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چکیده
بیتفاوتــی اجتماعــی نوعــی آســیب اجتماعــی و مانــع مشــارکت اجتماعــی اســت و عوامــل متعــددی
از جملــه ســبک زندگــی ،باورهــای مذهبــی و ...بــر آن تأثیــر میگــذارد .مطالعــۀ حاضــر تأثیــر
زیــارت مشــهدالرضا (علیهالســام) بــر بیتفاوتــی اجتماعــی دانشــجویان دانشــگاه آی ـتاهلل العظمــی
بروجــردی را مطالعــه و بیتفاوتــی دانشــجویان را در دو بــازۀ زمانــی قبــل و بعــد از زیــارت مشــهدالرضا
(علیهالســام) بررســی کــرده اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش کلیــۀ دانشــجویان دانشــگاه بودنــد کــه
در ســال تحصیلــی  95-94بــه حــرم امامرضــا (علیهالســام) مشــرف شــدهاند کــه  200نفــر بهطــور
تصادفــی انتخــاب شــدند .روش تحقیــق پیمایــش بــا ابــزار جم ـعآوری اطالعــات ،پرس ـشنامه بــود.
بــرای اندازهگیــری اعتبــار ،از روایــی محتوایــی و بــرای تعییــن پایایــی از روش آلفــای کرونبــاخ اســتفاده
شــد .نتایــج آزمــون تفــاوت میانگینهــا نشــان داد بیتفاوتــی اجتماعــی افــراد در دو بــازۀ زمانــی
ـد قابــل مالحظ ـهای تغییــر یافتــه اســت .همچنیــن ،نتایــج نشــان داد
قبــل و بعــد از زیــارت ،در حـ ّ
بیــن زیــارت مشــهدالرضا (علیهالســام) و میــزان بیتفاوتــی اجتماعــی رابطــه معکــوس ،بیــن آنومــی
و بیتفاوتــی اجتماعــی رابطــۀ معنــادار مثبــت و بیــن بیتفاوتــی اجتماعــی و اثربخشــی اجتماعــی،
رابطــۀ معکــوس وجــود دارد .متغیرهــای مســتقل تحقیــق توانســتند  %49از تغییــرات متغیــر وابســته
تحقیــق را تبییــن کننــد.
کلیدواژههــا :زیــارت ،مشــهدالرضا (علیهالســام) ،بیتفاوتــی اجتماعــی ،احســاس آنومــی،
مشــارکت اجتماعــی.
 .1داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا ،ﺗﻬﺮان اﯾﺮان)،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل (a.talebpour@alzahra.ac.ir :
 .2استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیN.ayazi 48 @yahoo.com :
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مقدمه و بیان مسئله
بیتفاوتــی 1و ابعــاد آن شــامل بیتفاوتــی در عالقهمنــدی ،بیتفاوتــی در رفتــار ،بیتفاوتــی در

رأیگیــری (دیــن )188 :1960، 2بهعنــوان یکــی از پدیدههــای اجتماعــی عنــوان مــی شــود کــه

در فرهنــگ بیشــتر کشــورهای دنیــا در قالــب یــک مســئله اجتماعــی شناختهشــده و عمومیــت

پیــدا کــرده اســت .کنارهگیــری افــراد و بیتوجهــی آنــان نســبت بــه محیــط اطــراف ،دلســردی و

بیگانگــی نســبت به مســائل اجتماعــی از موضوعاتی هســتند که در مســائل اجتماعی و سیاســی،
مــورد توجــه بســیاری از اندیشــمندان اجتماعــی بــوده اســت بهطــوری کــه بیتوجهــی نســبت

بــه ایــن مــوارد ،بسترســاز بیتفاوتــی و در نهایــت احســاس پوچــی در بیــن افــراد جامعه بهشــمار
آمــده اســت (روزنبــرگ.)349 :1955 ، 3

عواملــی چــون رشــد صنعــت و ف ّنــاوری ،توســعۀ ارتباطــات اجتماعــی ،افزايــش افسارگســیختۀ

جمعیــت ،حــركات وســیع جمعیتــی ،گســترش فرهنــگ شهرنشــینی ،مجــاورت فرهنگهــا و
خردهفرهنگهــای متفــاوت ،رشــد ارتباطــات موزايیکــی ،عقاليیشــدن رفتــار انســان ،گســترش
منطــق خشــک محاســبهگری ،فردگرايــی ،ضعــف نهادها و اعتقــادات مذهبــی ،سکوالريســم ،و از

بیــن رفتــن هويتهــای گروهــی و ملــی را از جملــه عوامــل مؤثــر بــر بــروز ايــن پديده برشــمرده
و معتقدنــد جوامــع امــروزی دورهای از بحــران در روابــط انســانی را پشــت ســر میگذارنــد .بــه

نظــر ايشــان ،همانطوركه مشــاركت وســیع شــهروندان در قلمروهــای مختلف زندگــی اجتماعی
شــرط مهــم توســعۀ اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی اســت ،پــس عــدم مشــاركت شــهروندان و

شــیوع بیتفاوتــی نیــز يــک عامــل قــوی در توســعهنیافتگی اســت (مســعودنیا.)152: 1380:

انســان بــه مشــاركت اجتماعــي تمايــل دارد و داراي توانايــي ارائۀ پيشــنهادهای كارآمدي اســت

امــا گاهــي در يــك حالــت بيتفاوتــي و فاقــد مشــاركت بهســر ميبــرد و از حــقّ شــهروندي

خــود اســتفاده نميكنــد اهميــت موضــوع زمانــي آشــكار ميشــود كــه مشــخص شــود چــه
عواملــي اعــم از اجتماعــي ،فرهنگــي ،اقتصــادي و يا سياســي بر رفتار مشــاركتي مــردم تأثيرگذار
1. Apathy
2. Dean
3. Rosenberg
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هســتند و ايــن عوامــل چگونــه زمينــۀ انفعــال را فراهــم ميكننــد (مظلوم خراســاني و همــكاران،

.)52 :1391

شــکلبندی و ســاختار هــر جامعــه ،بــه ماهیــت و شــکل کنــش اجتماعــی افــراد بســتگی

دارد .بــا توجــه بــه طیفبنــدی کنشهــای انســانی از وضعیــت فعــال تــا غیرفعــال ،بیتفاوتــی
اجتماعــی منجــر بــه شــکلگیری يــک جامعــۀ منفعــل میگــردد .بیتفاوتــی وضعیتــی
اســت کــه مانــع از هرگونــه مشــارکت و تعاملهــای فعــال ،آگاهانــه ،مســتمر و پايــدار بــرای
شــکل دهــی يــک جامعــۀ مــردم ســاالر و زندگــی اجتماعــی بهتــر میگــردد .ايــن وضعیــت
کالن جامعــه،
بــا طــرد هرگونــه کنــش فعــال در فرايندهــای تصمیمگیــری ســطوح خــرد و
ِ

باعــث تقلیــل تأثیــر فــرد بــر آينــده و سرنوشــت جامعــه و در نهايــت افــول و عقبافتادگــی آن

میگــردد .بیتوجهــی و بــی تفاوتــی مــردم ايــران نســبت بــه برخــی کنشهــای نوعدوســتانه،

بیعدالتــی ،نابرابــری ،زورگويــی ،گرانفروشــی ،فســاد اداری ،منافــع آينــدگان ،حقــوق ضعفــا و...

بهدلیــل مغايــرت بــا تجربــۀ تاريخــی ،روح جمعــی ،تأکیدهــای فرهنگــی و باورهــای مذهبــی
جامعــه ايــران ،قابــل توجــه و شایســته بررســی اســت.

بهزعــم صاحبنظــران مســائل توســعه (هوزلیتــز  ،1986اتزیونــی ،1987 1مانفــورد ،1988

میدگلــی 1992 2و دیگــران) تحقــق ،دوام و اســتمرار توســعۀ پایــدار در هر جامعۀ به مشــارکت

همــۀ افــراد و آحــاد آن جامعــه بهخصــوص قشــر تحصیلکــرده ،دانشــگاهی و روشــنفکران آن

بســتگی دارد «لیپســت» )1996( 3دانشــگاه را مرکــز ثقــل تحــوالت ،افــکار و ارزشهــای نــو
دانســته و قشــر روشــنفکر و تحصیلکــرده را مرکــز عامــان تغییــر و تحــول و حامــان ارزشها

و افــکار بدیــع و جدیــد در جامعــه بهشــمار آورده اســت .از ای ـنرو« ،شــوماخر» 4بهصراحــت

اعــام کــرده اســت کــه هــر برنامهریــزی معطــوف بــه توســعه ـ اعــم از اینکــه آن برنامــه

در ســطح منطق ـهای باشــد یــا ملــی ـ بــدون مشــارکت فعــال نیروهــای تربیتشــده ،علمــی
و کارآمــد مقــدور نیســت و توســعه بهمفهــوم مشــارکت فراگیــر اجتماعــی ،سیاســی ،روانــی،
1. Etzioni
2. Midgley
3. Lipset
4. Schumacher
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فرهنگــی و اقتصــادی ایــن نیروهــا در توســعه معنــی پیــدا میکنــد (محســنی تبریــزی:1381،

