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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بی هنجاری و وضعیت آنومیک جامعه ایران بر بی تفاوتی اجتماعی شهروندان تدوین شده است .از روش
پیمایش ،با جمعیت نمونه  583نفری از میان شهروندان باالی  88سال شهر بابل ،برای بررسی موضوع استفاده شده است .روائی و پایایی
پرسشنامه به ترتیب با اعتبار صوری و آلفایکرونباخ به مقدار  0/83مورد سنجش قرار گرفته است .تحلیل و بررسی یافتهها نشان می دهد
که بی تفاوتی اجتماعی در زنان بیشتر از مردان است ،همچنین با افزایش سن و درآمد از میزان بی-تفاوتی اجتماعی کاسته می شود .میان
متغیر بی هنجاری و بی تفاوتی اجتماعی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد ،بطوری که با افزایش(یا کاهش) بی هنجاری ،میزان بی تفاوتی
اجتماعی افزایش(یا کاهش) می یابد .همچنین میان بی هنجاری و بُعد بی تفاوتی مدنی رابطه معناداری وجود دارد ولی میان بی هنجاری و
بُعد بی تفاوتی نوع دوستانه رابطه ای معناداری مشاهده نشده است.
واژگان کلیدی :بی هنجاری ،بی تفاوتی اجتماعی ،بی تفاوتی مدنی ،بی تفاوتی نوع دوستانه.
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مقدمه

انسان به عنوان يک موجود مدنی ،برای رفع نیازمندیهای زيستی ،روانی و اجتماعی خود نیازمند توجه ،تعاون ،همکاری و مشارکت
با همنوعان خود در اجتماع است .میزان توجهات مساعی و همیاریهای انسان دوستانه میتواند در يک طیف وسیعی از يک نگاه
مهربانانه ،دلجوئی مسالمتآمیز ،مساعدتهای يدی ،کمکها و پشتوانههای مالی تا از خود گذشتگی قرار گیرد .اجتماعی بودن انسان
و لزوم تعاون و همکاری در قالب شکلگیری تقسیمکار اجتماعی برای رفع نیازمندیهای اولیه انسانی سبب شده است تا بیتفاوتی
اجتماعی به عنوان يک مسئله اجتماعی مورد توجه قرار گیرد .در واقع بیتفاوتی اجتماعی به عنوان نقطه مقابل پديده مشارکت به
عنوان نخستین رفتار اجتماعی انسان) (Huynh Cao Tri.1982,ppيک وضعیت نامتعارف اجتماعی محسوب میگردد .براين اساس
بیتفاوتی اجتماعی به عنوان يک مسئله اجتماعی ،حاصل ناهمخوانی و ناهماهنگی میان امر ذهنی 1و امر عینی 7در يک محدوده زمانی
و مکانی است :به اين معنا که بیتفاوتی اجتماعی از منظر بسیاری از انديشمندان ،به عنوان يک واقعیت اجتماعی ناهماهنگ با بايدهای
مورد انتظار و پذيرش اجتماعی محسوب میشود.
شکلبندی و ساختار هر جامعه ،به ماهیت و شکل کنشاجتماعی افراد بستگی دارد .با توجه به طیفبندی کنشهای انسانی از وضعیت
فعال تا غیرفعال ،بیتفاوتی اجتماعی منجر به شکلگیری يک جامعه منفعل میگردد .بیتفاوتی وضعیتی است که مانع از هرگونه
مشارکت و تعاملهای فعال ،آگاهانه ،مستمر و پايدار برای شکلدهی يک جامعه مردمساالر و زندگی اجتماعی بهتر میگردد .اين
وضعیت با طرد هرگونه کنش فعال در فرآيندهای تصمیمگیری سطوح خرد و کالنِ جامعه ،باعث تقلیل تأثیر فرد بر آينده و سرنوشت
جامعه و در نهايت افول و عقبافتادگی آن میگردد .بیتوجهی و بیتفاوتی مردم ايران نسبت به برخی کنشهای نوعدوستانه،
بیعدالتی ،نابرابری ،زورگويی ،گرانفروشی ،فساد اداری ،منافع آيندگان ،حقوق ضعفا و  ...به دلیل مغايرت با تجربه تاريخی ،روح
جمعی ،تأکیدات فرهنگی و باورهای مذهبی جامعه ايران ،قابل توجه و بررسی است .نتايج بررسیها و پژوهشها نشان از کاستی در
کنشهای فعاالنه شهروندان در جامعه ايران دارد(نوروزی و بختیاری :1111،ساروخانی و دودمان :1114،سفیری و صادقی:1111،
عبداللهی:1111 ،يزدان پناه ،)1111،بهطوریکه اين مسئله در ارتباط با متغیرهای جنسیت و قومیت سطحی گستردهتر به خود می-
گیرد(.روز :1425،1شادی طلب :1117،چابکی :1117،وثوقی و يوسفی آقابین :1119،عبداللهی :1111 ،صادقی :1111،ترنر و
همیلتون :1449،توسلی و نجاتی حسینی :1111،محمدی اصل:بیتا) به زعم برخی مطالعات داخلی مرتبط با بیتفاوتی اجتماعی،
متغیرهايی مانند بیهنجاری ،فردگرائی و بیاعتمادی بر شکلگیری بیتفاوتی اجتماعی تأثیر میگذارند(.مسعودنیا  )1110نتايج
پژوهشی میدانی در تهران نشان از گستره وضعیت بیتفاوتی اجتماعی در ايران دارد .نتايج اين تحقیق بر تأثیر متغیرهايی مانند
فردگرايی ،بیاعتمادی ،بیهنجاری ،عدم التزام مدنی و عدم اثربخشی بر شکلگیری بیتفاوتی اجتماعی تأکید دارد(صداقتی فرد
.)1111
به زعم دورکیم دوران گذار ،دوران نابهنجاری و نابسامانی است که منجر به افول همبستگی اجتماعی میگردد .روند سريع توسعه و
شتاب تغییرات اجتماعی در ايران به همراه همزيستی نهادهای سنتی و مدرن ،موجب کاهش نفوذ برخی قوانین سنتی و نیازمندی به
قواعد منطبق با فرايندهای نوين اجتماعی شده است .عدم شفافیت هنجارها و قواعد اجتماعی ،موجب ترديد و ابهام کنشگران در
کنش اجتماعی فعاالنه مرتبط با وظائف شهروندی میگردد .برخی مطالعات حاکی از نابسامانی و ناهنجاری جامعه ايران در شکلدهی
بیتفاوتی اجتماعی دارد(.رجبزاده و کوثری  )170-191 ،1117نتايج پژوهشی میدانی در ايران نشان میدهد که شاخصههای بی-
هنجاری مانند کاهش تسلط بر فرايندهای زندگی ،احساس ناتوانی و عجز در برابر مشکالت ،آينده نامشخص شغلی و بیهدفی در
زندگی ،بیتفاوتی اجتماعی در ايران را تقويت کرده است(.نادری و ديگران )1111
.Subjective.

