوم، مقابل واژه بی: احساس خود اثربخشی اجتماعی

 او انتظار مورد نتایج و باشد تأثیربیعملش که مالمیدهداحت فرد زمانیوجودداردکه قدرتیبی

 893تبریزی، محسنی)«نسازد برآورده را 263 تعریف(. در اجتماعی احساسخوداثربخشی

برمبنایگویههاییازجمله «مشارکتدراموراجتماعی»عملیاتیاینتحقیق، عضویتدر»،

«انجمنها اجتم»، تصمیمات در بودن کارا اعیاحساس » و صرف» واگذاری عدم به باور

.سنجیدهشدهاست«مردانتصمیماتبهدولت

هنجاریبهوضعیتیا القمیشودکهدرآنهنجارهایآنومییابی(: آنومی) بی هنجاری

فردازدستمی بررفتار دهداجتماعینفوذخودرا بهفشاری. رابرتمرتنمفهومآنومیرا

جارهایپذیرفتهشدهباواقعیتاجتماعیدرستیزقرارگیرندبررفتارکندکهوقتیهنا القمی

تاثیررایاعتقادبهبی"هاییازجملههنجاریبرمبنایگویهدراینتحقیق،بی.آیدافرادواردمی

تصمیماتکشوری در مردم نظر "و بهم"، به باور و نظم اجتماعیفقدان شرایط ،"ریختگی

.،موردبررسیقرارگرفتهاست"مبهمدانستنآینده"
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فرد.تقدیرگراییدروفردنسبتبهعدمتواناییاشدرکنترلآیندهاست»: تقديرگرايی

گرامعتقداستسرنوشتاوازقبلتعیینشدهاستوقادربهتغییرسرنوشتسرنوشت

نیروهاوخویشنیست،درسرنوشتگراییمفرطهمهیاموروپدیدههادرزندگیآدمیبه

عواملفوقانسانیومتافیزیکنسبتدادهمیشودوهرچیزیاززندگیفردمبتنیبرشانسو

اقبالوتصادفوسرنوشتاستبهگونهایکهفردهیچنقشیدربسیاریازامورومسیرهای

(89632881محسنیتبریزی،)«.زندگیخودندارد

و«شانس»،«اعتقادبهسرنوشت»اییازجملههدراینتحقیقتقدیرگراییبرمبنایشاخص

.موردسنجشقرارگرفتهاست«باوربهتاثیرتالشافراد»

تحقیقاتپیشین:عدالتی احساس بی به استناد با اینجا عدالتیاجتماعیبراحساسبیدر

 جمله از هایی گویه تخلفات»مبنای با برخورد در کشوری قوانین صحیح اجرای به اعتقاد

«ریادا ،« تمام در رفاه و خدمات عادالنه  توزیع به «قشرهاباور اجرای»، به اعتقاد

.موردسنجشقرارگرفتهاست....و«ساالریشایسته

 اجتماعی تفاوتی بی گیری اندازه سنجة ساخت برای ها گويه پايايی ضرايب:   جدول 
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 ها يافته

 های توصیفی يافته( الف

سیالدرشیهروروسیتابیوده81راینپژوهششاملجمعیتبیاالینمونهآماریموردمطالعهد

 .شناختیدوگروهپرداختهشدهاستهایجمعیتاستکهدرذیلبهتوصیفویژگی

 ختی پاسخگويانشنا ويژگی های جمعیت .3جدول 

 ختیشنا متغیرهای جمعیت
 روستا شهر

فراوانی 
 مطلق

درصد فراوانی 
 مطلق

فراوانی 
 مطلق

ی درصد فراوان
 مطلق

 جنس

 45.0 90 39.0 78 مرد

 55.0 110 61.0 122 زن

 100.0 200 022 022 جمع

 سن

 

 2- 4 68 34.0 46 23.0 

3 - 2 83 41.5 55 27.5 

9 -32 25 12.5 58 29.0 

 

1 -92 15 7.5 12 6.0 

 1-12 9 4.5 22 11.0 

 3.5 7   به باال 1 

 100.0 200 100.0 200 جمع کل

وضعیت 
 اهلت

 28.0 56 64.0 128 مجرد

 71.5 143 33.0 66 متاهل

 5. 1 3.0 6 مطلقه

 100.0 200 100.0 200 جمع کل

 تحصیالت

 20.5 41 1.0 2 بی سواد

 48.0 96 12.0 24 زير ديپلم

 17.0 34 24.5 49 ديپلم

 9.5 19 20.5 41 فوق ديپلم

 5.0 10 33.5 67 لیسانس

   8.5 17 تكمیلی

 100.0 200 100.0 200 کل جمع 
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 ختی پاسخگويانشنا ويژگی های جمعیت .3دول ادامه ج

