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چکیده:
آسیبیعنوانبهتفاوتی اجتماعیبیازغالباًشناسیجامعهادبیاتدر

عصردرشهرنشینیعوارضو ازتوسعهومشارکتراهدرمانعیاجتماعی که
تفاوتی ي بیشود. اهداف این پژوهش مطالعه و مقایسهمییادجدید است

هاي اصفهان و هاجتماعی و عوامل مرتبط بر آن در میان دانشجویان دانشگا
ي دانشجویان ي آماري در این پژوهش کلیهیزد بوده است. جامعه

نفر از 379باشد که می94-95هاي اصفهان و یزد در سال تحصیلی دانشگاه
روش تحقیق بندي متناسب انتخاب شدندگیري طبقهآنها با روش نمونه

گیري اي اندازهآوري اطالعات، پرسشنامه بوده است برپیمایشی و ابزار جمع
اعتبار از روایی محتوایی و براي تعیین پایایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده 

تفاوتی اجتماعی هاي تحقیق بین میزان بیشده است. با توجه به یافته
وضعیت اي مانند میزان درآمد، جنسیت ودانشجویان و متغیرهاي زمینه

تفاوتی اجتماعی بر میزان بیي معناداري وجود ندارد اما بین تأهل رابطه
حسب دانشگاه تفاوت معناداري وجود دارد همچنین در هر دو دانشگاه 

هنجاري و اثربخشی) با (بیي معناداري بین متغیرهاي مستقلرابطه
آزمون رگرسیونی نشان داد که طورتفاوتی اجتماعی وجود دارد. همینبی

درصد از واریانس 31اند اثربخشی توانستههنجاري وبیمتغیرهاي احساس 
را تبیین کنند.تفاوتی اجتماعیبی

تفاوتی اجتماعی، دانشگاه هنجاري، بیاثربخشی اجتماعی، احساس بیمفاهیم کلیدي:

a_zare@yazd.ac.ir) ي مسئولیزد (نویسندهدانشگاهشناسیجامعهدانشیار گروه1
m.shahab64@gmail.comیزددانشگاهشناسیجامعهارشدکارشناس2
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مسألهیانبودمهمق
تفاوتی ، بیتفاوتی در رفتار، بیمنديتفاوتی در عالقهو ابعاد آن شامل بی1تفاوتیبی
شود که در میذکرهاي اجتماعیعنوان یکی از پدیده، به)188: 1960گیري (دین،در رأي

اجتماعی شناخته شده و عمومیت پیدا يلهاکثر کشورهاي دنیا در قالب یک مسأفرهنگ 
سردي و بیگانگی جهی آنان نسبت به محیط اطراف، دلتوگیري افراد و بیکرده است. کناره

که در مسائل اجتماعی و سیاسی مورد نسبت به مسائل اجتماعی از موضوعاتی هستند
توجهی نسبت به این موارد طوري که بیجتماعی بوده، بهتوجه بسیاري از اندیشمندان ا

احساس پوچی در بین افراد جامعه به حساب آمده است تفاوتی و نهایتاًبسترساز بی
).349: 1955، 2(روزنبرگ

افزایش افساراجتماعی،اطاتارتبيتوسعه،و تکنولوژيصنعتعواملی همچون رشد
مجاورتشهرنشینی،جمعیتی، گسترش فرهنگوسیعحرکاتجمعیت،يگسیخته
رفتارشدنعقالییموزاییکی،ارتباطاترشدهاي متفاوت،فرهنگخردهوهافرهنگ

مذهبی،اعتقاداتنهادها وضعففردگرایی،گري،محاسبهخشکمنطقانسان، گسترش
اینبروزبرمؤثرعواملجملهرا ازملیوهاي گروهیهویترفتنبینازوسکوالریسم

انسانیدر روابطبحرانازايدورهجوامع امروزيمعتقدندشناسانجامعهو برشمردهپدیده
قلمروهايدرشهروندانوسیعمشارکتطور کههمانایشان،نظربهگذارندمیسرپشترا

عدمپسسیاسی است،واقتصادياجتماعی،يتوسعهمهمشرطزندگی اجتماعیمختلف
است نیافتگیتوسعهدرقويیک عاملنیزتفاوتیبیشیوعوشهروندانمشارکت

).1380:152(مسعودنیا، 
کارآمديپیشنهاداتيارائهتواناییدارايوداردتمایلاجتماعیمشارکتبهانسان

شهرونديحقازوبردمیسربهکتمشارفاقدوتفاوتیبیحالتیکدراما گاهیاست.
عواملیچهشودمشخصکهشودمیآشکارزمانیموضوعاهمیتکنداستفاده نمیخود
هستندتأثیرگذارمردممشارکتیرفتاربرسیاسییاواقتصادياجتماعی، فرهنگی،ازاعم

: 1391اران،همکوخراسانی(مظلومکنندمیفراهمراانفعاليزمینهعوامل چگونهاینو
52.(

داردبستگیافرادکنش اجتماعیشکلوماهیتبهجامعه،هرساختاروبنديشکل
اجتماعیتفاوتیبیفعال،غیرتاوضعیت فعالازانسانیهايکنشبنديطیفبهتوجهبا

1 apathy
2 Rosenberg
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هرازمانعکهاستوضعیتیتفاوتیبی.گرددمنفعل میجامعهیکگیريشکلبهمنجر
يجامعهیکدهیشکلبرايپایدارومستمرآگاهانه،فعال،هايتعاملوگونه مشارکت

درفعالکنشگونههرطردباگردد. این وضعیتمیبهتراجتماعیزندگیوساالرمردم
وآیندهبرفردتأثیرتقلیلباعثجامعه،کالنِوخردسطوحگیريتصمیمفرآیندهاي

مردمتفاوتیبیوتوجهیبیگردد.میآنافتادگیعقبوافولنهایتدروسرنوشت جامعه
فروشی،گرانزورگویی،نابرابري،عدالتی،دوستانه، بینوعهايکنشبرخیبهنسبتایران
روح تاریخی،يتجربهبامغایرتدلیلبه... وضعفاحقوقآیندگان،منافعاداري،فساد

و شایسته بررسیتوجهقابلیران،ايجامعهمذهبیباورهايوفرهنگیتأکیداتجمعی،
.است

شود،میشناختهاجتماعینوعی بیمارياجتماعی،تفاوتیبیمانندايپدیده
فرديحیاتدوستی درنوعواجتماعیاعتنايگونههرآن،مقابليدر نقطهکهگونههمان

عنوان ن بهدر این بین نقش دانشجویا.استسالمت اجتماعیوپویاییينشانهاجتماعی،و
يثر در ارتقا سطح تولید و توسعهؤسازندگان فرداي جامعه و نیروي انسانی کارآمد و م

.یابدکشور، اهمیت بسیاري می
هاییمحیطدرتفاوتیاز بیاحترازو1اجتماعیپذیريمسئولیتبرتأکیدواقعدر

بدیلیبینقشدارهدهعدانشجویانتا؛ گیردقرارچنداندوتوجهموردبایددانشگاهمانند
شد،آنچه گفتهبنابر.شوندجامعهروانیسالمتارتقاومثبتتغییرات اجتماعیایجاددر

و اصفهاندانشگاهدانشجویانبیندرتفاوتی اجتماعیبیمیزانبررسیدنبالبهاین مقاله
است.آنبرثرؤمعواملشناسایی برخییزد و

پیشینه پژوهش
خلیالف) تحقیقات دا

سیاسیتفاوتیبی:عنوانبامیدانیـ اسناديپژوهشیکنتایج،)1384(زادهحبیب
دادنشانایران،اسالمیجمهوريدرآنانسیاسیمشارکتکاهشدرآنتأثیروکارگران

راخودیاوباشدداشتهپیدرراآنانکاملناامیديکهنبودهسطحیدرتفاوتیبیاینکه
سیاسیحیاتدرآنانتفاوتیبیباعثامابیابنداجتماعیوسیاسیهايوزهحدرتأثیرفاقد
درراهادیدگاهوآراءازوسیعیيهدامنشده،یادهايپژوهشيپیشینهبررسی. استشده

1 social responsibility
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دررو،ایناز. اندپرداختهتفاوتیبیيلهمسأبهگوناگونمنظرهايازکهگیردمیبر
قرارمطالعهایناختیاردررامفیدينکاتمتغیرها،ملیاتیعهايشاخصوسازيمقیاس