1
2

.Objective.
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رابطه میان بیهنجاری و بیتفاوتی اجتماعی در پژوهشهای خارجی نیز قابل پیگیری است(Thomas& Cushion& Jewell .
) 2003اين نتايج نشان می دهد که عدم وجود انگیزه برای آينده و نبود راهکارهای قانونی مشخص موجب بیتفاوتی اجتماعی
خواهد شد (Marsh & O'Toole &Jones 2007, 210-212).الگوی ون اسنیپنبرگ و اسچیپرز 1در تبیین بیتفاوتی سیاسیِ
افراد طبقات پايین نشان میدهد که در طبقه محروم به دلیل وجود آنومی گستردهتر ،بیتفاوتی باالتر است(.ون اسنیپنبرگ و اسچیپرز
 )91 ،1441برخی پژوهشها با بررسی علل بیتفاوتی افراد در واحدهای صنفی ،وضعیت بیتفاوتی اعضاء را به شیوه و چهارچوب
قانونی مربوط دانستهاند (Ewry 1978).نتايج پژوهشی که به بررسی تطبیقی موضوع بیتفاوتی دانشجويان در يک دوره ده
ساله( )1411-1421پرداخته است نشان میدهد که اگر فرد معنا و هدف خود را در زندگی از دست بدهد امکان بیشتری برای تجربه
ناکامی ،تضعیف و بیمعنايی فرد در روابط اجتماعی و در نهايت بیتفاوتی اجتماعی خواهد داشت(.کافیلد)14117
با وجود تاريخ ،فرهنگ و نهاد قدرتمند مذهب در جامعه ايران ،چه داليل و زمینههايی موجب شکلگیری بیتفاوتی اجتماعی در
ايران شده است؟ چرا با وجود توصیه اخالقی و فقهی اسالم ،افراد در مواجهه با مسائل فرهنگی(مانند معضلِ حجاب ،تجاوز به عنف،
بی توجهی به میراث فرهنگی تاريخ ايران و  ،)...اقتصادی(فقر ،تورم ،رکود ،گران فروشی و)...و اجتماعی(مانند مطالباتِ عمومی،
تعاون ،نابرابری ،مفاسد اداری ،مفاسد اخالقی و )...واکنشی نشان نمیدهند؟ آيا دلیل رفتار بیتفاوتی اجتماعی به عدم وجود قواعد
روشن و صريح در عرصههای اجتماعی برمیگردد؟ آيا وضعیت آنومیک در جامعه ايران به عنوان يک واقعیت اجتماعی شکل گرفته
است؟ بیهنجاری ،چگونه موجب رفتار منجر به بیتفاوتی اجتماعی میشود؟ چگونه وضعیت بیهنجاری ،شکلدهی بیتفاوتی
اجتماعی در ايران را تبیین مینمايد؟
تعریف مفهومی و عملیاتی

دو مفهوم بیتفاوتی اجتماعی به عنوان متغیر اصلی وابسته و بیهنجاری به عنوان متغیر مستقل اين پژوهش جهت تعريف مفهومی و
معرفی شاخصهای سنجشپذير مورد توجه قرار گرفته است:
بیتفاوتی اجتماعی :بیتفاوتی اجتماعی 1به معنای بیعالقگی ،دلمردگی ،بیعاطفگی و بیاحساسی ،حالتی است که فرد به طور
آگاهانه نسبت به مسائل محیطی ،انسانی و هیجانیِ حیات اجتماعی خود ،دچار بیعالقگی و بیاعتنايی میگردد .در واقع بیتفاوتی
نوعی احساس انفصال ،جدايی و عدم پیوند ذهنی(شناختی) و عینی(کنشی) میان فرد و جامعه(نهادها و ساختارهای اجتماعی نظیر
سیاست ،خانواده ،مذهب و  )...است .بیتفاوتی اجتماعی به مثابه مفهومی اخالقی و يک پديدهای جامعهشناختی به معنای عالقه اندک
يا عدم تعلق در حیات اجتماعی آدمیان نیز آمده است( .)Gans 1447، 115براين اساس بیتفاوتی اجتماعی؛ وضعیتی است که افراد
آگاهانه از لحاظ نگرشی و رفتاری نسبت به مشارکتهای نوع دوستانه ،مسئولیتهای اجتماعی و ديگر کنشهای فعالِ مدنی ،بی-
عالقگه و بیاعتنا میشوند .بیتفاوتی اجتماعی در دو بُعد نوعدوستانه و مدنی قابل تفکیک است:
بیتفاوتی نوع دوستانه به معنای بیعالقگی و بیاعتنايی نسبت به کنشهای مشارکتی مبتنی بر اعمال نوعدوستانه و اولويت منافع
ديگران بر نفع شخصی است؛ افراد در اين وضعیت از مجموعه فعالیتها و کنشهای مرتبط با نفع ديگران و بدون چشمداشت آنی،
اجتناب میورزند .شاخصههای اين بُعد در دو سطح نگرش و رفتار فردی نسبت به کنشهای نوع دوستانه در نمونههای زير قابل
سنجش است:


عدم تمايل به دخالت در يک زورگیری يا تجاوز به عنف؛



عدم تمايل به ياریرسانی به نیازمندان مالی و مستمندان؛
1

.Van Snippenburg & Scheepers.
.Coffield.
Social Apathy.