 ختیشنا متغیرهای جمعیت
 روستا شهر

فراوانی 
 مطلق

درصد فراوانی 
 مطلق

فراوانی 
 مطلق

درصد فراوانی 
 مطلق

 اشتغال

 11.0 22 10.5 21 بیكار

 7.0 14 48.5 97 دانشجو

 44.0 88 32.0 64 شاغل

 6.5 13 3.5 7 بازنشسته

 31.5 63 5.5 11 خانه دار

 100.0 200 100.0 200 جمع کل

 درآمد

 46.5 93 28.5 57 155555زير 

 هزار تا 500از

1.000.000 
107 53.5 79 39.5 

 تا 1000.000از

1.500.000 
32 16.0 28 14.0 

 100.0 200 2.0 4 1.500.000 باالی 

 46.5 93 100.0 200 جمع

 

گیریبههماننسبتدرنمونه.ناندرمنا قموردمطالعهبیشترازتعدادمردانبودتعدادز

نیز،سهمزنانافزایشیافتهاست انداکثریتافرادموردمطالعه،زنانبوده. یشهریدرمنطقه.

%93(یقزلقلعهمحله) منطقه%68مردانو در و زنانتشکیلداده آباد)یروستاییرا نظام

.اندرازنانتشکیلداده%33مردانو%13(المشهراس

منطقه در کمسنترینپاسخدهنده 83یشهری بزرگسالترینفرد و که63ساله ساله

یروستاییکمسنودرمنطقه.سالقرارداشتهند96تا1 عمدهپاسخگویاندردستهسنی

 پاسخگویاندرسال31سالهوبزرگسالترینفرد81ترینپاسخدهنده استکهعمده بوده ه

.سالقرارداشتند93تا16دسته

 .اندیپاسخگویاندرشهرمجردودرروستامتاهلبودهعمده

قالب در میزانتحصیالترا لیسانس،)مقوله6متغیر دیپلم،فوقدیپلم، دیپلم، بیسواد،زیر

منطقه بقه(تحصیالتتکمیلی در پاسخگویاندارایمدرویشهریبندیکردیمکه عمده
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گویانجحاصلهنشانمیدهدکهعمدهپاسخیروستایینتایلیسانسوسپسدیپلمولیدرمنطقه

.ندازیردیپلمبوده

(بیکار،دانشجو،شاغل،بازنشستهوخانهدار)ردهاصلی3ا العاتوضعیتاشتغالرانیزدر

یپاسخگویاندردستهدانشجویانوسپسشاغلینیشهریعمدهایمکهدرمنطقهتقسیمکرده

.ندایروستاییعمدهپاسخگویاندردستهشاغلینوسپسخانهدارقرارداشتهودرمنطقه

تهران شهر یقزلقلعهمحله)در نشانمیدهد( پاسخگویاندرحد11بیشاز درصداز

درصدازپاسخگویان،%11یقزلقلعهاند؛درمحلهتفاوتیاجتماعیمتوسطبهباالدارایبی

.آناندرحدمتوسطبودهاست%9633تفاوتیاجتماعیشاندرحدباالومیزانبی

 بیشاز شهر اسالم آباد روستاینظام در همین ور حد31و در پاسخگویان از درصد

..تفاوتیاجتماعیبودهندمتوسطبهباالدارایبی

 های تحلیلی يافته( ب
هنجاریهدفپژوهشبررسیتاثیراعتماداجتماعی،احساسرضایتاجتماعی،تقدیرگرایی،بی

عیدالتیاجتمیاعی،ابزارهیایارتبیا یخوداثربخشیاجتماعی،احسیاسبیی(آنومی)اجتماعی

.ومتغیرهایزمینهایبربیتفاوتیاجتماعیبودهاست...(رسانهها،اینترنت،ماهوارهو)