.)1384زاده، حبیب(نمودعملبیشتريدقتبابتوانآنهااتکايبهتاداد
دردوستینوعوتفاوتیبیبررسی:عنوانباپژوهشیدر،)1386(همکارانوکالنتري

اي،مقایسهـ علّیپژوهشیدرراخودکارهدفآن،برمؤثرعواملوایرانشهرييجامعه
ـ هزینهتحلیلوپذیريمسئولیتهمدلی،متغیرهايبااجتماعیتفاوتیبیارتباطبررسی
3/75اضطراريهايحالتبامواجههدردادنشانحاصلهنتایج. دادندقرارماديپاداش
بامقایسهدردوستنوعگروهعالوهبه. تفاوتندبیدرصد7/24دوست،نوعشهرونداندرصد
کمترپاداشـ هزینهتحلیلوبیشتر،پذیريمسئولیتبیشتر،همدلیدارايتفاوتبیگروه
.)1386(کالنتري و همکاران، است

واجتماعیيروزمرهروابطدردوستینوعبررسیعنوانباتحقیقی،)1388(احمدي
بهتمایلمیزاناوالًستاکردهسعیواستدادهانجامیاسوجشهردرآنبرثرؤمعوامل

مسئولیتهمدلی،باراآنارتباطسپسوتعیینشهروندانبیندررادوستینوع
میزانهل،تأوضعجنس،سن،(جمعیتیمتغیرهايوپاداشـ هزینهتحلیلاجتماعی،
برثیريتأهمدلیکهاستدادهنشانپژوهشایننتایجکندبررسی) قومیتوتحصیالت

برمعناداريثیرتأماديپاداشـ هزینهتحلیلواجتماعیمسئولیتاماداردندوستینوع
وضعیتتحصیالت،میزانجنسیت،سن،جمعیتیمتغیرهايهمچنین؛دارنددوستینوع

وداردوجودتفاوتمختلفهايقومدوستینوعولیندارندثیريتأدوستینوعبرهل،أت
.)87-108: 1388(احمدي، باشدیمبیشترتركقومازلرقومدوستینوع

بینيرابطهساختاريالگوسازي:عنوانباتحقیقدر،)1389(و همکاراننادري
انجامتبریزدانشگاهکارشناسیمقطعدانشجویانمیاندراجتماعیتفاوتیبیوبیگانگی

آنابعادوبیگانگیبینمعنادارييرابطهکهاستاینيدهندهنشانتحقیقنتایجاندداده
.)29- 59: 1389(نادري و همکاران، داردوجوداجتماعیتفاوتیبیبا

تفاوتیبیبابدرپژوهشی:عنوانباتحقیقیدر،)1390(فردصداقتیومحسنی
اجتماعیتفاوتیبیبررسیبهشدهانجامتهرانیشهروندانرويبرکهایراندراجتماعی
تفاوتیبیازباالییبهرومتوسطسطحکهاستاینیانگربآنهاتحقیقنتایج. اندپرداخته

احساسهنجاري،بیمیزانمیانگینهمچنین،؛داردوجودتهرانیشهرونداندراجتماعی
اینبودنمتوسطحدازباالترگویايپاداشـ هزینهتحلیلفردگرایی،نسبی،محرومیت

التزامواجتماعیرعایتتماعی،اجاثربخشیاجتماعی،اعتمادمیزانمیانگینوعوامل
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تفاوتیبیوجنسیتبینمتغیرهدوهايتحلیلدر.استبودهپایینسطحدرمدنی
. دادندنشانراباالترياجتماعیتفاوتیبیمردهاکهطوريشده،مشاهدهتفاوتاجتماعی
وترینکمدارايکردقوم(شدهمشاهدهتفاوتاجتماعیتفاوتیبیوقومیتبینهمچنین،

).1- 22: 1390فرد، (محسنی و صداقتی)اجتماعیتفاوتیبیبیشترینعربقوم
تأثیرشناختیجامعهتحلیل: عنوانباتحقیق،)1394(میرزاپوريونوابخش

انجامبابلشهرسال18بااليشهروندانمیاندراجتماعیتفاوتیبیبرهنجاريبی
يجامعهآنومیکوضعیتوهنجاريبیتأثیریبررسهدفباحاضرپژوهشاین. اندداده
نشانهایافتهبررسیوتحلیل. استشدهتدوینشهرونداناجتماعیتفاوتیبیبرایران

وسنافزایشباهمچنیناست؛مردانازبیشترزناندراجتماعیتفاوتیبیکهدهدمی
تفاوتیبیوهنجاريبیمتغیرمیان. شودمیکاستهاجتماعیتفاوتیبیمیزانازدرآمد

کاهش)(یاافزایشباکهبطوريدارد،وجودمستقیمیومعناداريرابطهاجتماعی
میانهمچنین؛یابدمیکاهش)(یاافزایشاجتماعیتفاوتیبیمیزانهنجاري،بی
بعدوهنجاريبیمیانولیداردوجودمعنادارييرابطهمدنیتفاوتیبیعدبوهنجاريبی
.استنشدهمشاهدهمعناداريايرابطهدوستانهنوعتفاوتیبی

ب) تحقیقات خارجی
شناسانروانتوجهازو پسآمریکاتفاوتی اجتماعی دردرمورد بیهاپژوهشنخستین

(ارونسون،گرفتصورتاضطراريهايموقعیتدرگرانمشاهدهمنفعالنهرفتاربهاجتماعی
انفعالبهگرایشهاي اضطراريموقعیتدرمردمرفتاران،شناسروانایننظرطبق.)1386

بسا درچهبنابراین؛ داندمیاقداممسئولوموقعیتدررا شریکدیگريکسهرزیرادارد
اما،باشیمموقعیتبهافراد نسبتبودنتفاوتبیشاهدماونکندکاريکسعمل هیچ

است.شدهررسیبهمدیگرياندازهاياز چشماجتماعیتفاوتیبی
قرارتوجهموردسیاسیاز منظرغالباًاجتماعی،تفاوتیبیبابدرپژوهشيپیشینه

همبستگی میانمستقیميرابطهنشانگردر آفریقاهاپژوهشينتیجه.استگرفته
پایتختدرپژوهشیدر،)1975(1چنانکه روس.استبودهقومیتبارابطهدرتفاوتیبی

هايگروهخردهرا مختصاتسیاسیواجتماعیمسائلبهتفاوتیبیاصلیعلتکنیا،کشور
.استکردهاستنتاجقومی

1 Ross
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اجتماعی و رفتاريطبقه:در پژوهشی با عنوان،)1991(1ون اسنیپنبرگ و استچیپرز
،1985تفاوتی و رادیکالیسم در هلند یک دوره رکود اقتصادي: بیسیاسی در خالل

تفاوتی اد شده ارائه دادند که افزایش بیلیل را در باب جامعه یمحققان هلندي این تح
از رکود اقتصادي اجتماعی، ما به ازاي اعتراض سیاسی عظیم طبقاتی است که به شدت 

اي است که درسازي در این باب پدیدههاي مستحکماند و سیاستاخیر ضربه خورده
تبیینبرايراالگوییرفته است آنهاگهلند مورد غفلت قراريهاي اجتماعی جامعهپژوهش

کرده،طراحیهلند1980يدههاواسطدرپایینطبقاتافرادمیاندرسیاسیتفاوتیبی
رکوددورهاینخاللدرکهآنهاهايانگیزهبرايتبیینیالگويیکطراحیبهحالعیندر

تحلیلهاينتیجهمطالعه،ایندر. اندنمودهاقداماندبودهمتمایلسیاسیرفتاربههنوز
.دادمیافزایشرابیشترهنجاريبیاحتمالبودمحروميطبقهیکنشانگرکهشاخصی

پژوهشایندیگر،ازسوي. بودشدهباالترسیاسیتفاوتیبیموجبهنجاريبیهمچنین،
.استشدهسیاسیتفاوتیبیکاهشباعثآموزشکهدادمینشان

میانيرابطهبررسیبهآمریکايمتحدهایاالتدرپژوهشیدر،)1992(2گنس
مسائلپیگیريبهافراديعالقهکاهشبهتوجهباوپرداختهتفاوتیبیوسیاسیمشارکت
استکردهمعرفیکشورایندرمهمايمسئلهعنوانبهراتفاوتیخود، بیيجامعهسیاسی

اجتماعی،بیگانگیناتوانی،وسستیاحساسمانندمتغیرهاي مهمیباارتباطدرراآنو
اینازموارديوفرديهايانگیزهوتعلق اجتماعیکاهشاجتماعی،نظامازنارضایتی

