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چکيده

. نیافتگی در جوامع مدرن است ـ توسعه اعتنایی اجتماعی حلقة حایل دوگانگی توسعه بی

اعتنایی نوعی تلقی بدبینانه و احساس بدگمانی، حالتی انزواگرایانه، روندی منفعالنه، و به  بی

 نوعی اعتنایی بی شناختی، آسیب منظر از ،رو از این. عی استعبارت بهتر نوعی افسردگی اجتما

اعتنایی اجتماعی در پیامدهای نامناسب آن  اهمیت مطالعة بی. شود می بیماری اجتماعی شناخته

های  شناختی و با استفاده از نظریه ا نگاهی جامعهب حاضر پژوهشرو  ازاین. مسیر توسعه استدر 

در پی مطالعة ملوین سیمن، و پژوهشگران دیگر وستین پوندس، پیلیاوین، التانه و دارلی، آگ

روش پژوهش . کنندة آن است و سنجش عناصر تبییناجتماعی بین دانشجویان  اعتنایی بی

آماری  ةجامع. توصیفی غیرآزمایشگاهی از نوع همبستگی و بااستفاده از تکنیک پیمایش است

 7  0) و دانشگاه پیام نور مرکز سنندج( نفر 0077)پژوهش را دانشجویان دانشگاه کردستان 

با حجم، متناسب  ،ای گیری طبقه براساس روش نمونهبود که  403 حجم نمونه. تشکیل دادند( نفر

نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که بین متغیر بیگانگی اجتماعی و میزان . مطالعه شد

و بین متغیرهای اثربخشی اجتماعی،  معنادار و مستقیم ةاجتماعی دانشجویان رابطاعتنایی  بی

معنادار و  ةاجتماعی دانشجویان رابط اعتنایی و رضایت اجتماعی و میزان بی ،اعتماد اجتماعی

. اجتماعی دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است اعتنایی میزان بی. معکوسی وجود دارد

های بیگانگی اجتماعی، اثربخشی تحلیل رگرسیونی بیانگر این است که متغیر ةنتیجهمچنین، 

های  اجتماعی دانشجویان دانشگاه اعتنایی درصد از واریانس بی  3اعتماد اجتماعی  و اجتماعی،

متغیر بیگانگی  عاملْ و تأثیرگذارترین ترین در این مدل مهم .کنند مورد مطالعه را تبیین می

.کند میبیین درصد تغییرات متغیر وابسته را ت 33این عامل  .استاجتماعی 

 .جنسیت بیگانگی اجتماعی، اعتنایی، اعتماد، بی اثربخشی اجتماعی،:هايكليديواژه
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 Yahmady@pnu.ac.ir، (نویسنده مسئول) شگاه پیام نوراستادیار گروه علوم اجتماعی دان.  

 شناسی دبیر آموزش و پرورش و کارشناس ارشد جامعه.  
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مقدمه
فرآیند رسیدن به توسعه بدون حضور . توسعه یکی از آرزوها و اهداف جوامع معاصر است

ر، از این منظ. گیری توسعة نامتوازن منجر خواهد شد تعادلی و شکل تردید به بی شهروندان بی

در واقع، . روند شمار می شهروندان از ارکان مهم توسعه و پویایی جوامع در دورة معاصر به

فرآیند دستیابی جوامع به توسعة متوازن و پایدار بدون توجه به مقولة شهروند و اختیارات و 

ـ شهروند از  چنین است که در جوامع معاصر روابط میان حاکمیت. نماید وظایف او ناممکن می

 باوربه  ،شهروندترین عنصر در معرفی  مهم. مدون شده و از اهمیت بسیار برخوردار است نو

ل اجتماعی ئمسابسیاری از متفکران حوزة . است« محوری مشارکت»وجه  ،شناسان اغلب جامعه

 آوردن روی در جوامع معاصر ها و معضالت اجتماعی بحران کردنراه مهار که یگانه بر این باورند

جویانه و بسترسازی مناسب برای تحقق شهروندی فعال به معنای  های مشارکت به سیاست

از این منظر، بسیاری از  .ستاجتماعی اا مشارکت اعضای جامعه در نهادهای یواقعی 

مشارکت یا همان  ـ عدم  نیافتگی را با دوگانگی مشارکت ـ توسعه اندیشمندان دوگانگی توسعه

اعتنایی  بی. اعتنایی نقطة مقابل درگیری و مشارکت است بی. ندکن اعتنایی اجتماعی تفسیر می بی

. است  میلی، و به عبارت بهتر نوعی افسردگی اجتماعی احساسی، بدبینی، بی اجتماعی بیانگر بی 

 گونه همان شود؛ اعتنایی در جامعه نوعی بیماری اجتماعی شناخته می شناختی، بی از منظر آسیب

 سالمت و پویایی نشانة اجتماعی فردی و حیات دوستی در نوع و اجتماعی اعتنای که هر گونه

 .است  اجتماعی

 ةتوسع و مانعی در راه مشارکت سیاسی و اجتماعی شناختی و ی آسیبا پدیدهاعتنایی  بی غالباً

اگر مشارکت وسیع شهروندان در قلمروهای مختلف زندگی اجتماعی شرط  .رود شمار می بهملی 

، عدم مشارکت شهروندان و شیوع تلقی شوداقتصادی و سیاسی  و اجتماعی ةمهم توسع

(.  0 : 437 مسعودنیا، ) نیافتگی قلمداد کرد در توسعه اثرگذار یملعا توان را می اعتنایی بی

گیری اجتماع و فرآیندهای داده و ستاندة مرتبط با آن را در گرو وجود افرادی  شکل 4سیدنی وربا

های  اعتنایی هر یک از افراد یا گروه دلسردی و بی. اند اخته شدهداند که عامالن اجتماع شن می

جامعه بر اثر بیگانگی اجتماعی، احساس عدم اثربخشی، نارضایتی، و عدم اعتماد به دیگران 

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Social Depression 

2. Social Health 
3. S-Verba 
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کم اعضای شبکة اجتماعی را، که  همین عوامل کم. باعث شکنندگی ساختار اجتماعی خواهد شد

روند، به همة فرآیندهای اجتماعی بدبین و دچار  شمار می دهندة همان اجتماع به عناصر تشکیل

توجهی به توانش فردی یا  بنابراین، بی. بیماری ناامیدی به هر گونه ارتباط اجتماعی خواهد کرد

 .گروهی عناصر اجتماعی عامل فروپاشی هر ساختار یا محیطی خواهد بود

یکی از مصادیق و تبعات  اجتماعی یاعتنای یاند که ب عالوه بر آن، بسیاری از متفکران برآن

جوامعی که با تحوالت و  گونه جوامع این. گذار جوامع از صورت سنتی به شکل مدرن است

شوند بیشتر مستعد پدیدارهای معرفتی  اجتماعی مواجه می ـ سریع اجتماعی و تقابالت سیاسی

کامالً مشهود  کشور ایرانند و این قاعدة عام در ا اجتماعی اعتنایی، منفی، همچون انفعال و بی

از مظاهر سنت به اَشکال مدرن است و در این  گذاریک جامعة در حال  بارز که مصداق است،

رو  هفرهنگی و اجتماعی روب و اقتصادی و گذار تاریخی با حوادث و مسائل گوناگون سیاسی

نای اجتماعی و دهد اعت عالوه بر آن، تجربة تاریخی سه دهة اخیر ایران نشان می. بوده و هست

شود، یکی از عوامل مهم در  اعتنایی اجتماعی محسوب می مشارکت مردمی، که نقطة مقابل بی