 تفاوتی اجتماعی در شهروروستا ابطه متغیرهای زمینه ای و بیبررسی ر  .9جدول

 وابسته با مستقل متغیرهای میان روابط 
روش  يا آماری آزمون

 همبستگی

 sigسطح معناداری 

 روستا شهر


تفاوتیآزمونرابطهبینجنسوبی

 t0.644 0.000آزمون اجتماعی

تفاوتیآزمونرابطهبینسنوبی 
اجتماعی

 0.000 0.191رسونپی

متغیرهای 
 ای زمینه

تفاوتیآزمونرابطهبیناشتغالوبی
اجتماعی

F 0  009. 0.262شفه و 

تفاوتیآزمونرابطهبینتاهلوبی 
 F0 .145 .490  2اجتماعی

آزمونرابطهبینمیزانتحصیالتو 
 F.453  2 0.120تفاوتیاجتماعیبی

رآمدوآزمونرابطهبینمیزاند 
تفاوتیاجتماعیبی

 0.320 0.311 پیرسون

تفاوتیاستفادهازوسایلارتبا یوبی 
 0.000 0.000پیرسوناجتماعی
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 تفاوتی اجتماعی در شهروروستا بررسی رابطه میان عوامل اجتماعی نام برده شده و متغیر بی  .1جدول

 وابسته با مستقل متغیرهای میان روابط 
ش رو يا آماری آزمون

 همبستگی

سطح معناداری 
sig 

 روستا شهر


آزمونرابطهبیناعتماداجتماعیو

 تفاوتیاجتماعیبی
 0.000 0.000پیرسون

 
آزمونرابطهبینرضایتاجتماعیو

تفاوتیاجتماعیبی
 0.000 0.001پیرسون

متغیرهای مستقل 

 اصلی

هنجاریاجتماعیوآزمونرابطهبینبی

عیتفاوتیاجتمابی
 0.001 0.000پیرسون

 
تفاوتیآزمونرابطهبینتقدیرگراییوبی

اجتماعی
 0.998 0.050پیرسون

 
عدالتیاجتماعیآزمونرابطهبیناحساسبی

 تفاوتیاجتماعیوبی
 0.000 0.000پیرسون

 
آزمونرابطهبیناحساسخوداثربخشیو

 تفاوتیاجتماعیبی
 0.086 0.909 پیرسون

 
تفاوتیزوسایلارتبا یوبیاستفادها

اجتماعی
 0.000 0.000پیرسون

2اهمیافتههایتحقیقبهقرارزیراست

اینارتباطسنوبی -8 استولیدرروستا واضحوروشننبوده تفاوتیاجتماعیدرشهر

تفاوتیارتباطتاییدشدهاست،بدینمعناکهدرروستاهرچهقدرسنباالتررفته،میزانبی

توجهبهاینکهانسانهادرجوانیازنشاطاج تماعینیزبیشترشدهاستکهاینموضوعبا

انگیزه و هستند برخوردار بیبیشتری درنتیجه کمتریهایبیشتریدارند تفاوتیاجتماعی

.دارندمعنیدارمیباشد

روستاتفاوتیاجتماعیدرشهردیدهنشدهاستولیدرارتبا یمیانوضعیتاشتغالوبی - 

با و بقیه شاغلنسبتبه افراد روستا، در که بدینمعنا داشته، اینچنینارتبا یوجود

نسبتکمدارایبیتفاوتیاجتماعیبیشتریهستند،وشایدبتواناینگونهتعبیرکردکهافراد

هایدرهنگامشاغلبهکاریبودنبیشترازدیگرانوقتشانپرخواهدبودوبهعلتدغدغه

.تفاوتیاجتماعیبیشتریرانشاندادهندترخواهندبوددرنتیجهبیری،محافظهکارکا
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بی -9 و درآمد و تحصیلی وضعیت  جنس، تاهل، وضعیت مشخصمیان تفاوتیارتبا ی

