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  ي اجتماعيتفاوت يببررسي عوامل مؤثر بر 
 )سال به باالي شهر دزفول 18شهروندان : مورد مطالعه( 

  
   نرگس اميرشيرزاد ،عبدالرضا نواح عبدالحسين نبوي،

  )17/02/93، تاريخ پذيرش 20/05/92تاريخ دريافت (
  

سياسي،  - تفاوتي افراد نسبت به مشاركت اجتماعياعتنايي و بي يبعالقگي،  يب: چكيده
هاي دگرخواهانه و درگيري فعال مدني در مسائل  يتفعالاجتماعي،  هاي يتمسئول

يا  ي اجتماعي مواجه است وا مسألهي است كه يا با ا جامعهاجتماعي، نشانگر انسان و 
اهداف اين پژوهش، بررسي ميزان شيوع و عوامل  .تكامل و توسعه الزم را نيافته است

ي سن و ا نهيزمي اجتماعي و سنجش همبستگي آن با متغيرهاي تفاوت يبمؤثر بر 
بر  ها آنجنس و پنج متغير مستقل به منظور تعيين ميزان اثرگذاري هر يك از 

سال به  18نفر از شهروندان  384ي ا نمونه پيمايش بر روي. ي اجتماعي بودتفاوت يب
 -بين متغيرهاي مستقل پايگاه اجتماعي. انجام شد 1392باالي شهر دزفول در سال 

ناامني، و سرمايه اجتماعي   ي، احساس همدلي، احساسگانگيازخودباقتصادي، احساس 
ه با توجه به نتايج تحليل رگرسيون مشخص شد ك. همبستگي معناداري به دست آمد

ي اجتماعي به وسيله پنج متغير احساس همدلي، احساس تفاوت يبتغييرات % 30 حدود
اقتصادي كه به  -ي، سرمايه اجتماعي، احساس ناامني و پايگاه اجتماعيگانگيازخودب

باشند تبيين ي اجتماعي شهروندان دزفولي ميتفاوت يبترتيب تأثير گذارترين عوامل بر 
 .شده است
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 ازاقتصادي، احساس  -ي اجتماعي، پايگاه اجتماعيتفاوت يب :مفاهيم كليدي
  .ناامني، سرمايه اجتماعي  ي، احساس همدلي، احساسگانگيخودب

 
  مقدمه

ي فردي و جمعي در جهت دخالت در تعيين سرنوشت ها كنشمشاركت اجتماعي، متضمن انواع 
ي همگاني تفاوت يبة امور عمومي است و حوزخود و جامعه، و تأثيرگذاري بر فرايندهاي گوناگون در 

ي اجتماعي مواجه است يا تكامل و ا مسألهي است كه يا با ا جامعهنسبت به اين امر، نشانگر انسان و 
ي ها گروهانسان به مقتضاي اجتماعي بودن خود و پيوندجويي در . توسعه الزم را نيافته است

ماعي، سياسي، اقتصادي و غيره، جايگاه و ي مختلف اجتها عرصهاجتماعي، بدون حضور فعال در 
  .ابدي ينممسئوليت و كاركرد خود را 

سياسي كه فضاي جامعه را به سوي  -تفاوتي اجتماعيكنش همگاني، عملي است در مقابل بي
در ادبيات علوم » متافيزيك حضور«آنچه كه غالباً با تعبير. كشاند يمنوعي انفعال و پذيرندگي صرف 

، به معناي وضعيتي است كه در آن فرد به دليل رشد و تعالي شود يماجتماعي و سياسي از آن ياد 
ي اجتماعي با كنش ورزي فكري و عملي نشان دهد و حتي ها عرصهآگاهي، حضور خود را در 

در نقطه مقابل، اصطالح . را به مثابه يك حق داشته باشد گيري اكثري، توان نه گفتنعليرغم جهت
اعتنا اشاره به مردمي دارد كه نسبت به مسائل جامعه خود بي تفاوت و بي "اكثريت خاموش"

شروط تحقق مطالبات مردم در جامعه، محتوايي از غناي فرهنگ  نيتر مهمدر واقع از جمله . هستند
وتي، به مشاركت و سهيم شدن در سرنوشت خود به مثابه يك تفاعمومي است كه در آن انفعال و بي

  ).6: 1392صداقتي فرد، (سياسي تبديل شده باشد  -ارزش و باور اجتماعي
در جامعه ايران استبداد و ساختارهاي مرتبط با آن در تارو پود انديشه افراد رسوخ كرده و 

در .تفاوت ساخته استبت به جامعه بيرا نس ها آنفرصت مشاركت و فعاليت را از شهروندان گرفته و 
يي براي ايجاد و به فعليت درآمدن اين رفتارها بوده است ها فرصتواقع مقاطع مختلف تاريخ ايران، 
رفتارها به سختي قابل شناسايي  گونه نيا، انباشت مستمري از ها آنكه با وجود ظهور و بروز مقطعي 

عاليم اين . هد فردگرايي منفي و غير عقاليي استامروزه جامعه ايران در ابعاد وسيعي شا. است
 توان يمي ضد سرمايه اجتماعي ها شاخصمالياتي و رشد  ها تقلبي كور ترافيكي، ها گرهبحران را در 

  ).1383خاندوري، (به روشني دريافت 
ي آينده با ايجاد توازن بين منافع خود و ديگران مرتبط ها نسلي اخالقي ها نگرشدر حال كه 

و رشد اخالقي جامعه در گذر از خودخواهي به دگرخواهي و درك صحيح شهروندي معني است 
عمودي از روابط و «كه تلقي  دهد يم، در خصوص جوانان ايراني نتايج تحقيقات نشان شود يم

موقعيت شهروندي، ناآشنايي با حقوق اجتماعي و فرهنگي و نداشتن انتخاب در بازآفريني مدل 
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ذكايي، (مؤثر است  ها آننشيني اجتماعي ن، در تقويت انفعال و احساس حاشيهرفتاري مرجع جوانا
1382 :7.(  

اما . انسان به مشاركت اجتماعي تمايل دارد و داراي توانايي ارائه پيشنهادات كارآمدي است
و از حق شهروندي خود استفاده  برد يمي و فاقد مشاركت به سر تفاوت يبگاهي در يك حالت 

كه مشخص شود چه عواملي اعم از اجتماعي،  شود يماهميت موضوع زماني آشكار  كند ينم
فرهنگي، اقتصادي و يا سياسي بر رفتار مشاركتي مردم تأثيرگذار هستند و اين عوامل چگونه زمينه 

  ). 52: 1391مظلوم خراساني و همكاران، ( كنند يمانفعال را فراهم 
  

  پيشينه پژوهش
  پيشينه داخلي

تفاوتي شهروندان در  يبي شناخت جامعهدر پژوهشي اسنادي با عنوان تبيين ) 1380( مسعودنيا
تفاوتي  يبوي . به كاوشي نظري در مطالعه اين مفهوم پرداخته است "حيات اجتماعي و سياسي

سياسي تعريف  -هاي اجتماعي يتفعالعنوان عدم شركت فعال و عدم مشاركت در  اجتماعي را به
رسد  يمشود ولي به نظر  ينماي جديد تلقي  يدهپدتفاوتي اجتماعي اگرچه  يبكرده و بيان داشته كه 

. گيري افزايش يافته باشد چشم طور بهكه با تحوالت اجتماعي، سياسي و اقتصادي در عصر جديد، 
پردازان را در مورد موضوع  يهنظرو نظريات مرتبط، تبيين خاص هر يك از  آراءوي با بررسي 

. اند داشتهتفاوتي اجتماعي مطرح كرده است كه هر كدام اشاره به متغيري ويژه در رويكرد خود  يب
تفاوتي اجتماعي  يبي عزت نفس و احساس اعتماد را نيز بر شناخت روانهمچنين ايشان متغيرهاي 

 .دانند يماثرگذار 
تفاوتي  يبسنجش ميزان "ي با عنوانپژوهشدر  )84-1383(ي آبادحمداله نادري عباس 

هدف كلي خود  "اجتماعي در بين دانشجويان كارشناسي دانشگاه تبريز و بررسي عوامل مرتبط با آن
تفاوتي اجتماعي و عوامل مرتبط با شدت و حدت اين پديده در بين دانشجويان  يبرا سنجش ميزان 

ة وجود رابطه دهند نشانها  يهفرضحاصل از آزمون نتايج . است كردهبيان  1383كارشناسي در سال 
معنادار بين متغيرهاي اصلي تحقيق يعني بيگانگي، اثربخشي، اعتماد و رضايت اجتماعي به عنوان 

  .باشد يممنزلة متغير وابسته تحقيق  تفاوتي اجتماعي به يبمتغيرهاي مستقل و 
تفاوتي سياسي كارگران و تأثير  يب :ميداني با عنوان  -در پژوهشي اسنادي )1384(حبيب زاده 

، با دو هدف به بررسي موضوع "آن در كاهش مشاركت سياسي آنان در جمهوري اسالمي ايران
  :يادشده پرداخته است

  .شود يم ها آنتفاوتي كارگران كه منجر به كاهش مشاركت سياسي  يبشناسايي علل  -1
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يابي به راهكارهايي كه زمينه افزايش مشاركت سياسي طبقه كارگر را فراهم آورد تا از  دست -2
  .بتوان منافع جامعه كارگري را در پرتو تبديل شدن آن به نيروي انساني مؤثر تأمين نمود آنطريق 
نفري به روش اتفاقي آن بوده است كه  500ي ا نمونهيجة حاصله از پژوهش مذكور با نت

تفاوتي سياسي در طبقه  يبي از علل كه ريشه در موضوعات متفاوت دارند باعث نوعي ا مجموعه
را در پي داشته باشد و  انسانتفاوتي در سطحي نبوده كه نااميدي كامل  يبالبته اين . اند شدهكارگر 

در  انساني سياسي و اجتماعي بيابند اما باعث كاهش مشاركت ها حوزهيا خود را فاقد تأثير در 
 ).88: 1387به نقل از صداقتي فرد، (دگي سياسي شده است زن

ي در جامعه دوست نوعتفاوتي و  يببررسي "در پژوهشي با عنوان) 1386(كالنتري و همكاران 
اي، تعيين ميزان  يسهمقا -، هدف كار خود را در پيمايشي علي"شهري ايران و عوامل مؤثر بر آن

ران، و بررسي ارتباط آن با متغيرهاي همدلي، تفاوتي در جامعه شهري اي يب –يدوست نوع
يج حاصل از اين پژوهش نشان داد اوالً نتا. دادند قرارپاداش مادي  -پذيري و تحليل هزينه  يتمسئول

. اند تفاوت يبدرصد  7/24دوست و  درصد از شهروندان، نوع 3/75ي اضطراري ها حالتدر مواجهه با 
پذيري بيشتر، و  يتمسئولتفاوت داراي همدلي بيشتر،  يبا گروه دوست در مقايسه ب عالوه گروه نوع به

مطالعات پيشين،  نظر گرفتنهاي اين پژوهش و در  يافته بنابر. پاداش كمتر هستند -تحليل هزينه 
پذيري و كاهش هزينه پاداش مادي در بين  يتمسئولنشان داده شد كه با افزايش همدلي، افزايش 