اما نگاهی مجمل به . ساله با عراق بوده است پیروزی انقالب اسالمی و مقاومت در جنگ هشت

اعتنایی درصد  های دو دهة بعد از انقالب اسالمی به طور آشکار حاکی از بی پرسی همه

نظر از  همچنین، صرف(.  : 437 فرد،  محسنی تبریزی و صداقتی)شمگیری از ایرانیان است چ

ها و  در سازمان( ٪00بیش از )های سیاسی، در پژوهشی ملی، اکثریت پاسخگویان  مشارکت

که حاکی از ( 433 شکوری، )اند  اندکی داشته( انجمنی)های اجتماعی مشارکت اجتماعی  انجمن

 .اجتماعی است اعتنایی نوعی بی

پذیری ثانویه را در  منزلة نهادی که بخش اعظمی از جوانان فرآیند جامعه دانشگاه در ایران به

از سوی دیگر استان کردستان یکی . گذارد گذرانند تأثیر بسیاری بر دانشجویان به جای می آن می

ای  ت قابل مالحظهها و تمایزا ـ اجتماعی تفاوت هایی است که به لحاظ بافت فرهنگی از استان

از . ویژه میان دانشجویان، بسیار مهم است اعتنایی در این استان، به با سایر نقاط ایران دارد و بی

اعتنایی  هاست که وضعیت بی این منظر، نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش

ن وضعیت از تر اینکه ای اجتماعی در دانشجویان استان کردستان در چه سطحی است و نکتة مهم

 .پذیرد ای اثر می ـ اجتماعی و زمینه های فرهنگی کدام عوامل و مؤلفه
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 پيشينةتجربيتحقيق

حاکی از این است که احساس اثربخشی بین ( 333 )نتایج پژوهش جان چن و یانگ ژانگ 

از ... ای نظیر سن، سطح تحصیالت، شغل، و  ها و متغیرهای زمینه افراد و رضایت اجتماعی آن

چن و )اند  اعتنایی سیاسی مردم شهر پکن را تحت تأثیر قرار داده املی هستند که میزان بیعو

نام پژوهشی است که « اعتنایی تحلیل رابطة بین مشارکت سیاسی و بی»(.  3 : 333 ژانگ، 

نتایج تحقیق یادشده حکایت از آن دارد که نمود . انجام داد  30 هربرت گانس در سال 

فراد جامعه نتیجة ظهور و بروز احساس ناتوانی و نهایتاً بیگانگی در افراد، فقدان اعتنایی در ا بی

انگیزه و عالقة الزم، نبود رضایت کافی از نظام اجتماعی حاکم، فاصلة اجتماعی بین افراد، و 

دوایت (. 37 ـ 30 :  30 گانس، )نبود کارکرد مناسب و مشخص این افراد در جامعه است 

، با اشاره به «اعتنایی سیاسی بررسی رابطة بین بیگانگی و بی»ژوهشی با نام در پ( 397 )دین 

اهمیت پدیدة بیگانگی در جامعه و توجه اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی به رابطة این 

نتایج . اعتنایی سیاسی را بررسی کرده است اعتنایی در جامعه، ارتباط بیگانگی و بی پدیده و بی

گیری و متغیرهای کنترل وجود  اعتنایی در رأی که ارتباطی معنادار بین بی حکایت از آن دارد

قدرتی و ناهنجاری  احساس بی( بیگانگی)های مرتبط با متغیر مستقل  همچنین از مؤلفه. دارد

بررسی »موریس روزنبرگ در پژوهشی با نام (. 33  ـ 30 : 397 دین، )سطح قابل توجهی دارد 

اعتنایی  با استفاده از مطالعات تجربی مرتبط با بی« اعتنایی سیاسی ندة بیکن برخی از عوامل تعیین

اعتنایی سیاسی را عاملی مهم در فرهنگ سیاسی امریکا معرفی  های سیاسی بی افراد در فعالیت

اعتنایی به این صورت مطرح کرده است  کننده را در میزان این بی ترین عامل تعیین کرده و عمده

معنایی یا پوچی  های سیاسی احساس بی دهای تهدیدکنندة حضور افراد در فعالیتکه نتایج و پیام

و نبود انگیزة الزم برای مشارکت و ابراز عالقه به موضوعات سیاسی ( های بیگانگی از مؤلفه)

عنوان پژوهشی است که « سرمایه اجتماعی، تندرستی و نابرابری»(. 407: 300 روزنبرگ، )است 

این مطالعه، که در کشور کانادا صورت گرفت، نشان داد . انجام داد 774 ال در س  گری وینسترا

و اثربخشی و نوع جامعه از نظر افراد   اعتماد بین اشخاص، همبستگی اجتماعی، نفوذ اجتماعی

اعتنایی افراد رابطة مستقیم و مثبت دارد  اعتنایی یا عدم بی کننده در این بررسی، با بی شرکت

اعتنایی به  در پژوهشی مطرح کرد که بی 774 جوزف کلسنر در سال  .(030 :774 وینسترا، )

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Gerry Veenstra 
2. Social Influence 
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ای نظیر سن، جنس، درآمد،  مشارکت سیاسی تحت تأثیر میزان اثربخشی افراد و متغیرهای زمینه

طبقة »در پژوهشی با نام (  33 )  ون اسنیپنبرگ و شیپرز(.3 ـ  3 : 774 کلنسر، )است ... و 

اعتنایی و رادیکالیسم در هلند در  بی: ی در طول یک دوره رکود اقتصادیاجتماعی و رفتار سیاس

ازای اعتراض  مابه 330 اعتنایی اجتماعی در کشور هلند را در سال  افزایش بی« 330 سال 

در پژوهشی که . اند شدت از رکود اقتصادی ضربه خورده اند که به سیاسی عظیم طبقاتی دانسته

اعتنایی عمومی به بوروکراسی به عنوان مانع در توسعة عربستان  بی»با نام (  77 )  المیزجاجی

اعتنایی عمومی را به عنوان مانعی در  در کشور عربستان سعودی انجام داد مسئلة بی« سعودی

اعتنایی به  علت اصلی بی( 300 ) 4روس. های توسعة این کشور تحلیل و تبیین کرد جهت برنامه

در ( 433 )احمدی . های قومی معرفی کرد گروه تصات خردهمسائل اجتماعی و سیاسی را مخ

« تفاوتی در روابط اجتماعی و علل و عوامل مؤثر بر آن بررسى بی»رسالة دکتری خود با نام 

گرفتاری و )های اضطراری  اظهار کرد در فرآیند زندگی اجتماعی روزمره یک سری وضعیت

شود  نیاز می( شاهدان)به کمک و یاری دیگران شدت  افتد که طی آن به ناگهانی اتفاق می( دردسر

های اضطراری واکنش بسیاری از شاهدان  گونه حالت اما هنگام وقوع این. تا مشکل رفع شود

.اعتنایی است بی

اعتنایی سیاسی  گرفته در زمینة بی دهد عمدة تحقیقات صورت بندی پیشینه نشان می جمع

های غیر ایرانی نتایج  از پژوهش. ه اجتناب شده استاست و از پرداختن به سایر ابعاد این پدید

گویای آن است که متغیرهای سن، سطح درآمد، احساس ( 333 )جی چن و یانگ ژانگ 

. اعتنایی سیاسی تأثیرگذار است اثربخشی، رضایت اجتماعی، و وضعیت محل سکونت بر بی

قدرتی و نارضایتی بر  بیانگر این است که احساس بی(  30 )های پژوهش هربرت گانس یافته

این است که متغیرهای ( 397 )ترین نتیجة تحقیق دوایت دین  مهم. اعتنایی سیاسی مؤثر است بی