کهگرددمیبیشترجامعهدرتفاوتی زمانیبیاستمعتقدودادهقراربررسیموردقبیل
.باشندداشتهبیشتريکیفیوکمیفراوانیمتغیرها،این

ومؤثرعواملشهر پکنمردمسیاسیتفاوتیبیسنجشعنوانباريدر پژوهش دیگ
اثربخشی، احساساجتماعی،رضایتمانندو مستقلايزمینهگوناگونمتغیرهاياثر

موردسیاسیتفاوتیبیرويسیاسی برـ حزبیوابستگیوشغلیـ اجتماعیموقعیت
بودهاین متغیرهامیاندارمعنیيهرابطوجودازحاکیحاصلهنتایج. گرفتقراربررسی

).3،1999زانگواست (چن
محقق کشور عربستان سعودي انجام شد،آسیا و دريقارهدر پژوهش دیگري که در

تفاوتی ي بیلهمسأ،ي مذکورجامعهشهروندان درمیان بوروکراسی ويبررسی رابطهدر

1 Van Snippenburg Scheepers
2 Gans
3 Chen & Zhong
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المیز(دادتبیین قراررد تحلیل وهاي توسعه موعنوان مانعی در جهت برنامهعمومی را به
).2001جاجی،

تفاوتیبیوسیاسیگرایشدالیل: عنوانباتحقیقیکدر، )2012سرفراز و احمد (
يعالقهمختلف برايدالیلبررسیبهبودکیفیايمطالعهیککه،دانشجویانمیاندر

از جوانانبعضیچراینکهدرك امنظوربههادانشجویان دانشگاهمیانتفاوتیبیوسیاسی
و تحلیلاند تجزیهشدهمتمرکزاندتفاوتدیگر بیبعضیومندعالقهسیاسینظامبهنسبت
نظامکه درکردندموافقتآراءاتفاقبهکنندگانشرکتيچه همهاگرکهدهدمینشان

دگاهدییکبودندسیاستبهعالقمندکنندگانی کهشرکتامادارد.وجودنقصسیاسی
دروبیاورندتغییر بوجودسیاستدردخالتطریقازکهاینآنوبینانه داشتندخوش
نتیجهو درداشتندسیاستبهنسبتبدبیننظرنقطهیکبودند بیشترتفاوتبیکهافرادي

بهتوجهبدونکهداشتنداینبراعتقادوشده بودایجادشدهآموختهدرماندگیاحساس
.دیدندمیثمربیراخودتالشتمامدهندمیآنچه انجام

سال با عقاید 18-30پژوهشی کیفی در استرالیا در بین جوانان ،)2014(1مانینگ
د درگیري و خويسیاسی متفاوت و از انواع طیف سیاسی انجام داده است عنوان مقاله

ورد هاي اخیر در مبررسی نگرانیاست و در آن بهساالنمشارکت سیاسی در بزرگ
ساز پردازد در این مقاله عوامل زمینهتفاوتی جوانان و عدم مشارکت در سیاست میبی
تفاوتی سیاسی شامل انگیزش خشک لیبرالی به یک حزب سیاسی، نقش مهم دوستان و بی

خانواده در پرورش و حفظ تعهدات سیاسی و همچنین احساس ذهنی از خود بیگانگی، 
عنوان معیارهاي اجتماعی و روانی بر رفتار یاسی کم بهی، بدبینی و اثربخشی ستوجهبی

.استدالل شده است

پژوهشمبانی نظري
مفهومیمدلدرزیملووبرمارکس،دورکیم،مانندکالسیکشناسانجامعهچهاگر

مبادرتاجتماعی،تفاوتیبیجدیدبکارگیري مفهومدرخودتئوریکیرویکردهايو
تبیینبهاجتماعیبیگانگیتعبیرباغالباًوتلویحیومستقیمغیرطوربهولیاند،نورزیده

اند.آن پرداخته

1 Manning
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چیرگیتحتهاانسانآندرکهشودمیاطالقوضعیبهبیگانگیمارکسنظراز
برابرشاندربیگانههايقدرتهمچوننیروهااینوگیرندمیقرارشانخود آفریدهنیروهاي

اقتصادتاگرفتهدینازداريسرمایهيجامعهيعمدهنهادهايکس،نظر ماربه.ایستندمی
همکارينیازمندخودبقايبرايهاانسان.اندشدهبیگانگیخودازدچارهمگیسیاسی
همبهنسبتهاانسانواستشدهخردطبیعیداري همکاريسرمایهنظامدرولیهستند
اهمیتی،بیپوچی،بیگانگی،ایننتایجنند،کار کیکدیگرکنارمجبورندولیاندغریبه

شکلبهسادهبیشوکماز سطوحاجتماعیهايآسیبانواعنهایتدرواعتماديبی
توانمیبنابراینجنایت استوسنگینهايجرمبهارتکابعمیقسطوحتاافسردگی

).1382دانست (توسلی، مارکسنظرمدبیگانگینهایینتایجازراتفاوتیبی
همان قفس آهنینی است که به داريسرمایهنظامدردناكدستاوردهايوبرنظراز

انزوايهايصورتانواعسرانجاموهاو هیپیژولیدگانها،پانکها،نهیلیسترشد روزافزون
).31-32: 1382شود (توسلی،منجر میاجتماعی

دنیايیِفردگرایوومیکآنوضعیتدلیلبهمدرنجهانبهانتقاديرویکردبادورکیم
يجامعهاجتماعیانسجامعدمبرايشاخصیراتفاوتیو بیافراطییفردگرایصنعتی،

جهتايو حرفهشغلیهايسازماناجتماعیِتقسیم کاربرامیدوارانهوي.دانستمیمدرن
یفردگرایتفکیکبادورکیم.بودکردهتکیهگرایانهجمعروحواجتماعیمجددانسجام
برکارتقسیمازناشیفردگراییبااجتماعوفردمیانگسیختگی پیوندازمنتجافراطی
ازنوعایندرزعم دورکیمبه.کردمیتأکیدجامعهدرافراطییفردگرایبودنشرومذموم
منافعترجیحوگردیدهتضعیفسیاسیـ اجتماعیهنجارهايبهفردالتزامی،فردگرای
).1387:411گراید (دورکیم،میبه آنومیمعیجمنافعبرفردي

افرادالتزامواجتماعیهنجارهاينفوذافولوضعیتبههنجاريبیدورکیم،نظردر
شود میاطالقمنافعبرفرديمنافعترجیحباهمراهسیاسیـ اجتماعیهنجارهايبه

قوانین،بهاجتماعیالتزامفقداندلیلبهافرادوضعیتایندر؛)411: 1387(دورکیم،
دچاروهستندخودهايانتخاببراياخالقیراهنمايومالكفاقدو قواعد،هنجارها
گردند میروانیاختالتنهایتو درسرخوردگییأس،سردرگمی،تشویش،احساس
وخودآرزوهايبینتوانندمیبه سختیافرادآنومیکوضعیت) در36: 1382(توسلی،
درعضویتازراممکن خودنهایتدروآورندپدیدسازگاريجامعه،ضمتناقانتظارات

).1373:50برکنار دارند (ستوده،جامعه
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کاهشواجتماعیهنجارهايباتطابقعدموناهماهنگصورتبهفردگراییتجلی
.شودمیاجتماعیهنجارهايازجدایی فردوبیگانگیخودازپیدایشباعثهمبستگی،

ـ اجتماعیهنجارهايبهافرادالتزامتضعیفموجبخودخواهانهیاافراطیفردگرایی
قدرتیبیوپوچیناهنجاري،نوعیباعثدرونیاختالالتیباهمراهحالتیو چنینسیاسی

فردمباردتامکانحالتیچنیندر؛)411: 1378شود (دورکیم،مینهایتا آنومیگردد،می
).1370:58دارد (محسنی تبریزي،وجودجامعهازیتعضوخلعونابهنجاررفتاربه

بیانعینی)(فرهنگزندگیوذهنی)شکل (فرهنگقالبدرزیملتحلیلیالگوي
شد (کرایب، خواهدجامعهآندرسبب بیگانگیذهنیبرعینیفرهنگچیرگیکهداردمی

شهرها،النکدرمردمزندگیبارابیگانگیظهورونمودزیمل.)468-265: 1382
اجتماعیدلزدگینهایتاًواجتماعیانزوايذهنی،روحبرعینیرواجيغلبهفردگرایی،