  .تفاوتي را كاهش داد يبرا افزايش و  توان نوعدوستي يمشهروندان 
و با هدف  "موانع مشاركت اجتماعي شهروندان تهراني"در پژوهشي با عنوان) 1386(يزدان پناه 

شناسايي ميزان مشاركت اجتماعي، ابعاد، عمق و دامنه آن و موانع مشاركت، در پژوهشي پيمايشي 
. شاركت بر آن را مورد بررسي قرار دهدسعي كرده است كه ميزان مشاركت اجتماعي و اثر موانع م

دهد ميزان مشاركت اجتماعي رسمي يعني مشاركت داوطلبانه در  يمهاي اين تحقيق نشان  يافته
در  ها مشاركتيردولتي در ميان شهروندان تهراني مورد بررسي در مجموع كمتر و بيشتر غي ها سازمان
همچنين اين . است... ها و يأتهيررسمي مثل كمك به فقرا، شركت در غهاي اجتماعي  يتفعالزمينه 

قدرتي را تجربه كرده و موانع زيادي  يببررسي نشان داد كه اكثر افراد مورد بررسي نابساماني فردي و 
كند كه هر چه  يمدر تحليل نهايي اين تحقيق مشخص . بينند يمرا بر سر راه مشاركت اجتماعي 

بيگانگي و احساس نابساماني فردي بيشتر باشد ميزان مشاركت اجتماعي، يعني قدرتي و  يبميزان 
ين وجود موانع، مخصوصاً موانع چن همشود و  يمة هدفمند افراد در جامعه كمتر آگاهانمشاركت 

  .خانوادگي، اقتصادي، اجتماعي و ارزيابي از اين موانع از طرف افراد بر ميزان مشاركت اثرگذار است
تفاوتي اجتماعي و عوامل مؤثر بر  يبمطالعه "در پژوهشي با عنوان ) 1387-88( صداقتي فرد

تفاوتي در ميان شهروندان تهراني و سنجش همبستگي آن با  يببه شناسايي چگونگي پديده  "آن
دهد بين متغيرهاي مستقل  يمهاي اين تحقيق نشان  يافته. پردازد يمبرخي متغيرهاي اثرگذار 
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ي اجتماعي، رضايت اجتماعي، محروميت نسبي، اثربخش، اعتماد اجتماعي، )آنومي(هنجاري  يب
در . دار وجود دارد يمعنتفاوتي اجتماعي رابطه  يبپاداش و التزام مدني با  -فردگرايي، تحليل هزينه 

تفاوتي اجتماعي به  يبتغييرات در  40/0نتايج حاصل از تحليل چندگانه، مشخص شد كه حدود 
هاي به دست آمده در اين مطالعه،  بر اساس يافته. متغير مستقل قابل تبيين استوسيله مجموع پنج 

تفاوتي اجتماعي در شهروندان تهراني در ميزاني باالتر از حد متوسط  يبتوان استنتاج كرد كه  يم
هنجاري، رضايت  يبترتيب با نوسانات پنج متغير التزام مدني، فردگرايي،  وجود دارد و سطح آن به

  .كند يمعي و محروميت نسبي تغيير اجتما
 

  پيشينه خارجي
وي  .پردازد تفاوتي جامعه مي يبدر پژوهشي به بررسي رابطه ميان بيگانگي و ) 1960( 1دوايت دين

هاي اين  يهفرض. دهد يمبيگانگي را با توجه به برخي متغيرهاي مورد نظر سيمن مورد بررسي قرار 
هنجاري و انزواي اجتماعي به عنوان متغيرهاي  يبقدرتي،  يبتحقيق شامل روابط مثبت ميان 

باشد كه در پايان محقق به اين نتيجه دست  يمتفاوتي سياسي به عنوان متغير وابسته  يبمستقل و 
  .تفاوتي سياسي و بيگانگي وجود دارد يبيافت كه رابطه معنادار ميان 

ميان بيگانگي و مشاركت در رابطه با ي ديگر در افريقا نشانگر رابطه مستقيم همبستگي پژوهش
تفاوتي به  يبدر پژوهشي در پايتخت كشور كنيا، علت اصلي  )1975(قوميت بوده است چنانكه روس 

همچنين مطالعات متعدد . قومي استنتاج كرده است هاي گروهمسائل اجتماعي و سياسي را در خرده 
مطالعات . دهد يمركت و قوميت را نشان ياهان، ارتباط ميان مشاو سديگري در ميان سفيدپوستان 

در اين زمينه نشانگر آن است كه در سطوح مشابه پايگاه اجتماعي، كاركردهاي ) 1989(اروم 
نوعي ابزاري را در جهت  اجتماعي كه مشاركت افراد متعلق به يك قوميت براي كل گروه دارد و به

آورد تأثير بسزايي در  يممي فراهم انسجام و وحدت در يك محيط اجتماعي مخالف با اجتماع قو
 3رنگي م نيز در مطالعه خود دريافت كه سياهاني كه ه 2ماروين اولسن. ميزان مشاركت افراد دارد

رنگي كمتري م هاي قومي كه از ه يسه با ساير گروهمقابيشتري با جامعه سياهان دارند، در  3
  ).154: 1380نقل از مسعودنيا،  به(دهند  يمبرخوردارند نسبت باالتري از مشاركت را نشان 

در پژوهشي در اياالت متحده آمريكا به بررسي رابطه ميان مشاركت ) 1992( 4هربرت گنس
ي افراد به پيگيري مسائل سياسي جامعه خود،  عالقهتفاوتي پرداخته و با توجه به كاهش  يبسياسي و 
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ي مهم در اين كشور معرفي كرده است و آن را در ارتباط با متغيرهاي ا مسئلهتفاوتي را به عنوان  يب
مهمي مانند احساس فتور و ناتواني، بيگانگي اجتماعي، نارضايتي از نظام اجتماعي، كاهش تعلق 

تفاوتي  يبهاي فردي و مواردي از اين قبيل مورد بررسي قرار داده و معتقد است  يزهانگاجتماعي و 
  .گردد كه اين متغيرها، فراواني كمي و كيفي بيشتري داشته باشند يمشتر زماني در جامعه بي

عنوان پژوهش ديگري است كه توسط دو  "تفاوتي سياسي مردم شهر پكن يبعالقه مندي يا "
تفاوتي  يبهدف اين تحقيق بررسي ميزان . انجام شد) Chen&Zhong,1999(محقق چيني 

اي و رضايت اجتماعي،  ينهزماثر متغيرهاي گوناگون  سياسي و عوامل مؤثر بر آن در شهر پكن و
سياسي به عنوان متغيرهاي مستقل  -شغلي و وابستگي حزبي -احساس اثربخشي، موقعيت اجتماعي

داري را ميان اين متغيرها و  يمعنتفاوتي سياسي مورد بررسي قرار گرفتند كه نتايج رابطه  يببر 
يي همچون ميزان عالقه به ها شاخصيري از گ بهرهسياسي با تفاوتي  يب. دهد يممتغير وابسته نشان 

  .شود يممباحث سياسي، توجه كردن به مسائل ملي و تمركز و توجه به مسائل شهري سنجيده 
بررسي رابطه ميان  محقق به) 2001الميزجاجي، (در پژوهش ديگري در كشور عربستان سعودي 

تفاوتي عمومي را به عنوان مانعي در جهت  يبپردازد و  يمبوروكراسي و شهروندان در جامعه مذكور 
نفري  446 يا نمونهاين پژوهش بر روي . دهد يمي توسعه مورد تجزيه و تحليل قرار ها برنامه

تفاوتي عمومي در  يبصورت تصادفي از مردم شهر جده انجام شد و در پايان فرضيه وجود  به
صورت  ان سعي كرده است پيشنهادهاي پژوهش را بهمحقق در پاي. شهروندان اين كشور تأييد شد
عربستان سعودي به عنوان . تفاوتي در اين جامعه مطرح سازد يبراهبردهايي در جهت كاهش 

ثروتمندترين كشور در جهان سوم، انواع خدمات عمومي در سطوح فردي و اجتماعي را به شهروندان 
 به طورتفاوتي شهروندان  يب .يرهو غ ها راه بزرگ، ها دانشگاهكند؛ بيمارستان رايگان، مدارس،  يمعرضه 

به وسيله نظام اداري و  شده عرضهي ها تالشكلي، واقعيتي است كه به عنوان مانعي در راه تمام 
ين مسائل پيش رو در تر مهمدر واقع يكي از . دولتي براي توسعه در اين كشور عمل كرده است

تفاوتي عمومي ذكر شده است كه در اين پژوهش  يبر، توسعه اجتماعي، اقتصادي و آموزشي مزبو
  .مورد آزمون قرار گرفته است

اي كه در رابطه با پيشينه تحقيق قابل ذكر است اين است كه اكثر كارهاي انجام شده  نكته
دهد و  طور كامل پوشش نمي اند كه اين مفهوم را بهتفاوتي اجتماعي در نظر گرفتهابعادي را براي بي

در رابطه با متغيرهاي مستقل . كنندتفاوتي اجتماعي اشاره مييا چند بعد خاص از ابعاد بيبه يك 
تفاوتي اجتماعي نيز بايد ذكر كنيم كه برخي متغيرهاي اثرگذار مانند احساس همدلي، اثرگذار بر بي

ها  به آنتفاوتي اجتماعي كه در مباني نظري مرتبط با بي احساس ناامني و سرمايه اجتماعي با اين
    .انداشاره شده است در اين پژوهش براي نخستين بار مورد آزمون قرار گرفته
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  مباني نظري
 شده گرفته apathiaة كلماين واژه از ريشه . است apathyي انگليسي  واژهي از ا ترجمه 1تفاوتي يب

ي نسبت به تفاوت يبة رواقي براي نشان دادن فالسفة ليوس ي يوناني است و نخستين بار بها واژهكه 
بعدها اين واژه يوناني به زبان فرانسوي برگردانده و . چيزي كه فرد مسئول آن نيست به كار رفته بود

apathie  خوانده شد پس از اين بوده است كه در زبان انگليسي به صورتapathy  وارد گرديد
 ). 10-12: 2001دائره المعارف انديشه دموكراتيك، (

ي بنگريم، تعريف آن تفاوت تفاوت يبز چه زاويه و با چه رويكردي به پديده بسته به اين كه ا
حالتي از نبود احساس دروني و عاطفه، عدم «آن را  3و بنيامين سادوك 2هارولد كاپالن. خواهد كرد

ة آنان در انواع خاصي از گفتكه به اند نمودهتعريف » عالقه و درگيري هيجاني نسبت به محيط خود
) 1380، ايمسعودن ، نقل از1375كاپالن و ديگران، . (شود يماسكيزوفرني و افسردگي مشاهده 

 آن را نوعي احساس انفصال، جدايي و عدم پيوند ذهني) 1985(و كنيستن ) 1988(ميشل 
سياست،  نهادها و ساختارهاي  اجتماعي نظير(ميان فرد و جامعه ) كنشي(و عيني ) شناختي(