موریس روزنبرگ . گذارد اعتنایی سیاسی تأثیر می قدرتی، ناهنجاری، و انزوای اجتماعی بر بی بی

گری . تأثیرگذار استاعتنایی سیاسی  معنایی بر بی به این نتیجه رسید که احساس بی( 300 )

جوزف . اعتنایی دانست اعتماد بین اشخاص، نفوذ، و اثربخشی را نقطة مقابل بی( 774 )وینسترا 

 (300 )روس . اعتنایی مؤثر قلمداد می کند اعتماد اجتماعی و اثربخشی را در بی( 774 )السنر 

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Van Snippenburg and Scheepers 

2. Al-Mizjaji 
3. Ross 



 

 

 

 

 

 2032پایيز  ،0 شمارة، 2دوره ، در ایران اعيمطالعات و تحقيقات اجتم   044 

  

 

های قومی تشخیص  گروه مختصات خرده سیاسی را اعتنایی به مسائل اجتماعی و علت اصلی بی

سیاسی  ازای اعتراض به اجتماعی را ما اعتنایی نیز افزایش بی(  33 )شیپرز  ون اسنیپنبرگ و. داد

 .اند خورده  ضربه  اقتصادی شدت از رکود اند که به عظیم طبقاتی دانسته

با در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که ( 433 )احمدی های داخلی،  بین پژوهش

پاداش مادی  ـ  پذیری اجتماعی، و کاهش تحلیل هزینه مدلی، باالرفتن حس مسئولیتافزایش ه

پور های تحقیق دانش و علییافته. دوستی را افزایش داد اعتنایی را کاهش و نوع توان بی می

نتایج پژوهش . دهد که بین بیگانگی اجتماعی و آنومی فردی ارتباط وجود داردنشان می(  43 )

ـ احساس  اجتماعی متغیر بیگانگیابعاد بین بیانگر این است که ( 437 )ران و همکاادری ن

رابطة اجتماعی  اعتنایی  و بی ـ معنایی، ناهنجاری، انزوای اجتماعی، تنفر از خویشتن قدرتی، بی بی

در پژوهش خود نتیجه گرفته است که پنج متغیر ( 434 )محسنی تبریزی . معنادار وجود دارد

اعتنایی  ردگرایی، ناهنجاری، رضایت اجتماعی، و محرومیت نسبی بر میزان بیالتزام مدنی، ف

اعتنایی  آن است که بی بیانگر( 433 )زاده  نتایج پژوهش حبیب. اجتماعی افراد تأثیرگذار است

همکاران  نتایج پژوهش کالنتری و. شود کارگران باعث کاهش میزان مشارکت سیاسی آنان می

درصد از شهروندان جامعة  4/00های اضطراری  مواجهه با حالت دهد در نشان می( 439 )

 .اعتنا هستند درصد بی 3 /0دوست و  شهری ایران نوع

آوری اطالعات موضوعی و  های خارجی و داخلی یادشده جمع از نکات قوت پژوهش

که بسترهای مناسب و مفیدی را برای اجرای بهتر تحقیق ست ها گیری آن های اندازه مقیاس

اعتنایی  ها به بی های تجربی این است که اکثر پژوهش اما از نکات ضعف پیشینه. سازند ار میشکآ

توان  شده در این بخش می به طور کلی دربارة مطالعات مطرح. اند فقط از بعد سیاسی توجه کرده

یک از این مطالعات، چه داخلی و چه خارجی، به صورت مستقیم به بحث در  گفت که هیچ

 .اعتنایی و رابطة آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی نپرداخته است زمینة بی

مبانينظري
شناسان کالسیک آن را بیگانگی اجتماعی تعبیر  اعتنایی اجتماعی، که غالباً جامعه در تبیین بی

، دورکیم به پدیدة ( 43 کرایب،  ؛403 ممتاز، )اند، زیمل به خصلت زندگی نوین شهری  کرده

وبر به  ، تونیس و( 43 ؛ توسلی، 403 پور،  رفیع)ری در جامعة مدرن آنومی و ضعف هنجا

به ( 404 )، مارکس (403 ؛ وبر،  43 کانمن، )های مبتنی بر عقالنیت مدرن  گسترش کنش
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گسیختگی  داری، و زنانیکی و تامس در نظریة نظام انزوای کارگران به دلیل خصلت تولید سرمایه

 .اند اشاره کرده(  43 توسلی، )اجتماعی به مسئلة ضعف هنجارها 

 اعتنایی بی بروز در مؤثر عوامل تر، هایی نسبتاً تجربی نظریه پردازان معاصر، در قالب اما نظریه

 ارائه اعتنایی بی از شناختی جمعیت اقتصادی و استرلین تبیینی. اند کرده شناسایی  در جامعه را

 تابعی ای اندازه تا اعتنایی سیاسی بی با ارتباط در روندها و تمایالت که بر این باور است و کرده

لیپست  نظر در(. 437 مسعودنیا، )است  اقتصادی رفاه و بهزیستی در زمینة نسلی تغییرپذیری از

 در اجتماعی متغیرهای و است اجتماعی مشارکت مقابل نقطة اجتماعی اعتنایی لرنر بی و( 394 )

 مشخص را اجتماع افراد از گروه چهار نیز( 334 )دال . دارند فراوان و اهمیت محوریت آن

 آنجا از .دال زعم به ـ اعتنا بی یا غیر سیاسی طبقة سیاسی، طبقة طلبان، قدرت قدرتمندان، کند؛ می

 طبقة پیدایی و علت پیدایش مطالعة شود، می محسوب سیاسی طبیعی جانوری طور به انسان که

 تبادلی شناسی جامعه با مشابه قضایایی جدید جوامع در اعتنایی تبیین بی در او. است مهم اعتنا بی

 شوند فراشدهایی می تبادل مادیات افراد میان روابط که در گونه همان یعنی کند؛ می مطرح را

 در ویلنسکی(. 333 مایر، )شوند  می مبادله دیگر با یک نیز ها دوستی و اجتماعی عالیق مانند

به )سالخوردگی باشد  فرآیند از تابعی است ممکن اعتنایی که بی است باور این بر دیگر ای نظریه

 (.437 مسعودنیا،  از نقل

اعتنایی و  های متنوع و گسترده، بی دادن یک سری آزمایش ، با انجام(307 )التانه و دارلی 

به زعم آنان، این . کنند ای تبیین می مرحله گیری پنج دوستی را برحسب نوعی فرآیند تصمیم نوع

حل، و  پذیری، ارائة راه سیری از درک موقعیت، تفسیر موقعیت، مسئولیت مراحل خط

این متفکران (. 3 : 439 به نقل از کالنتری و همکاران، )شود  گیری نهایی را شامل می تصمیم

اعتنایی یا همدلی وابسته به نوع پاسخی است که ناظران به هر یک از مراحل فوق  اند که بی برآن

اعتنایی را بر مبنای توانایی و میزان همدلی ناظران با فرد  بی( 30 :  33 )تسون دانیل با. دهند می

اعتنایی اجتماعی و همدلی را به میزان  بی( 0 4: 333 )ویگینز و همکاران . کند نیازمند تفسیر می

پیلیاوین . دانند پذیری وابسته می سازی هنجارهای اجتماعی، تقابل، انصاف، و مسئولیت درونی