دررایکسانیالگويمدرنجوامعدرمردماستمعتقدوي.استدادهقرارارزیابیمورد
وابستهباهمزماناجتماعی،روابطایجادحالتایندر.ندارندگروهی خودهايوابستگی

شود،میفراهمنیزظهور فردگراییبرايزمینهلذا.شودمیچندگانهها،گروهبهدفرشدن
در.شودمیهمراهتضادباگروهیهايوابستگیازبسیارينیز،فردگراییبروزحینالبته
:1989(ترنر و اتال،شودمیظاهرقدرتیبیوانزوااحساسشکلبهدیدگاه بیگانگیاین

260 -259.(
اجتماعیـ شناختیروانمفهومیکند همدلییز مفهموم همدلی را بیان میلرنر ن

دركمنظوربهودیگرانبادر جهت ارتباطاز: اقدامیاستعبارتتعریفبهبناواست
او (کازنو،هايو تواناییحدودبینیپیشجهتدرودیگرفردیکعنوانبهیادیگرمن

اساسیفرضاستگرفتهکاربهمشارکتسنجشبراي1لرنررامفهوماین.)1365:135
در صرفاًدادن،قراربه جاي دیگرانراخودتواناییمعنیبههمدلیکهاستاینلرنر

).162: 1380است (مسعودنیا،توجهقابلانسانیمشارکتکهدهدمیرخجوامعی
و انتقالحالدر،سنتی: کندمیتقسیمدستهسهبهگرایشمبنايبرراهاانسانلرنر

.استجومشارکتباالییمیزانبهکهنوگراستانساناینکهشودمیمتذکرسپس.نوگرا
فکرطرزهمدلی،جمعی،ارتباطوسایلشهرنشینی،سواد،ازبرخوردارنوگرااو انساننظراز
؛1381غفاري،و(ازکیااستزاهدانهغیربینشوجوییمشارکتنه محلی،وجهانیدیدو

شهرنشینی،سواد،جملهازمستقلیمتغیرهايلرنرطور خالصهبه.)1380مسعودنیا،
نماید.را تبیینمشارکتتاگیردمیکاربهرا... وجمعیهايتشکلرسانه،ازاستفاده

1 D. Lerner
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جامعهافرادمشارکتمیزانبرمؤثرعواملازیکینیزاقتصاديکمبودهايوفقر
شدهانجاماجتماعیپایینطبقاتسکونتمحلدرکههاژوهشپبرخی.شودشناخته می

راتريضعیفموقعیتاقتصاديـ اجتماعیپایگاهنظرنقطهازافرادهر قدرکهدادهنشان
.داشتخواهندجامعهدرجویانهمشارکتدرگیريانواعرا بهکمتريگرایشباشنددارا

درافرادکهاستاینبهقائلاجتماعیاوتیتفبیيمسئلهتبییندراسترلیننظريدیدگاه
آرزوهايبهدستیابیوهارقابتدرو ناکامیناتوانیدلیلبهشدناجتماعیفرآیندطی

شوند میتفاوتیبیجملهازاجتماعیواقتصادياموراتدرسرخوردگیدچاراقتصادي
).161: 1380(مسعودنیا، 
تفاوتی را ناشی از ساختار دوستی و بیعشهري، نويطور اندیشمندان حوزههمین

تر دیگر، با افزایش جمعیت و پیچیدهعبارت. بهدانندهاي محیطی آن میشهري و ویژگی
رسانی و هاي اضطراري و کمکجتماعی تمایل به مداخله در وضعیتشدن روابط ا

).1388تفاوتی افزایش یافته است (احمدي،دوستی کاهش یافته، تمایل به بینوع
اجتماعی،ساختارهاياستکوشیدهبیگانگی،مفهومازگرفتنکمکبانیزسیمن

بهقادرانساندر آنکهبداندشرایطیایجادمسئولراجدیدسیاسی جامعهواقتصادي
.نیستخودرفتارهايواعمالنتایجوکنترل عواقبچگونگیونحوهفراگیري

استايبگونهپاداش اجتماعیسیستمبرجامعهمدیریتوکنترلينحوهاز طرفی
درکند وبرقرارتواندنمیجامعهازپاداش ماخوذهورفتار خودبینراارتباطیفردکه

کنشیبهرااووگرددمیفرد مستولیبربیگانگیاحساسکهاستوضعیتیچنین
ی تبریزي،دهد (محسنسوق میجامعهمقابلدرآمیزخشونتومنفعالنه، ناسازگارانه

1383 :152.(
وکردهبیانخودمقاالتازدر یکیرامعروفیبنديطبقه،1سیمنراستا،همیندر

متغیرهااینیک ازهرواستبرشمردهمؤثرانسانکردنبیگانهرا درمتغیرششآن،در
.مؤثرندبیگانگیبروزدردیگربا متغیرهايارتباطدریاتنهاییبه

هايوضعیتدرکندمیفرد احساسکهشودمیاطالقحالتیبه2قدرتیبیاحساس
برتواندیعنی نمینیستتأثیرگذاردیگرانبامتقابلهايدر کنشواجتماعیمختلف
).1373:224بگذارد (ستوده،تأثیرخوداجتماعیمحیط

1 Seeman
2 powerlessness
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عنوانباتوانمیرامفهوم بیگانگیيعمدهحالتدومین:1معناییبیاحساس
براي انتخابراهنماییهیچکندمیاحساسفردحالت،اینکرد؛ درتعریفمعناییبی

درتواندنمیوشودمیتردیدودچار ابهامبنابریننداردخوديعقیدهوسلوك
وفقجامعهدرموجوداجتماعیـفرهنگیاستانداردهايباراخوديگیري، عقیدهتصمیم

).97: 1375دهد (محسنی تبریزي،
اقتباسآنومیبهراجعدورکیماز توصیفبیگانگیازحالتاین:2هنجاريبیاحساس

داللتوضعیتیبرهنجاريبیدیگر،بیانبهدارد؛توجههنجاريبیبه شرایطواستشده
شکسته شدههمدربخشدمینظمرافرديسلوكکههنجارهاي اجتماعیآن،درکهدارد

).412: 1378است (کوزر و روزنبرگ، دادهدستازقاعدهعنوانبهراخودتأثیریا
هاارزشباکندمیاحساسکه فردشودمیگفتهحالتیبه:3اجتماعیانزواياحساس

ازخواهدو میکندمیتنهاییاحساسشخصیعنیاست؛شدهجامعه بیگانههنجارهايو
گریزد،میاصطالحبهیاکندمیگیريکنارهاز جامعهکهفردي.کندگیريکنارهدیگران

روابطاینتواندنمیچونواعتقادي نداردجامعهکارکرديهايشیوهبهکهبدین معناست
بهراانفعالیاین حالتفرد،استممکن.کندمیاختیارگیريکنارهنفی کندراهاهدفو

الك در،کردهرهاراخویشاجتماعیزندگیهايهدفيهمهودهدتعمیمچیزهمه
).245: 1373رود (ستوده،فروخود

وهاعالقهواقعی،احساسبهشخص نسبتکهشودمیگفتهحالتیبه:4بیزاريخود
چنیندرکند؛بیگانگی میاحساسخودبهنسبتکلیطوربهوشودبیگانه میباورهایش
چیزآنخودخاطربهچیزهیچازاوزیراشودجدا میخویشخویشتنازشخصوضعیتی،
بدونکندمیکارکهاستحالت فرديبیگانگیازنوعایندیگر،عبارتبه.بردلذت نمی

کندمیارضاراکه اوهاییفعالیتانجامدرفردیاگرددواقفخودواقعی کارارزشبهآنکه
تولیدوابداعبرايراالزمفرصتوبختفردچنین حالتی،در.کندمیاحساسناتوانی

روابطازانزجاراحساسدربه نوعیونداردسازدخرسندوراضیرااوکهمحصولی
).246: 1373(ستوده، شودمیدچارخودازبیزاريبهواستتولید گرفتاراجتماعی
اهدافیوباورهابهفرد نسبتآنطیکهاستاحساسیسیمننظرازفرهنگیتنفر

به.دارداعتقاد نازلیباشد،میاجتماعیپاداشارايدوخاص ارزشمنديجامعهیکدرکه

1 meaninglessness
2 normlessness
3 social isolation
4 self-estrangement
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احساس،چنینیکدارايفردنظردرباشدمیارزشمردم باسایرنزددرکهآنچهعبارتی
.)788: 1959باشد (سیمن،میکمتريارزشدارايیاارزشبی