بدینمنظورکهبی است، نشده دیده نهدرروستا تفاوتیاجتماعیاجتماعینهدرشهرو

.توابستهبهاینعواملنبودهاس

تفاوتیاجتماعیتابعیازمتغیرهایاعتماداجتماعی،رضایتهانشاندادهاستمتغیربییافته -1

احساسبی میزان و تقدیرگرایی اجتماعی،میزان هنجاری است؛اجتماعی،بی بوده عدالتی

بدینصورتکههمدرشهروهمدرروستاهرچهمیزاناعتماداجتماعیباالتربوده،میزان

تفاوتیاجتماعیواعتمادارتباطمعکوسمیانبی).یاجتماعیکاهشیافتهاستتفاوتبی

باشد،هرچههایاجتماعیمیهایسرمایه،درواقعاعتماداجتماعیکهازشاخص(اجتماعی

.یابدتفاوتیاجتماعیکاهشمیبیشترباشدبی

بو باالتر رضایتاجتماعی میزان هرچه روستا در هم و شهر در بیهم است، تفاوتیده

،به(تفاوتیاجتماعیورضایتاجتماعیارتباطمعکوسمیانبی).اجتماعیکاهشیافتهاست

صورتیکههرچهقدراحساسرضایتافرادازمحیطواوضاعزندگیشانبیشترباشدبههمان

ا رافتفاوتیاجتماعیآناننسبتبهمحیطشودوبیمیزاناحساستعلقآناننیزبیشترمی

.یابدکاهشمی

یمیاناهداففردوراههایرسیدنبهآناهدافبیشترباشدافراددچارهرچهقدرفاصله

.یابدتفاوتیاجتماعیآنانافزایشمیشوندودرنتیجهبیهنجاریبیشتریمیبی

شیافتهتفاوتیاجتماعینیزافزایدرشهرهرچهمیزانتقدیرگراییباالتربودهاست،میزانبی

تفاوتیاجتماعیوتقدیرگراییارتباطمستقیممیانبی).است یعنیهرچهقدرفردمعتقدبه(

ایندیدگاهباشدکههرچیزیاززندگیفردمبتنیبرشانسواقبالوتصادفوسرنوشتاست

امورومسیرهایزندگیخودنداردوبهعنواهبهگون نایکهفردهیچنقشیدربسیاریاز

ارادهتابعنیروهاییاستکهاورادرفکرورفتارهدایتمیکنند،درنتیجهکنشگریمنفعلوبی

.تفاوتیاجتماعیبیشتریشدهاستفرددچاربی

تفاوتیاجتماعیعدالتیباالترباشد،میزانبیهمدرشهروهمدرروستاهرچهاحساسبی

(عدالتیتفاوتیاجتماعیواحساسبیانبیارتباطمستقیممی)..یابدنیزافزایشمی
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بی ازوسایلارتبا یبیشتربودهست، تفاوتیاجتماعیکاهشیافتهدرشهرهرچهاستفاده

بی ولیدرروستاهرچهاستفادهازوسایلارتبا یبیشترشدهست، تفاوتیاجتماعینیزست،

.افزایشیافتهست

تفاوتیدرصدازواریانسمتغیربی31ادرحدوددرصدودرروست31درواقعدرشهرحدود

اجتماعیاز ریقمتغیرهایمستقلتببینوتوجیهشدهاستومابقیمتعلقبهسایرمتغیرهایی

.استکهدراینمطالعهلحاظنشدهاست

بی بر عواملموثر مدلتحلیلمسیر زیر نمودار شده(شهر)تفاوتیاجتماعیدر نشانداده

 .است



تفاوتیاجتماعیرانشانمیدهددراینمدلمتغیرهایدارباالمدلنهاییتحلیلمسیربینمو

اندهمانطورکهکهجدولنشاناندواردشدهمستقلراکهدررگرسیونچندمتغیرهمعناداربوده

یتفاوتهنجاریبیشترینتاثیرمستقیمووسایلارتبا یکمترینتاثیرمستقیمرابربیمیدهدبی

.انداجتماعیداشته

.نشاندادهشدهاست(روستا)تفاوتیاجتماعیدرزیرمدلتحلیلمسیرعواملموثربربی
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تفاوتیاجتماعیرانشانمیدهددراینمدلمتغیرهاینمودارباالمدلنهاییتحلیلمسیربی

طورکهکهجدولنشاناندهماناندواردشدهمستقلراکهدررگرسیونچندمتغیرهمعناداربوده

بی برمیدهد را مستقیم تاثیر کمترین اجتماعی رضایت و مستقیم تاثیر بیشترین هنجاری

 .اندتفاوتیاجتماعیداشتهبی

 گیری و بحث نتیجه
چیاقو)یمیدانکیاجمثلخودسوزیدرمیدانانقالب،حادثه)اتفاقاتیدرکشوررخدادهاست