اعتنایی  ای را در تبیین بی مرحله در چارچوب نظریة مبادلة اجتماعی فرآیندی پنج(  4: 337 )

ترین وجه  به باور او، مهم. ـ پاداش است کند که بنیاد آن مبتنی بر قضیة هزینه اجتماعی مطرح می
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 ـ پاداش اعتنایی به امور متفاوت خروجی محاسبات فرد در قضیة هزینه اثرگذار در همدلی یا بی

 .است

اعتنایی اجتماعی بررسی  های جانبی را بر بی اند آثار مؤلفه عالوه بر آن، محققان دیگر کوشیده

اعتنایی اجتماعی دارد بیگانگی  از این منظر، یکی از عناصر مهم که پیوند عمیقی با بی. کنند

و در ای نیست  تازه ةبیگانگی و تالش انسان برای بازیابی هویت خویش مقول .اجتماعی است

به نظر  اما. است  اضطراب و اندوه آدمی بوده أهای گوناگون منش ادوار تاریخ و بستر فرهنگ ةهم

کننده  نگران ای به مرحله ،ویژه بیگانگی اجتماعی هب ،بیگانگی ةرسد در عصر کنونی مسئل می

گار انسان این روز ةیک بحران را در نهاد پردغدغ احتمال وقوعای که  است؛ به گونه  رسیده

 .کند گوشزد می

های گوناگون  آگوستین پوندس بر آن است که بیگانگی اجتماعی به اشکال مختلف در محیط

بیگانگی در این دیدگاه حاوی پیامدها و معضالتی اجتماعی . شود بین افراد متفاوت ظاهر می

اهر پوندس برای تبیین و بررسی نمود و ظو. گذارد است که بر سطوح مختلف جامعه تأثیر می

بیگانگی جامعة آماری خود را در محیط دانشگاه انتخاب کرد و خصوصیات فردی و اجتماعی 

  ویژگی این نوع بیگانگی در جدول . مرتبط با این محیط را تحت تأثیر بیگانگی مشخص کرد

 :آید می

شدهازنظرپوندسهايافرادبيگانهويژگي.1جدول
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گان
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س
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 .ماعی کمتر اثرگذارنداز نظر اجت

 .کنند احساس تنهایی می

 .دوستان کمتری دارند

 .کنند های آموزشی و پرورشی شرکت می کمتر در فعالیت

 .از زندگی دانشگاهی و خوابگاهی کمتر رضایت دارند

 .کمتر دوست دارند در محیط دانشگاه باشند

 .دارنداحساس وفاداری کمتری به اطرافیان و نزدیکان خود 

 .تمایل کمتری به تعامل و تماس با دیگران دارند

او در اشاره به . داند بیگانگی را معلول علت واحدی نمی(  03ـ 034: 300 )ملوین سیمن 

ساالری  شود که ساختار دیوان رواج و توسعة این مفهوم در جامعة معاصر این نکته را متذکر می

ها قادر به فراگیری چگونگی کنترل  در آن انسان وجود آورده است که جدید شرایطی را به
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او با توضیح و تفسیر انواع بیگانگی به دو مفهوم . عواقب و نتایج اعمال و رفتارهای خود نیستند

به نظر . های دریافتی انتظار فرد در مقابل پاداش: کند کلیدی و اساسی در بیگانگی اشاره می

ای است که فرد  تم پاداش اجتماعی به گونهسیمن نحوة کنترل و مدیریت جامعه بر سیس

در چنین وضعیتی . کرده از جامعه ارتباط برقرار کند تواند بین رفتار خود و پاداش دریافت نمی

در  واکنشی منفعالنه و ناسازگارانه  شود و او را به  که احساس بیگانگی بر فرد مستولی می  است

گونه  سیمن نمودهای متفاوت رفتار بیگانه(.  03ـ 034: 300 سیمن، )دهد  سوق می قبال جامعه 

  :کند را به شرح ذیل بیان می

دهد  قدرتی عبارت از این تصور است که فرد احتمال می احساس بی: قدرتی احساس بی

 .تأثیر باشد و نتایج مورد انتظار او را برآورده نسازد عمل او بی

چ راهنمایی برای انتخاب سلوک و کند هی در این حالت فرد احساس می: معنایی احساس بی

گیری عقیدة  تواند در تصمیم شود و نمی بنابراین دچار ابهام و شک و تردید می. عقیدة خود ندارد

 .ـ اجتماعی جامعه وفق دهد خود را با استانداردهای فرهنگی

های رسیدن به  در شرایطی که بین اهداف اجتماعی و وسایل و راه: هنجاری احساس نا

 .رسد هنجاری مناسب به نظر می طابق وجود نداشته باشد مسیر برای بروز نااهداف ت

این احساس مبین انفکاک فکری فرد از استانداردهای فرهنگی و : احساس انزوای اجتماعی

های حاکم بر آن  به عبارت دیگر فرد از متن اجتماع و ارزش. بیگانگی او از نظام اجتماعی است

 .شود جدا می

با اشاره به وجود رابطة معنادار منفی بین منزلت اجتماعی   ل و ژان ریدلیادوارد مک دی

گوید متغیرهای فوق با مشارکت سیاسی  پایین و بیگانگی سیاسی افراد با مشارکت سیاسی می

ـ اجتماعی موجب تمایل کمتر  بودن پایگاه اقتصادی اند پایین ها متذکر شده آن. رابطة منفی دارند

در این دیدگاه تئوری عمده به این صورت مطرح شده است . شود ارکت میبرای درگیری و مش

شود و این  های سیاسی منجر می اعتنایی افراد به فعالیت  ـ اجتماعی پایین به بی که پایگاه اقتصادی

 .شود فرایند منجر به فرسایش احساس اثر بخشی می

. اند اعتماد اجتماعی است ردهاعتنایی بر آن تأکید ک عامل دیگری که متفکران در تبیین بی

 ها به دانند با این انتظار که آن اعتماد را واگذاری منابع به دیگران می( 303 ) الیسون و فایرستون

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Social Blaze 
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یابد و دستیابی به اهداف  ای عمل خواهند کرد که نتایج منفی به حداقل ممکن کاهش می گونه 

 (.   : 437  میستال،) دشو میسر می

از سه عنصر موقعیت  اشخاص  که اعتماد بین بر این باورند( 304 ) همکارانشلنگر و 

اتکای  اشخاص ها اعتماد بین آن نظربه . شود میارتباط و اتکا بر اطالعات تشکیل  و آمیز مخاطره

را زیمل اعتماد جورج . آورد دست می هب( طرف مقابل) فرد به اطالعاتی است که از شخص دیگر

یافته از  تعمیم یفوکویاما به برداشت (.  : همان)کند  تلقی میبه جامعه  نوعی ایمان و اعتقاد افراد

شده در درون یک اجتماع هنجارمند، که  آن را بر حسب انتظار حاصل و کند میاعتماد توجه 

اعتماد را مقدمه  آنتونی گیدنز .کند مبتنی بر رفتار تعاونی و هنجارهای مشترک است، تعریف می

  پندارد که بدون آن زندگی فردی و اجتماعی مشحون از نگرانی اعی میو شالودة زندگی اجتم

ویژه  یمبحث اعتماد اجتماعی عنایتبه  ،شناسان معاصر میان جامعه ،(333 ) ازتومک. خواهد شد

گرایی،  فردی چون آینده های منحصربه برخورداری جامعة جدید از ویژگی»به نظر او . است کرده

ها و تمایز اجتماعی، بسط نظام  ردگی و تنوع جوامع، تزاید نقششدت وابستگی متقابل، گست