مفاهیمازکدامهیچشایدگوناگون خودآگاهیهايجنبهمیاندراستمعتقد1باندورا
تعریفدرخوداثربخشی.نباشدمؤثرانسانیيروزمرهزندگیدرخود اثربخشیياندازهبه

بهیا رسیدنکاریکدرموفقیتدرفردیکمتصورمعناي انتظاراتبهآنشناختیروان
کهاستذهنیفرایندیکنابرین. باستهاي فرديفعالیتطریقازارزشمندنتیجهیک

بینیپیشوآنبهبراي رسیدنالزمهايتواناییوتالشبرآورددف،هشامل شناسایی
).1986:390بندورا، (شودمیآنينتیجه

معانیجملگیکهنداشتن،ییا کارای)اثرگذاري(نبودناثربخشقدرتی،بیاحساس
.دهدمیرا تشکیل"نبودناثربخشپذیريجامعه"بریهاینظریهدارد مبنايرامترادفی

عواملاز جملهراجامعهدرتدریجیو تجاربشدناجتماعیجریانساسولنانکهچ
جامعهافرادقدراست هرمعتقدوکردهمعرفیافراداجتماعیمردگیدلسرخوردگی و

احتمال کنند،تجربهراسیاسیاجتماعیدر فرایندهاياثربخشیعدمازباالییسطح
دارد (محسنی وجوداجتماعیمسائلازگانگیبیواجتماعیتفاوتیبیبرايبیشتري
). 6: 1390تبریزي،

داردمیبیاناجتماعیتفاوتیبیتبییندر،)1938مرتن (2ساختاريفشارينظریه
هايپایگاهوهانقشصحیحکارکردعدمازناشیجامعهنظام گسیختگیمختلفاشکالکه

نباشندجامعهاهدافخود و واهدافکشفبهقادرافرادگرددمیسببکهاستاجتماعی
).1968:41(مرتن،

وقبول جامعهمورداهدافافرادآندرکهداندمیوضعیتیحاصلراتفاوتیبیمرتن
موقعیتیبافردحالتایندر.)23: 1387پور،(رفیعپذیرندنمیراآنهابهنیلوسایل

عدمبهمجبورراخوداخالقیرظنازفردسویکازآنطیکهشودمیروبرومتناقض
ناکامی،احساسبیند،نمیمتصوررادیگريراهچونوبیندمیقانونیغیرابزارازاستفاده

باراخودگریز،کاروسازازگیريبهرهبانهایتدروشودمیشکستسپسوسرخوردگی
.)1968:41مرتن،(سازدمینمایانگرتفاوتیبیوانزواگرایی

1 Bandura
2 structural strain theory
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يمسألهبهسازمانی)(بی3اجتماعیگسیختگینظامنظریهطرحبا2تامسو1انیکیزن
وهنجارهاضعفازناشیرانظام گسیختگیآنها.کردنداشارهتفاوتیبیوهنجارهاضعف

نظام استمعتقد4فرسرابرت.اندکردهتعریفجامعهرفتارهايوهانقشبرنظارت
داردشدنپدیدارقابلیتجامعه)تاخانواده(ازجتماعیاهايسیستمتمامدرگسیختگی

صحیحکارکردو عدماجتماعیپیوستگی سازمانرفتنبینازیاخوردنهمبراثربرکه
.)1382آید (توسلی،میوجودبههانقش

پژوهشهاي هفرضی
و با در نظر گرفتن نظریات پژوهشنظريمبانیوپیشینهبررسیوتحلیلاساسبر
باشند.به شرح زیر میهاي، مرتن، سیمن، زنانکی وتامس و استرلین فرضیهدورکیم
.تفاوتی دانشجویان بر حسب جنسیت تفاوت وجود داردبین میزان بی-1
.هل تفاوت وجود داردتفاوتی دانشجویان بر حسب وضعیت تأبین میزان بی-2
.تفاوتی اجتماعی دانشجویان رابطه وجود داردن بیبین میزان درآمد و میزا-3
.تفاوتی اجتماعی دانشجویان رابطه وجود داردهنجاري و میزان بیبین احساس بی-4
.تفاوتی اجتماعی دانشجویان رابطه وجود داردبین اثربخشی اجتماعی و میزان بی-5
.د داردتفاوتی دانشجویان بر حسب دانشگاه تفاوت وجوبین میزان بی- 6

گیرينمونهحجم نمونه و شیوه
باشد،هاي اصفهان و یزد میین تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاهآماري در ايجامعه

باشد.نفر می26216که مجموع کل دانشجویان 
ايطبقهيگیرنمونه. ستادهبومتناسبايطبقهتحقیقینادرينمونهگیريهشیو

اءجزاازودهنبومتجانسوهمگنساختدارايريماآيجامعهکهرودمیرکابهقتیو
کهدشوتقسیمطبقاتیبهجامعهمیبایستارديموچنیندر. باشدهشدتشکیلنگوناگو

ي جامعهیکرت(بصوطبقههرازسپسوباشندمتجانسیساختداراينهاآازیکهر

1 F. Znaniecki
2 Thomas
3 social disorganization
4 R. Forss
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طبقههردرنمونهادتعد،متناسبايطبقهينمونهگیردر.گرفتنمونهیکص)خاريماآ
).389: 1387ر،پوفیع(رستاريماآيجامعهکلدرطبقهآننسبتيازهندابه

هاي اساسی هر تحقیق پیمایشی است. براي تعیین برآورد حجم نمونه یکی قسمت
سطح اطمینان و 05/0حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است و با دقت برآورد

اي متناسب نمونه بهگیري طبقهبا توجه به روش نمونه.نفر محاسبه گردید379درصد 95
ها در حد امکان با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند ي انتخاب شد که زیر گروهاگونه

، در نمونه نیز حضور یابند بر همین اساس دانشجویان بر اساس دانشگاه محل تحصیل
بندي گردیدند و حجم هر گروه متناسب با حجم آن در مقطع تحصیلی گروهجنسیت و 

جامعه انتخاب گردید.

هادادهدآوريگراربزا
برايلیکرتطیفازهاییسنجهباپرسشنامهابزاروپیمایشروشازپژوهشایندر

رواییو2واییمحترواییاز1اعتبارگیرياندازهبراي.استشدهاستفادههادادهگردآوري
است بر این اساس براي شدهاستفادهکرونباخآلفايروشاز4پایاییتعیینبرايو3صوري

محقق ساخته يبخشی اجتماعی از پرسشنامهتفاوتی اجتماعی و اثرتغیرهاي بیسنجش م
طور براي سنجشاستفاده گردیده است همین77/0و 88/0با ضریب پایایی به ترتیب 

استفاده شده است.84/0ي استاندارد با آلفاياز پرسشنامهاريهنجبیاحساس 

هاي پژوهشیافته
نفر 161درصد زن و 5/57نفر از پاسخگویان یعنی 218هاي تحقیق بر اساس یافته
درصد زن 59طور در دانشگاه اصفهان درصد مرد هستند. همین5/42از دانشجویان یعنی 

درصد 9/43درصد زن و 1/56ن درصدها براي دانشگاه یزد درصد مرد هستند و ای41و 
مرد است.

28درصد مجرد و 8/85نفر از دانشجویان یعنی 157طور در دانشگاه اصفهان همین
8/90(نفر178هل هستند و در دانشگاه یزد أدرصد از دانشجویان مت2/14نفر یعنی 

1 validity
2 content validity
3 face validity
4 reliability
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نفر یعنی 335ر هر دو دانشگاه باشند و دهل میدرصد) متأ2/9نفر (18صد) مجرد و در
هل هستند.أدرصد مت6/11نفر یعنی 44درصد دانشجویان مجرد و 4/88

سال و 44ساله هستند و باالترین سن23در دانشگاه اصفهان بیشتر پاسخگویان 
سال است که از میانگین سن 69/23سال و میانگین سن دانشجویان 18کمترین سن 

طور اکثر پاسخگویان در دانشگاه سال) بیشتر است همین76/22(دانشجویان دانشگاه یزد
سال است این میزان براي 18سال و کمترین آن 40ساله هستند و باالنرین سن 20یزد 

44، 23، 21/23مد، بیشترین سن، کمترین سن به ترتیب،کل دانشجویان براي میانگین،
باشد.می18و 

باشنددرآمد یک میلیون تومان در ماه میاراي بیشترین پاسخگویان در هر دانشگاه د
هزار 500و باالترین درآمد در هر دو دانشگاه ده میلیون تومان و کمترین میزان درآمد 