.)120

یکــی از متغیرهــای مهــم در شــکلگیری نظــم اجتماعــی ،روابــط گــرم و مبتنــی بــر عواطــف

اســت کــه ریشــه در وابســتگیها ،ارتبــاط عاطفــی بــا جمــع و احســاس عضویــت دارد .در

مقابــل ،پدیــدهای ماننــد بیتفاوتــی اجتماعــی ،بیانگــر بیاحساســی ،بدبینــی ،بیمیلــی و

بهعبارتــی نوعــی افســردگی اجتماعــی اســت .دانــش اجتماعــی ،بیتفاوتــی و نبــود احســاس

مســئولیت در بخشــی از جامعــه نســبت بــه ناهنجاریهــا و قانونگریزیهــا را آفــت بزرگــی
میدانــد کــه بایــد نســبت بــه رفــع آن تدبیــر کــرد .در آموزههــای دینــی امــر بــه معــروف و

نهــی از منکــر کــه معــادل نظــارت اجتماعــی اســت ،افــراد را در واکنــش نشــاندادن نســبت

بــه کنشهــای اجتماعــی موظــف کــرده اســت .بــا ایــن وصــف ،بیتفاوتــی در جامعــه نوعــی

بیمــاری اجتماعــی شــناخته میشــود همــان گونــه کــه در نقطــه مقابــل آن ،هرگونــه اعتنــای

اجتماعــی و نوعدوســتی در حیــات فــردی و اجتماعــی ،نشــانۀ پویایــی و ســامت اجتماعــی
اســت .اهمیــت بیتفاوتــی اجتماعــی بهحــدی اســت کــه گاه میــزان ســامت اجتماعــی از

طریــق ســنجش بیتفاوتــی و عــدم تمایــل بــه درگیــری بــا مســائل جامعه ،ســنجیده میشــود.
بهنظــر میرســد ،هرچــه امــکان در کنــار هــم قــرار گرفتــن افــراد بیشــتر باشــد ،امــکان اقــدام

جمعــی و بــه همــان میــزان تغییــر رفتــار وجــود خواهــد داشــت .نتیجــۀ بیتفاوتــی اجتماعــی

وضعیتــی اســت کــه عرصــۀ عمومــی مــا کمکــم بــه عرصــهای از افــراد پراکنــده و عرصــۀ

بیگانگــی تبدیــل شــده کــه تعاملــی میــان افــراد در آن وجــود نــدارد .بیتفاوتــی در جامعــه بــه
ویــژه در عرصــه دینــی موجــب مــی شــود تــا افــراد جامعــه تعصــب الزم بــرای دفــاع از حقــوق

دینــداری خــود را نادیــده بگیرنــد و عرصــه بــرای رواج و شــیوع انبوهــی از نابهنجاریهــای
دینــی فراهــم شــود.

ایــن مهــم نگارنــدگان ایــن اثــر را بــر آن داشــت تــا نســبت بــه ایــن موضــوع بیندیشــند و در

ایــن مســیر ،یکــی از عوامــل زوال بیتفاوتــی اجتماعــی را در مناســک و شــعایر دینــی بیابنــد.

بیتردیــد ،مقولــة مهندســی فرهنگــی زیــارت یکــی از مصادیــق بــارز و آشــکار مواجهــه بــا ایــن
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نقیصــه اســت کــه در مناســبات اجتماعــی و تعمیــق ارزشهای دینی ،نقشــی حیاتــی و تأثیری
شــگرف دارد ،زیــرا زیــارت یــادآوری پیوندهــای معنــوی و خویشــاوندی فکــری و فرهنگــی یک

مؤمــن بــا اولیــای خــدا و پیشــوایان دینــی اســت .ایــن نکتــه یکــی از نوآوریهــای پژوهــش

حاضــر اســت کــه درصــدد ایجــاد پیونــد بیــن زیــارت و کاهــش بــی تفاوتــی اجتماعــی اســت.
در واقــع ،تأكیــد بــر مســئولیتپذيری اجتماعــی 1و احتــراز از بیتفاوتــی در محیطهايــی

ماننــد دانشــگاه بايــد مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا دانشــجويان عهــدهدار نقــش بیبديلــی
در ايجــاد تغییــرات اجتماعــی مثبــت و ارتقــای ســامت روانــی جامعــه شــوند.بنا بــر آنچــه

گفتــه شــد ،الزم اســت مســئوالن فرهنگــی دانشــگاه درصــدد کاهــش بیتفاوتــی اجتماعــی

دانشــجویان بــه انحــای مختلــف باشــند .یکــی از ایــن مــوارد نقــش آداب و مناســک دینــی

ب هویــژه زیــارت در کاهــش ایــن پدیــده اســت .بــا ایــن وصــف ،پژوهــش حاضــر در نظــر دارد

بــا تبییــن و جریــان دادن حقایــق و آثــار زیــارت بــه عرصههــای مختلــف زندگــی ،بــه مطالعــه

مــوردی و پیمایــش نقــش زیــارت بــر روی دانشــجویان بپــردازد .ايــن پژوهــش بهدنبــال
بررســی تأثیــر زیــارت مشــهدالرضا (علیهالســام) در کاهــش میــزان بیتفاوتــی اجتماعــی در

بیــن دانشــجويان دانشــگاه آیــت اهلل العظمــی بروجــردی و شناســايی برخــی عوامــل مؤثــر بــر

بیتفاوتــی اجتماعــی بــوده اســت.

پیشینه نظری
پیشینۀ تحقیق حاضر در دو بخش پیشینۀ داخلی و خارجی بررسی شده است:

الف) پیشینۀ داخلی
در ايــران پژوهشهــاي زیــادی دربــارۀ بیتفاوتــی اجتماعــی و نقــش عوامــل مختلــف بــر

روی آن انجــام شــده اســت.

1. Social Responsibility
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«حبیــبزاده» ( )1384در مقالــۀ برآمــده از پژوهشــی بــا عنــوان «بيتفاوتــي سياســي

كارگــران و تأثيــر آن در كاهــش مشــاركت سياســي آنــان در جمهــوري اســامي ايــران» نشــان

داد ايــن بيتفاوتــي در ســطحي نبــوده كــه نااميــدي كامــل آنــان را در پــي داشــته باشــد و يــا
خــود را فاقــد تأثيــر در حوزههــاي سياســي و اجتماعــي بيابنــد ،امــا باعــث بيتفاوتــي آنــان در
حيــات سياســي شــده اســت.

«كالنتــري و همــكاران» ( )1386در مقالــۀ برآمــده از پژوهشــي بــا عنــوان «بررســي

بيتفاوتــي و نوعدوســتي در جامعــه شــهري ايــران و عوامــل مؤثــر بــر آن» هــدف كار خــود
را در پژوهشــي ع ّلــي -مقايســهاي ،بررســي ارتبــاط بيتفاوتــي اجتماعــي بــا متغيرهــاي
همدلــي ،مســئوليتپذيري و تحليــل هزينــه -پــاداش مــادي قــرار دادنــد  .نتايــج حاصــل

نشــان داد در مواجهــه بــا حالتهــاي اضطــراري  %75/3شــهروندان نوعدوســت و  % 24/7بــي
تفاوتنــد  .بهعــاوه ،گــروه نوعدوســت در مقايســه بــا گــروه بيتفــاوت داراي همدلــي بيشــتر،

مســئوليتپذيري بيشــتر ،و تحليــل هزينــه ـ پــاداش كمتــر اســت.

«ســیروس احمــدی» ( )1388در مقالــۀ برگرفتــه از تحقیقــی بــا عنوان «بررســی نوعدوســتی

در روابــط روزمــرۀ اجتماعــی و عوامــل موثــر بــر آن در شــهر یاســوج» ســعی کــرده اســت

میــزان تمایــل بــه نوعدوســتی را در بیــن شــهروندان تعییــن و ســپس ارتبــاط آن را بــا همدلی،
مســئولیت اجتماعــی ،تحلیــل هزینــه ـ پــاداش و متغیرهــای جمعیتــی (ســن ،جنــس ،وضــع
تاهــل ،میــزان تحصیــات و قومیــت) بررســی کنــد .جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش شــهروندان

 65-15ســالۀ شــهر یاســوج بودنــد کــه  386نفــر آنــان بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری
ـی چندمرحلـهای انتخــاب شــدهاند .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داده اســت کــه همدلــی
تصادفـ ِ

تأثیــری بــر نوعدوســتی نــدارد امــا مســئولیت اجتماعــی و تحلیــل هزینه-پــاداش مــادی تاثیــر

معنــاداری بــر نوعدوســتی دارنــد همچنیــن متغیرهــای جمعیتــی ســن ،جنســیت ،میــزان
تحصیــات و وضعیــت تاهــل ،بــر نوعدوســتی تأثیــری ندارنــد ولــی در نوعدوســتی قومهــای
مختلــف تفــاوت وجــود دارد و نوعدوســتی قــوم لــر از قــوم تــرک بیشــتر اســت.