تفاوتي را نوعي تصور، همچنين بي) 12محسني تبريزي، كلمه، ش ( خوانندمي...) خانواده، مذهب و 
اند كه از انتظار عدم تأثيرگذاري و تعيين كنندگي رفتار فرد در طرز تلقي يا احساس تعريف كرده
  .)152: 1380، ايمسعودن. (شودها ناشي ميايجاد نتايج يا دستكاري در واقعيت

قرار  4يدوست نوعتفاوتي را در مقابل مفهوم  يبتفاوتي برخي  يبي مفهوم شناخت جامعهدر تعريف 
قرار  6و درگيري 5و برخي ديگر آن را مقابل مفهوم مشاركت). 1386كالنتري و همكاران،( اند داده

مفاهيم معتقد است شايد بهترين راه تعريف اين مفهوم، استفاده از ) 1380(مسعودنيا . دهند يم
تفاوتي يعني عزلت گزيدن و فقدان مشاركت در حد  يب. و درگيري باشد مقابل آن يعني مشاركت

انتظار مشاركت ممكن است از صرف داشتن يك انگيزه سياسي و شركت در انتخابات و رأي دادن، تا 
ي ها هگرو، ها باشگاه، ها سازمانپيوستن به احزاب، . داشتن مناصب حزبي و مردمي را شامل شود

تفاوتي اجتماعي به  يب. شود يمي ديگر مشاركت قلمداد ها شاخصسياسي نيز از  -مختلف اجتماعي
ي نيز مد نظر برخي محققان قرار گرفته شناخت جامعهاي  يدهپدمثابه مفهومي اخالقي و در عين حال 

گانز، ( دنا كردهة اندك يا عدم تعلق در حيات اجتماعي آدميان تعريف عالقكه آن را  است چنان
عالقگي و عدم  يبتفاوتي اجتماعي را مترادف با عزلت گزيني،  يبمحققاني چند نيز ). 185: 1992
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، 1مشاركت افراد در اشكال متعارف اجتماعي معنا كرده و در تحليل خود آن را مقابل عالقه اجتماعي
دث و (اند  دادهي و سياسي قرار شناخت روانهاي اجتماعي،  يتفعالمشاركت اجتماعي، درگيري در 

  ).2: 2000الف، 
هاي اجتماعي و  يتمسئولتفاوتي را عبارت از نداشتن آگاهي، انگيزه، التزام وتعهد مدني،  يبعالئم 

ي سني ها گروهخصوص براي  اين امر، به. اند دانستهشود  يمعمل اجتماعي كه شامل حق انتخاب هم 
  ).2000سالميتز، (سال مشهود است  24تا 18

تفاوتي  يبدر مجموع در اين مطالعه، با توجه به پراكندگي تعاريفي كه در مورد اصطالح 
، آراءدر  و آنچهيري از برآيند معنايي و مفهومي اصطالح يادشده، گ بهرهوجود دارد و با  2اجتماعي

توان  يمشود  يمهاي متنوع دانش انساني استخراج  يطهحپردازان  يهنظرهاي گوناگون  يهنظرتعاريف و 
ة عدم اتصال ذهني واسططي آن، افراد به  كه شود يمتفاوتي اجتماعي به وضعيتي گفته  يب: گفت

عالقگي و  يب، با )همنوعان، نهادها و ساختارهاي اجتماعي(با جامعه ) كنشي(و عيني ) شناختي(
هاي اجتماعي،  يتمسئولسياسي،  -هاي پيرامون از انجام مشاركت اجتماعي يتواقعاعتنايي به  يب

محسني (كنند  يمهاي دگرخواهانه و درگيري فعال و مدني در مسائل اجتماعي پرهيز  يتفعال
  ).8: 1390تبريزي، 

تفاوتي اجتماعي يا مشاركت افراد در توان گفت عوامل متعددي در بروز بيبه طور كلي مي
ها اين اي از نظريهاجتماعي مجموعهتفاوتي ي بيشوند، بنابراين در تبيين پديدهجامعه مؤثر واقع مي

   .وظيفه را بر عهده خواهند داشت
 شناسان روانو  شناسان جامعهبيگانگي سياسي و اجتماعي يكي از مفاهيمي است كه از سوي برخي از 

) پاتولوژيكال(شناسي  يبآسعالقگي اجتماعي سياسي و با صور  يباجتماعي، براي توضيح انفعال و 
 ).96: 1375محسني تبريزي، (سياسي، مورد استفاده قرار گرفته است  - مشاركت اجتماعي

ها تحت چيرگي نيروهاي خود  شود كه در آن انساناز نظر ماركس بيگانگي به وضعي اطالق مي
نظر  به. ايستندهاي بيگانه در برابرشان ميها همچون قدرتگيرند و اين نيروشان قرار ميآفريده

داري از دين گرفته تا اقتصاد سياسي همگي دچار از جامعة سرمايه يهاي عمدهماركس، نهاد
داري ها براي بقاي خود نيازمند همكاري هستند ولي در نظام سرمايه انسان. اندخودبيگانگي شده

اند ولي مجبورند كنار يكديگر كار ها نسبت به هم غريبه همكاري طبيعي خرد شده است و انسان
هاي اجتماعي از  يبآساعتمادي، و در نهايت انواع  يباهميتي،  يبي، پوچي، كنند، نتايج اين بيگانگ

ي سنگين و جنايت ها جرمبيش ساده به شكل افسردگي تا سطوح عميق ارتكاب به  كم وسطوح 
 ).1382توسلي، (تفاوتي را از نتايج نهايي بيگانگي مد نظر ماركس دانست توان بياست بنابراين مي
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است كه به رشد » قفس آهنيني«داري همان دستاوردهاي دردناك نظام سرمايهاز نظر وبر 
ي انزواي اجتماعي منجر ها صورتها و سرانجام انواع  يپيوه، ژوليدگان ها پانكها،  يليستنهروزافزون 

  ). 31و32: 1382توسلي، (شود  يم
آورد  يموجود  ي را بها شدهنگرش بيگانه و انسانيت زدايي ) بوروكراسي(ساالري  يوانداز ديدگاه او 

ي كه از عاطفكه به گفته وبر در جهت حذف عشق، نفرت و همه عناصر صرفاً شخصي، غيرعقالني و 
ي كوچك ماشين ها دنده چرخوي معتقد بود افراد در اين نظام به . كند يمگريزند عمل  يممحاسبه 

ند و اين از يك منظر نوعي ده يمشوند و حس فرديت، خالقيت، آزادي خود را از دست  يمتبديل 
  ).1378بشيريه، . (كند يمتفاوتي را در جامعه تداعي  يب

ي است كه ا وارهكند نيز ناظر بر حيات غيرانساني و شيء  يماز آن ياد  1بيگانگي كه جرج لوكاچ
داري حاكم را مسبب چنين وضعيتي قلمداد كرده و  يهسرمااو نيز . شود يمبر صفات انساني مستولي 

كارل مانهايم بيگانگي را درقالب ). 1378كرايب، (دانست  يما بخش مهمي از مصاديق بيگانگي آن ر
  ).37: 1370محسني تبريزي، (كند احساس فتور، تنهايي و پوچي معرفي مي

، هر چقدر افراد از نظر ميزان احساس عدم اثربخشي و بدبيني نسبت به چيزي 2به نظر ساسول
تفاوتي سازي بيگانگي افراد و بيد، در اين صورت زمينه براي بستريا كسي در سطح بااليي باشن

  ).101-102؛ 2003ساسول، (نسبت به مسائل اجتماعي فراهم خواهد آمد 
ملوين سيمن كوشيده ضمن ارائه تعريفي از مفهوم بيگانگي و مشخص نمودن تيپولوژي آن انواع 

ين صور تر متداولترين و  يجرانظر وي  كه به تظاهرات رفتار بيگانه گونه را در پنج نوع قابل تميز
؛  4محتوايي يبمعناي يا  يباحساس )؛ ب 3قدرتي يباحساس ) الف: كاربرد مفهومي است نشان دهد

يزدان ( 7احساس تنفر يا تنفر از خويشتن)و ه 6احساس انزواي اجتماعي)؛ د 5هنجاري يباحساس )ج
  ).112: 1386پناه، ليال، 

تأثيري عمل  يبه از سوي فرد در قبال متصورعبارت است از احتمال يا انتظار : قدرتي  يباحساس 
خويش و يا تصور اين باور كه رفتار او قادر به تحقق و تعيين نتايج مورد انتظار نبوده و وي را به هدفي كه 

از هوم سيمن معتقد است كه اين مف. كنش او را بر اساس آن تجهيز گرديده است، رهنمون نيست
 ).144: 1381محسني تبريزي، (در ادبيات معاصر كاربرد دارد  آنيگانگي بيش از صور ديگر ب
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اين مؤلفه بيگانگي، با الهام از ديدگاه پژوهشي آدا فينيفتر و ملوين سيمن به : معنايي يباحساس 
اد دچار نوعي معنايي در افراد، نوعي بيگانگي است كه فرد يا افر يب: اين صورت تعريف شده است كه

. بيني كنند يشپيستند نتايج و پيامدهاي رفتار خود و ديگران را نابهام و شك و دودلي شده و قادر 
به عبارتي ترديد در اينكه در مورد معيارهاي مطرح در سطح جامعه، به چه چيزي اعتقاد داشته و يا 

  ).390: 1970فينيفتر، (اعتقاد نداشته باشند 
معنايي،  يبقدرتي و  يبهنجاري، چون احساس  يبعقيده سيمن، احساس به : هنجاري يباحساس 

وضعيتي فكري و ذهني است كه در آن، فرد اين احتمال را به حد مفرطي بر خود مفروض و متصور 
سازند كه مورد تأييد جامعه نيستند  يمي هدف نزديك ها حوزهيي فرد را به ها كنشدارد كه تنها  يم
شود كه هنجارهاي اجتماعي كه  يمگسترش چنين وضعي سبب ). 145: 1381محسني تبريزي، (

شده يا تأكيد خود را به عنوان قاعده رفتار از دست  شكسته درهمبخشند،  يمسلوك فردي را نظم 
گيرد كه به درون خويش پناه برده و بدبينانه همه پيوندهاي لذا فرد در شرايطي قرار مي. بدهند

هاي اه با اين وضعيت، اعتماد اجتماعي كه الزمه آن وجود ضمانتهمر. كنداجتماعي را نفي مي
تري در روابط اجتماعي خواهند داشت باشد كاهش يافته و افراد مشاركت كمهنجاري متقابل مي

زيرا احتمال مورد استثمار قرار گرفتن توسط ديگران هر لحظه وجود دارد در چنين شرايطي 
 - بي اعتنايي و بي عالقگي  نسبت به مشاركت هاي اجتماعيتعهدات افراد كاهش يافته و احساس 

  ).1383: اميركافي(يابد سياسي در افراد افزايش مي
واقعيتي فكري است كه در آن فرد عدم تعلق و وابستگي و انفصال تامه : احساس انزواي اجتماعي

در اين حالت، فرد همچنين داراي اعتقاد و باور . كند يمي مرسوم جامعه احساس ها ارزشاي را با 
آنچه كه از  هر باي و نظام پاداش اجتماعي نيز هست و خود را گذار ارزشنازلي نسبت به سازوكار 