بودن نسبت به  نامی، و غریبه انتخاب، پیچیدگی نهادها و افزایش ابهام، ناشناختگی و تقویت گم

بدل  یمحیط اجتماعی توجه به اعتماد اجتماعی و نقش آن در حیات اجتماعی را به واقعیتی جد

گیری  علوم اجتماعی شاهد رشد نوعی جهت ةظر زتومکا در حوزعالوه بر این به ن« .کرده است

چنین . یم که در خود نوعی چرخش از مفاهیم سخت به مفاهیم نرم را داردا گرایانه فرهنگ

و طی دو دهة گذشته شاهد موج  رددنبال دا هتر به مفاهیم اعتماد را ب ه عمیقجچرخشی زمینة تو

به نظر . بودیمشناسی  ویژه جامعه هاهیم علوم اجتماعی بجدیدی از مباحث مربوط به اعتماد در مف

 برایبندی  و نوعی شرط« آمیز است شرط تعاون و نیز محصول تعاون موفقیت اعتماد پیش»وی 

 (.473: 433 ، و غفاری ازکیا) های محتمل دیگران در آینده کنش

است و همکاری و  اجتماعی ةسرمای ةترین مؤلف اعتماد اجتماعی مهم( 437 ) از نظر پاتنام

اجتماعی در قالب قواعد تبادل و  ةتعاون داوطلبانه در جایی که ذخیره و انباشتی اساسی از سرمای

برداشت  (330 )سلیگمن . گیرد آسانی صورت می های تعهد مدنی وجود داشته باشد به شبکه

د در حوزة شخصی بین افرا ةهای مختلف برای رابط که به زمینه داردای از اعتماد توسعه  دوگانه

 ای به نظر سلیگمن اعتماد مسئله. کند می اعتماد در فضای عمومی اشاره هشد نهو اشکال نهادی

شده  نهادی و عمومی شکلیند انتقال از روابط شخصی و غیر رسمی بین افراد به آکه در فر است
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: همان) است دهو مبادلة متقابل انباشته ش ،وسیلة قرارداد، قانونه که ب شدهدر فضایی محصور 

 34.) 

، با تمرکز بر شبکة اجتماعی و پیوندهای فردی و فضیلت  در مدل ترکیبی آنهایر و کندال

شناسی و علوم سیاسی و علوم اقتصادی یا حق  ، از سه نوع تفکر مطرح در علم جامعه مدنی

ماد ارائه به شکل ترکیبی استفاده شده است تا رهیافت جدیدی برای مطالعة اعت 4انتخاب عقالنی

های داوطلبانه، به سه  و عضویت در سازمان 3ها، با اشاره به اهمیت اعتماد بین اشخاص آن. شود

گرفته در بازار  مطالعات اقتصادی با اتکا به دادوستدها و مبادالت صورت: اند رهیافت توجه کرده

از طریق اقتصادی های مبادالتی را  کند که هزینه عنصر اعتماد را مکانیسم کارآمدی قلمداد می

شناسی منبع عمدة مطالعة اعتماد نظم اجتماعی  های جامعه در بررسی.دهد کردن تقلیل می عمل

وجودآمده از نظم اجتماعی و فرض قبلی از این فرآیند  معرفی شده است که به قابلیت اعتماد به

ه کمک آن برای هایی به حساب آمده است که افراد ب اعتماد در این بررسی توانایی. متکی است

و نهایتاً منبع کنند ها و رفتارهای مناسب جهت ایجاد ارتباط با دیگران تالش می انباشت انگیزه

های مرتبط با  اساسی در حوزة علم سیاست نیز سرمایة اجتماعی است که در قالب شبکه

.( 40ـ 430:  77 آنهایر و کندال، )شود  پیوندهای اجتماعی ظاهر می

شدهآنهايروكندالجهتمطالعةاعتمادبنديطبقهرهيافت.5جدول

سطح

اعتماد
رويکردهامنبعاعتمادتعريفاعتمادواحدتحليل

نازک و 

 ظریف

کنشگران و فواید 

 ها کارکردی آن

کردن  یک عامل کارآمد در اقتصادی عمل

 های معامالتی در بازار برای تقلیل هزینه

معامالت 

 بازار

دیدگاه 

 اقتصادی

و ضخیم 

 محکم

ها،  نهادها، برنامه

 افراد کنشگر

توانایی ایجاد انگیزه و رفتارهای مناسب 

 برای برقراری ارتباط با دیگران
 نظم اجتماعی

 دیدگاه

 شناختی جامعه

نازک و 

 ظریف

های مرتبط با  شبکه

 نهادها و افراد

یکی از عناصر سرمایة اجتماعی و یکی از 

 .شود فضایل مدنی محسوب می

پیوندهای 

 جتماعیا

 دیدگاه

 علوم سیاسی

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Civic Virtue 

2. Rational Choice 

3. Interpersonal Chice 
4. Interpersonal Trust 
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در   کنندگان ، با اشاره به کاهش میزان و تعداد شرکت( 33 )  پل آبرامسون و جان آلدریچ

در کشور امریکا، کاهش  399 و سپس روند نزولی این میزان در سال 397 های  انتخابات سال

 4شفافیت و صداقتضعف ( الف: اند مشارکت انتخاباتی را متأثر از دو منبع عمده معرفی کرده

سستی باورها در داشتن تفاهم با نظام حاکمه؛ که نتیجة آن تقلیل احساس اثربخشی ( حزبی؛ ب

اعتنایی این افراد را به  ها، با اشاره به نتایج فقدان مشارکت مردم در مسائل انتخاباتی، بی آن. است

در آن  3بحران اطمینان این موضوع با مسئلة تشنج در دموکراسی امریکا تبیین کردند و آن را

 .( 07:  33 آبرامسون و آلدریچ، )جامعه نامیدند 

آبرامسون و آلدریچ، با قبول دیدگاه فکری کمپل و همکارانش، کاهش صداقت و شفافیت 

شناختی با موضوعات  گیری احساس قوی جهت درگیری روان حزبی را مانعی بر سر راه شکل

وجودآمدن حس  گویند با به می 0دیدگاه انتخاب عقالنی سیاسی معرفی کردند؛ طوری که همراه با

های  سپس هزینه. شود وفاداری بین افراد یک حزب زمینه برای مشارکت سیاسی نیز فراهم می

(.070: همان) یابد گیری کاهش می های مرتبط با رأی اطالعاتی و به دنبال آن هزینه

ـ سیاسی، ظهور و  ر مسائل اجتماعی، با اشاره به اهمیت مشارکت مردم د9ملیسا مایکلسون

در دیدگاه وی چنین . کند اعتنایی را نتیجة نبودِ احساس اثربخشی میان مردم معرفی می بروز بی

رسد که واقعیت نظام اجتماعی حاکم در هر جامعه عامل مهم موثر بر میزان وجود  به نظر  می

اثربخشی در دو قالب  وی، با تفکیک احساس. احساس اثربخشی و اثرگذاری افراد است

زبان در امریکا و احساس  اثربخشی درونی و بیرونی، به ارتباط بین مشارکت مردم التین

ها پرداخته و به این نتیجه دست یافته که هر قدر میزان احساس اثربخشی در  اثربخشی در آن

زبان  فراد التیناعتنایی ا یابد و هر قدر میزان بی اعتنایی کاهش می افراد بیشتر باشد میزان بی