«بنیفاطمــه و حریــری اکبــری» ( )1389در مقالــۀ برگرفتــه از تحقیقــی بــا عنــوان
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«الگوســازی ســاختاری رابطــه بیــن بیگانگــی و بیتفاوتــی اجتماعــی در میــان دانشــجویان

مقطــع کارشناســی دانشــگاه تبریــز» 410نفــر را از میــان  8دانشــکده بــا روش نمونهگیــری
طبقهبنــدی متناســب بــه عنــوان نمونــه انتخــاب کردهانــد .بــرای جم ـعآوری دادههــا نیــز از

پرسـشنامه اســتفاده شــده اســت نتایــج تحقیــق نشــاندهندۀ آن اســت کــه رابطــۀ معنــاداری

بیــن بیگانگــی و ابعــاد آن بــا بیتفاوتــی اجتماعــی وجــود دارد.

«محســنی و صداقتیفــرد» ( )1390در مقالــۀ برآمــده از تحقیقــی بــا عنــوان «پژوهشــی در

بــاب بیتفاوتــی اجتماعــی در ايــران كــه بــر روی شــهروندان تهرانــی انجــام شــده بــه بررســی

بــی تفاوتــی اجتماعــی پرداختهانــد .نتایــج تحقیــق آنــان بیانگــر اين اســت كه ســطح متوســطِ

رو بــه بااليــی از بیتفاوتــی اجتماعــی در شــهروندان تهرانــی وجــود دارد .همچنیــن ،میانگیــن

میــزان بیهنجــاری ،احســاس محرومیــت نســبی ،فردگرايــی ،تحلیــل هزينــه -پــاداش گويــای
ـد متوســط بــودن ايــن عوامــل و میانگیــن میــزان اعتمــاد اجتماعــی ،اثربخشــی
باالتــر از حـ ّ

اجتماعــی ،رعايــت اجتماعــی و التــزام مدنــی در ســطح پايیــن بــوده اســت .در تحلیلهــای

دومتغیــره بیــن جنســیت و بیتفاوتــی اجتماعــی تفــاوت مشــاهده شــده اســت ،طوریكــه

مردهــا بیتفاوتــی اجتماعــی باالتــری را نشــان دادنــد .همچنیــن ،بیــن قومیــت و بیتفاوتــی
اجتماعــی تفــاوت مشــاهده شــد بــه ایــن صــورت کــه قــوم كــرد دارای كمتريــن میــزان و قــوم
عــرب دارای بیشــترين میــزان بیتفاوتــی اجتماعــی بودنــد.

«احمــد فوالدیــان» ( )1394پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی رابطــه بیــن ميــزان بيگانگــی

اجتماعــی و ميــزان بــی تفاوتــی اجتماعــی در بيــن دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
مشــهد» انجــام داده اســت .جامعــۀ آمــاری ایــن مطالعــه دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی

مشــهد اســت و  366نفــر از آنــان بهعنــوان نمونــه و بهصــورت تصادفــی انتخــاب شــدهاند.

هــدف ایــن تحقیــق ،بررســی رابطــه بیگانگــی اجتماعــی و ابعــاد آن ماننــد احســاس بیقدرتی،

احســاس بیهنجــاری ،احســاس بیمعنایــی ،انــزوای اجتماعــی ،تنفــر از خــود و تنفــر فرهنگــی

بــا بیتفاوتــی اجتماعــی اســت .نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد رابطــۀ معنــاداری بیــن
بیگانگــی اجتماعــی و ابعــاد آن بــا بــی تفاوتــی اجتماعــی وجــود دارد و متغیــر بیگانگــی%40

تغییــرات متغیــر بیتفاوتــی اجتماعــی را توجیــه میکنــد نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد میزان
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بیگانگــی و بیتفاوتــی اجتماعــی از حــد متوســط پایینتــر اســت.

ب) پیشینۀ خارجی
نخســتین پژوهشهــا در حــوزۀ بیتفاوتــی اجتماعــی در آمريکا و پــس از توجه روانشناســان

اجتماعــی بــه رفتــار منفعالنــه مشــاهدهگران در موقعیتهــای اضطــراری صــورت گرفــت

(ارونســون )1386،طبــق نظــر ايــن روانشناســان ،رفتــار مــردم در موقعیتهــای اضطــراری

گرايــش بــه انفعــال دارد زيــرا هــر كــس ديگــری را شــريک در موقعیــت و مســئول اقــدام
میدانــد  .بنابرايــن چــه بســا در عمــل هیچکــس كاری نکنــد و مــا شــاهد بیتفاوتــی افــراد

نســبت بــه موقعیــت باشــیم .امــا بیتفاوتــی اجتماعــی از چشـماندازهای ديگــری هــم بررســی
شــده اســت.

پيشــينة پژوهــش در بــاب بيتفاوتــي اجتماعــي ،اغلــب از منظــر سياســي مــورد توجــه

قــرار گرفتــه اســت .نتیجــۀ پژوهشهــا در آفریقــا نشــانگر رابطــة مســتقيم همبســتگي ميــان

بيتفاوتــي در رابطــه بــا قوميــت بــوده اســت .چنانكــه «روس» )1975( 1در مقالــۀ برآمــده از

پژوهشــي در پايتخــت كشــور كنيــا ،علــت اصلــي بيتفاوتــي بــه مســائل اجتماعــي و سياســي
را مختصــات خردهگروههــاي قومــي اســتنتاج كــرده اســت.

«ون اســنيپنبرگ و اســتچيپرز» )1991 ( 2در مقالــۀ برگرفتــه از پژوهشــي بــا عنــوان «طبقــه

اجتماعــي و رفتــار سياســي در خــال يــک دوره رکــود اقتصــادي :بــي تفاوتــي و راديکاليســم
در هلنــد  »1985محققــان هلنــدي ،ايــن تحليــل را در بــاب جامعــۀ يادشــده ارائــه کردنــد

کــه افزايــش بيتفاوتــي اجتماعــي ،مــا بــه ازاي اعتــراض سياســي عظيــم طبقاتــي اســت کــه

بهشــدت از رکــود اقتصــادي اخيــر ضربــه خوردهانــد و سياس ـتهاي مستحکمســازي در ايــن

ـي جامعــۀ هلنــد مــورد غفلــت قرارگرفتــه
بــاب پديــده اي اســت کــه در پژوهشهــاي اجتماعـ ِ
اســت.

1. Ross
2. Van Snippenburg Scheepers
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«گنــس» )1992( 1در مقالــۀ برآمــده از پژوهشــي در ايــاالت متحــدۀ آمريــكا ،بــه بررســي

رابطــۀ ميــان مشــاركت سياســي و بيتفاوتــي پرداختــه و بــا توجــه بــه كاهــش عالقــۀ افــراد

ـم ايــن كشــور معرفــي
بــه پيگيــري مســائل سياســي جامعــۀ خــود ،بيتفاوتــي را مســئله مهـ ّ

کــرده اســت و آن را در ارتبــاط بــا متغيرهــاي مهمــي ماننــد احســاس فتــور و ناتوانــي ،بيگانگي

اجتماعــي ،نارضايتــي از نظــام اجتماعــي ،كاهــش تعلــق اجتماعــي و انگيزههــاي فــردي و

مــواردي از ايــن قبيــل بررســي و معتقــد اســت بيتفاوتــي زمانــي در جامعــه بيشــتر ميشــود

كمــي و كيفــي بيشــتري داشــته باشــند.
كــه ايــن متغيرهــا ،فراوانــي ّ

«چــن و زانــگ» در مقالــۀ برگرفتــه از پژوهشــی بــا عنــوان «ســنجش بــي تفاوتــي سياســي

مــردم شــهر پكــن» عوامــل مؤثــر و اثر متغيرهــاي گوناگــون زمينهاي و مســتقل ماننــد رضايت

اجتماعــي ،احســاس اثربخشــي ،موقعيــت اجتماعــي ـ شــغلي و وابســتگي حزبــي ـ سياســي بر

روي بيتفاوتــي سياســي را بررســي کردنــد .نتايــج حاصــل حاكــي از وجــود رابطــة معنــادار
ميــان ايــن متغيرهــا بــوده اســت (چــن و زانــگ.)1999، 2

«المیزجاجــی» در مقالــۀ برآمــده از پژوهــش ديگــري در قــاره آســيا و در کشــور عربســتان

ســعودي (الميزجاجــي )2001 ، 3بــه بررســي رابطــه ميــان بوروکراســي و مســئولیت اجتماعــی
شــهروندان در جامعــه مذکــور پرداختــه اســت .وی مســئله بيتفاوتــي عمومــي را بــه

عنــوان مانعــي در جهــت برنامههــاي توســعه تحليــل و تبييــن کــرده اســت .ایــن پژوهــش

نشــان داد بوروکراســی بهعنــوان یــک مانــع ســبب افزایــش بیتفاوتــی شــهروندان و عــدم
مســئولیتپذيری آنــان میشــود.