2
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عدم تمايل به همیاری و دستگیری به آسیبديدگان در وقايع روزمره مانند تصادفات جادهای ،بیماران و ...



عدم کمکرسانی به سیلزدگان و زلزله زدگان؛



عدم پیگیری برای يافتن درماندگان و نیازمندان مالی در میان همسايگان و همنوعان؛



عدم تمايل به اهداء خون به نیازمندان و بیماران خونی و . ...

بیتفاوتی مدنی .به معنای بیعالقگی و بیاعتنايی نسبت به کنشهای اجتماعی مرتبط با شکلگیری جامعهمدنی است :دوری از
مجموعه فعالیتهای مبتنی بر منافع عمومی در قالب شاخصههای جامعه مدنی است که منافع و آثار مطلوب آن بصورت غیرمستقیم
و در يک فرايند اجتماعی به افراد برمیگردد .شاخصههای اين بُعد در دو سطح نگرش و رفتار فردی نسبت به کنشهای مدنی در
نمونههای زير قابل سنجش است:


عدم تمايل به واکنش در مقابل بیعدالتی و زورگوئی مسئولین؛



عدم تمايل به کنش فعاالنه و اعتراضی در مقابل تورم ،رکود ،رشوهخواری و...؛



عدم تمايل به واکنش فعال نسبت به مسائل اجتماعی مانند فساد اداری ،مفاسد اجتماعی و فرهنگی ،بیعدالتی ،تورم ،رکود،
بیکاری ،گران فروشی ،ارزان فروشی و ...؛



عدم تمايل به اهداف و پیشرفتهای کالن جامعه؛



اجتناب از پیگیری اخبار و واقايع سیاسی-اجتماعی؛



انفعال در مقابل مخربین محیط زيست؛



عدم واکنش در مقابل مفاسد اجتماعی و اقتصادی مانند گران فروشی ،تورم ،رکود ،بیعدالتی ،رانت خواری ،پارتیبازی
و ...؛

برای سنجش متغیر بیتفاوتی اجتماعی سنجههای ابعاد نوعدوستانه و مدنی در دو سطح نگرشی و رفتاری در هم جمع شدهاند.
بیهنجاری :بیهنجاری 1و نابسامانی(ساروخانی )11 ،1110اولین بار توسط امیل دورکیم برای توصیف شرايط اجتماعی مبتنی بر
فقدان نظم و انسجام در ساختار اجتماعی و فقدان عمومی يکپارچگی بین مردم و گروهها استفاده شده است(.رفیعپور )11 ،1121
تکرار متناوب با شیوهای يکسان از يک عمل در افراد يک جامعه ،باعث شکلگیری هنجار اجتماعی 7میشود .هنجارها به عنوان
شیوههای رفتاری و رايج در شخص درونی شده و اصرار به رعايت آن از طرف خود و ديگران را بوجود میآورد .اين روند موجب
همنوايی افراد با هنجارهای جامعه میشود.)Moore, 1988:83(.
آنومی وضعیتی است که در آن هنجارهای اجتماعی فاقد کارايی و تأثیر الزم بر رفتار اجتماعی باشد(.گیدنز  )190 ،1121انجام امور
در وضعیت آنومیک ،فارغ از هرگونه هنجاری صورت میپذيرد(شايانمهر )171 ،1122و پیروی از قواعد اجتماعی برای عامالن،
الزامآور و واجد مطلوبیتی نیست(کوثری  .)17-11 ،1111در اين حالت به دلیل ضعف حاکمیت هنجارها ،تعارض میان آنها ،فقدان
هنجارهای صريح و روشن ،التزام به قواعد اخالقی و اجتماعی کاهش میيابد(.شیانی و محمدی .)17 ،1111
در شرائط آنومیک ،ابزار ،امکانات و فرصتهای الزم در بدست آوردن مؤفقیت مادی بهطور کافی و مساوی در بین جمعیت توزيع
نشده است .مردم در جامعه از منابع يکسان خانوادگی ،دستيابی به فرصتهای آموزش و ارتباطات برخوردار نیستند .بنابراين مرتن
بی هنجاری را برای نشان دادن اختالف بین هدف مورد تايید جامعه و دسترسی به وسايل حصول به آن بهکار میبرد(.ستوده ،1121
 )111در وضعیت بیهنجاری ،انسانها قادر به کنترل عواقب و نتايج اعمال و رفتارهای خود نیستند.

Anomie
.Social norms.

1.
2
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بیهنجاری به وضعیتی اطالق میشود که افراد از قواعد و دستورالعملهای الزم برای کنشهای فعال اجتماعی برخوردار نیستند .اين
وضعیت با شاخصههای زير قابل سنجش است:



عدم هدفمندی ،پیشبینی ،انگیزه و امیدواری به آينده زندگی؛
استفاده از ابزار نامشروع برای رسیدن به اهداف؛



قانونگريزی و عدم توجه به رعايت قواعد اجتماعی؛



احساس سردرگمی در انجام کنشهای انسانی؛



ترديد و ابهام الگو برای کنشهای اجتماعی.