کیهمیتوانیدنشیانههیاییاز...(یقتلدانشجودرپلمدیریتوده،پرون(کشیدرانظارعمومی

(مرکزمطالعاتوتحقیقاتهمشهری)نتیجهیکنظرسنجیتلفنیتفاوتیمردمیباشد؛رواجبی

تفیاوتیاجتمیاعیرامعنایبیدرصدپاسخگویان،213درارتباطباحادثهمیدانکاجبیانمیکند

توجهیبهمشکالتشخصیدییگران،درصدبی8 .ماعیبیانکردنداهمیتندادنبهمسائلاجت

تفاوتیاجتمیاعیدرصداهمیتقائلنشدنبهسرنوشتخودرابی88مسئولیتیودرصدبی 8

 .8تلقیکردند

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=42946 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=42946
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تواندکامالواکنشافرادنسبتبههرواقعهیاحادثهمتناسبباموضوعوریسکمداخلهمی

متفاوتباشد نسبتبهمداخلهدردرگیریخیابانی،دعوتبرایاهدایخون،شمثالواکن. ها

گرددومشارکتدریکجنبشاجتماعیممکناستکمکبهفردیکهبهدنبالآدرسیمی

اگرچهاینفرضهممحتملاستکهافرادبی توانندنسبتبهتفاوتمیکامالمتفاوتباشد،

رهرحالواکنشافرادنسبتبهرویدادهایاجتماعید.همهاینمواردتنهاناظریمنفعلباشند

.است...تاحدزیادیتحتتاثیرنگرشآنهانسبتبهقربانییانیازمند،جامعهو

بی نیازمندسهمبسزاییدر نسبتبه همدلیناظر عدم نوعهمدلییا دوستیاوتفاوتییا

یخودرابهجایدیگرانقراردادننقشدارد،بااستنادبهنظریهیلرنرهمدلیبهمعنایتوانای

مهمیدرتوجهواعتناومشارکتافراددرحیاتاجتماعیدارد،مشخصاستکههرچهافراد

قراردهندبههمان بهجایدیگرانودرموقعیتآنها داشتهباشندکهخودرا تواناییاینرا

اعتنایاجتم و توجه نوعدوستیو تواناییمشارکت،  بعمیزانمیزان به و باالتر آنها اعیدر

بیتفاوتیاجتماعیدرآنهاکمترخواهدشد،بهعنوانمثالدرصورتوقوعیکفاجعه بیعیدر

زلزله)ایران در مثال  ور آذربایجانبه اخیر ی ایرانی( دیگر، کشور نیازمندانیا نسبتبه ها

هجامعهاحساسازخودبیگانگیداشتهباشداگرناظرنسبتب.اندتریداشتهایرانیواکنشفعال

تفاوتیخواهدداشتبهاحتمالزیادتمایلبهبی بی. معناییوپوچی،احساستنهاییوانزوا،

.هایبیگانگیازجامعهاستهنجاریوبدبینیازنشانهبی

یلزلزلهبه ورمثا)البتهایننکتهرونیزبایددرنظرگرفتکهدرمواقعبحرانیکمخطر

اذربایجان اخیر متفاوت( بسیار افراد زمانواکنش از نتیجهتر در و بود خواهد عادی های

یعنیدرمواقععادیودیگردرمواقع).تفاوتیاجتماعیچندگانهباشدمیبایستمعیارماازبی

مواقعبحرانیپرخطر در و  ه(یمیدانکاجمانندحادثه)بحرانیکمخطر .(مباشدمنفکاز

هایارسالیبهاذربایجاندراینروزهانسبتهمان ورکهآمارهانشاندادهشدهاستکمک

.درصدکاهشیافتهاست11بهروزهایاولیه

2دراینتحقیقدوسوالزیررامطرِکردهایم

جاد"-8 در حالتهاگر در مجروِ و باشد کرده فرار مقصر و باشد داده رخ تصادفی ای

"رژانسیباشدشمامصدومرابهبیمارستانمیرسانید؟او
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بهمصدومکمکاگردرحادثهایهمچونحادثه"-  آیا داشتید، یمیدانکاج،شماحضور