، احساس انزواي اجتماعي از هذا مع. بيند ينميده و همسو عق همنظر جامعه معتبر و ارزشمند است 
اري فرد با زمينه اجتماعي خويش نيست بلكه مبين انفكاك فكري نظر سيمن به مفهوم قابليت سازگ
  .فرد از استانداردهاي فرهنگي است

شود  يمانزواي اجتماعي احساسي تلقي : گويد يمسيمن نيز در تعريف انزواي اجتماعي چنين 
ك و اهداف مطرح در جامعه منف ها ارزشهاي اجتماعي خويش سازگاري نداشته و از  ينهزمكه فرد با 

  ).1959سيمن، (باشد  يم
  

  احساس تنفر يا تنفر از خويشتن
داند و همچون  يمي مورد انتظار آتي ها پاداشة هر رفتار را مبتني بر درجسيمن ميزان و 

ماركس معتقد است كه پاداش منحصراً در خود عمل نهفته نيست بلكه نسبت به كار، امري خارجي 
ان در بسياري از حرف و مشاغل در روابط توليدي خاصي به نظر سيمن، در دنياي صنعتي، انس. است
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او . و توليد فرد را به هدف و تعالي مورد انتظار رهنمون نيستند كار يگردگيرد كه، در آن،  يمقرار 
كه به ارزش واقعي كار خود واقف باشد و از نتايج كار خويش محظوظ و متمتع  كند بدون آن يمكار 
در چنين . رفتن مفهوم واقعي كار و آغاز نفي خود و توليد استنتيجه زوال و از دست . گردد

وضعيتي، فرد از شانس و فرصت الزم براي خلق و توليد محصولي كه او را راضي و خرسند سازد 
-89: 1956، منيس(برخوردار نيست و به نوعي احساس انزجار از روابط اجتماعي توليد گرفتار است 

 ).1381، به نقل از محسني تبريزي، 786
قدرتي، برد احساس بيدر مجموع انساني كه در حالت بيگانگي و نابساماني فردي به سر مي

: 1386يزدان پناه، ليال، (كند مي... ياوري، نارضايتي، سردرگمي، تنهايي و نااميدي، ناتواني، بي
هاي مشاركتها را در خود داشته باشد تمايلي براي رسد انساني كه اين احساسبه نظر مي). 112

  .هاي دگرخواهانه نخواهد داشتهاي اجتماعي و فاليتسياسي، پذيرش مسئوليت -اجتماعي
فقر و كمبودهاي اقتصادي نيز يكي از عوامل مؤثر بر ميزان مشاركت افراد جامعه شناخته 

كه در محل سكونت طبقات پايين اجتماعي انجام شده نشان داده كه هر  ها پژوهشبرخي . شود يم
ي را تر تري را دارا باشند گرايش كم يفضعاقتصادي موقعيت  -افراد از نقطه نظر پايگاه اجتماعي قدر

نقل از صداقتي  1962يل و ريدلي، د مك(يانه در جامعه خواهند داشت جو مشاركتبه انواع درگيري 
گيرد،  يمرار تفاوتي اجتماعي ق يباقتصادي در ارتباطي متقابل با  -پايگاه اجتماعي). 74: 1392فرد، 

اقتصادي پايين به احساس عدم اثرگذاري و بيگانگي و در نهايت  -ي كه پايگاه اجتماعيا گونه به
  .گيرد يمبخشي قرار `تفاوتي خود، متأثر از عدم اثر يبحال،  ينرعشود و د يمتفاوتي منجر  يب

  
  
  
  
 

  
  

  )نقل از همان(اقتصادي در تبيين بي تفاوتي اجتماعي-الگوي فرضي آراء مبتني بر پايگاه اجتماعي) 1(شكل 
  

در نظريه رابرت پارك نزديك است كه  1اي بودن يهحاشزيادي به خصلت  تا حداين مفهوم 
به زعم وي براي چنين فردي، . سياسي بود -عدم مشاركت طبقه فقير در ساختار اجتماعي معتقد به

 
1. Marginality 

احساس عدم 
 اثربخشي

-پايگاه اجتماعي
)پايين(اقتصادي  تفاوتيبي بيگانگي  
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نشيني بر حيات فعاالنه و مشاركت جويانه ارجحيت دارد و لذا از پذيرش مسئوليت يا  يهحاشحيات 
ها و مشكالت  يگرفتارن است كه مسلم آ. جويد يمهاي خاص دوري  يتموقعقرار گرفتن در 

؛ روزنستون، 1979بارنز و كاس، (شود  يماقتصادي شخصي، عموماً مانع از مشاركت شهروندان 
اسكار لوئيس عدم ).1378؛ نقل از هولندر، 1979؛اسكات و آگوك، 1979؛ شلوزمان و وربا، 1982

: توسلي، غالمعباس(ند دا يمهاي فرهنگ فقر  يژگيوين تر مهممشاركت اجتماعي سياسي را از 
طبقات پايين، نسبت به مشاركت در  هاي گروهنويسد  يم) 1963(؛ در اين رابطه، ليپست )88، 1382
ي رسمي كمتر آمادگي داشته، مجالت و كتب كمتري را خوانده، اطالعات كمي در امور ها سازمان

  .ي به سياست ندارندا عالقهطور كلي چندان  گيري شركت كرده و به يرأعمومي داشته، كمتر در 
اقدامي در جهت «: تعريف عبارت است از اجتماعي است و بنا به -يشناخت روانهمدلي مفهومي 

بيني حدود و  يشپعنوان يك فرد ديگر و در جهت  ارتباط با ديگران و به منظور درك من ديگر يا به
  .كار گرفته است مشاركت به براي سنجش 1اين مفهوم را لرنر). 315: 1365كازنو، (» هاي او ييتوانا

جاي ديگران قرار دادن، صرفاً در  فرض اساسي لرنر اين است كه همدلي به معني توانايي خود را به
 2كه باتسن چنان). 162: 1380مسعودنيا، (دهد كه مشاركت انساني قابل توجه است جوامعي رخ مي

ي اضطراري كه طي آن كسي ها حالتنيز معتقد به همدلي است و معتقد است در هنگام مواجهه با 
تفاوت نخواهد بود و  يبكمك نياز دارد اگر فرد ناظر بتواند با فرد نيازمند همدلي كند نسبت به او  به

ينكه مطمئن شود در اين مگر اتفاوتي از كنار صحنه خواهد گذشت  يباگر نتواند همدلي كند با 
، 3ر با طرح مفهوم همدلي و شخصيت انتقاليلرن). 1981باتسون، (آورد  يمصورت منفعتي به دست 

معني اين كه شخص اين توانايي را در خود ببيند كه خود را در جاي ديگري بگذارد، به دنبال  به
او وقتي كه از يك . شناسايي ابعاد رواني و آمادگي ذهني افراد در پذيرش تجدد و نوآوري است

ر شما رئيس جمهور اين كشور بشوي چه كار كند كه اگكشاورز روستايي بالگات تركيه سؤال مي
روستايي مات و مبهوت مانده و هيچ جوابي براي اين پرسش ندارد و در او هيچ نوع . دهيانجام مي

گويد كه چنين چيزي محال است و اگر من آمادگي رواني پذيرش موقعيت جديد وجود ندارد و مي
ن چيزي غيرممكن است، ولي وقتي كه رئيس جمهور تركيه بشوم، خداي روي زمين هستم و چني

پرسد او در همين پرسش را از يك فرد ديگري كه با شهر ارتباط دارد و برخوردار از سواد است، مي
بنابراين در اين فرد دوم . كنم و غيرهكشم، وضعيت آب را درست ميگويد من جاده ميجواب مي

 ).1387و غفاري،  ازكيا(آمادگي رواني و توان همدلي بيشتري وجود دارد  

 
1. D.Lerner 
2. Batson 
3 . Transitional personality 
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سنتي، در حال انتقال و : كندها را بر مبناي بر مبناي گرايش به سه دسته تقسيم ميلرنر انسان 
از نظر او . جو است ميزان بااليي مشاركت شود كه اين انسان نوگراست كه بهسپس متذكر مي. نوگرا

همدلي، طرز فكر و ديد جهاني و نه انسان نوگرا برخوردار از سواد، شهرنشيني، وسايل ارتباط جمعي، 
طور  به). 1380؛ مسعودنيا، 1387ازكيا و غفاري، (محلي، مشاركت جويي و بينش غيرزاهدانه است

... هاي جمعي و خالصه لرنر متغيرهاي مستقلي از جمله سواد، شهرنشيني، استفاده از رسانه، تشكل
  .)163: 1380، مسعودنيا(گيرد تا مشاركت راتبيين نمايدكار مي را به

تواند اثرگذار باشد احساس ناامني تفاوتي اجتماعي در افراد ميمتغير ديگري كه بر احساس بي
تفاوتي اجتماعي الزم است ابتدا به تعاريفي كه از اما در زمينه رابطه احساس ناامني و بي. است

ر داشت اين است كه بين اي كه در اين رابطه بايد در نظنكته. احساس ناامني وجود دارد توجه كرد
توان مفهوم امنيت را به مصونيت از تعرض و  يم.  احساس امنيت و خودامنيت تفاوت وجود دارد

هاي  يآزادحقوق و  تصرف اجباري بدون رضايت و در مورد افراد، به نبود هراس و بيم نسبت به
و خطر مرگ، بيماري،  ها و مصون بودن از تهديد يآزادمشروع و به مخاطره نيفتادن اين حقوق و 

، 1جونز(يرمترقبه و در كل هر عاملي كه آرامش انسان را از بين ببرد، تعريف نمود غفقر و حوادث 
1999 :104-102.( 

احساس مصونيت فرد در مقابل تهديدهايي است : توان چنين تعريف كرد يماحساس امنيت را 
را براي شركت در  افراد ييتواناو  كه از جانب كنشگران دولتي و غيردولتي كه جان، مال، فكر

  ).103: 1384شريفي، (دهد  يماجتماعات دلخواه و يا حفظ اين اجتماعات مورد تهديد قرار 
احساس امنيت مالي به احساس ثابت فرد براي داشتن توانايي مالي و شغل مطمئن درآمدزا 

ور از احساس امنيت جاني، منظ. كردن نيازهاي او را داشته باشد برآوردهاشاره دارد كه قابليت 
اعم از دولتي، (اش در مقابله با تهديدات بيروني  يزندگاحساس فرد براي حفاظت از سالمت 

  .اندازد يماش را به خطر  يسالمتاست كه وجود و كيفيت ) اجتماعي، محيطي و بهداشتي
احزاب ، و ها انجمن، ها گروهاحساس امنيت جمعي، به احساس فرد براي شركت آزادانه در 

اجتماعي  هاي گروهي كه از سوي دولت و يا ديگر ا گونه اشاره دارد، به ها گروهمختلف و نيز حفظ اين 
  .مورد تهديد و يا تبعيض قرار نگيرد