«ســرفراز و احمــد» )2012( 4در مقالــۀ برآمــده از تحقیقــی بــا عنــوان «دالیــل گرایــش

سیاســی و بیتفاوتــی در میــان دانشــجویان در پاکســتان» کــه یــک مطالعــۀ کیفــی بــود بــه

بررســی دالیــل مختلــف بــرای عالقــۀ سیاســی و بیتفاوتــی میــان دانشــجویان دانشــگاهها

بهمنظــور درک اینکــه چــرا بعضــی از جوانــان نســبت بــه نظــام سیاســی عالقهمنــد و
1. Gans
2. Chen.j & Zhong
3. Al.Mizjaji
4. Sarfaraz& Ahmad
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بعضــی دیگــر بیتفاوتنــد متمرکــز شــدهاند .تجزیهوتحلیــل نشــان میدهــد اگرچــه همــۀ
شــرکتکنندگان بــه اتفــاق آراء موافقــت کردنــد کــه در نظــام سیاســی نقــص وجــود دارد،

شــرکتکنندگان عالقهمنــد بــه سیاســت ،دیدگاهــی خوشــبینانه داشــتند و آن اینکــه از طریق

دخالــت در سیاســت تغییــر بهوجــود بیاورنــد و در افــرادی کــه بیتفــاوت بودنــد بیشــتر یــک

نقطــه نظــر بدبینانــه نســبت بــه سیاســت داشــتند و در نتیجــه احســاس درماندگــی آموختــه
شــده ایجــاد شــده بــود و اعتقــاد داشــتند کــه بــدون توجــه بــه آنچــه انجــام میدهنــد ،تمــام
تــاش خــود را بیثمــر میدیدنــد.

«مانینــگ» )2014( 1در مقالــۀ برآمــده از پژوهشــی کیفــی در اســترالیا در بیــن جوانان -18

 30ســال بــا عقایــد سیاســی متفــاوت و از انــواع طیــف سیاســی بــا عنــوان «خــود درگیــری و

مشــارکت سیاســی در بزرگســاالن» بــه بررســی نگرانیهــای اخیــر دربــارۀ بیتفاوتــی جوانــان
و عــدم مشــارکت در سیاســت میپــردازد .وی در ایــن مقالــه عوامــل زمینهســاز بیتفاوتــی

ـم دوســتان و
سیاســی شــامل انگیــزش خشــک لیبرالــی بــه یــک حــزب سیاســی ،نقــش مهـ ّ
خانــواده در پــرورش و حفــظ تعهــدات سیاســی و همچنیــن احســاس ذهنــی از خودبیگانگــی،

بیتوجهــی ،بدبینــی و اثربخشــی سیاســی کــم بهعنــوان معیارهــای اجتماعــی و روانــی بــر
رفتــار اســتدالل شــده اســت.

چارچوب نظری
در تبییــن بیتفاوتــی اجتماعــی ،کــه جامعــه شناســان کالســیک اغلــب آن را بیگانگــی

اجتماعــی تعبیــر کردهانــد« ،زیمــل» بــه ویژگــی زندگــی نویــن شــهری (ممتــاز:1394،

122؛کرایــب ،)134 :1395،دورکیــم بــه پدیــدة آنومــی و ضعــف هنجــاری در جامعــة مــدرن

(رفیــع پور134:1387،؛توســلی« ،)34:1396،تونیــس و وبــر» بــه گســترش کنشهــای مبتنــی

بــر عقالنیــت مــدرن (وبــر« ،)114 :1367،مارکــس» بــه انــزوای کارگــران بــه دلیــل خصلــت

تولیــد ســرمایهداری ،و «زنانیکــی و تامــس» در نظریــة نظــام گســیختگی اجتماعــی به مســئلة
1. Manning
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ضعــف هنجارهــا (توســلی  )34 :1396،اشــاره کردهانــد .بنابرایــن ،در نظریــات کالســیک بهویژه

در نظریــۀ دورکیــم ،تأثیــر احســاس آنومــی در افزایــش بیتفاوتــی اجتماعــی مــورد تأکیــد قرار

گرفتــه کــه در ایــن تحقیــق نیــز بهعنــوان یــک مبنــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

نظریهپــردازان معاصــر در قالــب نظریههایــی نســبتاً تجربیتــر ،عوامــل مؤثــر در

بــروز بیاعتنایــی را در جامعــه شناســایی کردهانــد« .اســترلین» تبیینــی اقتصــادی و
جمعیتشــناختی از بیاعتنایــی ارائــه کــرده و بــر ایــن بــاور اســت کــه تمایــات و روندهــا در

ـی سیاســی تــا انــدازهای تابعــی از تغییرپذیــری نســلی در زمینة بهزیســتی
ارتبــاط بــا بیاعتنایـ ِ
و رفــاه اقتصــادی اســت (مســعودنیا.)734 : 1380،

«هارولــد كاپــان» 1و «بنياميــن ســادوك» 2بیتفاوتــی اجتماعــی را حالتي از نبود احســاس

درونــي و عاطفــه ،عــدم عالقــه و درگيــري هيجانــي نســبت بــه محيــط خــود تعريــف کردهانــد

كــه بــه گفتــة آنــان در انــواع خاصــي از اســكيزوفرني و افســردگي مشــاهده ميشــود (کاپالن و

دیگران1375،بــه نقــل از مســعودنیا« )721 :1380،ميشــل» )1988( 3و« كنيســتن» ()1985

آن را نوعــي احســاس انفصــال ،جدايــي و عــدم پيونــد ذهنــي (شــناختي) و عينــي (كنشــي)

ميــان فــرد و جامعــه (نهادهــا و ســاختارهاي اجتماعــي نظيــر سياســت ،خانــواده ،مذهــب و) ...

ميخواننــد (محســني تبريــزي .)36 :1390،همچنيــن بيتفاوتــي را نوعــي تصــور ،طــرز تلقــي

يــا احســاس تعريــف كردهانــد كــه از انتظــار عــدم تأثيرگــذاري و تعيينكنندگــي رفتــار فــرد
در ايجــاد نتايــج يــا دســتكاري در واقعيتهــا ناشــي ميشــود (مســعودنیا.)152 :1380،

«ســالميتز» 4عالیــم بيتفاوتــي را عبــارت از نداشــتن آگاهــي ،انگيــزه ،التــزام و تعهــد

مدنــي ،مســئوليتهاي اجتماعــي و عمــل اجتماعــي كــه شــامل حــق انتخــاب هــم ميشــود،

دانســتهاند .ايــن امــر ،بهخصــوص بــراي گروههــاي ســ ّني  18تــا  24ســال مشــهود اســت
(ســالميتز؛  .)57:2000از ایــن نظــر ،میتــوان دربــارۀ تأهــل افــراد نیــز اســتفاده نمــود و

نشــان داد کــه افــراد متأهــل رغبــت بیشــتری بــرای مشــارکت و در نتیجــه کاهــش بیتفاوتــی
1. H.Kaplan
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اجتماعــی از خــود نشــان خواهنــد داد.
«لینــدا مولــم» معتقــد اســت کنشــگران در روابــط تبادلــی خــود منابعــی را بــا یکدیگــر

مبادلــه میکننــد کــه نتایــج و پیامدهــای ارزشــمند ایــن رابطــه میتوانــد بــه شــکل پولــی

نفــس تقویتشــده
و مالــی یــا بــه شــکل ناملمــوس خوشــحالکننده باشــد و اعتمادبه
ِ
در طــرف مقابــل ظاهــر شــود .در صورتــی کــه نتایــج مــورد انتظــار در روابــط تبادلــی بــه

شــکل مثبتــی ظاهــر شــود باعــث رضایــت و تــداوم رابطــة تبادلــی میشــود .در غیــر ایــن

صــورت ،باعــث انقطــاع رابطــة مبادلــهی و نارضایتــی افــراد از آن میگــردد (بــه نقــل از
ریتــزر .)303-304 :1378،

«ســيمن» 1بیتفاوتــی اجتماعــی را معــادل بیگانگــی و انــزوای اجتماعــی میدانــد و در

تعريــف انــزواي اجتماعــي ميگويــد :انــزواي اجتماعــي احساســي تلقــي میشــود كــه فــرد

بــا زمينههــاي اجتماعــي خويــش ســازگاري نــدارد و از ارزشهــا و اهــداف مطــرح در جامعــه
منفــك اســت (ســيمن .)161:1959،در نتیجــۀ وقــوع چنیــن امــری ،فــرد احســاس خواهــد

کــرد اثربخشــی الزم را در جامعــه نــدارد و از مشــارکت اجتنــاب خواهــد نمــود.

بــه نظــر میرســد زنــان عمومــا نســبت بــه مــردان تمایــل بیشــتری بــرای مشــارکت در امور

اجتماعــی از خــود نشــان مــی دهنــد .ایــن امــر را تحقیقــات مختلفــی بــه اثبــات رســاندهاند .با

توجــه بــه ایــن امــر ،در پژوهــش حاضر جنســیت را بهعنــوان عاملــی تأثیرگــذار در مشــارکت و

کاهــش بیتفاوتــی اجتماعــی در نظــر گرفتهایــم.