"میکردید؟

بوده پاسخخیرداده بهسوالدوم اندوعدماکثرپاسخگویانبهسوالاولپاسخآریو

اینپاسخنشانازآندارد.حذفاینگویهشدهمخوانیسوالدومباسایرسواالتموجب

حادثه در ما پلیسنیزحضورکهمردم ایکهخطرناوباشدبهجانخودشانآسیببرسدو

یتقسیمبندیماازانواعایندلیلدرادامه.جدیداشتهباشدخودبهتنهاییاقدامنخواهندکرد

 .تفاوتیقابلبررسیاستبی

آسیببیتفاوتیاجتماع برنگاه عالوه بایدیکواکنشکلیمردمنسبتبهیرا شناختی،

هایاجتماعینیزدانست؛درواقعتمامعواملیکهدرباالذکرشدبررویساختارهاوموقعیت

نگرش و زاویهباورها مردم به درواقع و میگذارند تاثیر مردم پیشهای که میدهند دیدی ی

.نانمیگرددیبرخوردوواکنشآزمینه

اینکهوسایلارتباطجمعی.یحائزاهمیتدیگرتوجهبهاصلا العرسانیاستونکته

بهمخا بانانتقالدهند و نموده برجسته چهحدییکموضوعرا مثالعملکرد).تا به ور

عدرواق(یاخیرذکرشدهیفیسبووووبالگهادرموردزلزلهفضایمجازیازجملهشبکه

نام به کاهشمعضلی در مهمی نقشبسیار میتوانند ها رسانه که اصل این بایستاز نمی

تفاوتیداشتهباشند،غافلشدبی میلیونکاربرنقشمهمیدر311امروزهشبکهفیسبووبا.

ایجادحسمشارکتدرجوامعمختلفیافتهاستوکاربرانایرانینیزبیشترینکاربرانفضای

 برایکاهشمجازیدر هاییرا  ریقچنینفضاهاییزمینه از میتوان هستند،درنتیجه منطقه

نقشرسانهبی میبایستبه همینطور و اگرتفاوتیاجتماعیفراهمآورد که کرد یملیاشاره

مخا ببرنامهیاجتماعیرسانهمیزانسرمایه بیشتر مردم ایهایماهوارهیملیکاهشیابد،

 و بود رسانهخواهند تاثیر تحت میبایست که پیامآنچنان و ملی نخواهندی قرار آن های

گرفت؛ شکافبینفرهنگجامعه –همچنیناگر دارد قرار آن تحتتاثیر هم ناظر و–که

قدرتی،عدمرضایتازاحساسبی.دهدساختارسیاسیعمیقباشدناظررفتارمتفاوتینشانمی

هایهایسیاسیوفرهنگیهمهنشانهرضایتیازبرخیسیاستوضعخودودیگران،تنفرونا

تمامیمواردمی مانعازهمدلیدر شونداینشکافهستندکه  نتایج.  تجربی به ورکلی

منطقه اجتماعی تفاوتی بی که است نشانگرآن پژوهش، های ازتحلیل حاصل هردو یدرمردم
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 توأم وهمچنین باالتراست ازحدمتوسط که آن نمیزا وبادرنظرگرفتن شهریوروستاییوجوددارد