) اندکی 63/1954081(طور میانگین درآمد پاسخگویان دانشگاه یزدهمین؛باشدتومان می
باشد.) می76/2047267(کمتر از میانگین درآمد پاسخگویان دانشگاه اصفهان
در ر دو دانشگاه غیر دانشگاهی است (میزان تحصیالت پدر اکثر پاسخگویان در ه

همچنین میزان تحصیالت ؛درصد)9/66درصد و در دانشگاه یزد 2/67دانشگاه اصفهان 
درصد و در 3/79در دانشگاه اصفهان باشد (ویان نیز غیر دانشگاهی میمادر اکثر پاسخگ

.رصد)د75دانشگاه یزد 
2/53دارند و هنجاري کمیدرصد پاسخگویان احساس بی8/26ان در دانشگاه اصفه
درصد 7/19هنجاري برخوردارند و نیز سطح متوسط احساس بیدرصد پاسخگویان از 

7/32طور در دانشگاه یزد همین،هنجاري دارندخگویان هم سطح زیادي از احساس بیپاس
درصد سطح متوسطی 1/59نجاري پایینی برخوردارند و هدرصد پاسخگویان از احساس بی

هنجاري باالیی دارند براي کل بیدرصد هم احساس2/8هنجاري دارند و از احساس بی
نجاري هدرصد احساس بی5/56هنجاري کم، درصد احساس بی8/29پاسخگویان هم 

ن احساس ؛ همچنین میزان میانگیهنجاري زیاد دارنددرصد احساس بی7/13متوسط، 
هنجاري شد که از میزان میانگین احساس بیبامی21/14هنجاري در دانشگاه اصفهان بی

باشد.بیشتر می89/12در دانشگاه یزد یعنی 
درصد 41دارند و درصد پاسخگویان احساس اثربخشی کمی1/7در دانشگاه اصفهان 

بخشی را در اثردرصد احساس9/51سطح متوسط و پاسخگویان هم احساس اثربخشی در 
،درصد پاسخگویان احساس اثربخشی کم6/4هم سطح زیاد برخوردارند در دانشگاه یزد 

بخشی را در درصد هم احساس اثر9/46متوسط و بخشی در سطحدرصد احساس اثر5/48



97زمستان ،2شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیعهتوسفصلنامه 106

درصد احساس اثربخشی کمی8/5طور براي کل پاسخگویان هم همین؛سطح زیادي دارند
بخشی باالیی درصد هم اثر3/49در سطح متوسط و بخشی حساس اثردرصد ا9/44دارند و 

باشد که میزان می81/17دارند همچنین میزان میانگین اثربخشی در دانشگاه اصفهان 
باشد.) کمتر می11/18میانگین اثربخشی در دانشگاه یزد (

ند دارتفاوتی اجتماعی در سطح کمیدرصد پاسخگویان بی7/55در دانشگاه اصفهان 
5/0شان در سطح متوسط است و فقط تفاوتی اجتماعیرصد پاسخگویان بید8/43و 

درصد 5/75شان در سطح زیاد است در دانشگاه یزد هم اجتماعیتفاوتی درصد بی
شان در تفاوتی اجتماعیدرصد هم بی24و تفاوتی اجتماعی پایینی دارندپاسخگویان بی

تی اجتماعی در سطح زیاد دارند براي کل تفاودرصد بی5/0سطح متوسط و فقط 
تفاوتی اجتماعی در تفاوتی اجتماعی در سطح کم، بیپاسخگویان نیز این ارقام براي بی

3/0درصد و 7/33درصد، 66تفاوتی اجتماعی در سطح زیاد به ترتیب سطح متوسط و بی
باشد.درصد می

.داردوجودتفاوتجنسیتحسببردانشجویانتفاوتیبیمیزانبیناول:يفرضیه
استفاده شده است. tبه منظور بررسی این موضوع با توجه به متغیرها از آزمون 

داري در دانشگاه اصفهان دهد سطح معنینشان می1هاي بدست آمده از جدول یافته
باشد لذا در دانشگاه اصفهان تفاوت معناداري بر می05/0باشد که کمتر از می024/0

) از میانگین 67/75(تفاوتی مردانت وجود دارد و میزان میانگین بیحسب جنسی
107/0داري برابر با است در دانشگاه یزد نیز سطح معنی) بیشتر 36/71تفاوتی زنان (بی
باشد بنابراین در دانشگاه یزد تفاوت معناداري بین زنان و می05/0باشد که بیشتر از می

بیشتر 05/0است که از 907/0داري برابر ه نیز سطح معنادارد براي کل نمونمردان وجود ن
باشد پس در کل نمونه هم تفاوت معناداري بر حسب جنسیت وجود ندارد.می

تفاوتی اجتماعی بر حسب جنسیتمیانگین بیيمقایسهtآزمون: 1جدول
dfsigانحراف معیارمیانگینهاگروهدانشگاه

36/7147/11181024/0زناصفهان 67/7594/13مرد

96/7014/15194107/0زنیزد 55/6799/13مرد

16/7142/13377907/0زنکل 33/715/14مرد
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.تفاوتی اجتماعی و میزان درآمدبین میزان بیيرابطهدوم:يفرضیه
تر شد که بیشبامی503/0داري در دانشگاه اصفهان سطح معنی2با توجه به جدول 

تفاوتی اجتماعی و درآمد داري بین بیمعنیيدار نیست و رابطهاست که معنی05/0از 
05/0اشد که از بمی493/0داري برابر دارد در دانشگاه یزد هم سطح معنیافراد وجود ن

يباشد و در دانشگاه یزد هم به مانند دانشگاه اصفهان رابطهدار نمیبیشتر است و معنا
ندارد براي کل نمونه هم سطح تفاوتی اجتماعی و درآمد افراد وجود بیداري بینمعنی
يدار نیست و رابطهبیشتر است، لذا معنی05/0د که از باشمی878/0داري برابر معنی
تفاوتی اجتماعی و درآمد افراد وجود ندارد.داري بین بیمعنی

تفاوتی اجتماعی با درآمدبیيبررسی رابطه:2جدول 
داريسطح معنیب همبستگیضری

05/0 -503/0
05/0493/0
008/0878/0

.هلأتفاوتی اجتماعی بر حسب وضعیت تمیزان میانگین بیيمقایسهسوم:يفرضیه
داري در دانشگاه اصفهان دهد سطح معنینشان می3هاي بدست آمده از جدولیافته

داري بر دانشگاه اصفهان تفاوت معناباشد لذا درمی05/0باشد که بیشتر از می61/0
181/0داري برابر با طح معنیهل وجود ندارد در دانشگاه یزد نیز سحسب وضعیت تأ

داري بین ن در دانشگاه یزد نیز تفاوت معناباشد بنابرایمی05/0باشد که بیشتر از می
است که از 14/0هالن وجود ندارد براي کل نمونه نیز سطح معناداري برابر أمجردان و مت

هل وجود أداري بر حسب وضعیت تشد پس در کل نمونه هم تفاوت معنابابیشتر می05/0
ندارد.

هلأتفاوتی اجتماعی بر حسب وضعیت تمیانگین بیيمقایسهtآزمون:3جدول
dfsigانحراف معیارمیانگینهاگروهدانشگاه

93/721318161/0مجرداصفهان 31/7469/10هلأمت

02/6962/14194181/0مجردیزد 89/7325/15هلمتأ

85/701437714/0مجردکل 14/7459/12هلأمت
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.تفاوتی اجتماعی رابطه وجود داردو بیهنجاريبیبین میزان احساس چهارم:يفرضیه
هردرهنجاريبیاحساسواجتماعیتفاوتیبیبینکهدهدمینشان6جدولنتایج

همبستگیبهتوجهباوداردوجودمعنادارييرابطهدانشجویانکلدرودانشگاهدو
تفاوتیبییابدمیافزایشهنجارياحساس بیچههریعنیاستمستقیمرابطهاینمثبت

.بالعکسویابدمیافزایشنیزاجتماعی

تفاوتی اجتماعیو بیاحساس آنومیيآزمون همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه:4جدول
داريسطح معنیضریب همبستگیمتغیرهادانشگاه