احساس امنيت فكري، اشاره به اين احساس دارد كه فرد بتواند آزادانه و بدون تهديد از سوي 
كه  افكار و نظرات خويش را بيان كند بدون اين) ولتييردغاعم از دولتي و يا (هيچ كنشگر ديگري 

  ).103: همان(مورد توبيخ و تنبيه قرار گيرد 

 
1. Jones 
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در جوامعي كه امنيت و احساس امنيت وجود نداشته باشد، اعتماد نيز پايين : چلبي معتقد است
و ديگران  كند يمزيرا كه نبود امنيت و احساس خطر از جانب ديگران، اعتماد را از افراد سلب . است

مفهوم ناامني . ي هستند كه دائم در پي لطمه زدن و آسيب رساندن به او هستنداو دشمناندر نزد 
تهديد و ناامني به ترس، به (آيند  يمچند كلمه به راحتي در يك دايره معنايي گرد هم  باواسطه

قه امنيتي كنشگران جا كه عل به زعم چلبي آن). اعتمادي يبدلهره، به بي اطميناني، و سرانجام به 
صبغه سياسي به خود گيرد، و ابعاد اجتماعي و فرهنگي آن ضعيف  ها آنبرجسته شود، روابط بين 

كند و همديگر را به صورت  يمگرايانه پيدا  يري افراد نسبت به يكديگر جنبه خاصگ جهتشود،  يم
: چلبي(شود  يمضعيف  ها آنيافته در  يمتعملذا اعتماد اجتماعي . كنند يمدوست و دشمن تعريف 

شود يعني ضعف در اجتماع عام و  يمدر اين شرايط ابعاد اجتماعي نظم اجتماعي ضعيف ). 1375
به  گرا خاصوفاق اجتماعي عام و روابط بين كنشگران در تمام سطوح براساس سوگيري عاطفي و 

متقابل  شوند و به همان نسبت نيز ميزان اعتماد اجتماعي يمصورت دوست و دشمن تعريف 
 ها گروهدر چنين نظمي افراد و . شود يمبرجسته  ها آنيافته، تضعيف گشته و علقه امنيتي  يمتعم

در چنين شرايطي و در غياب طراوت فرهنگي . كنند ينماحساس امنيت مالي، جاني، فكري و جمعي 
سي با محيط گويي به نيازهاي خود اجباراً به صورت حيوانات سيا جهت پاسخ ها انسانو اجتماعي، 

ي كه به بيان هگل ارباب و نوكري است و مالك حق نيز زور است ا رابطهكنند،  يمارتباط برقرار 
دهد و عامل اخير نيز  يماعتمادي را افزايش  يبتهديد به موازات خود  هر نوعبنابراين وجود ). همان(

يدكننده تهدهاي  يطمحهنگامي كه افراد با . شود يميري از تعامالت اجتماعي را موجب گ كناره
عدم اطمينان به : ي مختلفي از خود نشان دهند، از جملهها واكنشمواجه هستند، ممكن است 

هاي روزمره، كاهش  يتفعالي خاص، اخذ تدابير حفاظتي، تغيير ها مكانديگران، دوري جستن از 
اجتماعي را متأثر سازند توانند انزواي  يممسلماً موارد مذكور . .. و ياجتماعهاي  يتفعالمشاركت در 

و گيدنز،  2000:401؛ روس و جانگ،2001:120؛ كلينگ، 110: 2001جانگ و جانسون، (
 )).1383(؛ به نقل از چلبي و اميركافي 1378:97

توان  يمپردازند  يمپردازاني كه به مبحث سرمايه اجتماعي  يهنظريري از آراء مجموعه گ بهرهبا 
در واقع، سرمايه . تفاوتي در جامعه دانست يبزله بستري براي عدم وجود اين سرمايه را به من

شود كه اعتماد در ميان مردم باال باشد، همبستگي اجتماعي شديد  يماجتماعي وقتي باال تلقي 
دوستي و همياري قوي باشد، قانون  باشد، تعهد به منافع اجتماعي وجود داشته باشد، احساس نوع

ومت، قوانين و مجريان آن به ديده حامي و خادم بنگرند نه غاصب حرمت داشته باشد و مردم به حك
ها و مشكالت اجتماعي  يناهنجارتفاوتي حداقل باشد و افراد خود را در  يبحال  يندرع. و ظالم

  ).1384رناني، (مسئول بدانند 
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 هاي يستمسفوكوياما نيز در كتاب پايان نظم، سرمايه اجتماعي را مجموعه هنجارهاي موجود در 
كند كه باعث ارتقاي همكاري اعضاي آن جامعه شده و باعث كاهش سطح  يماجتماعي تعريف 

گردد، وي در جاي ديگر سرمايه اجتماعي را يك نمونه ملموس از  يممبادالت و ارتباطات 
: 1379فوكوياما، (شود  يمكند كه باعث ترويج همكاري بين دو يا چند فرد  يمهنجارهايي تعريف 

وي معتقد است سطوح باالي سرمايه اجتماعي، صداقت و اعتماد، افراد را به انجام كارهاي . )169
   ).105: 1384راد،  يقانع(سازد  يممشاركتي و تعاوني مشتاق 

ي پيوند تعريف كرده كه همكاري ها شبكهمنزلة اعتماد، هنجارها و  پاتنام سرمايه اجتماعي، را به
يجة اين همكاري، انواع متفاوتي از نتكند چنانكه  يممتقابل تسهيل را براي نيل به سود  گران كنش

  ).3: 2000وينتر، ( سود جمعي است
به عقيده آسالنر سرمايه اجتماعي به جاي توجه به منافع فرد به تعهدات افراد نسبت به ديگران و 

تعهدات مدني را به  ، روابط اجتماعي وها ارزشيطة وسيعي درباره حديگرخواهي توجه دارد؛ به طوري كه 
 ها آنكنند و به  يمو روابط اجتماعي مشكالت كنش جمعي مردم را حل  ها ارزشاين . آورد يموجود 
  .)2002تاسي، ( كنند نظر صرفدهند كه از منافع فردي در راستاي خير عمومي  يمامكان 

مايه اجتماعي يري از انديشه كلمن كه به طرح سرگ بهرهچون موليناس با  نظران صاحببرخي از 
پرداخته است معتقدند كه با افزايش سرمايه اجتماعي در يك جامعه مشاركت اجتماعي بسط و گسترش 

نظر موليناس سرمايه اجتماعي محصول  به. دانند يم 1يابد و سرمايه اجتماعي را يك نوع خير همگاني يم
ي عميق تعاملي است كه اعضاي جامعه را به همكاري، تعاون و مشاركت ها شبكههاي اجتماعي و  يتفعال

  ).52: 1386؛ به نقل از غفاري؛ نيازي، 416: 1998موليناس، (كند  يمترغيب 
كند و معتقد هاي كالن اجتماعي ميتئوري سرمايه اجتماعي تحليل خود را متمركز بر ويژگي

كند كه عامل مشاركت و توسعه ر افراد ايجاد ميهاي كالن اجتماعي انگيزشي داست كه اين ويژگي
در افراد سبب عدم ) هااعتماد و شبكة پيوند(بنابراين عدم وجود سرماية اجتماعي . شودجامعه مي

  .شودهاي اجتماعي ميها در فعاليتمشاركت آن
  
  
  
  

  
  )78: 1385موسوي، ( مدل سرمايه اجتماعي) 2(شكل

 
1 . Public Good 

تأثير مثبت سطوح 
 كالن

 مشاركتسرمايه اجتماعي
ي شبكه(سطوح مياني

 )نهادهاي مدني(هاپيوند

 سطوح خرد
 )اعتماد(
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يكديگر، شرط  در زمينه فرهنگ مدني، آلموند و وربا به اين نتيجه دست يافته اند كه اعتماد به
به اعتقاد پاتنام ).  51: صداقتي فرد(اصلي تشكيل روابط ثانوي است كه خود بر مشاركت مؤثر است

دان باشند، احتمال بيشتري وجود دارد كه شهرون تر متراكمي ا جامعهي مدني در ها شبكههر چه 
او شبكه عمومي يا سلسله مراتبي را فاقد برقراري . بتوانند در جهت منافع متقابل همكاري كنند

گمسون،سيلز، مايرون و آلن تورن نيز عوامل ). 1385، شارع پور(داند  يماعتماد و همكاري اجتماعي 
تفاوتي ي بيدهندهكاهشمنزلة عوامل  را به... ها و ها، انجمنرابط يا ميانجي مانند احزاب، اتحاديه

ها و كردههاي داراي پتانسيل باال نظير تحصيلسياسي و افزايش مشاركت در جامعه بويژه گروه
 )1370محسني تبريزي، (اندجوانان مطرح كرده

دهد و هر بنابراين ساختار و شبكه روابط اجتماعي، احساس وفاداري و تعهد افراد را افزايش مي
شود و هر چه كه احساس تر احساس مثبت توليد ميتقابل ايجاد كنند بيشچه كه افراد روابط م

مثبت افزايش يابد همبستگي باال رفته و هر چه همبستگي افزايش پيدا كند، تعهد افراد نيز افزايش 
تفاوتي افراد نسبت به و در طول زمان نيز توليد اعتماد كرده اين شرايط موجب كاهش احساس بي

  .  گرددمياجتماع پيرامون 
  

  هاي پژوهشفرضيه
 .تفاوتي اجتماعي شهروندان رابطه وجود دارد يبرسد بين سرمايه اجتماعي و ميزان  يمبه نظر  .1
  .دار وجود داردتفاوتي اجتماعي شهروندان رابطه معني يبرسد بين احساس ناامني و ميزان  يمبه نظر  .2
تفاوتي اجتماعي شهروندان رابطه  يباقتصادي و ميزان  _رسد بين پايگاه اجتماعي  يمبه نظر  .3

  .دار وجود داردمعني
  تفاوتي اجتماعي شهروندان رابطه  يبرسد بين احساس ازخودبيگانگي و ميزان  يمبه نظر  .4

  .دار وجود داردمعني
دار تفاوتي اجتماعي شهروندان رابطه معني يبرسد بين احساس همدلي و ميزان  يمبه نظر  .5

 .وجود دارد
  

  وهشروش شناسي پژ
  تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها

ة عدم اتصال واسططي آن، افراد به  كه شود يمتفاوتي اجتماعي به وضعيتي گفته  يب:  :متغير وابسته
عالقگي  يب، با )همنوعان، نهادها و ساختارهاي اجتماعي(با جامعه ) كنشي(و عيني ) شناختي(ذهني 

هاي اجتماعي،  يتمسئولسياسي،  -هاي پيرامون از انجام مشاركت اجتماعي يتواقعاعتنايي به  يبو 
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محسني (كنند  يمهاي دگرخواهانه و درگيري فعال و مدني در مسائل اجتماعي پرهيز  يتفعال
  ).8: 1390تبريزي، 

) 1390(تفاوتي اجتماعي از تعريف ارائه شده توسط محسني تبريزي  يببه منظور سنجش 
تفاوتي نسبت  يبمشاركت اجتماعي،  تفاوتي نسبت به يب: قرار زير استفاده شد بعد به مشتمل بر چهار