 (.49 : 777 مایکلسون، )شود  تر باشد تمایل و درگیری برای مشارکت بیشتر می پایین

ها را با  های سیاسی رابطة مشارکت مردم در این فعالیت با بررسی فعالیت 0رابرت وایزبرگ

م، متذکر بین مرد 3میزان اثربخشی افراد مطالعه کرده و فقدان این احساس را، با نام توهّم سیاسی

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. P, Abramson and J, Aldrich 
2. Turnout 

3. Identification and Loyalties 

4. Crisis of Confidence 
5. Rational – Choices Perspective 

6. Melissa Michelson 

7. Robert Weissberg 
8. Political Illusion 



 

 

 

 

 

 032اعتنایي اجتماعي    فرهنگي و بي -هاي اجتماعي  مؤلفه

  

 

کند که با مراجعه به  وی اثربخشی را مشتمل بر باورها و تصورات مردمی تعریف می. شده است

. کنند های سیاسی مربوطه و موفقیت احتمالی در آن به این احساس دست پیدا می ارزش فعالیت

در این دیدگاه چنانچه فردی به اثربخش بودنش احساس خوبی داشته باشد، مفهومش این 

شود، بلکه آن فعالیت را مثبت  تنها مجذوب آن فعالیت سیاسی می بود که آن فرد نه خواهد

شده از سوی وی مبتنی بر این ایده است که احساس  دیدگاه فکری ارائه. کند ارزیابی می

به . تواند کاهش یا افزایش پیدا کند اثربخشی در نتیجة احساس رضایت یا نارضایتی مردم می

ـ 393: 300 وایزبرگ، )یت و احساس اثربخشی رابطة متقابل وجود دارد عبارت دیگر بین رضا

307.) 

کنند که  دیگر مبادله می گوید کنشگران در روابط تبادلی خود منابعی را با یک می  لیندا مولم

تواند به شکل پولی و مالی یا به شکل ناملموس   نتایج و پیامدهای ارزشمند این رابطه می

در صورتی که نتایج . شده در طرف مقابل ظاهر شود ماد به نفسِ تقویتکننده و اعت خوشحال

مورد انتظار در روابط تبادلی به شکل مثبتی ظاهر شود باعث رضایت و تداوم رابطة تبادلی 

به نقل )شود  ای و نارضایتی افراد از آن می در غیر این صورت، باعث انقطاع رابطة مبادله. شود می

 (.3 3 ـ3 3: 403 از ریتزر، 

چارچوبنظريمدلتحليلپژوهش
رسد  نظر می شده در این پژوهش، به های مطرح شده در زمینة نظریه باتوجه به نکات اشاره

تواند برای تبیین  تنهایی نمی شناسی به های جامعه شده و رهیافت های مطرح یک از نظریه هیچ

های خاصی از موضوع و  بر جنبه ها زیرا هر یک از آن. اعتنایی اجتماعی کافی باشد موضوع بی

ها متغیرهای خاصی را تحت  هر یک از آن. و نکات قوت و ضعف خود را دارد  علل آن بنا شده

بنابراین، چارچوب نظری این مطالعه ترکیبی . دهد و قدرت تبیین محدودی دارد پوشش قرار می

 .شده مبتنی بر روند ذیل های ارائه است از دیدگاه

سازی شاخص بیگانگی اجتماعی و از  بندی و معرف سیمن در جهت مقیاساز نظریة ملوین 

اعتنایی و  دیدگاه هوارد رس در زمینة اتصال بین قومیت افراد و بیگانگی از یک طرف و بی

از دیدگاه مک دیل و ریدلی در زمینة ارتباط بین وضعیت . قومیت از طرف دیگر استفاده شد

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Linda Molm 
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اعتنایی اجتماعی از  از یک طرف و ارتباط این شاخص با بیاقتصادی و اجتماعی فرد و بیگانگی 

اعتنایی اجتماعی با استفاده از دیگاه فکری  ارتباط بین اعتماد و بی. طرف دیگر استفاده شد

سازی مایکلسون در زمینة اثربخشی  مؤلفه. پوتنام، بوردیو و آبرامسون، و آلدریچ بررسی شد

پردازان اعتماد اجتماعی،   های نظریه به دیدگاه. تفاده استدرونی و بیرونی در این پژوهش قابل اس

در زمینة رضایت اجتماعی اساس کار بر . خصوص آنهایر و کندال، بسیار توجه شده است به

ها به  شده، فرضیه بنابراین، با توجه به مطالب مطرح. دیدگاه فکری ادگار فردینبرگ قرار گرفت

 :شوند شکل زیر تدوین می

اعتنایی اجتماعی دانشجویان دانشگاه کردستان و پیام  تواند میزان بی می جتماعیابیگانگی ـ 

 .نور مرکز سنندج را تبیین کند

اعتنایی اجتماعی دانشجویان دانشگاه کردستان و پیام نور مرکز  و بی ـ سطح اعتماد اجتماعی

 .سنندج ارتباط معنادار دارند

ماعی دانشجویان دانشگاه کردستان و پیام نور اعتنایی اجت بر میزان بی اجتماعی ـ اثربخشی

 .مرکز سنندج اثرگذار است

 .ها رابطه وجود دارد اعتنایی اجتماعی آن دانشجویان و میزان بی ـ بین رضایت اجتماعی

روشپژوهش

از لحاظ ارتباط بین متغیرها از نوع  ،از نوع پیمایشی پژوهش حاضر از نظر روشْ توصیفی،

جامعة آماری پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشگاه . مانیْ مقطعی استهمبستگی، و از نظر ز

است که بر اساس آمار سال ( نفر 7  0)و دانشگاه پیام نور مرکز سنندج ( نفر 0077)کردستان 

گیری، با توجه به واریانس بین  نفر و شیوة نمونه 403حجم نمونه . نفرند 7 39 جمعاً   43 

ساخته  پرسشنامة محقق برای گردآوری اطالعات از. ای بود طبقهگیری تصادفی  طبقات، نمونه

سؤال،  7 بعد و  4سؤال، اعتماد اجتماعی  3 بعد و  0بیگانگی اجتماعی شامل : استفاده شد

اعتنایی اجتماعی  سؤال، و بی 3بعد و  4سؤال، رضایت اجتماعی  3بعد و   اثربخشی اجتماعی 

ی اجتماعی بر موضوعاتی مانند مسائل و مشکالت جامعه، اعتنای های بی گویه. سؤال 3بعد و   

های علمی و دانشگاهی، و  اعتنایی به فعالیت ، بی(نوعان هم)اعتنایی به سایر شهروندان  بی

 .اعتنایی به زندگی اجتماعی مبتنی است بی
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شناختيپاسخگويانهايجمعيتويژگي.9جدول

درصدابعادمتغير

جنس
 مرد

 زن

0/07 

0/33 

ضعيتتأهلو
 مجرد

 متأهل

4/34 

0/9 

محلسکونت
 شهر

 روستا

9/99 

3/43 

وضعيتشغلي
 شاغل

 کار بی

0/ 7 

4/33 

قوميت

 کرد

 ترک

 فارس

 لر

 سایر

 /39 

0/4 

0/9 

 /4 

7/0 

ماهة دوم  بر این اساس، واحد تحلیل پژوهش حاضرْ دانشجویان و قلمرو زمانی تحقیقْ شش

های متعدد پژوهش بر اساس آلفای کرونباخ در  سازه  همچنین میزان روایی. بود  43 سال 

 .اند شده در حد مطلوبی دارای روایی های مطالعه رسد همة سازه نظر می به. آید می 3جدول 