مبانی نظری

اگرچه جامعهشناسان کالسیک مانند دورکیم ،مارکس ،وبر و زيمل در مدل مفهومی و رويکردهای تئوريکی خود در بکارگیری
مفهوم جديد بیتفاوتی اجتماعی ،مبادرت نورزيدهاند ،ولی بهطور غیرمستقیم و تلويحی و غالباً با تعبیر بیگانگی اجتماعی به تبیین آن
پرداختهاند .دورکیم با رويکرد انتقادی به جهان مدرن به دلیل وضعیت آنومیک و فردگرائیِ 1دنیای صنعتی ،فردگرائی افراطی و
بیتفاوتی را شاخصی برای عدم انسجام اجتماعی جامعه مدرن میدانست .وی امیدوارانه بر تقسیمکار اجتماعیِ سازمانهای شغلی و
حرفهای 7جهت انسجام مجدد اجتماعی و روح جمعگرايانه تکیه کرده بود .دورکیم با تفکیک فردگرايی افراطی منتج از گسیختگی
پیوند میان فرد و اجتماع با فردگرايی ناشی از تقسیم کار بر مذموم و شرّ بودن فردگرائی افراطی در جامعه تأکید میکرد .به زعم
دورکیم در اين نوع از فردگرائی ،التزام فرد به هنجارهای اجتماعی-سیاسی تضعیف گرديده و ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی به
آنومی میگرايد(.دورکیم)911 ،1112
در نظر دورکیم ،آنومی به وضعیت افول نفوذ هنجارهای اجتماعی و التزام افراد به هنجارهای اجتماعی-سیاسی همراه با ترجیح منافع
فردی بر منافع جمعی اطالق میشود(دورکیم  .)911، 1121در اين وضعیت افراد به دلیل فقدان التزام اجتماعی به قوانین ،هنجارها و
قواعد ،فاقد مالک و راهنمای اخالقی برای انتخابهای خود هستند و دچار احساس تشويش ،سردرگمی ،يأس ،سرخوردگی و نهايتاً
اختالت روانی میگردند(توسلی .)1117،11با تجلی فردگرايی و کاهش همبستگی ،افراد دچار ازخودبیگانگی و جدايی از هنجارهای
اجتماعی میشوند و نهايتاً منجر به حالتی از گسستگی و بیسازمانی در نظام اجتماعی میگردد(اسالمی بناب .)1111،91
در وضعیت آنومیک افراد بهسختی میتوانند بین آرزوهای خود و انتظارات متناقض جامعه ،سازگاری پديد آورند و در نهايت ممکن
است خود را از عضويت در جامعه برکنار دارند(.ستوده  )50 ،1121در چنین شرايطی ،همبستگی و وابستگی فرد و جامعه از بین
میرود و ارزشها و هنجارهای سنتی قدرت و نفوذ خود را در جهت حمايت از افراد از دست میدهند(.شايانمهر )171 ،1122تجلی
فردگرايی به صورت ناهماهنگ و عدم تطابق با هنجارهای اجتماعی و کاهش همبستگی ،باعث پیدايش از خود بیگانگی و جدايی
فرد از هنجارهای اجتماعی می شود .فردگرايی افراطی يا خودخواهانه موجب تضعیف التزام افراد به هنجارهای اجتماعی-سیاسی و
نهايتاً آنومی میشود(دورکیم  .)911 ،1121چنین حالتی همراه با اختالالتی درونی باعث نوعی ناهنجاری ،پوچی و بیقدرتی میگردد.
در چنین حالتی امکان مباردت فرد به رفتار نابهنجار و خلع عضويت از جامعه وجود دارد(.محسنی تبريزی )51 ،1120
باتوجه به ديدگاه دورکیم میتوان بیان نمود که در جامعه در حال گذار امروزی ايران(چلبی  1 ،1125و رفیعپور  )152 ،1121به
موازات فروپاشی نظام سنتی ،نظام نوين و نهادهای مدنی شکل نگرفته و جامعه و مردم دچار نابسامانی(آنومی و آنومیا )1شدهاند.
گروه هايی که خود را از قید و بند نهادهای غیررسمی چون قومیت و يا از وابستگی به نهادهای سیاسی نظیر دولت رها ساخته و طالب
1.Individualism.
2.Professional

Organization.
& Anomia.

3.Anomie

/45مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال هفتم/شماره سوم /تابستان 9314