هاي تفاوتي نسبت به مسئوليت يبتفاوتي نسبت به مشاركت سياسي،  يبهاي دگرخواهانه،  يتفعالبه 
هايي نظير اگر جهت عملياتي نمودن اين ابعاد از مقياسي محقق ساخته متشكل از گويه. اجتماعي

اري بخواهد در هزينه فضاي سبز و ايجاد پارك بازي ولو كوچك در محله ما مشاركت كنيم، شهرد
اگر ببينم فرد معلول يا پير و ناتواني جهت عبور از عرض خيابان مشكل دارد عالقه . خواهم پذيرفت

 .مندم به او كمك كنم، استفاده شده است
  

  متغيرهاي مستقل
  اجتماعي -پايگاه اقتصادي

هاي  يهالدر » ارزش اجتماعيا عوامل ب«است كه افراد يك جامعه از نظر ميزان دارا بودن  منظور اين
ارزش اجتماعي طبقه بندي ا هاي باال افراد غني از عوامل ب يهالطوري كه در  گوناگون قرار گرفته، به

رفيع پور، ( شود يمتر از ميزان دارا بودن اين عوامل كاسته  يينپاهاي  يهالاند و به ترتيب در شده
1378 :163-162.(  
اقتصادي  -در اين پژوهش بعد ذهني و بعد عيني پايگاه اجتماعي: تعريف عملياتي) ب .1
. سنجداقتصادي، وضعيت موجود واقعي فرد را مي –بعد عيني پايگاه اجتماعي. يري شده استگ اندازه

ت، شغل، درآمد خانواده فرد براي تعريف عملياتي بعد عيني پايگاه اجتماعي اقتصادي، ميزان تحصيال
اقتصادي،  -منظور از بعد ذهني پايگاه اجتماعي. و وضعيت مسكن فرد موردپرسش قرار گرفت

گو از جايگاه خود در ساختار اجتماعي از ديدگاه خود اوست  تخمين طبقه اجتماعي يا پنداشت پاسخ
 -عد ذهني پايگاه اجتماعيبه منظور سنجش ب. تواند به عنوان متغير اثرگذار محسوب گردد يمكه 

كند؟  يمگذاري  كنيد جامعه، فعاليت شغلي شما را چگونه ارزش يمهايي مانند فكر اقتصادي از گويه
تان كافي است؟ برگرفته از  يزندگشما به چه ميزان براي هزينه  كنيد درآمد خانواده يمفكر 

  .استفاده گرديده است) 1388(عبدالحسين نبوي 
ي العمل عكسباشد كه كنيستون آن را  يمقدرتي و تنفر از خود  يببيگانگي مبين نوعي احساس 

شود و  يمهاي تاريخي ابراز  يانزكند كه نسبت به تنفرهاي جمعي، فشارهاي اجتماعي و  يمتعريف 
شده و مسير مشخصي را براي خود  خودة جامعطرد  به دنبال آن برخي از اين افراد متمايل به

، بيگانگي اجتماعي احساس يا وضعيتي است كه )133: 2004محسني تبريزي، (دهند  يميل تشك
قدرتي، احساس  يبهر فرد در رابطه با خود، ديگران و جامعه به اشكال گوناگون احساس 



  )سال به باالي شهر دزفول 18شهروندان : مورد مطالعه(ي اجتماعي تفاوت يببررسي عوامل مؤثر بر 

149  

دهد  يمو تنفر از خود بروز  4، تنفر فرهنگي3، انزواي اجتماعي2معنايي يب، احساس 1هنجاري يب
  ).783: 1959سيمن، (

در اين تحقيق، مفهوم از خودبيگانگي، متغير تركيبي مشتمل بر ابعاد پنج گانه : تعريف عملياتي
 تنفر ازمعنايي و احساس  يبهنجاري، احساس  يباحساس انزواي اجتماعي، احساس : سيمن

يي است كه پنج ها معرفيگانگي نيز، حاصل جمع خود بسنجش متغير احساس از  .خويشتن است
 آنچهبه منظور سنجش اين ابعاد از گويه هايي مانند براي رسيدن به . سنجد متغير فوق را مي

تغيير عقيده  آن قدرديگران  چه درست، چه غلط؛. (توانم دست به هر كاري بزنم يمخواهم  يم
ه از كتاب دلبرت برگرفت ...و  كسي اعتماد كرد توان به يمكند كه چگونه  يمتعجب  آدمدهند، كه  يم

 )1969ميلر، (ميلر استفاده شده است 
جاي ديگري گذاشتن و از منظر ديگران به جهان نگريستن  احساس همدلي به معناي خود را به 
توانم خودم  يمراحتي  براي سنجش اين متغير ازگويه هايي مانند به). 224: 1370ساروخاني، (است 

بينم برايم سخت نيست بفهمم چه حالي دارد و  يمتاري را وقتي فرد گرف. را جاي ديگران قرار دهم
 .استفاده شده است... 

احساس مصونيت فرد در مقابل تهديدهايي است : توان چنين تعريف كرد يماحساس امنيت را 
كه از جانب كنشگران دولتي و غيردولتي كه جان، مال، فكر و توانايي افراد را براي شركت در 

  ).103: 1384شريفي، (دهد  يما حفظ اجتماعات مورد تهديد قرار اجتماعات دلخواه و ي
هايي مانندراه رفتن در يك مسير خلوت در شب خطرناك به منظور سنجش اين متغير از گويه

ي گوناگوني تشكيل دهند ها گروهتا براي رسيدن به اهداف خود  آزادندافراد ). امنيت جاني(است 
بر ) (امنيت فكري(توانند افكار و عقايد ما را تحمل كنند  ينمكه كساني وجود دارند ). امنيت جمعي(

 ).1384نامة شريفي،  يانپا  گرفته از
. پيوندها، اعتماد و هنجارهاي اجتماعي از اجزاء اصلي تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي هستند

حاصل (تماعي دنباله ارتباط اج توان يرا م) كلمن(بعضي اجزاء ديگر، مثل قابليت انتقال اطالعات 
به همين ترتيب گاهي اوقات، هنجارهاي اجتماعي را هم به مثابه . به شمار آورد) پيوند و اعتماد

كه در بعضي منابع، شبكه پيوندها،  شود ياند و به همين خاطر مشاهده م جنبه عملي اعتماد دانسته
براي اندازه ). 42: 1385شارع پور، (و اعتماد اجتماعي را اجزاء اصلي سرمايه اجتماعي مي دانند 

  .كنند يم يساز گيري سرمايه اجتماعي، عموماً آن را در سه سطح خُرد، متوسط، و كالن، شاخص

 
1. Normlessness 
2. Meaningless 
3. Social isolation 
4. Cultural estrangement 
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  .ستان و همسايگانشامل روابط بين افراد در عرصه خانواده، دو: سطح خُرد
ها، احزاب و حتي بعضي  ها، باشگاه شامل روابط اجتماعي در عرصه انجمن: سطح متوسط

  ).مثل طايفه و هيأت(سازمانهاي غيررسمي 
  . ..)نظام حقوقي، اقتصادي، سياسي(شامل نهادهاي اجتماعي : سطح كالن

ها، طرز تلقي ،باورهاها، آن قسمت از سرمايه اجتماعي كه كمتر قابل لمس است و به ارزش
ها شامل اين ارزش. باشند يو هنجارهاي اجتماعي اشاره دارد، سرمايه اجتماعي شناختي م هارفتار

باشد و اعتماد، همبستگي و داد و ستد متقابل است كه در بين اعضاي يك اجتماع مشترك مي
براي رسيدن به  انندتو يمختلف م يها آورند كه تحت آن شرايط، اجتماعشرايطي را به وجود مي

رسمي  يها اما، سرمايه ساختاري، شامل تشكل و عملكرد سازمان. مشترك، با هم كار كنند يا دهيفا
سرمايه اجتماعي . كنند يمثابه ابزاري در جهت توسعه اجتماع خدمت م كه به شود يو غيررسمي م

شفاف  يريگ ميندهاي تصمكه فراي رديگ يشكل م ييها افقي و شبكه يها ساختاري، از طريق سازمان
شريفيان ثاني، (گو، و تجارب عملي از اقدام جمعي و مسئوليت متقابل دارند  و جمعي، رهبران پاسخ

  ).1387، نقل از ارشاد و همكاران، 494: 1384؛ كريشنا، 31: 1381
 هيو ابعاد سرما) خُرد، متوسط، كالن(در ارزيابي سرمايه اجتماعي، الزم است اين سطوح 

از اين رو شايد جدول زير، مدل پايه . را در كنش متقابل با يكديگر مورد ارزيابي قرار داد يعاجتما
  .اي مناسبي براي سنجش سرمايه اجتماعي در خوزستان باشد

  
  مدل سنجش سرمايه اجتماعي) 1(جدول 

  عناصر ابعاد و
 شبكه پيوندها -ساختاري اعتماد - شناختي سطوح

 روابط خويشاوندياعتماد بين افرادفردي

عضويت در گروههاي همسايه و  همياري و همبستگي اجتماع محلي
 )غيررسمي(قومي 

 مشاركت عمومي، انسجام سازماني )تعميم يافته(اعتماد عمومي  مدني -ملي

   
 ارائه شده براساس اين مدل، براي هر كدام از متغيرهاي موجود در آن، شاخصي پيشنهادي

  )1387: همكاران نقل از ارشاد و( .است
هايي مانند اعضاي خانواده شما تا چه اندازه گويه به منظور اندازه گيري متغير سرمايه اجتماعي از

مثالً حفظ (جمعي و همكاري با دولت  هاي يتمردم ما عموماً در فعالبراي شما قابل اعتماد هستند؟ 
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در كمك به يكديگر استقبال شما  يتا چه اندازه مردم محله مسكون .جدي هستند) پاكيزگي شهر
  .استفاده شده است) 1387(از مقياس فرهنگ ارشاد در طرح آمايش استان خوزستان  ؟كنند يم

  
  اعتبار و پايايي

با توجه به اهميت حصول اطمينان از جمع آوري اطالعات در اين پژوهش از اعتبار محتوايي استفاده 
بدين منظور طي جلسات متعدد با كمك اساتيد متخصص به انتخاب معتبرترين شاخص .شده است

ي مورد استفاده اطمينان حاصل ها اسيمقهاي موجود و آزمون شده قبلي پرداخته شده و از اعتبار 
به منظور سنجش پايايي پرسشنامه در پيش آزمون و براي بررسي همبستگي دروني . ده استش

  .با يكديگر از آماره آلفاي كرونباخ بهره گرفته شده است 1اجزاء
  

  هاپايايي مقياس) 2(جدول
يشاخص آمار                                         

  اسيمق  
  ييايپا بيضرا
  كرونباخ يآلفا

  75/0  ي اجتماعيتفاوت يب
  66/0  پايگاه اجتماعي اقتصادي
  81/0  احساس از خودبيگانگي

  70/0  احساس همدلي
  65/0  احساس ناامني
  72/0  سرمايه اجتماعي

  
  جمعيت آماري و شيوه نمونه گيري

سال به باالي  18با توجه به اهداف اين طرح پيمايشي، جامعه آماري اين پژوهش شامل ساكنان 
به  اعتناحداقل سن الزم براي عالقه و  رسد يمساكن در شهر دزفول مي باشد؛ چرا كه به نظر 