32/0000/0تفاوتی اجتماعیبیاصفهان هنجارياحساس بی

42/0000/0تفاوتی اجتماعیبییزد هنجارياحساس بی

38/0000/0تفاوتی اجتماعیبیکل هنجارياحساس بی

.تفاوتی اجتماعی رابطه وجود داردثربخشی اجتماعی و بیبین میزان اپنجم:يفرضیه
هردراجتماعیاثربخشیواجتماعیتفاوتیبیبینکهدهدمینشان7جدولنتایج

منفیهمبستگیبهتوجهباوداردوجودمعنادارييرابطهدانشجویانکلدرودانشگاهدو
تفاوتیبییابدافزایشعیاجتمااثربخشیچههریعنیباشدمیمعکوسرابطهاین

اجتماعیتفاوتیبیافزایشموجباجتماعیاثربخشیکاهشویابدمیکاهشاجتماعی
.شودمی

تفاوتی اجتماعیاثربخشی اجتماعی و بیيآزمون همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه:5جدول
داريسطح معنیضریب همبستگیمتغیرهادانشگاه

000/0- 43/0ماعیتفاوتی اجتبیاصفهان اثربخشی اجتماعی

000/0- 57/0تفاوتی اجتماعیبییزد اثربخشی اجتماعی

000/0- 50/0تفاوتی اجتماعیبیکل اثربخشی اجتماعی
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.داردوجودتفاوتدانشگاهحسببردانشجویانتفاوتیبیمیزانبینششم:يفرضیه
. استشدهاستفادهtآزمونازمتغیرهابهتوجهباموضوعاینبررسیمنظوربه

01/0بابرابرداريمعنیسطحکهدهدمینشان8جدولدرآمدهبدستهايیافته
حسببراجتماعیتفاوتیبیمیانگینمیزانبینلذااستکمتر05/0ازکهباشدمی

دراجتماعیوتیتفابیمیانگینمیزاندیگرعبارتبهدارد،وجودمعناداريتفاوتدانشگاه
دراجتماعیتفاوتیبیمیانگینمیزانهمچنیناستمتفاوتیزدواصفهانهايدانشگاه
دانشگاهدرتفاوتیبیمیانگینمیزانبهنسبتبهکهباشدمی13/73برابراصفهاندانشگاه

.باشدمیبیشتر) 46/69(یزد

بر حسب دانشگاهتفاوتی اجتماعی میانگین بیيمقایسهtآزمون:6جدول 
dfsigانحراف معیارمیانگینهاگروهمتغیر مستقل

13/7368/1237701/0اصفهاندانشگاه 46/6971/14یزد

تحلیل چند متغیره
تفاوتی اجتماعی با توجه به متغیرهاي مستقل از رگرسیون چندبراي تبیین بی

سی متغیرها از روش رگرسیون گام به متغیره استفاده شده است. در این روش به منظور برر
(جنس، سن، درآمد، متغیر5از مجموع 7بر اساس جدول.گام استفاده شده است

بخشی ه به مدل رگرسیون، متغیرهاي، اثرهنجاري، اثربخشی اجتماعی) وارد شدبی
را درصد از متغیر وابسته 31اند اند و توانستههنجاري در مدل معنادار شدهاجتماعی، و بی

) و -425/0، 245/0هنجاري و اثربخشی به ترتیب (بتاي بی8تبیین کنند. بر اساس جدول 
.) شده است000/0داري آنها نیز (سطح معنا

اجتماعیتفاوتیبیبرثرؤمعوامليدربارهرگرسیونتحلیلآزموننتایج:7جدول
RR SquareR2FSigنام متغیر

558/0311/0302/067/33000/0متغیرهاي مستقل
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ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون:8جدول
Sig t ضرایب استاندارد شده ضرایب خام متغیر

Beta Std.Error B

000/0 59/20 31/4 63/88 مقدار ثابت
000/0 41/9 - 61/1 - 172/0 425/0 - اثربخشی اجتماعی
000/0 48/5 86/0 157/0 248/0 احساس آنومی

گیريجهبحث و نتی
ترین لوازم تعلق و اعتناي اجتماعی در جامعه، ایجاد فرهنگ گریز از از جمله بنیادي

تفاوتی و حرکت به سوي گسترش حضور، مشارکت و سهیم شدن مردم در انفعال و بی
، تفاوتی در جامعهباشد. در وضعیت بیبه مثابه ارزش و باوري نهادي میسرنوشت خود

يخود را در موضعی انفعالی قرار داده و عالقه،اي اجتماعیهگردمردم در فرايتوده
دهند لذا در قالب واحدهاي ها نشان نمیگیريمیمچندانی به تأثیر نهادن بر وقایع و تص

لذا ؛مانندگیري کلی جمعی ناتوان میی، از اعتماد به نفس و داشتن جهتمنفعل اجتماع
ی در جوامع مدرن مورد توجه ب مهم اجتماععنوان یک آسیتفاوتی، رفتاري است که بهبی

.شناسان قرار گرفته استجامعه
ی وجود ندارد تفاوتی زنان و مردان تفاوتهاي تحقیق بین میزان بیبا توجه به یافته

کنونی که از يباشد. در جامعه)، همسو می1388ها و نتایج احمدي (این نتیجه با یافته
به گذشته بسیار بیشتر شده است الیت زنان نسبت فضاي سنتی خارج شده و حضور و فع

ي اخیر افزایش هاان پسر طی سالطوري که تعداد دانشجویان دختر نسبت به دانشجویبه
یافته، در میزان توجه و مشارکت به مسائل اجتماعی تفاوت چندانی بین زنان و مردان 

حسب پاسخگویان برتفاوتی اجتماعیشود از نتایج دیگر بررسی میزان بیمشاهده نمی
دهد که به لحاظ آماري تفاوت معناداري بین هل آنها بوده است نتایج نشان میوضعیت تأ

تفاوتی اجتماعی وجود ندارد و با نتایج تحقیقاتی که هل بر حسب میزان بیأمجردها و مت
طور میان باشد. همیناند همسو می، انجام داده)1390) و محسنی تبریزي (1388احمدي (

معناداري مشاهده نگردیده است و يتفاوتی اجتماعی هم رابطهمتغیر درآمد و میزان بی
باشد.انجام داده است، همسو می،)1390که محسنی تبریزي (یاین با تحقیق

تفاوتی اري و بیهنجبین احساس بیيهمچنین در این تحقیق به بررسی رابطه
ي کند که در هر دو دانشگاه رابطهمیهاي تحقیق بیانایم یافتهاجتماعی پرداخته

تفاوتی اجتماعی وجود دارد و این هنجاري و بیداري به لحاظ آماري بین احساس بیمعنی
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تفاوتی ، بیهنجاريا که با افزایش یا کاهش احساس بیباشد به این معنرابطه مستقیم می
حقیقاتی که توسط محسنی هاي تیابد. این نتایج با یافتهاهش میاجتماعی هم افزایش یا ک

) 1995و ون اسنیپنبرگ و استچیپرز ()1394نوابخش و میرزاپوري ()، 1390تبریزي (
لوین،سیمن،دورکیم،نظريرویکردهايباهمچنین؛باشداند، همسو میانجام داده

وسازي هنجارهادرونیينظریهزنانیکی،هولندر،ریدلی،ودیلمکتامس،مرتن،پارسونز،
وساززمینههنجاري،بییاآنومیکوضعیت.استمنطبقارزشیتغییريریهنظ

دلیل بهآندرکهاستوضعیتیهنجاريبی.استاجتماعیمختلفمسائليدهندهشکل
بهالتزامروشن،وصریحهنجارهايفقدانآنها،میانتعارضهنجارها،حاکمیتضعف
درتردیدوابهامموجبوضعیتینینچ.یابدمیکاهشاجتماعیواخالقیقواعد
هاي عرصهدرافرادتفاوتیبیواحساسیبینهایتاًوجامعهدرافراداجتماعیهايکنش

موجباجتماعیهايکنشبهالگودهیدرهنجارهاصراحتعدم.شدخواهداجتماعی
برايرازمینهوضعیتیچنین.گرددمیهاي اجتماعیمسئولیتووظائفازافراداجتناب

فراهم اجتماعدرانفعالنهایتاًورفتاردرابهاموسردرگمیگریزي،قانونانگیزگی،بی
ووظائفازافرادتاگرددمیموجباجتماعدرهنجاريبیيتوسعهوگسترش.آوردمی

درشدناجتماعیفرآیندبنديشکل.ورزنداجتنابخودشهرونديیامدنیهايمسئولیت
شخصیتگیريگردد. شکلمیشهرونديوظائفسازيدرونیعدمسببمیکآنووضعیت