ضريبآلفايكرونباخ.4جدول

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Reliability 

ميزانآلفاتعدادگويهوابعادسازه

 3/7 3 3  بیگانگی اجتماعی

 034/7 7  اعتماد اجتماعی

 333/7 3 تماعیاثربخشی اح

 30/7 3 رضایت اجتماعی

 03/7 3 اعتنایی اجتماعی بی
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هايپژوهشيافته
های توصیفی ابعاد  در قسمت اول شاخص. شود های پژوهش در دو قسمت ارائه می یافته

اعتنایی، بیگانگی، اثربخشی، و اعتماد اجتماعی و در قسمت دوم فرضیات پژوهش  مختلف بی

اعتنایی اجتماعی و همچنین تفاوت میان دانشجویان دو دانشگاه بررسی  یرها بر بیدربارة اثر متغ

 .شود می

توصيفمتغيرهاياصلي

، رضایت اجتماعی، اعتماد بیگانگی اجتماعیگونه که یاد شد متغیرهای اصلی این پژوهش  همان

ه که در جدول گون همان. آید ها در ادامه می اجتماعی است که توصیف آن اجتماعی، و اثربخشی

حد  تر از باال شده مطالعه انیاجتماعی دانشجو یاثربخشو اعتماد و  بیگانگی نمایان است، میزان

از  4/43=، میانگین37ة و حداکثر نمر 3  ةاز حداقل نمر 73/09=میانگین: ترتیب به)است متوسط 

(.  4 ةر نمرو حداکث 3 ةاز حداقل نمر 37/47=میانگین، 07 ةو حداکثر نمر 7  ةحداقل نمر

از حداقل    / 4=میانگین)تر از حد متوسط  همچنین سطح رضایت اجتماعی دانشجویان پایین

از حداقل  0 / =میانگین)اعتنایی اجتماعی متوسط است  و میزان بی ( 4 ةو حداکثر نمر 3 ةنمر

 (.30 ةو حداکثر نمر 3 ةنمر

هايوابعادآناجتماعيربخشاث،واعتمادت،يرضاي،گانگيهايتوصيفيبآماره.2جدول

تعدادحداكثرآمارهحداقلآمارهدامنهتغييراتانحرافمعيار ميانگينمتغير

 409 37     0   /0 73/03 بیگانگی اجتماعی

 493 43 3  3   /3   /3 قدرتی احساس بی

  40 7  9 3   /0 4 /0 یهنجار نااحساس 

  40 0  4     /9 7 /44 معنایی احساس بی

  40 9    /9 9/4 9/4   /9 احساس انزوای اجتماعی

  40 0  4     /33 9/3 احساس تنفر از خود

 403 07 3  49 3/  3/40 اعتماد اجتماعی
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هايوابعادآناجتماعياثربخش،واعتمادت،يرضاي،گانگيهايتوصيفيبآماره.2جدول

تعدادحداكثرآمارهمارهحداقلآدامنهتغييراتانحرافمعيار ميانگينمتغير

 407 7  3 9  3/4 9 /  یشخص نیاعتماد ب

 403 7  3 9  3/  3 /9 یادیاعتماد بن

 403 7    3  /3 0/  یاعتماد عموم

 493 37 3  4 3/0 73/47 اجتماعی یاثربخش

 407 7  3 9  4/  0 /9 یدرون یاحساس اثربخش

تحليلفرضيات
تواند ناشی از تغییرات در  اعتنایی می ز توضیح داده شد، بیگونه که در چارچوب نظری نی همان

اعتنایی با  از این منظر در ادامه ارتباط بی. اجتماعی باشد ، رضایت، اعتماد، و اثربخشیبیگانگی

بودن آن  معنی اجتماعی سنجیده و معناداری یا بی ، رضایت، اعتماد، و اثربخشیبیگانگیمتغیرهای 

 .بررسی خواهد شد

 انیدانشجو یاجتماع یگانگیب زانیمدر زمینة متغیرهای تحقیق بیانگر آن است که بین نتایج 

میزان اعتماد،  البته میان. دار و مستقیم وجود دارد ای معنا رابطهها  آن یاجتماع اعتنایی یبو 

دار و امعن ای ها رابطه آن یاجتماع اعتنایی یو ب انیدانشجو اثربخشی، و رضایت اجتماعی

 یاجتماع اعتنایی میزان بی بر یدار امعن ریسن دانشجویان تأثدر صورتی که  ؛داردود وج معکوس

 .آنان ندارد

فرضياتوارتباطاتمتغيرهايتحقيقآزمون.6جدول

 
 

 اعتنايياجتماعيدانشجويانبي

 سطحمعناداري شدتهمبستگي

 777/7 004/7 بیگانگی اجتماعی

 777/7 -3/7 3 اعتماد اجتماعی

 777/7 -0/7 4 اجتماعی ثربخشیا

 777/7 -33/7  اجتماعی تیرضا

 700/7 7/ 7  سن دانشجویان
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اجتماعياعتناييايوبيميانگينمتغيرهايزمينهتفاوتآزمون.1جدول

هامقولهمتغيروابسته
تعداد
معتبر

ميانگين
اختالف
ميانگين

انحراف
معيار

سطح
معناداري

اعتنایی  بی
 اجتماعی

 3 /40 30  دمر
03/    3/  730/7 

 9 /34 30  زن
 0 /73 430 مجرد

4 /7- 407/7- 0  /7 
 0 /3 0  متأهل

 0 /77 39  شهر
 3/7- 039/7- 00 /7 

 0 /3  3   روستا
دانشگاه 
 کردستان

 3  7 / 0 
 0/7 434/7- 07 /7 

دانشگاه پیام 
 نور

 03  3/ 0 

 0 /0  447 غیر شاغل
 0/7-  3 /7- 373/7 

 0 /70 37 شاغل

اعتنایی اجتماعی میان دو  همچنین نتایج آزمون تفاوت حکایت از آن دارد که وضعیت بی

اعتنایی  توان گفت دانشجویان دو دانشگاه بی از این رو می. دانشگاه تفاوت معنادار ندارد

اعتنایی اجتماعی  ین میانگین بینتایج همچنین حاکی از آن است که ب. سنگی دارند اجتماعی هم

ها در پژوهش حاضر تفاوتی معنادار  شده به تفکیک جنسیت آن های مطالعه دانشجویان دانشگاه

نتایج . اعتنایی اجتماعی دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است وجود دارد و میزان بی

اعتنایی اجتماعی دانشجویان  دهد بین میانگین بی ها در سایر موارد نشان می تفاوت میانگین

ها در  شده به تفکیک وضع تأهل، محل سکونت، و وضعیت شغلی آن های مطالعه دانشگاه

 .پژوهش حاضر تفاوت معناداری وجود ندارد

اعتنايياجتماعيكنندةبيمدلبرازشعواملتبيين
ضریب . جام شدان گام به در این پژوهش، تحلیل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از روش گام

مجذور آن یعنی ضریب تعیین  و (M.R= 903/7) .است 903/7همبستگی چندگانه برابر 

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Stepwise 
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 7/7 3طور خالص  بنابراین متغیرهای بیگانگی، اثربخشی، و اعتماد اجتماعی به. است 0/7 3برابر

 شده در معادله را تبیین های مطالعه اعتنایی اجتماعی دانشجویان دانشگاه درصد واریانس بی

 .کنند می

تغيرهاياثرگذاربراساسماعتنايياجتماعيتحليلرگرسيونيچندمتغيرةبيهايآماره.8جدول

شدهضريبتبيينتصحيحضريبتبيينضريبهمبستگيچندگانه

903/7 3 0/7 3 7/7 

آمده  دست به Fبا توجه به مقدار  اعتنایی اجتماعی، نتایج تحلیل در مدل برازش بی

(777/7=sig- 43 /03 =f) نشان داد مدل تبیینی ،AR دار است شده معنا تصحیح. 