مشارکت اجتماعی هستند با خأل نهادهای مدنی مواجه میشوند(.عبداللهی  )11 ،1111وضعیت نابسامانی يا آنومیک جامعه را میتوان
به صورت فردگرايی های خودخواهانه ،ضعف مشارکت مدنی ،تضعیف اخالق دينی ،ضعف تولید اخالق مدنی و بروز انواع آسیب-
های اجتماعی مشاهده نمود(.انجمن جامعه شناسی ايران)71 ،1111
دورکیم عالوه بر عوامل ساختاری بر لزوم کنترل و الزامهای درونی از طريق بسط نظامهای اعتقادی و دينی در جامعه نیز تأکید
داشت(.جالئیپور و محمدی  )91 ،1111کاهش در اعتقادات و دينداری افراد ،زمینه بیهنجاری را فراهم میسازد .لذا داشتن التزام
به هنجارهای دينی و انجام مناسک مذهبی در افزايش مسئولیتپذيری اجتماعی کنشگران تأثیر اساسی دارد(.همیلتون )121 ،1112
وبر بروکراتیزه شدن فرآيند امور و عقالنی شدن کنشها را موجب تضعیف احساس مسئولیت نسبت به ديگران تحلیل می-
کرد(.کوزر )111 ،1111وی ناديده گرفته شدن و ايجاد بیهويتی و از خودبیگانگی را از کارکردهای منفی روابط قانونی و
بروکراتیک نظام ديوانساالری برمیشمارد(.شکاری )1111،14وبر پديده بیگانگی انسانها در جوامع جديد را منتج از روحیه سرمايه-
داری1و گرايش انسان به تراکم ثروت با حاکمیت عقلگرايی ابزاری و لذت سودگرايانه میداند( .آرون  )1122وبر با تشبیه نظام
بوروکراتیک به قفس آهنین بر اين باور است که در آن افراد با از دست دادن خالقیت و آزادی خود ،نسبت به يکديگر بیگانه
می شوند .اين روند در جهت حذف عشق ،عاطفه ،نفرت و همه عناصری غیرعقالنی که گريزان از محاسبهاند حرکت می-
کند(.بشیريه)52 ،1121
الگ وی تحلیلی زيمل در قالب شکل(فرهنگ ذهنی) و زندگی(فرهنگ عینی) بیان می دارد که چیرگی فرهنگ عینی بر ذهنی سبب
بیگانگی در آن جامعه خواهد شد(.کرايب )715-971، 1117در جوامع غربی رفتار اجتماعی در قالب مشارکت مدنی فعال(زندگی)
همراه با توسعه جامعه مدنی مدرن(شکل) شکل گرفته است .اما جامعه ايران به دلیل وامگیری و اقتباس صوری و شکلی نهادهای
جامعه ديگر ،دچار پس افتادگی زندگی از شکل شده است .نهادهای غربی وارده در جامعه ايران مانند دانشگاه ،احزاب ،پارلمان و
دولت به دلیل فاصلهگیری از ريشه و اهداف تاريخی-اجتماعی خود نتوانستهاند سازگاری کلی خود را با جامعه ايران ايجاد
نمايند(.افشارکهن)109-1140،104
زيمل نمود و ظهور بیگانگی را با زندگی مردم در کالنشهرها ،فردگرايی ،غلبه رواج عینی بر روح ذهنی ،انزوای اجتماعی و نهايتاً
دلزدگی اجتماعی 7مورد ارزيابی قرار داده است .وی معتقد است مردم در جوامع مدرن الگوی يکسانی را در وابستگیهای گروهی
خود ندارند .در اين حالت ايجاد روابط اجتماعی ،همزمان با وابسته شدن فرد به گروهها ،چندگانه میشود .لذا زمینه برای ظهور
فردگرايی نیز فراهم میشود ،البته حین بروز فردگرايی نیز ،بسیاری از وابستگیهای گروهی با تضاد همراه میشود .در اين ديدگاه
بیگانگی به شکل احساس انزوا و بیقدرتی ظاهر میشود)Turner&Etal1989, 259-260(.
پارسونز در طراحی نظام سیبرنتیکی خود به رابطه ديالکتیکی خرده نظامهای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی تأکید دارد.
پارسونز به ايفای نقش و مسئولیتپذيری کنشگران در موقعیتهای افراد در درون خردهنظامها اشاره میکند(.توسلی 790، 1115و
کرايب  51-59 ،1114و چلبی  )11-41 ،1117عامگرائی به عنوان يکی از عناصر ساختی نظام کنش در فرايند انتخابهای دوتايی
موجب دوری از خاصگرائی و توجه به منافع جمعی و ارزشهای نوعدوستی و نهايتاً مسئولیتهای اجتماعی خواهند
شد(.استونز 152 ،1111و روشه  )20 ،1121وی انسجام اجتماعی را نتیجه رشد شخصیت و جامعهپذيری کودک در فرآيند اجتماعی
شدن میداند(.پارسونز  )71 ,1455بدون رشد شخصیت اجتماعی ،مشارکت مؤثر ،آگاهانه و داوطلبانه تحقق پیدا نمیکند .برای ايجاد
مشارکت مؤثر بايد نظام تمايالت افراد در فرآيند جامعهپذيری و فرهنگپذيری به بسط اخالق مسئولیتپذيری ،خردورزی،
خوداتکايی ،فعالگرايی ،عامگرايی و میل به پیشرفت تغییر يابد(.دشتی )71 ،1121

Of Capitalism.
Blase.