ازناشیفقناموتجارب.شدخواهدبازدهدیراجتماعیفعالیتگونههرازمانعغیر مدنی
درافراديفعاالنهوآگاهانهفعالیتمانع ازجامعهدرهنجارهاالگودهیوپشتیبانیعدم

يآیندهووضعیتپیگیرياجتماعی،واقتصاديمفاسد،فروشیگراننابرابري،بامقابله
بهامیدوانگیزهعدمدلیلبهآنومیکوضعیتدرافراد.گرددمی... واجتماعیـ سیاسی

درزمانیوفکريهايهزینهو صرفدرگیريبرايچندانیيعالقهخود،هايکنشنتایج
.ندارندرااجتماعیهايموقعیت

هاي جامعه ن احساس کنند که هنجارها یا ارزشامعه کنشگرازمانی که در یک ج
بر اعمال و رفتار آنها وجود ندارد موجب افزایشاند و معیار مشخصی عمالًتضعیف شده

جامعه است. يهاي جمعی و شرایط و آیندهتفاوتی به کنشتوجهی و بیخود محوري و بی
اند اشاره شده است ، انجام داده)1991طور در تحقیقی که اسنیپنبرگ و استچیپرز (همین
تفاوتی هنجاري و بالطبع آن افزایش بیزایش طبقات محروم موجب افزایش بیکه اف

تفاوتی همچنین استرلین نیز به نقش عوامل اقتصادي در به وجود آمدن بی؛اجتماعی است
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ائل تفاوتی اجتماعی الزم است در جامعه به مساشاره کرده است لذا براي کاهش بی
اقتصادي توجه الزم و کافی شود. 

هاي اصفهان و یزد را تفاوتی اجتماعی در دانشگاهو بیبین اثربخشی اجتماعیيرابطه
دارد که در دانشگاه ان میایم اطالعات تحقیق بیاین تحقیق مورد بررسی قرار دادهنیز در

اري بین اثربخشی معنا داري به لحاظ آمي، دانشگاه یزد و کل نمونه رابطهاصفهان
کند که این رابطه تفاوتی اجتماعی وجود دارد و این اطالعات بیان میاجتماعی و بی

تفاوتی باشد به این معنا زمانی که اثربخشی اجتماعی افزایش پیدا کند بیمعکوس می
کند منجر به کند و زمانی که اثربخشی اجتماعی کاهش پیدا میاجتماعی کاهش پیدا می

تحقیقاتی که ها و نتایجی که در ها با یافتهاین یافتهشود.تفاوتی اجتماعی میافزایش بی
) انجام 2014) و مانینگ (1999)، چن و زانگ (1992، گنس ()1390محسنی تبریزي (

اند همسو است.داده
بی تفاوتی اجتماعی در منفی یا معکوس بین اثربخشی اجتماعی ويهمچنین رابطه

ينظریه»پذیري عدم اثربخشیجامعه«يهاي دال، سیمن، نظریهظریهید نؤاین پژوهش، م
زمانی که افراد حس دارنداست که بیان میدرماندگی آموخته شدهيانگیزه ابزاري، نظریه

کنند تأثیري ندارد، این و مکانی که زندگی میهاي آنها بر ساختار جامعهکنند که کنش
مرور نسبت مسائل مختلف ذهنی خواهد شد و بهيثیري براي آنها ملکهتأاحساس بی

ناتواناجتماعیدرك مسائلدرکنداحساسفردوقتیدر واقعشوند.تفاوت میجامعه بی
یاووجود داردجامعهافرادتوسطروزمسائلمورددراظهار نظرفقداناحساسیااست،

عدماحساسفردنتیجتاً... ودارداتفاق افتادهحوادثرويکمیکنترلکنداحساس
طور همین. شدخواهددر فردتفاوتیبیایجادباعثاحساساینکهکرداثربخشی خواهد

تفاوتی اجتماعی را تبیین کنند و درصد از واریانس بی31متغیرهاي تحقیق توانسته اند که 
بررسی این تحقیقيمابقی این واریانس ناشی از متغیرهایی است که خارج از حوزه

اند.بوده
جانبه و پایدار یک کشور نیاز به همهياند براي توسعهپردازان توسعه بیان داشتهنظریه

اگر کرده است پس عه باالخص قشر تحصیلآحاد جاميتفاوتی کلیهمشارکت و عدم بی
بخشی مناسب در هنجاري باال و عدم احساس اثرقشر دانشگاهی داراي احساس بی

، هاي مختلفتفاوتی شدن او در حوزهد موجب بیتماعی باشهاي گوناگون اجحوزه
شود و یا اي و منفعل میاي تودهگرا و موجب بوجود آمدن جامعههدف، پوچمعنایی، بیبی

طور که سیمن اشاره کرده است دچار انزواي فرهنگی یا جدا افتادگی در بعضی موارد همان
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فرار مغزها اتفاق خواهد افتاد يو یا پدیدهشودیا منزوي میفرهنگی خواهد شد که نهایتاً
با توجه به آنچه گردد. پسو توانمندي او محروم میکه در هر صورت جامعه از کارایی 

هاي عمیق، کاربردي و پژوهشباید به این موضوع توجه بیشتري شود و انجامگفته شد،
یابد.یتی فراوان میاهمتفاوتی اجتماعیبیهاي ها و آسیببراي شناخت ویژگیعلمی
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:منابعفهرست 
ثر ؤاجتماعی و عوامل ميدوستی در روابط روزمرهبررسی نوع". )1388احمدي، سیروس (

.2يدهم، شمارهيشناسی ایران، دورهجامعهي، مجله"بر آن
اپ هیجدهم، چحسین شکرکن،يترجمهشناسی اجتماعی،. روان)1386ارونسون، الیوت (

.تهران: رشد
.کلمه:تهرانتوسعه،شناسیجامعه).1381غالمرضا (غفاري،و مصطفیازکیا،

ي(رابطهآنومیکيمشارکت اجتماعی در شرایط جامعه.)1382توسلی، غالمعباس (
ها و انحرافات اجتماعی با مشارکت اجتماعی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.آسیب
رات نتشااان،تهر، نسانیم اعلودر تحقیق روش بر اي مقدمه.)1381(ضا ردمحم، نیاحافظ
سمت.
ثیر آن در کاهش مشارکت أتفاوتی سیاسی کارگران و تبی.)1384زاده، افشین (حبیب

علوم يکارشناسی ارشد رشتهيدورهينامه، پایانایرانسیاسی آنان در جمهوري اسالمی
تهران واحد مرکزي.سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی

قر پرهام، چاپ سوم، بايترجمهتقسیم کار اجتماعی،يدرباره.)1387امیل (دورکیم،
تهران: نشر مرکز.

.سروش:تهران،اجتماعیآشفتگییاآنومی. )1378(فرامرزپور،رفیع

تهران:چاپ پنجم،،هاي خاص تحقیق در علوم اجتماعی. تکنیک)1387پور، فرامرز (رفیع
انتشار.شرکت سهامی
تهران: انتشارات آواي نور.، روانشناسی اجتماعی.)1373اهللا (ستوده، هدایت
تهران: آواي شناسی اجتماعی، چاپ دوم،اي بر آسیب. مقدمه)1373اهللا (ستوده، هدایت

نور.
بررسی ".)1386سیروس (،کالنتري، صمد؛ ادیبی، مهدي؛ ربانی، رسول و احمدي

يدو ماهنامه،"ثر بر آنؤشهري ایران و عوامل ميدوستی در جامعهنوعتفاوتی وبی
.22يشمارهجدید،يدورهدانشگاه شاهد، سال چهاردهم،

يشناسی، ترجمعههاي بنیادي جامعه). نظریه1378کوزر، لوئیس و برنارد، روزنبرگ (
انتشارت نی.تهران:فرهنگ ارشاد،

انتشاراتيمؤسسهتهران،اسدي،علیيترجمهزیون،تلویقدرت.)1364(ژانکازنو،
.امیرکبیر

.2يعلوم اجتماعی، شمارهيبیگانگی، نامه.)1370محسنی تبریزي، علیرضا (
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ملی: بررسی يبیگانگی، مانعی براي مشارکت و توسعه".)1375محسنی تبریزي، علیرضا (
يپژوهش فرهنگی، شمارهيمه، نا"میان بیگانگی و مشارکت اجتماعی و سیاسیيرابطه

1.
فرهنگی بررسی ـ شناسی بیگانکی اجتماعیآسیب". )1381محسنی تبریزي، علیرضا (
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