اجتماعی،احساس هنجاری،نارضایتی ازبی باالیی میزان با آن شدن اعتمادی اجتماعی،بی

 یک مثابه به را ای نگرانکننده عدالتیاجتماعیوعدموجوداحساسخوداثربخشی،وضعیتبی

 ریزی وبرنامه اندیشیچاره ها،ضرورت یافته این بادرنظرگرفتن میکند ترسیم اجتماعی معضل

 .میشود احساس قویا آن وکاهش کنترل برای

بی اید برمی نمودار دو از تاثیرهمانطور بیشترین روستا در هم و شهر در هم هنجاری

ینوعیاختاللهنجاریدرتفاوتیاجتماعیداشتهاستکهمیتوانآنرانشانهمستقیمرابربی

 فرد که  وری دانستبه احساسجامعه و میداند جامعه عضویتدر نوعی فاقد را  خود

درشهر،پساز می تجربه را اجتماعی باهنجارهای تطابق عدم و ناهماهنگی از فراگیری کند؛

بربیبی تفاوتیاجتماعیداردکهاینموضوعهنجاری،متغیراعتماداجتماعیبیشترینتاثیررا

شرایطدرجهتافزایشاعتماداجتماعیپیشنرودویایناستکهتازمانیکهنشاندهنده

اجتماعیوکاهشعواملموثربر ساالریکهجزاساسیترینعواملافزایشاعتماد شایسته

نهادبی هاییهمچون واسطه همین ور و نشود حاکم جامعه استبر هایتفاوتیاجتماعی

 احساسNGOمردمیو رفتن میان از شاهد نگردند، فعال سطحبیها در اجتماعی تفاوتی

بی متغیر از پس نیز روستا در بود، نخواهیم رضایتجامعه متغیرهای اجتماعی، هنجاری

بی احساس و اجتماعی ،خوداثربخشی عاملاجتماعی بر را مستقیم تاثیر بیشترین عدالتی

ردماحساسیآناستکهتازمانیکهمتفاوتیاجتماعیدارند،کهاینموضوعنشاندهندهبی

یعاملیمهموموثردرجامعهقلمدادنکنندوخودرارضایتنکنندوهمچنینخودرابهمثابه

عدالتییاینقیاساحساستبعیضواحساسبیدائماباشرایطا رافقیاسبکنندوازنتیجه

میدانیمکنند،همچناننرخبی که همانطور زیرا تبعیضدرهرتفاوتیاجتماعیباالخواهدبود

تضعیفتوان و استعدادها رفتن موجبهرز قدرتاستکه نامطلوبتمرکز نتیجه جامعه

تفاوتیاجتماعییابدوبیهایاجتماعیکاهشمیشودکهدرنتیجهآن،انگیزهاجتماعیمردممی

عدالتیودرنهایتخشونتوپرخاشگریرادرپیدارد،کهمیبایستتبعیضاتواحساسبی

.جتماعیراتاسرحدامکانکاهشدادا

اعتناییبهنیازهایاجتماعیازعواملمهمتوجهیبهمسائلرفاهیمردموبیهمینطوربی

دیگردرکاهشاحساسهمدلیعمومیاستچونهمانطورکهدرمتنتحقیقنیزآمدهاست
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یخویشنیازهایاولیههایمالیبیشتریداشتهباشندودرراهتامینهرچهقدرافراد،دغدغه

.ترخواهندشدتفاوتبرآیند،فرصتیبرایمشارکتدرامورنخواهندداشتوهرروزبی

باتوجهبهمطالبگفتهشده،شایدبتوانپیشنهاداتینیزبهنهادهایمسئولارائهکرد؛

 انجامتحقیقیجامعدرسطحملیباحضورمتخصصینرشتههایمختلف.

 یآنانازجملهبر رفکردنلاقتصادیورفاهیمردموتامیننیازهایاولیهتوجهبهمسائ

 مشکلنبودآبقابلشربدرروستاینظامآباد

 تسهیلایجادوتداومنهادهایمردمی(NGO)هاوتشویقمردمبهعضویتدرایننهادها

 یمردمیوستانههایدگرخواهانهونوعددرنظرگرفتنپاداشاجتماعیبرایفعالیتو

 توجهعملیوواقعیبهمشارکتمردم. 

 منابع

 تهران،کلمهشناسی توسعه جامعه(8916)ازکیا،مصطفی،غفاری،غالمرضا،

 فصلنامه ها مفاهیم و نظريه: سرمايه اجتماعی ،(8918)الوانی،سیدمهدیومیرعلیسیدنقوی،

.91و99مطالعاتمدیریت،شماره

 درجشدهدرسایتتابناوقابل،تفاوتی، نقطه آغاز انحطاط جامعه بی(8916)مدپورنجاتی،اح

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=3450 دسترسدر

 تهران،نشرنیتشريح و تحلیل نظری نظم اجتماعی: سی نظمشنا جامعه(8933)چلبی،مسعود،

 دال،رابرت،استاین بروس ( 893)بریکنر، مشیرزاده،تحلیل سیاسی مدرن، حمیرا ترجمة ،

 تهران،انتشاراتجاوید

 نی،ترجمههوشنگنایبی،تهران،نشرپیمايش در علوم اجتماعی(8936)دواس،دیای

 ،ترجمهمحمدعلیکاردان،تهران،انتشاراتدانشگاهتهرانسیشنا قواعد روش جامعه، 891دورکیم،.

 ،ترجمهمحسنثالثی،تهران،نشرعلمیسی معاصرشنا نظريه جامعه(8911)ریتزر،.

 ،درجو فضای اينترنتی« تفاوتی مدنی زيمل بی»( : 3)نظريه به زبان ساده (8913)روحی،زهره،

http://anthropology.ir/node/7645سیوفرهنگقابلدسترسدرشناانسانشدهدرسایت

 ،کیهان ،نشر تهران اول، ،جلداجتماعی المعارف علوم دايره بر درآمدی ( 8936 )باقر ساروخانی.