«ويلنســكي» در نظريـهاي ديگــر بــر ايــن اعتقــاد اســت كــه بيتفاوتــي ممكــن اســت تابعــي

از فراينــد ســالخوردگي باشــد (نقــل از مســعودنيا« . )161:1380 ،پيلياويــن»« )1991( 2التانــه

و دارلــي» )1970( 3در نظریــۀ پنجمرحلــهاي در تبييــن بيتفاوتــي اجتماعــي بــر مبنــاي
محاســبة هزينــه ـ پــاداش حركــت كردهانــد .بــه بــاور آنهــا ،افــراد در مواجهــه بــا وضعيتهــاي

خــاص و اضطــراري ،بالفاصلــه بــه تحليــل و بررســي هزينههــا و پاداشهــاي نوعدوســتي و
1. Seeman
2. Piliavin
3. Latane, B. Darely
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بيتفاوتــي ميپردازنــد و در واقــع ،بيتفاوتــي بــه ديگــران يــا نوعدوســتي مســتقيماً تابــع

پاســخي اســت كــه افــراد ناظــر در يــك موقعيــت اضطــراري نشــان ميدهنــد .بنابرایــن ایــن

نظریــه بــا توجــه بــه ایــن امــر کــه زیــارت بــه عنــوان یــک عمــل دســتهجمعی در دیــن مبیــن
اســام نقــش بهســزایی در افزایــش مشــارکتهای اجتماعــی و در نتیجــه اثربخشــی اجتماعــی
دارد .زیــارت میتوانــد بــه دو شــکل در کاهــش بیتفاوتــی اجتماعــی مؤثــر باشــد .از یــک ســو
زیــارت بــا افزایــش مشــارکت افــراد احســاس اثربخشــی آنــان را افزایــش دهــد کــه ایــن امــر به

تقید
کاهــش بیتفاوتــی اجتماعــی منجــر خواهــد شــد .از ســوی دیگــر ،نقشــی کــه زیــارت در ّ
و هنجارپذیــری افــراد ایجــاد میکنــد از احســاس آنومــی جلوگیــری میکنــد کــه ایــن امــر

بــه کاهــش بــی تفاوتــی اجتماعــی میانجامــد.

احســاس بيقدرتــي ،عــدم اثربخشــي يــا عــدم كارآیــي ،كــه جملگــي معانــي مترادفــي را

دارنــد ،مبنــاي نظريههــاي مبتنــي بــر «جامعهپذيــريِ عــدم اثربخشــي» را تشــكيل ميدهنــد

چنانكــه« ســاث ول» )2003( 1جریــان اجتماعــي شــدن و تجــارب تدريجــي در جامعــه را

از جملــه عوامــل ســرخوردگي و دلمردگــي اجتماعــي افــراد معرفــي كــرده و معتقــد اســت كــه
هــر قــدر افــراد جامعــه ســطح بااليــي از احســاس عــدم اثربخشــي در فرايندهــاي اجتماعــي

ـ سياســي را تجربــه كننــد ،احتمــال بيشــتري بــراي بيتفاوتــي اجتماعــي و بيگانگــي از
مســائل اجتماعــي وجــود دارد  .محتــواي رفتارگرايانــة برخي قضايــاي نظريــه «دال»)1983( 2

و نظريــة« ســيمن» ( )1959دربــارۀ بیقدرتــي نيــز ايــن بــاور را نشــان ميدهــد .احســاس

بيقدرتــي يــا عــدم اثرگــذاري جامعهپذيــر شــده ،بهدنبــال خــود احســاس بياعتمــادي بــه

همــراه مـيآورد (روس و همــكاران .)121:2001 ،در نتیجــۀ چنیــن امــری ،احســاس اثربخشــی

اجتماعــی در کاهــش بیتفاوتــی اجتماعــی مؤثــر خواهــد بــود و بــه نحــو بــارزی بــه کاهــش

بیتفاوتــی در افــراد جامعــه منجــر خواهــد شــد.

بنابرایــن ،بــا توجــه بــه نظریههــای مطرحشــده میتــوان متغیرهــای مختلفــی را کــه

میتواننــد ســبب کاهــش یــا افزایــش بیتفاوتــی اجتماعــی در افــراد شــوند ،شناســایی
1. Southwell
2. Dahl
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کــرد کــه در تحقیــق حاضــر تأثیــر زیــارت ،اثربخشــی اجتماعــی و احســاس آنومــی مطالعــه

شــدهاند .البتــه ،عــاوه بــر مــوارد فــوق میتــوان گفــت کــه بیتفاوتــی اجتماعــی بــا توجــه بــه

متغیرهــای زمینـهای چــون جنســیت و تأهــل ،میتوانــد در افــراد مختلــف متفــاوت باشــد .بــر
ایــن اســاس ،مــدل مفهومــی تحقیــق حاضــر بهصــورت زیــر طراحــی شــده اســت.

فرضیههای تحقیق
بــا توجــه بــه مــدل فــوق و تئوریهــای تحقیــق ،فرضیههــای زیــر بــرای انجــام تحقیــق

حاضــر طراحــی شــدهاند:

 .1میزان بیتفاوتی دانشجویان بر حسب جنسیت متفاوت است.
 .2میزان بیتفاوتی دانشجویان بر حسب وضعیت تاهل متفاوت است.
 .3بین احساس آنومی و میزان بیتفاوتی اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد.
 .4بین اثربخشی اجتماعی و میزان بیتفاوتی اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد.
 .5میزان بیتفاوتی دانشجویان در دو بازۀ زمانی قبل و بعد از زیارت متفاوت است.
جامعۀ آماری
جامعــۀ آمــاری در ایــن تحقیــق کلیــۀ دانشــجویان دانشــگاه آیتاهللالعظمــی بروجــردی
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هســتند کــه در ســال  94-95بــه مشــهد مشــرف شــدهاند کــه از ایــن تعــداد 200نفــر

بهصــورت تصادفــی بهعنــوان نمونــۀ آمــاری انتخــاب شــدند.

تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها
تعریفهــای بیتفاوتــی اجتماعــی :بيتفاوتــي اجتماعــي از منظــر تعريــف مفهومــي ،فراینــدی

اســت كــه طــي آن ،افــراد بــا بيعالقگــي و بياعتنايــي بــه واقعيتهــاي اجتماعــی پيرامــون
خــود مینگرنــد و از انجــام مشــاركت اجتماعــي ـ سياســي ،مســئوليتهاي اجتماعــي،
فعاليتهــاي دگرخواهانــه و درگيــري فعــال و مدنــي در مســائل اجتماعــي پرهيــز ميكننــد.

بيتفاوتــي اجتماعــي از بُعــد تعريــف عملياتــي بــر مبنــاي دو شــاخص در تحقیــق حاضــر مورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت .نخســت ،بيتفاوتــي در حــوزة فعاليتهــاي اجتماعــي رســمي ـ

مثــل مشــاركت داوطلبانــه در ســازمانها ،احــزاب و انجمنهــا و امثــال آن ـ و دوم ،بيتفاوتــي
در حــوزة فعاليتهــاي اجتماعــي غيررســمي ـ مثــل كنشهــاي مشــاركتي دگرخواهانــه و

اعمــال نوعدوســتانۀ دانشــجویان از قبيــل كمــك بــه مســتمندان ،حمايــت از ديگــران ،توجــه
بــه مشــكالت اطرافيــان ـ بررســی شــده اســت.

تعریفهــای اثربخشــی اجتماعــی :اثربخشــی اجتماعــی از منظــر تعريــف مفهومــي ،فراینــدی

اســت كــه طــي آن ،فــرد در جامعــه احســاس مفیدبــودن کــرده و از تعامــل بــا همنوعــان لــذت

میبــرد و احســاس میکنــد فــرد مطلوبــی در جامعــه اســت .اثربخشــی اجتماعــی از بُعــد
تعريــف عملياتــي بــر مبنــاي دو شــاخص در تحقیــق حاضــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت؛
نخســت ،احســاس تأثیرگــذاری در زندگــی فــردی خــود و فعالیتهــای روزمــره کــه منجــر بــه
مفیدبــودن فــرد از نظــر وجــودی ســنجیده شــده اســت و دوم اثربخشــی در حــوزة فعاليتهاي

اجتماعــي و در زندگــی دیگــران اســت کــه بــه تحســین اجتماعــی منجــر شــده و خواهــش
دیگــران بــرای مشــارکت در كنشهــاي مشــاركتي دگرخواهانــه را در پــی دارد کــه در ایــن

تحقیــق مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
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تعریفهــای رضایــت از زیــارت :رضایــت از زیــارت از منظــر مفهومــی فراینــدی اســت کــه

فــرد پــس از زیــارت احســاس رضایتمنــدی و از اینکــه ایــن کار را انجــام داده اســت ،احســاس

شــعف و شــور میکنــد .رضایــت از زیــارت از بُعــد تعریــف عملیاتــی در ســه بُعــد فــردی،

معنــوی و اجتماعــی مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت و میــزان شــادکامی فــردی ،معنــوی و
اجتماعــی افــراد هــر کــدام بــا دو گویــه ،ســنجش و انــدازه گیــری شــده اســت.

اﺑﺰار ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎ
 در ايــن پژوهــش از روش پیمايــش و ابــزار پرس ـشنامه بــا ســنجههايی از طیــف لیکــرت

بــرای گــردآوری دادههــا اســتفاده شــده اســت .بــرای اندازهگیــری اعتبــار 1از روايــی محتوايــی

2

و روايــی صــوری 3و بــرای تعییــن پايايــی 4از روش آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت.