اندماندهباقيمدلهايمتغيرهايمستقليكهدرآماره.3جدول

B Std.B Beta T SigTناممتغير

 777/7   /330 - 3/9 700/09 از مبدأ  عرض

 777/7 930/3 7/ 33 70/7   /743 بیگانگی اجتماعی

 777/7 -4/  3 -39/7  33/7  -3/7 0 اعتماد اجتماعی

 777/7 -33/3  -33/7  73/7  -7/ 39 اثربخشی اجتماعی

شود، از میان متغیرهای واردشده در مدل نهایی متغیر  دیده می 3که در جدول طور همان

ة اثربخشی اجتماعی و بعد از آن از متغیر مؤلفوابسته از مؤلفة بیگانگی اجتماعی و سپس از 

 اعتماد اجتماعیو  اثربخشی بیگانگی و های مؤلفهعبارت دیگر،  به. پذیرد تماعی تأثیر میاعتماد اج

 .کنند درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می 3 و  3 و  33ترتیب  به

تحليلمسير

عالوه بر بیان آثار مستقیم، آثار غیرمستقیم و اثر کل هریک از متغیرهای مستقل در تحلیل مسیر، 

اعتنایی  در پژوهش حاضر تحلیل مسیر عوامل مرتبط با بی. اده می شودغیر وابسته نشان دبر مت

 :اجتماعی به شرح دیاگرام زیر است
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اعتنایی اجتماعی  ترین عامل تأثیرگذار بر میزان بی کننده ـ متغیر بیگانگی اجتماعی تعیین

درصد از تغییرات متغیر  00/7این عامل به میزان . شده است های مطالعه دانشجویان دانشگاه

 .کند وابسته را تبیین می

کننده و اثرگذار به شکل  درصد دومین عامل تعیین -7/ 3ـ متغیر اعتماد اجتماعی به میزان 

 .شده است اعتنایی اجتماعی جامعة مطالعه معکوس بر میزان بی

ننده و ک درصد سومین عامل تعیین -0/7 4متغیر احساس اثربخشی اجتماعی به میزان  ـ 

 .شده است اعتنایی اجتماعی جامعة مطالعه اثرگذار به شکل معکوس بر میزان بی

ـ متغیر رضایت اجتماعی از طریق متغیر احساس اثربخشی اجتماعی دارای اثرگذاری غیر 

 .است اعتنایی اجتماعی دانشجویان  بی درصد، بر 40/7مستقیم 

 

 
 

ريگينتيجهبحثو
های اجتماعی معاصر است که بسیاری از جوامع با آن دست به  اعتنایی اجتماعی از آسیب بی

تواند  گیری یا در حالت افراطی شکلی از انزواست که می اعتنایی نوعی کناره بی. اند گریبان

های اخیر متفکران توجه  از این رو، در سال. مخاطرات بسیاری برای جامعه به همراه داشته باشد

 اعتنایی اجتماعی مدل تحلیل مسیر عوامل مرتبط با بی.  نمودار 

 

 3/7

- 

3 /7

- 

 رضایت اجتماعی

 اعتنایی اجتماعی بی

 بیگانگی اجتماعی

 اجتماعیاعتماد 

00/7 

7/ 4 اثربخشی اجتماعی

- 
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اعتنایی اجتماعی در  این مطالعه نیز، با توجه به اهمیت بی. اند بسیاری به این حوزه معطوف کرده

 .کنندة آن است ممانعت از مشارکت، درصدد ارزیابی این مقوله و شناخت عناصر تعیین

شده در زمینة این موضوع مقایسه و ارزیابی  های ارائه نتایج پژوهش حاضر با نتایج نظریه

شوند از نظر  ق دیدگاه آگوستین پوندس افرادی که دچار بیگانگی اجتماعی میمطاب. شد

کنند، تمایل کمتری به تعامل و تماس با دیگران  اجتماعی کمتر اثرگذارند، احساس تنهایی می

کنند، از زندگی دانشگاهی و  های آموزشی و پرورشی شرکت می دارند، کمتر در فعالیت

. و به اطرافیان و نزدیکان خود احساس وفاداری کمتری دارندخوابگاهی کمتر رضایت دارند، 

آمده از این تحقیق نیز بر پیوند اثربخشی، اعتماد اجتماعی، انزوای اجتماعی، و  دست نتایج به

های مختلفی که در زمینة بیگانگی  ملوین سیمن نیز با پژوهش. رضایت اجتماعی تأکید دارد

نتایج . یمارگونه را در ابعاد مختلف بیان کرده استانجام داده نمودهای متفاوت رفتار ب

توان  دهد این دیدگاه فکری با نتایج تحقیق حاضر سازگاری دارد و می آمده نشان می دست به

 .گفت نظریة فوق در جامعة آماری پژوهش حاضر قابل کاربرد است

وابسته به  مطابق دیدگاه آنهایر و کندال، پیکرة روابط بین اعتماد و سرمایة اجتماعی

مشروعیت نظام سیاسی ساختار اجتماعی و به شکل غیر مستقیم در رابطه با میزان مشارکت افراد 

دادن تأثیر اعتماد و احساس اثربخشی در بین افراد، ظهور و  جفری پایچ نیز، با مهم جلوه. است

د این دیدگاه ده ها نشان می بررسی. کند اعتنایی را تحت تأثیر این متغیرها مطرح می بروز بی

توان گفت نظریة فوق در جامعة آماری پژوهش  فکری با نتایج تحقیق حاضر سازگار است و می

 .حاضر قابل کاربرد است

ـ سیاسی ظهور و  نیز با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در مسائل اجتماعی 1ملیسا مایکلسون

نتایج این تحقیق نیز . کند عرفی میاعتنایی را نتیجة نبودِ احساس اثربخشی در بین مردم م بروز بی

توان گفت  های فکری با نتایج تحقیق حاضر سازگاری دارد و می دهد این دیدگاه نشان می

پل آبرامسون و جان آلدریچ . های فوق در جامعة آماری پژوهش حاضر قابل کاربرد است نظریه

اند، که در  اعتنایی معرفی کرده نیز نوسان اثربخشی و اعتماد اجتماعی را عامل اثرگذار بر میزان بی

 .تحقیق حاضر نیز این امر کامالً مشهود است

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Melissa Michelson 
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اساس نظریة مولم نیز بر این اصل استوار است که کنشگران در روابط تبادلی خود منابعی را 

تواند به شکل پولی مالی یا به  کنند که نتایج و پیامدهای ارزشمند آن می دیگر مبادله می با یک

در . شده در طرف مقابل ظاهر شود کننده و اعتماد به نفسِ تقویت خوشحالشکل ناملموس 

صورتی که نتایج مورد انتظار در روابط تبادلی به شکلی مثبت ظاهر شود، باعث رضایت و تداوم 

شود و  ای و نارضایتی افراد از آن می رابطة تبادلی و در غیر این صورت باعث انقطاع رابطة مبادله

های فکری با  دهد که این دیدگاه نتایج این تحقیق نیز نشان می. رود ایی باال میاعتن احتمال بی

های فوق در جامعة آماری پژوهش  توان گفت نظریه نتایج تحقیق حاضر سازگاری دارد و می

 .حاضر قابل کاربرد است
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