 تهران،پژوهشگاهعلومانسانیو د،جلروشهای تحقیق در علوم اجتماعی( 891)ساروخانی،باقر،

مطالعاتفرهنگی

http://www.tabnak.ir/fa/news/3450/بيتفاوتي-نقطه-آغاز-انحطاط-جامعه
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=3450
http://anthropology.ir/node/7645
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 تهران،نشرآگهروشهای تحقیق در علوم رفتاری(8931)سرمد،زهرهودیگران،

  تبریزی،علیرضا ،محسنی فرد،مجتبی  در اجتماعی تفاوتی بی دربارة پژوهشی (8931)صداقتی

 شماره ، ( 43 )پیاپی شماره ،دوم و بیست اصفهان،سال دانشگاه انسانی علوم پژوهشی مجلهايران،

سوم

 نشرنزدیکسی مشارکت شنا جامعه (8916)غفاری،غالمرضا،نیازی،محسن،

  8931)فکوهی،ناصر سایتهای اجتماعی چیست؟ پی آمدهای فرهنگیِ واکنش( در شده درج

http://anthropology.ir/node/11358سیوفرهنگ،قابلدسترسدرشناانسان

 گروهمترجمان،تهران،واژه نامه جامع روانپزشكی و روانشناسی(8933)کاپالن،هارولد،سادوو،

انتشاراتبدر

 اجتماعیدرجتفاوتی  از مردم تهران درباره بینظرسنجی تلفنی (8911)کفاییسیامکودیگران

http://hamshahrionline.ir/news-85582.aspx قابلدسترسدر شدهدرهمشهریآنالین

 ی   بررسی بیتفاوتی و نوع دوستی در جامعه(8916)کالنتری،صمدوادیبی،مهدیوهمکاران

یجدیدم،دورهیعلمیپژوهشیدانشگاهشاهد،سالچهاردهدوماهنامهايران و عوامل موثر بر آن،

8916،اردیبهشت  شماره

 لوئیس 8933)کوزر، تهران،شناسیی بزرگان جامعهزندگی و انديشه( ثالثی، محسن ترجمه ،

علمی،چاپاول

  برنارد روزنبرگ، و لوئیس  891)کوزر، ترجمهشناختیهای بنیادی جامعهنظريه( فرهنگ، ی

ارشاد،تهران،نشرنی،چاپدوم

 دانشگاهتربیتآنومی سیاسی در ايران با تكیه بر نظر شهروندان تهرانی،  (8918)دکوثری،مسعو

یعلومانسانیمدرس،دانشکده

 ترجمهمنوچهرصبوری،تهران،نشرنی،چاپشانزدهمسیشنا جامعه(8913)گیدنز،آنتونی،

 9،ج،ترجمهمحمّدحسنلطفی،تهران،خوارزمیمتفكران يونانی(8933)،تئودور گمپرتس

  کارل  891)مارکس، ترجمه8111های اقتصادی و فلسفینوشتهدست( مرتضوی،، حسن ی

تهران،آگه،چاپدو

  علیرضا بررسی زمینه های مشارکتی روستايیان و ارتباط آن با ترويج (8963)محسنیتبریزی،

جهادکشاورزی ،تهران ،وزارت مردمی مشارکت و ترویج معاونت ی مجله در شده چاپ ،

کشاورزی

http://anthropology.ir/node/11358
http://hamshahrionline.ir/news-85582.aspx
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  علیرضا تبریزی، دوم،دانشکدهبیگانگی ( 893)محسنی اجتماعی،جلد علوم نامه علوم، ی

(تابستان) یاجتماعی،دانشگاهتهران،شماره

 ابراهیم نیا، 8911)مسعود تفاوتی شهروندان در حیات اجتماعی  ختی بیشنا مقاله تبیین جامعه(

8911ادوشهریوراقتصادی،مرد-،مجلها العاتسیاسیسیاسی

  رضا جعفروصفریشالی، 8911)هزارجریبی،  احساس جايگاه و زندگی از رضايت بررسی(

 سال ، اجتماعی انتظام پژوهشی - علمی فصلنامة،(تهرانی شهروندان بین در مطالعه)آن  در امنیت

11پاییز ، سوم شماره ، اول
 Bandura, A (1986) Social foundations of thought and action, Englewood Cliffs, NJ: 

prentice – HallInc. 
 Dahl, Robert A. (1983): Modern Political Analysis. Third Edition, New Delhi, Yale

University 
 Dean,D.G. (1960)Alienation and political Apathy ,social forces,vol.38,no3 
 Lipset,Seymour Martin (1963) Political Man The Social Bases of Politics, Anchor 

Books,New York 

 Seeman,M (1959)On the meaning of alienation,American Sociological Review,vol.24 
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