بــر ایــن اســاس ،بــرای ســنجش متغیرهــای بیتفاوتــی اجتماعــی و اثربخشــی اجتماعــی از

پرس ـشنامه محققســاخته بــا ضریــب پایایــی بهترتیــب  0/88و  0/77اســتفاده شــده اســت.
همینطــور ،بــرای ســنجش احســاس آنومــی از پرسـشنامه اســتاندارد بــا آلفــای ./84اســتفاده
شــده اســت.

بـيتفـــاوتي اجتمـــاعي ،بيـــانگر بــياحساسي ،بدبيني ،بيميلي و بـــه عبـــارت بهتـر نـوعي

افســردگي اجتماعي اســت .در نقطـــۀ مقابـــل ،هرگونه اعتناي اجتماعي و نوعدوســتي در حيات

فــردي و اجتماعي ،نشــانۀ پويايي و ســامت اجتمـــاعي اســـت .برخــی بیتفاوتي اجتمـــاعي را

متـــرادف بـــا عزلـتگزينـي ،بـيعالقگـــي و مشاركتنداشتن افراد در اشكال متعارف اجتماعي

معنا كـــرده و در تحليــــل خــــود ،آن را مقابــــل عالقـۀ اجتمــــاعي ،درگيري در فعاليتهاي

اجتمـــاعي ،روانشـــناختي و سياســي قرار دادهاند (دث و الــف.)2000 ،

1. Validity
2. Content Validity
3. Face Validity
4. Reliability
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یافتههای پژوهش
یافتههــای پژوهــش در دو بخــش یافتههــای توصیفــی و یافتههــای اســتنباطی و آزمــون

فرضیههــا بــه شــرح زیــر ارائــه شــده اســت:
الف) یافتههای توصیفی

بر اساس یافتههای تحقیق 118 ،نفر از پاسخگویان ( )% 59زن و  82نفر ( )% 41مرد بودند.
 157نفر از دانشجویان ( % 78.5مجرد و  43نفر (  )% 21.5متأهل بودند.
ـن دانشــجویان مــورد بررســی  22/76ســال بوده اســت .بیشــترین فراوانــی درآمد
میانگیــن سـ ّ

پاســخگویان یکمیلیــون تومــان در مــاه ،باالتریــن درآمــد دهمیلیــون تومــان و کمتریــن میزان

درآمــد  500هــزار تومــان در مــاه بــوده اســت .همینطــور ،میانگیــن درآمــد پاســخگویان
مســاوی (1954081یــک میلیــون و نهصــد و پنجــاه و چهــار هــزار و هشــتادویک تومــان) اعالم
شدهاســت.

زمانی قبل و بعد از زیارت
جدول  .1احساس آنومی دانشجویان در دو بازۀ
ِ

چنانکــه مندرجــات جــدول فــوق نشــان میدهــد ،نتایــج تحقیــق نشــان داد قبــل از زیــارت،

 % 26/8پاســخگویان احســاس آنومــی کــم % 53/2 ،از ســطح متوســط احســاس آنومــی و
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 %19/7آنــان ســطح زیــادی از احســاس آنومــی داشــتند ،در حالیکــه پــس از زیــارت %33/7

پاســخگویان از احســاس آنومــی پاییــن % 60/1 ،ســطح متوســط احســاس آنومــی و  % 6/2هم
احســاس آنومــی باالیــی داشــتند .ایــن نتایــج بیانگــر کاهش احســاس آنومــی دانشــجویان پس
از زیــارت اســت .بهعبارتــی ،میانگیــن احســاس آنومــی از  2.72بــه  3.1افزایــش یافتــه و زیارت

بــه کاهــش احســاس آنومــی در بیــن آنــان منجــر شــده اســت.

زمانی قبل و بعد از زیارت
جدول .2احساس اثربخشی اجتماعی دانشجویان در دو بازۀ
ِ

چنانکــه نتایــج جــدول فــوق نشــان میدهــد ،قبــل از زیــارت؛  %19/1پاســخگویان احســاس

اثربخشــی کــم %40 ،احســاس اثربخشــی در ســطح متوســط و  %40/9احســاس اثربخشــی را
در ســطح زیــاد داشــتند؛ امــا پــس از زیــارت؛  %2/6پاســخگویان احســاس اثربخشــی کــم،

 %48/5احســاس اثربخشــی در ســطح متوســط و  % 48/9هم احســاس اثربخشــی را در ســطح
زیــادی داشــتند .بهعبــارت دیگــر ،نتایــج جــدول فــوق حاکــی از ایــن امــر اســت کــه زیــارت به

افزایــش احســاس اثربخشــی در بیــن دانشــجویان منجــر شــده اســت .بهعبــارت دیگــر ،ایــن

نتایــج نشــانگر افزایــش احســاس اثربخشــی اجتماعــی دانشــجویان پــس از زیــارت بــوده اســت
و میــزان احســاس اثربخشــی اجتماعــی از  3.22بــه  3.46افزایــش یافتــه اســت.
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جدول .3احساس بیتفاوتی اجتماعی دانشجویان در دو بازۀ زمانی قبل و بعد از زیارت

چنانکــه نتایــج جــدول 3نشــان میدهــد ،قبــل از زیــارت % 49/7 ،پاســخگویان بیتفاوتــی

ی اجتماعیشــان در ســطح متوســط و % 8/5
اجتماعــی در ســطح کــم % 41/8 ،بیتفاوتــ 

ی در ســطح زیــاد داشــتهاند امــا پــس از زیــارت بــه  % 75/5بیتفاوتــی
بیتفاوتــی اجتماع ـ 
اجتماعــی پاییــن % 24 ،بیتفاوتــی اجتماعــی متوســط و فقــط  % 0/5بیتفاوتــی اجتماعــی
در ســطح زیــاد تبدیــل شــده اســت .بهعبــارت دیگــر ،میــزان بیتفاوتــی دانشــجویان در بــازۀ

ـد قابــل مالحظ ـهای کــم شــده و از  2.84بــه  % 2.25کاهــش
زمانــی پــس از زیــارت در حـ ّ
یافتــه اســت.

ب)یافتههایاستنباطی
در ایــن بخــش ،بــه یافتههــای اســتنباطی پرداختــه شــده اســت .بدینمنظــور ،در ابتــدای

ایــن بخــش فرضیههــا آزمــون شــده و ســپس تحلیــل رگرســیونی انجــام شــده اســت.
آزمون فرضیه اول :مقایسه میزان میانگین بیتفاوتی اجتماعی بر حسب جنسیت

بــرای بررســی ایــن موضــوع ،بــا توجــه بــه متغیرهــا از آزمــون  tاســتفاده شــده کــه نتایــج در

جــدول  4آورده شــده اســت.
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جدول.4آزمون  tمقایسۀ میانگین بیتفاوتی اجتماعی بر حسب جنسیت

یافتههــای بهدســتآمده از جــدول 4نشــان میدهــد ســطح معنــاداری بیتفاوتــی

اجتماعــی بعــد از زیــارت  0/024اســت کــه کمتــر از  0/05اســت .لــذا بعــد از زیــارت بیتفاوتی
اجتماعــی تفــاوت معنــاداری بــر حســب جنســیت وجــود دارد .البتــه ،قبــل از زیــارت نیــز

میانگیــن بیتفاوتــی مــردان ( )75/67از میانگیــن بیتفاوتــی زنــان ( )72/36بیشــتر بــوده
اســت ،امــا ایــن میانگیــن هرچنــد در هــر دو گــروه کاهــش قابــل مالحظـهای یافتــه اســت ،اما

بیتفاوتــی مــردان همچنــان اندکــی بیــش از بیتفاوتــی زنــان شــده اســت .بنابرایــن ،فرضیــۀ

ـی
اول تحقیــق کــه نشــانۀ تفــاوت بیتفاوتــی بــر حســب جنســیت بــود ،در هــر دو بــازۀ زمانـ ِ
قبــل و بعــد از زیــارت تأییــد میشــود ،امــا بعــد از زیــارت میــزان بیتفاوتــی در هــر دو کاهــش

پیــدا میکنــد.

فرضیۀ دوم :مقایسۀ میزان میانگین بیتفاوتی اجتماعی بر حسب وضعیت تأهل
بــرای بررســی ایــن فرضیــه بــا توجــه بــه متغیرهــا ،از آزمــون  tاســتفاده گردیــد کــه نتایج در

جــدول 5آورده شــده اســت.

جدول.5آزمون  tمقایسۀ میانگین بیتفاوتی اجتماعی بر حسب وضعیت تأهل
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یافتههــای بهدســتآمده از جــدول 5نشــان میدهــد ســطح معنــاداری بــر اســاس تأهــل

ـی قبــل و بعــد از زیــارت ،تغییــر خاصــی نیافتــه و
افــراد بیتفاوتــی اجتماعــی در دو بــازۀ زمانـ ِ

میــزان کاهــش بســیار انــدک بــوده اســت؛ یعنــی تفــاوت معنــاداری بــر حســب وضعیــت تأهل
وجــود نداشــته اســت.