هاي دگرخواهانه  يتفعالهاي اجتماعي،  يتمسئولسياسي،  -هاي پيرامون و مشاركت اجتماعي يتواقع
  .درگيري فعال و مدني در مسائل اجتماعي اين سن مي باشد و

، 1390براي نمونه گيري، با توجه به جمعيت شهر دزفول كه طبق آخرين سرشماري در سال 
نفر  383,5682تعداد نمونه طبق اين فرمول. نفر مي باشد، روش كوكران استفاده گرديد 248380
نامه بدون نقص، در  پرسش 384از اين تعداد، . نمونه استفاده شد 400كه براي دقت بيشتر. مي باشد

  ي ريگ نمونهروش نمونه گيري  .ورود داده و براي تحليل نتايج به كار برده شد SPSSه برنام
 
1 .  Item intercorrelation 
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پس شهر دزفول را به چهار . زيرا جمعيت آماري ساختار همگني ندارند. باشد يمبندي متناسب طبقه
ناحيه شمال، جنوب، شرق و غرب تقسيم نموده و به طور تصادفي از هر ناحيه، چهار خيابان اصلي، 

كوچه فرعي را به طور تصادفي انتخاب نموده و پرسشنامه ها در منازل داراي پالك زوج تقسيم  دو
  .واحد تحليل نيز در اين پژوهش افراد ساكن دزفول هستند. شد

  
  هانوع تحقيق و تكنيك گردآوري و تحليل داده

به منظور در ضمن . با توجه به هدف تحقيق در اين پژوهش از روش پيمايش استفاده شده است
از ميان . بهره گرفته شده است) اسنادي(اي تدوين پيشينه نظري و سوابق تجربي از روش كتابخانه

نامه خودساخته استفاده گرديده ها يعني پرسشهاي گردآوري اطالعات از پركابردترين آنتكنيك
مشتمل بر (ي پردازش و تجزيه و تحليل آماري اطالعات در دو بخش آمار توصيفي و استنباط. است

  SPSSبا استفاده از نرم افزار آماري ) هاي همبستگي، رگرسيون چند متغيري و تحليل مسيرآزمون
  .انجام شده است

  هاي پژوهش يافته
  هاي تك متغيريتحليل

سال بوده و  67وحداكثر  18دهندگان شناختي نمونه، حداقل سن پاسخبه لحاظ نكات جمعيت
  ضمناً بيشترين فراواني . سال قرار داشته است 37دهندگان در حدود ميانگين سني پاسخ

همچنين . درصد از كل نمونه را در برگرفت 35سال كه حدود  26-35دهندگان، محدوده سني پاسخ
گويان داراي مدرك ليسانس  پاسخ 4/47. انددرصد مرد بوده 4/47دهندگان زن و درصد پاسخ 6/52

ديپلم و  پس از اين به ترتيب مدرك فوق ليسانس و باالتر و زير  داراي مدرك% 30و نزديك به
هاي وضعيت جامعة آماري تحقيق را از حيث متغير 3جدول . اندديپلم با درصدهاي كمتر قرار گرفته

تفاوتي طور كه از جدول قابل استنتاج است ميانگين بيهمان.  1دهدميمستقل و وابسته نشان
 100اين عدد هرچه كه به .  .بيان شده است 4هاي آن در جدول بتكه نس  است% 53اجتماعي 

نكته جالب توجه پايين بودن  .باشدتفاوتي اجتماعي باالتر ميدهندة ميزان بيتر باشد نشاننزديك
ساير ابعاد  تفاوتي افراد نسبت بههاي دگرخواهانه نسبت به بيتفاوتي افراد نسبت به فعاليتميزان بي

  .باشدجتماعي ميتفاوتي ابي
  
 

 
 ةطوري كه دامناند، ها تغيير مقياس يافتهپذيري متغيرهاي تحقيق، تمامي شاخصجهت قابل فهم ساختن و مقايسه .1

 .باشدمي 100تا  0هر شاخص از 
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  ي متغيرهاي پژوهشپراكندگي و مركزي ها شاخص)3( جدول
  بيشترين نمره  كمترين نمره  معيارانحراف  ميانه  ميانگين  متغيرها

  32/65  03/29  42/526/98  %53  تفاوتي اجتماعيبي
تفاوتي نسبت به بي

  81  3  71/15 42/60  %60  هاي اجتماعيمشاركت

  تفاوتي نسبت به بي
  100  10  14 %12  %14  هاي دگرخواهانهفعاليت

 100  3  38/597/17 %59تفاوتي سياسيبي
تفاوتي نسبت به بي

  65 12 67/8  65/63  %67هاي اجتماعيمسئوليت

  46/86  67/16  20/5511/15  31/55  سرمايه اجتماعي
  22/97  89/38  66/6631/12%67  احساس ناامني
  100  36  44/6953/13  68/69  احساس همدلي

  25/81  66/22  43/4810/63  %51  بيگانگيخوداحساس از
  75/93  50/12  43/14%50  77/50  اقتصادي -پايگاه اجتماعي

 

درصد  50/0توان گفت كه است كه با توجه به ميانه مي67/0ميزان احساس ناامني شهروندان 
ناامني وضعيت نامطلوبي را اين ميزان احساس . دارند 66/66شهروندان احساس ناامني باالتر از 

  .گزارش شده است 4  طور خالصه در جدول شماره ديگر متغيرهاي تحقيق به. دهدگزارش مي
  

  تفاوتي اجتماعيتوزيع فراواني و درصد نمرات احساس بي) 4( جدول
يفراوان درصدمطلقي راوانفي اجتماعيتفاوت يبميزان 

 1647/42پايين
 2054/53متوسط
 159/3باال
  100  384  كل

  
  هاي دو متغيريتحليل

هاي مستقل سرمايه اجتماعي، احساس ناامني، پايگاه ضرايب همبستگي ميان متغير 5جدول شماره 
اي سن و جنس را هاي زمينهاقتصادي، احساس ازخودبيگانگي، احساس همدلي و متغير -اجتماعي
اي معنادار و منطبق كليه نتايج، گوياي رابطهشود طور كه در جدول مالحظه مي همان. دهدنشان مي

باشد به جز متغيرهاي تفاوتي اجتماعي ميبا تبيين نظري پژوهش ميان متغيرهاي مستقل و بي
  .دهنداي سن و جنس كه رابطه معناداري را با متغير وابسته نشان نميزمينه



  1393، پاييز 3شناسي ايران، دوره پانزدهم، شمارة  مجله جامعه

154 

  تفاوتي اجتماعيآزمون رابطه بين متغيرهاي مستقل و  بي) 5(جدول

آزمون   رابطه ميان متغيرهاي مستقل و وابسته  
  آماري

ميزان 
 همبستگي

  سطح 
  داريمعني

متغيرهاي 
  مستقل

تفاوتيآزمون رابطه بين سرمايه اجتماعي و بي
  0/00  0/38-  پيرسون اجتماعي

تفاوتيبيي بين احساس همدلي وآزمون رابطه
  0/00  0/35-  پيرسون اجتماعي

 اقتصادي-اجتماعيآزمون رابطه بين پايگاه
  0/00  - 22/0  پيرسون تفاوتي اجتماعيو بي)بعد ذهني(

تفاوتيآزمون رابطه بين احساس ناامني و بي
 0/00  19%  پيرسون  اجتماعي

  
 بيگانگي وخودآزمون رابطه بين احساس از

  0/00  0/31  پيرسون تفاوتي اجتماعيبي

متغيرهاي 
  ايزمينه

  7%  0/005 پيرسون تفاوتي اجتماعيآزمون رابطه بين سن و بي
  T  91/0 -  36/0 تفاوتي اجتماعيآزمون رابطه بين جنس و بي

  

  تحليل رگرسيون چند متغيري
آماري و همچنين مرور بر مباني  معيتپژوهش حاضر پس از انجام مطالعه اكتشافي در ميان ج

مدل نظري رسيد كه مهمترين به اين  "تفاوتي اجتماعيبي"نظري و پيشينه تجربي پيرامون موضوع 
سرمايه اجتماعي، احساس همدلي،  :تأثير دارند، عبارتند از "تفاوتي اجتماعيبي."عواملي كه بر 

حال پژوهش حاضر در ادامه . اقتصادي و احساس ازخودبيگانگي -احساس امنيت، پايگاه اجتماعي
متغير "تأثير اين متغيرها بر  قصد دارد با استفاده از روش تحليل رگرسيون چندمتغيره، به آزمون

  .بپردازد "وابسته
متغير مستقل، از يك مدل رگرسيوني و روش  5بيني تغييرات متغير وابسته براساسبراي پيش

Enter استفاده شده است.  
  

همدلي،  اقتصادي، احساس از خودبيگانگي، احساس - پايگاه اجتماعي نيبي چندگانه همبستگ بيضرا) 6(جدول
  )ورود( Enterتفاوتي اجتماعي در شهروندان شهر دزفول با روش اجتماعي، احساس ناامني با بيسرمايه 

  

ي  درجه  مدل
ميانگين   مجموع مجذورات  آزادي

 سطح fكميت   مجذورات
 fمعناداري

رگرسيون 
 R2  چندگانه

 009/3182 04/15910 5  رگرسيون
  951/100  36/38159  378  باقيمانده  30/0  55/0  00/0  520/31

    406/54069  383  كل
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دهد بين مجموعه باشد كه نشان ميمي 55/0بين متغيرها ) R(مقدار ضريب همبستگي
  .وجود دارد در حد متوسطمتغيرهاي مستقل و متغير وابسته تحقيق همبستگي 

درصد از كل  30/0دهد كه باشد، نشان ميمي 30/0كه برابر با  )  R2(اما مقدار ضريب تعيين
عبارت ديگر، به. باشدمستقل ذكر شده در اين معادله مي پنج متغيروابسته به  متغيرتغييرات 

عالوه بر . كنندمي) برآورد(بيني را پيش وابستهاز واريانس متغير  30/0مجموعه متغيرهاي مستقل 
توان ، مي01/0از تر در سطح خطاي كوچك) F )520/31با توجه به معني داري مقدار آزمون اين 

متغير مستقل و يك متغير وابسته مدل خوبي 5نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني تحقيق مركب از 
  .را تبيين كنند متغير وابسته بوده و مجموعه متغيرهاي مستقل قادرند تغييرات 

هر شود ميزان تأثير تالش مي باشد، مي 6، كه در واقع ادامه جدول شماره 7با استفاده از جدول 
  .متغير در مدل و همچنين ميزان همبستگي بين آنها را مشخص كرد

  
  )7(جدول

 متغيرها
  B  ها شاخص

اشتباه 
سطح  tمقدار  Beta  استاندارد

  معناداري
  01/0  - 42/2  - 11/0  23/0  - 53/0  )ذهني(اقتصادي  -ياجتماع گاهيپا

  00/0  56/4  23/0  043/0  19/0  احساس ازخودبيگانگي
  00/0  - 04/7  - 32/0  105/0  - 74/0  احساس همدلي
  00/0  - 91/3  - 22/0  05/0  - 24/0  سرمايه اجتماعي
  002/0  18/3  16/0  058/0  18/0  احساس ناامني