1.Spirit

2.Social
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میلز بیاحساسی اخالقی را ناشی از تضاد میان آزادی و عقل ،گستره بوروکراسی و عقلگرايی مفرط میداند .بیتفاوتی در جوامع
توده ای ريشه بسیاری از مسائل معاصر است؛ چراکه عدم حساسیت اخالقی و سکوت و خاموشی افراد در جامعه زمینه اعمال بی-
رحمیهايی از سوی رهبران میگردد .آنها در مواجهه با دهشتهای اخالقی ،خشمگین نمیشوند و قادر به واکنش اخالقی در مقابل
منش ،تصمیمگیری ها و اعمال رهبرانشان نیستند؛ وضعیتی که ناظران رويدادها به مثابه شاهدان عینی نیستند .میلز اين عدم حساسیت
اخالقی يا بیتفاوتی را مستقیما به فرآيند عقالنی شدن مربوط میکند) Ewry, 1978(.
راجرز در فرهنگ دهقانی خود بیان میکند که عواملی مانند عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی ،فقدان نوآوری ،تقديرگرايی،
پايین بودن سطح آرزوها و تمايالت ،عدم توانايی چشمپوشی از منافع آنی به خاطر منافع آتی ،عدم توجه به عنصر زمان ،خانواده-
گرايی ،وابستگی به قدرت دولت ،محلیگرايی و فقدان همدلی سبب عدم مشارکت و تعاون در امورات اجتماعی میگردد(غفاری
و نیازی.)91-94 ،1111
تونیس 1همسو با انديشههای دورکیم و مارکس اعتقاد به فردگرائی و بیتفاوتی شديد انسان نسبت به ديگران و کل سیستم داشته
است .تونیس معتقد است که انزوای اجتماعی موجب محرومیت افراد از مشارکت غیررسمی و رسمی در جامعه میشود و مبادله
اجتماعی 7و دلبستگی اجتماعی 1را کاهش میدهد (Figueira2001, 18-20).اين روند موجب تضعیف يا قطع روابط و مبادالت
نامتقارن گرم و همچنین روابط گفتمانی می شود(.چلبی  )151 ،1125فرصتهای مناسب را برای با هم زندگی کردن ،با هم کار
کردن ،باهم تجربه کردن و با هم بودن سلب میکند و نهايتاً روابط طوالنی ،پايدار و عمیق را غیرممکن میسازد(.چلبی و امیرکافی
 )10 ،1112موارد ياد شده می تواندپیامدهای مختلفی از جمله احساس تنهايی ،احساس عجز ،يأس اجتماعی و کاهش تحمل اجتماعی
به دنبال داشته باشد(.چلبی)10 ،1117
ديدگاه نظری استرلین در تبیین مسئله بی تفاوتی اجتماعی قائل به اين است که افراد در طی فرآيند اجتماعی شدن به دلیل ناتوانی و
ناکامی در رقابت ها و دستیابی به آرزوهای اقتصادی دچار سرخوردگی در امورات اقتصادی و اجتماعی از جمله بیتفاوتی می-
شوند(.مسعودنیا )111 ،1110هابرماس ،فروپاشی حوزه عمومی را نتیجه استعمار جهان حیاتی توسط عقالنیت صوری(نظامها) میداند:
سلطه قانون و نظامندشدگی بر زندگی فرهنگی ،موجب از دست رفتن معنا ،تزلزل هويت جمعی ،بیهنجاری ،بیگانگی و شئیگونگی
جامعه خواهد شد؛ لذا وی تجدد را شورشی بر علیه سنت و ارزشها میداند(.ريتزر)711 ،1112
اينگلهارت تمايز در باورها و گرايشهای ذهنی شهروندان را بازتاب اختالف در تجربه اجتماعی شدن میداند و در اهمیت يادگیری
اولیه توسط نهادهايی مانند خانواده معتقد است اين مرحله از يادگیری ،فراگیری بعدی را مشروط کرده و بیاثر ساختن يادگیری اولیه
بسیار مشکل است(.اينگلهارت  )14 ،1121وی افزايش مشارکت در مغرب زمین را با عوامل ارتقاء سطح تحصیالت و اطالعات
سیاسی ،تغییر هنجارهای حاکم بر مشارکت زنان ،تغییر در اولويتهای ارزشی که تاکید کمتر بر نیازهای آنی طبیعی داشته و بر حق
ابراز نظر تأکید بیشتری میورزند ،مورد تبیین قرار داده است (اينگلهارت .)121 ،1121
تبیین بیتفاوتی اجتماعی در نظريه دال 9بر مبنای محاسبه هزينهـپاداش 5است؛ افراد در مواجهه با وضعیتهای خاص و اضطراری،
بالفاصله به تحلیل بررسی هزينهها و پاداشهای نوعدوستی و بیتفاوتی میپردازند(.دال )110-190 ،1119سیمن 6بیگانگی را ناشی
از ساختار بوروکراسی جامعه مدرن تلقی میکرد که شرايطی را در ساختار خود ايجاد کرده که در آن انسانها از يکسو نمیتوانند
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عواقب رفتار و اعمال خود را کنترل کنند و از سوی ديگر نحوه کنترل و مديريت جامعه نیز به گونهای است که فرد نمیتواند بین
رفتار خود و پاداش ارائه شده از سوی جامعه ،ارتباطی برقرار کند و در نتیجه بیگانگی را تجربه میکندSeeman1966, 783-(.
 )791او بیگانگی را در پنج مفهوم بیقدرتی ،بیمعنايی ،بیهنجاری ،انزوا يا جدا افتادگی و خودبیزاری بررسی کرده است و بی-
هنجاری را وضعیتی که ابزارهای رسیدن به اهداف ارزشمند در جامعه وجود ندارد تعريف کرده استSeeman1966, 783-(.
()791محسنی تبريزی 1120و()1111توسلی.)1117
لوين با بهرهگیری از گونهشناسی سیمن در توضیح انفعال و بیگانگی اجتماعی به اين نتیجه رسیده است که گروههای اجتماعی
مختلف ،از نظر احساس هر يک از جنبههای چهارگانه بیقدرتی ،بیمعنايی ،بیهنجاری و ازخودبیزاری ،در شرايط متفاوتی هستند.
بیهنجاری بیشتر در گروههای با درآمد باال و بازرگانان يافت میشود .بیهنجاری سیاسی-اجتماعی وقتی پديدار میشود که جامعه
با بیارزش شدن اخالق سیاسی و ناديده گرفتهشدن معیارهای رفتار سیاسی برای دستیابی به اهداف مواجه میشود(.محسنی
تبريزی)41 ،1111
نظريه کنشورزی بیهنجاری يا فشار ساختاری 1مرتن( )1411در تبیین بیتفاوتی اجتماعی بیان میدارد که اشکال مختلف نظام
گسیختگی جامعه ناشی از عدم کارکرد صحیح نقشها و پايگاههای اجتماعی است که سبب میگردد افراد قادر به کشف

اهداف7

خود و اهداف جامعه نباشند )Merton 1968, 41(.مرتن بیتفاوتی را حاصل وضعیتی می داند که در آن افراد اهداف مورد قبول
جامعه و وسايل نیل به آنها را نمیپذيرند(.رفیع پور )71 :1119 ،در اين حالت فرد با موقعیتی متناقض روبرو میشود که طی آن از
يکسو فرد از نطر اخالقی خود را مجبور به عدم استفاده از ابزار غیرقانونی میبیند و چون راه ديگری را متصور نمی بیند ،احساس
ناکامی ،سرخوردگی و سپس شکست میشود و در نهايت با بهرهگیری از ساز و کار گريز ،خود را با انزواگرايی و بیتفاوتی نمايانگر
میسازد)Merton, 1968: 40(.
زنانیکی 3و تامس 4با طرح نظريه نظام گسیختگی اجتماعی(5بیسازمانی) به مسأله ضعف هنجارها و بیتفاوتی اشاره کردند .آنها نظام
گسیختگی را ناشی از ضعف هنجارها و نظارت بر نقشها و رفتارهای جامعه تعريف کردهاند .رابرت فرس 1معتقد است نظام
گسیختگی در تمام سیستمهای اجتماعی(از خانواده تا جامعه) قابلیت پديدار شدن دارد که بر اثر برهمخوردن يا از بین رفتن پیوستگی
سازمان اجتماعی وعدم کارکرد صحیح نقشها به وجود می آيد(.توسلی .)1117از نظر الرسن7بین احساس بیقدرتی و نامیدی به
آينده رابطه متقابلی وجود دارد .وی معتقد است با توجه به نوع جامعه(سرمايهداری و سوسیالیسم) میزان اثرگذاری و نفوذ افراد در
مسايل عمومی تفاوت وجود دارد(.الرسن )119 ،7001
برخی نظريه پردازان ،مقوله بیتفاوتی اجتماعی را به میزان درونیسازی سه هنجار اجتماعی تقابل (رگان ،)14411انصاف
(والستر )14214و مسئولیتپذيری (لوين ،10نورنزايان ،11فیلبريک ،مارويا ،17فريز 11و میلر )141719نسبت دادهاند( .کالنتری و
همکاران 1111و بدرا )1110اين پژوهشها بیانگر اين بودهاند که هر قدر هنجارهای تقابل و انصاف که در ذات خود مستلزم نوعی
تحلیل هزينه-فايده هستند در افراد بیشتر درونی شوند باعث گرايش بیشتر به بیتفاوتی خواهند شد ،در مقابل درونیسازی هر چه
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.structural strain theory.
.Goals.
3
.F.Znaniecki.
4
.Thomas.
5
.Social disorganization.
6
.R.Forss.
7
.Larsen.
8
. D.T.Regan.
9
.E.walster.
10
.R.Levine.
11
.A.Norenzayan.
12
.G.Maruyama.
13
.S.Fraser.
14
.N.Miller.
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بیشتر هنجار مسئولیتپذيری ،موجب گرايش بیشتر به نوعدوستی میشود(.پیج  )1441شکل شماره ،1الگوی نظری پژوهش را نشان
میدهد:

شکل( :)1الگوی نظری پژوهش

فرضیهها

براساس تحلیل و بررسی پیشینه و چارچوب نظری پژوهش ،فرضیههای تحقیق عبارتنداز؛
فرضیه -1به نظر میرسد میان جنس و بیتفاوتی اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه -2به نظر می رسد میان سن و بیتفاوتی اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه -3به نظر می رسد میان درآمد و بیتفاوتی اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه -4به نظر می رسد میان بیهنجاری و بیتفاوتی اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه -5به نظر می رسد میان بیهنجاری و بیتفاوتی نوعدوستانه رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه -6به نظر می رسد میان بیهنجاری و بیتفاوتی مدنی رابطه معناداری وجود دارد.
روش شناسی

در اين پژوهش از روش

پیمايش1

و ابزار پرسشنامه با سنجههايی از طیف لیکرت برای گردآوری دادهها استفاده شده است .جامعه

آماری اين پژوهش در سال 1141همه شهروندان باالی 11سال شهر بابل به تعداد  115111است .جمعیت نمونه از طريق فرمول
کوکران  115نفر تعین شده است که به منظور افزايش دقت نمونهها و کاهش خطای نمونهگیری از طريق نمونهگیری طبقهای 7متناسب
به صورت تصادفی انتخاب شدهاند .برای اندازهگیری اعتبار 1از روايی محتوايی 9و روايی صوری 5و برای تعیین پايايی 1از روش
آلفای کرونباخ استفاده شده است که میانگین ضريب پايايی ابعادچهارگانه بیتفاوتی اجتماعی برابر با  0/15و ضريب پايايی متغیر
بیهنجاری برابر با  0/24محاسبه شده است.
یافتهها
فرضیه -1میزان بیتفاوتی اجتماعی بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد.

1.Survey.
2. Stratified sampling
3. Validity.
4.Content Validity.
5.

Face Validity.
6. Reliability.
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برای تجزيه و تحلیل رابطه میان جنسیت به عنوان يک متغیر اسمی دو وجهی(زن و مرد) و دو گروه مستقل از يکديگر و بیتفاوتی
اجتماعی به عنوان يک متغیر فاصلهای از آزمون  tاستفاده شده است.
جدول ( :)1میانگین میزان بی تفاوتی اجتماعی براساس جنس

رابطه جنسیت و متغیر وابسته

تعداد نمونه

میانگین بیتفاوتی اجتماعی

انحراف معیار

بیتفاوتی اجتماعی مردان

141

12/4

10/1

بیتفاوتی اجتماعی زنان

112

97/7

10/1

جدول شماره  1نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل رابطه میان اين دو متغیر را با سطح اطمینان  0/44نشان میدهد .براساس اين جدول،
تعداد مردان و زنان به ترتیب برابر است با  141و  112نفر و میانگین نمره بیتفاوتی اجتماعی برای مردان  12/4و زنان  97/7است.
اشتباه خطای میانگین میزان بیتفاوتی اجتماعی در مردان و زنان  0/25گزارش شده است.
جدول ( :)2آزمون برابری واریانس و میانگین میزان بیتفاوتی بر حسب جنس

آزمون برابری واريانس
بیتفاوتی اجتماعی
واريانس برابر
واريانس نابرابر

آزمونF
0/017

آزمون برابری میانگینها

سطح معنی-

درجه

سطح معنی-

تفاوت

آزادی

داری

میانگین

-9/09

111

0/000

-9/11

-9/05

117/1

0/000

-9/11

آزمونt

داری
0/417

جدول شماره  ،7آزمون مقايسه میانگین میزان بیتفاوتی اجتماعی را میان دو گروه مردان و زنان نشان میدهد .براساس دادههای سطر
مربوط به واريانسهای برابر اين جدول ،میزان آزمون tبرابر با  -9/09و درجه آزادی آزمون برابر با  111محاسبه شده است .با توجه
به سطح معناداری 0/00که باالتر از  0/05است ،فرض صفر رد میشود .براساس دادههای اين جدول میزان بیتفاوتی اجتماعی براساس
جنسیت تفاوت وجود دارد ،بطوریکه بیتفاوتی اجتماعی زنان بیشتر از مردان است .در راستای تأيید اين فرضیه و طرح رابطه
آگزيوماتیک موقت میان اين دو متغیر ،میتوان نتیجه گرفت که جنسیت بر میزان بیتفاوتی اجتماعی تأثیر میگذارد.