فرضیۀ سوم  :بین میزان احساس آنومی و بیتفاوتی اجتماعی رابطه وجود دارد.
بهمنظــور بررســی ایــن فرضیــه ،از آزمــون همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد کــه نتایــج در

جــدول 6آورده شــده اســت.

جدول .6آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطۀ احساس آنومی و بیتفاوتی اجتماعی

نتايــج جــدول 6نشــان ميدهــد بيــن بيتفاوتــي اجتماعــي و احســاس آنومــي در هــر دو بــازۀ

زمانــی رابطــۀ معنــاداري وجــود دارد و بــا توجــه بــه همبســتگي مثبــت ،ايــن رابطــه مســتقيم
اســت؛ يعنــي بــا افزایــش آنومــي ،بيتفاوتــي اجتماعــي نيــز افزايــش مييابــد و برعكــس.
فرضیۀ چهارم :بین میزان اثربخشی اجتماعی و بیتفاوتی اجتماعی رابطه وجود دارد.
بــرای بررســی ایــن فرضیــه از آزمــون همبســتگی پیرســون اســتفاده گردیــد کــه نتایــج در

جــدول 7آورده شــده اســت.
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جدول .7آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه اثربخشی اجتماعی و بیتفاوتی اجتماعی

نتايــج جــدول 7نشــان ميدهــد بيــن بيتفاوتــي اجتماعــي و اثربخشــی اجتماعــی در هــر

دو بــازۀ زمانــی رابطــۀ معنــاداري وجــود دارد و بــا توجــه بــه همبســتگي منفــی ،ايــن رابطــه

معکــوس اســت؛ يعنــي بــا افزایــش اثربخشــی اجتماعــی ،بيتفاوتــي اجتماعــي کاهــش مييابد
و کاهــش اثربخشــی اجتماعــی ،افزایــش بیتفاوتــی اجتماعــی را در پــی دارد.

فرضیۀ پنجم :مقایسۀ میزان میانگین بیتفاوتی اجتماعی قبل و بعد از زیارت.
بــرای بررســی ایــن موضــوع بــا توجــه بــه متغیرهــا از آزمــون  tاســتفاده شــد .نتایــج در

جــدول 8آورده شــده اســت.

جدول .8آزمون tمقایسه میانگین بی تفاوتی اجتماعی قبل و بعد از زیارت

بهمنظــور بررســی مقایســۀ میــزان میانگیــن بیتفاوتــی اجتماعــی در دو بــازۀ زمانــی قبــل

و بعــد از زیــارت ،بــا در نظــر گرفتــن متغیرهــا از آزمــون  tاســتفاده شــده اســت .یافتههــای

بهدســت آمــده در جــدول  8نشــان میدهــد ســطح معنــاداری برابــر بــا  0/01اســت کــه
از  0/05کمتــر اســت .لــذا ،میانگیــن بیتفاوتــی اجتماعــی در دو بــازۀ زمانــی قبــل و بعــد از

زیــارت تفــاوت معنــاداری داشــته اســت .بهعبــارت دیگــر ،میــزان بیتفاوتــی اجتماعــی در
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دو بــازۀ زمانــی قبــل و بعــد از زیــارت متفــاوت اســت و بیتفاوتــی اجتماعــی پــس از زیــارت

بهنحــو معنــاداری کاهــش پیــدا کــرده اســت؛ بهنحــوی کــه از حــدود  3/65بــه  2/37کاهــش
یافتــه اســت؛ یعنــی پــس از زیــارت ،بیتفاوتــی حــدود  %14کاهــش پیــدا کــرده و از میانگیــن

 73/13بــه  59/46رســیده اســت.
تحلیل چندمتغیره

بــرای تبییــن بيتفاوتــي اجتماعــي بــا توجــه بــه متغيرهــاي مســتقل ،از رگرســیون

چندمتغیــره اســتفاده شــده اســت .در ایــن روش بــرای بررســی متغیرهــا از روش رگرســيون

گامبـهگام اســتفاده شــده اســت .بــر اســاس جــدول ،9از مجمــوع  5متغیــر (رضایــت از زیــارت،
ســن ،درآمــد ،آنومــی ،اثربخشــی اجتماعــی) واردشــده بــه مــدل رگرســیون ،متغیرهــای زیارت،

اثربخشــی اجتماعــی و آنومــی در مــدل معنــادار شــده و توانســتهاند  %48از متغیــر وابســته
را محاســبه کننــد .بــر اســاس جــدول ،10میــزان بتــای زیــارت ( )-.367آنومــی و اثربخشــی

بهترتیــب ( )-0/225 ،0/245و ســطح معنــاداری آنهــا نیــز ( )0/000شــده اســت کــه ایــن
نتایــج در ادامــه در قالــب جدولهــای 9و 10آورده شــده اســت.

جدول .9نتایج آزمون تحلیل رگرسیون دربارۀ عوامل مؤثر بر بیتفاوتی اجتماعی

جدول .10ضریبهای آزمون تحلیل رگرسیون
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بــا توجــه بــه نتایــج جدولهــای  9و  10میتــوان معادلــۀ رگرســیونی احســاس بیتفاوتــی

اجتماعــی را در قالــب معادلــۀ زیــر نوشــت:

( )-.225احساس اثربخشی اجتماعی ).248(+احساس آنومی  )-.367(+رضایت از

زیارت  =2.63 +بی تفاوتی اجتماعی

نتیجهگیری
از جملــه بنياديتريــن مفاهیــم توســعۀ اجتماعــی ،ايجــاد فرهنگ گريــز از انفعــال و بيتفاوتي

و حركــت بــه ســوي گســترش حضــور ،مشــاركت و سهيمشــدن مــردم در سرنوشــت خــود
بهمثابــۀ ارزش و بــاوري نهــادي اســت .در وضعيــت بيتفاوتــي در جامعــه ،تــودۀ مــردم در

فراگردهــاي اجتماعــي ،خــود را در موضعــي انفعالــي قــرار میدهنــد و عالقــۀ چندانــي بــه

تأثيرنهــادن بــر وقايــع و تصميمگيريهــا نشــان نميدهنــد؛ لــذا در قالــب واحدهــاي منفعــل

كلــي جمعــي ناتــوان ميماننــد .از
اجتماعــي ،از اعتمــاد بهنفــس و داشــتن جهتگيــريِ
ِ

مهــم اجتماعــی در جوامــع
ایــنرو ،بیتفاوتــی ،رفتــاری اســت کــه بهعنــوان یــک آســیب
ّ
مــدرن مــورد توجــه جامعهشناســان قــرار گرفتــه اســت .در شــرایط فعلــی جامعــۀ ایــران نیــز

مدنظــر مســئوالن نظــام قــرار گرفتــه ،ضــروری اســت
کــه الگــوی پیشــرفت ایرانــی ـ اســامی ّ
توجــه بــه عوامــل مؤثــر بــر کاهــش بیتفاوتــی اجتماعــی در جامعــه بهطــور اعــم و دانشــجویان

بهطــور اخــص مــورد توجــه ويــژه قــرار گیــرد .در ایــن راســتا ،بهجــایآوردن عمــل زیــارت
کــه از مســتحبات مؤکــد در دیــن مبیــن اســام اســت ،بــا توجــه بــه نقشــی کــه ایــن عمــل

در کاهــش بیتفاوتــی اجتماعــی و افزایــش مشــارکت اجتماعــی دارد ،شایســته توجــه اســت.

نتایــج تحقیــق بیــان میکنــد که میــزان میانگیــن بی تفاوتــی اجتماعی دانشــجویان دانشــگاه

آیتاهللالعظمــی بروجــردی پــس از بهجــایآوردن زیــارت مشــهدالرضا (علیهالســام) کاهــش
معنــاداری پیــدا کــرده اســت؛ یعنــی بیتفاوتــی اجتماعــی پــس از زیــارت از حــدود 3/65

بــه  2/37کاهــش یافتــه اســت کــه ایــن بیانگــر ضــرورت توجــه بیشــتر مســئوالن دانشــگاهی
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بــه نهادینهکــردن زیــارت بهطــور اعــم و زیــارت مشــهدالرضا (علیهالســام) بهطــور اخــص
اســت بهنحــوی کــه نتایــج تحقیــق نشــان میدهنــد میــزان بیتفاوتــی دانشــجویان بعــد از

زیــارت حــدود  %14کاهــش یافتــه اســت کــه حاکــی از تأثیرگــذاری بســیار بــاالی زیــارت بــر

دانشــجویان در جامعــۀ مــورد مطالعــه بــوده اســت .بهعبــارت دیگــر ،بیتفاوتــی اجتماعــی

دانشــجویان از حــدود  3/65بــه  2/37کاهــش یافتــه اســت؛ یعنــی پــس از زیــارت بیتفاوتــی
حــدود  %14کاهــش یافتــه و از میانگیــن  73/13بــه  59/46رســیده اســت.

بــا توجــه بــه یافتههــای تحقیــق ،بیــن میــزان بیتفاوتــی زنــان و مــردان در بــازۀ زمانــی

قبــل از زیــارت تفاوتــی وجــود نداشــته اســت .ایــن نتیجــه بــا یافتههــا و نتایــج پژوهــش

«احمــدی» ( )1388همسوســت امــا بیتفاوتــی زنــان و مــردان در بــازۀ زمانــی بعــد از زیــارت،

بــه نفــع دختــران کاهــش یافتــه اســت.