  
سرمايه اجتماعي، احساس همدلي، احساس امنيت،  متغير،پنج  تأثير اوالً دهدنشان مي 6جدول 

 ثانياً، متغير .دار استمعني متغير وابسته بر  اقتصادي و احساس ازخودبيگانگي -پايگاه اجتماعي
 داشته وابستهباالترين تأثير رگرسيوني را روي متغير   -32/0، با ضريب رگرسيوني  احساس همدلي

و پس از آن به ترتيب متغيرهاي احساس از خودبيگانگي، سرمايه اجتماعي، احساس ناامني و  .است
  .اندتفاوتي اجتماعي بودهها بر بياقتصادي تأثيرگذارترين عامل -پايگاه اجتماعي

چنين مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي مستقل اصلي را اثرات معنادار و غيرمعنادار و هم 1نمودار 
اي منفي طور كه از مدل پيداست سرمايه اجتماعي رابطههمان. دهدتفاوتي اجتماعي نشان ميبر بي

اجتماعي ميزان اين معنا كه با افزايش سرمايهتفاوتي اجتماعي دارد به با بي -22/0و معنادار به ميزان
متغير احساس همدلي نيز همانند سرمايه اجتماعي رابطه منفي . يابدتفاوتي اجتماعي كاهش ميبي

تفاوتي اجتماعي دارد، به اين معنا كه با افزايش احساس همدلي با بي -32/0و معنادار و به ميزان 
  .باشدخودبيگانگي مياس ازمتغير ديگر احس. يابدميها كاهش تفاوتي اجتماعي آنافراد بي
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  تحليل مسير) 1( نمودار
 

تفاوتي اجتماعي دارد يعني اين كه با با بي 23/0اي مثبت و معنادار به ميزان اين متغير رابطه
 - متغير ديگر پايگاه اجتماعي. يابدتفاوتي اجتماعي نيز افزايش ميافزايش احساس ازخودبيگانگي بي

اثر مستقيم اين . عي رابطه داردتفاوتي اجتمااقتصادي است كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم با بي
تفاوتي اجتماعي است يعني ي منفي و معنادار با بيگر رابطهباشد كه بيانمي -11/0متغير به ميزان

يابد اما تفاوتي اجتماعي در افراد كاهش مياقتصادي افراد ميزان بي -با باال رفتن پايگاه اجتماعي
اي منفي و معنادار به اقتصادي رابطه -جتماعيطور كه از مدل پيداست متغير پايگاه اهمان
اقتصادي -خودبيگانگي نيز دارد به اين معنا كه با باال رفتن پايگاه اجتماعيبا احساس از  -21/0ميزان

اقتصادي اثري -بنابراين متغير پايگاه اجتماعي. يابدها كاهش ميافراد احساس ازخودبيگانگي در آن
اجتماعي دارد اين اثر غيرمستقيم از طريق احساس ازخودبيگانگي و به  تفاوتيغير مستقيم نيز بر بي

تفاوتي اقتصادي بر بي-پايگاه اجتماعي) مستقيم و غيرمستقيم(اثر كلي.  باشدمي -0483/0ميزان 
- متغير ديگراحساس ناامني است اثر مستقيم اين متغير بر بي. باشدمي -158/0اجتماعي به ميزان 

تفاوتي اجتماعي اي مثبت و معنادار با بيگر رابطهباشد كه بيانمي 16/0ميزان تفاوتي اجتماعي به
- ميتفاوتي اجتماعي نيز افزايشباشد يعني اين كه هرچه احساس ناامني افزايش يابد ميزان بيمي

اي منفي و معنادار با سرمايه اجتماعي به طور كه از مدل پيداست احساس ناامني رابطههمان. يابد
. دارد، بنابراين با افزايش احساس ناامني از ميزان سرمايه اجتماعي كاسته خواهد شد -33/0ان ميز

طور كه از نمودار پيداست احساس ناامني اثري غيرمستقيم از طريق سرمايه اجتماعي به ميزان همان
  .باشدمي232/0تفاوتي اجتماعي به ميزان دارد بنابراين اثر كلي متغير احساس ناامني بر بي 0726/0

احساس ناامني

سرمايه اجتماعي

احساس همدلي

-پايگاه اجتماعي
اقتصادي

احساس ازخودبيگانگي

 تفاوتي اجتماعيبي

33/0-

22/0-  
16/0

32/0-

11/0-

21/0-

23/0  
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 گيرينتيجه
ي اجتماعي پرداخته و ماهيت تفاوت يبپژوهش حاضر در پي آن بود تا به تبيين عوامل مؤثر بر 

نتايج تجربي به دست آمده از اين . و عوامل اساسي تأثيرگذار بر روي آن را شناسايي كند ها زهيانگ
اما در رابطه با ابعاد  وسط استي اجتماعي شهروندان در حد متتفاوت يبتحقيق نشانگر آن است كه 

هاي دگرخواهانه كمترين ميزان و در حد ضعيف و تفاوتي نسبت به فعاليتتفاوتي اجتماعي بيبي
. دهدهاي اجتماعي بيشترين ميزان و در حد متوسط به باال را نشان ميتفاوتي نسبت به فعاليتبي

  مطابقت دارد در واقع نتايج نشان ) 1392(فرد و صداقتي) 1386(اين نتيجه با يافتة يزدان پناه 
ها، دهد تمايل افراد نسبت به مشاركت اجتماعي رسمي مثل مشاركت داوطلبانه در سازمانمي

هاي  يتفعالدر زمينه  ها مشاركتكمتر و ... ها، تمايل به شركت در انتخابات و احزاب و انجمن
  توان گفت براساس نتايج مي. بيشتر است... ويررسمي مثل كمك به فقرا، افراد ناتوان غاجتماعي 

ها هاي رسمي جامعه است تا ساختارسياسي و نهاد -تفاوتي موجود بيشتر متوجه ساخت اجتماعيبي
  .رسميهاي غيرو نهاد

تفاوتي اي منفي با بيتفاوتي اجتماعي سرمايه اجتماعي است كه رابطهيكي از عوامل مؤثر بر بي
تفاوتي كه هر چه سرمايه اجتماعي در ميان افراد جامعه افزايش يابد بي ايناجتماعي دارد يعني 

ي و آراء آسالنر و جتماعا هيسرماي ها هينظربر اساس . اجتماعي در آن جامعه كاهش خواهد يافت
دوستي و همياري  موليناس كاهش سرمايه اجتماعي در جامعه كاهش اعتماد، همبستگي، تعهد، نوع

سرمايه اجتماعي به جاي توجه به منافع فرد به تعهدات افراد نسبت به . د داشترا به دنبال خواه
ي مشاركت مدني يكي از اشكال ضروري ها شبكهاز سوي ديگر . خواهي توجه داردر ديگران و ديگ

باشند، امكان همكاري و مشاركت افراد  تر متراكمدر جامعه  ها شبكه، هرچه اين اند ياجتماعسرمايه 
زمينه درگيري و توجه افراد به محيط اجتماعي  ها شبكهاين  شود يم تر گستردهتماعي در حيات اج

بنابراين با كاهش سرمايه اجتماعي اعتماد و روابط اجتماعي ميان افراد كاهش . كند يمرا فراهم 
احساس همدلي متغير ديگري است كه . گردد يمي اجتماعي تفاوت يبيافته و اين خود منجر به 

  تفاوتي اجتماعي دارد به اين معنا كه با افزايش احساس همدلي در افراد منفي با بياي رابطه
ي لرنر همدلي به معناي توانايي خود را با استناد به نظريه. تفاوتي اجتماعي كاهش خواهد يافتبي

. به جاي ديگران قرار دادن نقش مهمي در توجه و اعتنا و مشاركت افراد در حيات اجتماعي دارد
شخص است كه هر چه افراد توانايي اين را داشته باشند كه خود را به جاي ديگران و در موقعيت م

 ها آني و توجه و اعتناي اجتماعي در دوست نوعقرار دهند به همان ميزان توانايي مشاركت،  ها آن
احساس ازخودبيگانگي نيز با . كمتر خواهد شد ها آني اجتماعي در تفاوت يبباالتر و به طبع ميزان 

تفاوتي اجتماعي دارد، دلسردي و اي مثبت با بيرابطه توجه به نظريات وبر، ماركس، لوكاچ و سيمن
مختلف اجتماعي تحت تأثير بيگانگي باعث ايجاد شكنندگي در ساختار  هاي و گروهاعتنايي افراد  يب
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بت به فرايندهاي اجتماعي بدبين و دچار بيماري اجتماعي شده و اعضاي شبكه اجتماعي نس
شوند لذا فردي كه  يمنااميدي نسبت به آينده و انزواي اجتماعي به دور از هرگونه ارتباط اجتماعي 

كند،  يمسياسي به طور خاص احساس خصومت  –نسبت به جامعه به طور عام و نظام اجتماعي
تفاوت هستند  يبري كرده و به صف افرادي كه كامالً يگ كنارهاحتمال دارد كه از همه انواع مشاركت 

اقتصادي با استناد به آراء هولندر، اسكار لوئيس و  -پايگاه اجتماعي). 129: 1381راش، (بپيوندند 
ي، عامل تفاوت يباقتصادي در تبيين -ليپست و طبق الگوي فرضي آراء مبتني بر پايگاه اجتماعي

ليل مسير به طور مستقيم و هم به صورت غيرمستقيم از طريق ديگري است كه با توجه به نتايج تح
تفاوتي اجتماعي اثرگذار است در واقع با باال رفتن پايگاه متغير احساس ازخودبيگانگي بر بي

متغير احساس ناامني نيز عامل . يابدتفاوتي افراد كاهش مياقتصادي افراد ميزان بي -اجتماعي
. يابدتفاوتي اجتماعي نيز افزايش ميچلبي با افزايش آن ميزان بيي ديگري است كه بر اساس نظريه

اين متغير نيز با توجه به نتايج تحليل مسير هم به صورت مستقيم و هم غير مستقيم از طريق 
در واقع در جوامعي كه امنيت . باشدتفاوتي اجتماعي اثرگذار ميمتغير سرمايه اجتماعي بر ميزان بي

زيرا كه نبود امنيت و احساس خطر از . نداشته باشد، اعتماد نيز پايين است و احساس امنيت وجود
ي هستند كه دائم در پي او دشمنانكند و ديگران در نزد  يمجانب ديگران، اعتماد را از افراد سلب 

ي را اعتماد يبنوع تهديد به موازات خود ر در واقع وجود ه. لطمه زدن و آسيب رساندن به او هستند
ي ها تيفعالي از تعامالت اجتماعي، كاهش مشاركت در ريگ كنارهو عامل اخير نيز  دهد يم افزايش

درصد واريانس  30/0اند هاي اين پژوهش توانستهدر مجموع متغير. شود يمرا سبب ... اجتماعي و
ه هايي است كه خارج از حوزتفاوتي اجتماعي را تبيين كند و مابقي اين واريانس ناشي از متغيربي
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