نتایــج بررســی میــزان بیتفاوتــی اجتماعــی پاســخگویان بــر حســب وضعیــت تأهــل آنــان

نشــان میدهــد بهلحــاظ آمــاری تفــاوت معنــاداری بیــن مجردهــا و متأهلهــا در دو بــازۀ
ـی قبــل و بعــد از زیــارت در بیتفاوتــی اجتماعــی وجــود نــدارد کــه ایــن امــر بــا نتایــج
زمانـ ِ

تحقیقاتــی کــه «احمــدی» ( )1388و «محســنی تبریــزی» ( )1390انجام دادهاند ،همسوســت.
همچنیــن ،در ایــن پژوهــش رابطــۀ بیــن احســاس آنومــی و بیتفاوتــی اجتماعــی را بررســی

کردهایــم .یافتههــای تحقیــق بیــان میکنــد کــه در هــر دو بــازۀ زمانــی رابطــه معنــاداری
بــه لحــاظ آمــاری بیــن احســاس آنومــی و بیتفاوتــی اجتماعــی وجــود دارد و ایــن رابطــه

مســتقیم اســت؛ بدیــن معنــا کــه بــا افزایش یــا کاهــش احســاس آنومــی ،بیتفاوتــی اجتماعی
هــم افزایــش یــا کاهــش مییابــد .ایــن نتایــج بــا یافتههــای پزوهشهــای «محســنی
تبریزی» (« ،)1390فوالدیان» ( )1394و «ون اســنیپنبرگ و اســتچیپرز» ( )1995همسوســت.

همچنیــن ،بــا رويکردهــای نظــری دورکیــم ،ســیمن ،لويــن ،پارســونز ،مرتــن ،تامــس ،مــک

ديــل و ريدلــی ،هولنــدر ،زنانیکــی ،نظريــۀ درونیســازی هنجارهــا و نظريــۀ تغییــر ارزشــی
،منطبــق اســت .وضعیــت آنومیــک يــا بیهنجــاری ،زمینهســاز و شــکلدهندۀ مســائل مختلــف

اجتماعــی اســت .بیهنجــاری موجــب ابهــام و ترديــد در کنشهــای اجتماعــی افــراد در
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جامعــه و در نهايــت بیاحساســی و بیتفاوتــی افــراد در عرصههــای اجتماعــی خواهــد شــد.

چنیــن وضعیتــی زمینــه را بــرای بیانگیزگــی ،قانونگريــزی ،ســردرگمی و ابهــام در رفتــار و در

نهايــت انفعــال در اجتمــاع فراهــم مـیآورد .گســترش و توســعۀ بیهنجــاری در اجتماع ســبب

میشــود تــا افــراد از وظایــف و مســئولیتهای مدنــی يــا شــهروندی خــود اجتنــاب ورزنــد.

شــکلبندی فراينــد اجتماعیشــدن در وضعیــت آنومیــک ســبب عــدم درونیســازیِ وظایــف

اجتماعــی
شــهروندی میشــود .شــکلگیری شــخصیت غیرمدنــی مانــع هرگونــه فعالیــت
ِ
ـق ناشــی از عــدم پشــتیبانی و الگودهــی هنجارهــا در
ديربــازده خواهــد شــد .تجــارب ناموفـ ِ
جامعــه ،مانــع فعالیــت آگاهانــه و فعاالنــۀ افــراد در مقابلــه بــا نابرابــری ،گرانفروشــی ،مفاســد
اقتصــادی و اجتماعــی ،پیگیــری وضعیــت و آينــدۀ سیاســی ـ اجتماعــی و  ...میشــود .افــراد

در وضعیــت آنومیــک بهدلیــل نداشــتن انگیــزه و امیــد بــه نتايــج کنشهــای خــود ،عالقــۀ

چندانــی بــرای درگیــری و صــرف هزينههــای فکــری و زمانــی در موقعیتهــای اجتماعــی

ندارنــد.

رابطــۀ بیــن اثربخشــی اجتماعــی و بیتفاوتــی اجتماعــی را نیــز در میــان دانشــجویان در

ـی قبــل و بعــد از زیــارت ،در ایــن تحقیــق بررســی کردهایــم .اطالعــات تحقیــق بیــان
بــازۀ زمانـ ِ
مـیدارد کــه در هــر دو بــازۀ زمانــی رابطــۀ معنــاداری بهلحــاظ آماری بیــن اثربخشــی اجتماعی

و بیتفاوتــی اجتماعــی وجــود دارد و ایــن اطالعــات بیــان میکنــد کــه ایــن رابطــه معکــوس
اســت؛ بدینمعنــا کــه بــا افزایــش اثربخشــی اجتماعــی ،بــی تفاوتــی اجتماعــی کاهــش مییابد

و کاهــش اثربخشــی اجتماعــی بــه افزایــش بیتفاوتــی اجتماعــی منجــر میشــود .ایــن
یافتههــا بــا یافتههــا و نتایــج تحقیقــات «محســنی تبریــزی» (« ،)1390گنــس» (،)1992

«چــن و زانــگ» ( )1999و «مانینــگ» ( )2014همسوســت.

همچنيــن رابطــۀ منفــي يــا معكــوس بيــن اثربخشــي اجتماعــي و بيتفاوتــي اجتماعــي در

ايــن پژوهــش ،مؤیــد نظريههــاي دال ،ســيمن ،نظريــۀ «جامعهپذيــري عــدم اثربخشــي»،

نظریــۀ انگیــزۀ ابــزاری و نظریــۀ درماندگــی آموختــه شــده اســت كــه بيــان م ـيدارد زمانــی

کــه افــراد حــس کننــد کنشهــای آنهــا بــر ســاختار جامعــه و مکانــی کــه زندگــی میکننــد
تأثیــری نــدارد ،ایــن احســاس بیتأثیــری بــرای آنــان ملکــۀ ذهنــی خواهــد شــد و بــه مــرور
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نســبت بــه مســائل مختلــف جامعــه بیتفــاوت میشــوند .در واقــع ،وقتــی فــرد احســاس کنــد
در درک مســائل اجتماعــی ناتــوان اســت ،یــا احســاس فقــدان اظهارنظــر دربــارۀ مســائل روز
توســط افــراد جامعــه وجــود دارد و یــا احســاس کند کنتــرل کمی روی حــوادث دارد ،احســاس

عــدم اثربخشــی خواهــد کــرد کــه ایــن احســاس ،بیتفاوتــی را در او ایجــاد خواهدکــرد.

در نهایــت ،تحلیــل رگرســیون چندمتغیــره در تحقیــق حاضــر نشــان داد متغیرهــای تحقیــق

توانســتهاند  %48از واریانــس بیتفاوتــی اجتماعــی را تبییــن کننــد و مابقــی ایــن واریانــس
ـی ایــن تحقیــق بودهانــد.
ناشــی از متغیرهایــی اســت کــه خــارج از حــوزۀ بررسـ ِ

بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق حاضــر و بــا عنایــت بــه ایــن امــر کــه نظریهپــردازان توســعه

معتقدنــد توســعۀ همهجانبــه و پایــدار یــک کشــور نیازمنــد مشــارکت اســت و بیتفاوتــی

کلیــۀ آحــاد جامعــه بهویــژه قشــر تحصیلکــرده منجــر بــه خمودگــی اجتماعــی خواهــد شــد،
معتقدیــم چنانچــه قشــر دانشــگاهی دارای احســاس آنومــی بــاال و عــدم احســاس اثربخشــی

مناســب در حوزههــای گوناگــون اجتماعــی باشــد ،موجــب بیتفاوتشــدن آنــان در

عرصههــای مختلــف ،بیمعنایــی ،پوچگرایــی و بهوجودآمــدن جامعــهای تــودهای و منفعــل
میشــود و یــا در بعضــی مــوارد ،چنانکــه «ســیمن» اشــاره کــرده اســت ،بــه انــزوای فرهنگــی
یــا جــدا افتادگــی فرهنگــی منجــر خواهــد شــد کــه در آن یــا افــراد منــزوی میشــوند یــا

پدیــدۀ فــرار مغزهــا اتفــاق خواهــد افتاد کــه در هر صــورت جامعــه از کارایــی و توانمنــدی افراد

توانمنــد خــود محــروم خواهــد شــد .بنابرایــن ،الزم اســت مســئوالن بــا توجــه بــه نقــش ویــژۀ
زیــارت در ایــن بیــن ،توجــه ویــژهای بــه آن بهویــژه در بیــن دانشــجویان داشــته باشــند .عالقــۀ

معنــوی دانشــجویان نســبت بــه زیــارت و انجــام مناســک دینــی در ایــام زیــارت مشــهدالرضا

(علیهالســام) یــک عامــل تقویتکننــده در ایــن میــان اســت کــه میتوانــد بــا مش ـ ّوقهای

دانشــگاهی همــراه شــود و نتایــج درخشــانی را در جامعــۀ دانشــگاهی کشــور از خــود بــر جــای

بگــذارد.
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