فرضیه -7میان سن و بیتفاوتی اجتماعی رابطهی معناداری وجود دارد.
با توجه به کمی بودن متغیرهای سن و بیتفاوتی اجتماعی از ضريب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه میان اين دو متغیر استفاده
خواهد شد.
جدول  :)3(0نتایج همبستگی میان سن و بیتفاوتی اجتماعی

رابطه میان متغیر مستقل و وابسته

تعداد

ضريب همبستگی

سطح معنیداری sig

آزمون رابطهی سن و بیتفاوتی اجتماعی

115

-0/721

0/000

جدول شماره  ،1نشان دهنده تحلیل دو متغیره همبستگی میان سن و بیتفاوتی اجتماعی است .براساس دادهها و نتايج اين جدول
ضريب همبستگی میان سن و بیتفاوتی اجتماعی برابر با  -0/721است که بیانگر رابطهای متوسط و غیرمستقیم است .به اين معنا که
با افزايش(يا کاهش) سن ،میزان بیتفاوتی اجتماعی کاهش (يا افزايش) میيابد .با توجه به سطح معنیداری  0/00و کوچکتر بودن
از  ،0/05فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تأيید میشود .به عبارتی ديگر به احتمال  %44میزان سن شهروندان بابل بر بیتفاوتی اجتماعی
آنها مؤثر است .در راستای تأيید اين فرضیه و طرح رابطه آگزيوماتیک موقت میان اين دو متغیر ،میتوان نتیجه گرفت که به هر میزان
سن افزايش يابد ،بیتفاوتی اجتماعی کاهش میيابد و بالعکس.
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فرضیه -1میان درآمد و بیتفاوتی اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد
با توجه به کمی بودن متغیرهای درآمد و بیتفاوتی اجتماعی از ضريب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه میان اين دو متغیر
استفاده خواهد شد.
جدول ( :)4آزمون ضریب همبستگی میان سن و بیتفاوتی اجتماعی

رابطه میان متغیر مستقل و وابسته

تعداد

سطح معنیداری sig

ضريب همبستگی

آزمون رابطهی درآمد و بیتفاوتی اجتماعی

115

0/001

-0/151

جدول شماره  ،9نشان دهنده تحلیل دو متغیره همبستگی میان درآمد و بیتفاوتی اجتماعی است .براساس دادهها و نتايج اين جدول
ضريب همبستگی میان درآمد و بیتفاوتی اجتماعی برابر با  -0/151است که بیانگر رابطهای ضعیف و غیرمستقیم است .به اين معنا
که با افزايش(يا کاهش) درآمد  ،میزان بیتفاوتی اجتماعی کاهش (يا افزايش) میيابد .با توجه به سطح معنیداری  0/001و کوچکتر
بودن از  ،0/05فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تأيید میشود .به عبارتی ديگر به احتمال  %44میزان درآمد شهروندان بابل بر بیتفاوتی
اجتماعی آنها مؤثر است .در راستای تأيید اين فرضیه و طرح رابطه آگزيوماتیک موقت میان اين دو متغیر ،میتوان نتیجه گرفت که
به هر میزان درآمد افزايش يابد ،بر میزان بیتفاوتی اجتماعی افزوده میشود.
فرضیه -9میان بیهنجاری و بیتفاوتی اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به کمی بودن متغیرهای بیهنجاری و بیتفاوتی اجتماعی از ضريب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه میان اين دو متغیر
استفاده خواهد شد.
جدول ( :)5آزمون ضریب همبستگی میان بی هنجاری و بی تفاوتی اجتماعی

رابطه میان متغیر مستقل و وابسته

تعداد

سطح معنیداری sig

ضريب همبستگی

آزمون رابطهی بیهنجاری و بیتفاوتی اجتماعی

115

0/000

0/115

جدول شماره  ،5نشان دهنده تحلیل دو متغیره همبستگی میان بیهنجاری و بیتفاوتی اجتماعی است .براساس دادهها و نتايج اين
جدول ضريب همبستگی میان بیهنجاری و بیتفاوتی اجتماعی برابر با  0/115است که بیانگر رابطهای متوسط و مستقیم است .به اين
معنا که با افزايش(يا کاهش) بیهنجاری ،میزان بیتفاوتی اجتماعی افزايش (يا کاهش) میيابد .با توجه به سطح معنیداری  0/000و
کوچکتر بودن از  ،0/05فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تأيید میشود .به عبارتی ديگر به احتمال  %44میزان بیهنجاری شهروندان
بابل بر بی تفاوتی اجتماعی آنها مؤثر است .در راستای تأيید اين فرضیه و طرح رابطه آگزيوماتیک موقت میان اين دو متغیر ،میتوان

نتیجه گرفت که به هر میزان بیهنجاری افزايش يابد ،بیتفاوتی اجتماعی افزايش میيابد.
فرضیه -5میان بیهنجاری و بیتفاوتی نوعدوستانه رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به کمی بودن متغیرهای بیهنجاری و بیتفاوتی نوعدوستانه از ضريب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه میان اين دو متغیر
استفاده خواهد شد.
جدول ( :)6آزمون ضریب همبستگی میان بی هنجاری و بی تفاوتی نوعدوستانه

رابطه میان متغیر مستقل و وابسته

تعداد

سطح معنیداری sig

ضريب همبستگی

آزمون رابطهی بیهنجاری و بیتفاوتی نوعدوستانه

115

0/012

0/115
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جدول شماره  ،1نشان دهنده تحلیل دو متغیره همبستگی میان بیهنجاری و بیتفاوتی نوعدوستانه است .براساس دادهها و نتايج اين
جدول سطح معنیداری میان بیهنجاری و بیتفاوتی برابر با  /012است .با توجه به بزرگتربودن سطح معنی داری از  0،0/05فرض
صفر تأيید و فرضیه پژوهش رد میشود .به عبارتی ديگر میان بیهنجاری شهروندان بابل و بیتفاوتی نوعدوستانه رابطهای وجود ندارد.
اين رابطه نشان میدهد که روابط انساندوستانه و همنوعدوستی ارتباطی با وضعیت بیهنجاری در جامعه ندارد.
فرضیه -1میان بیهنجاری و بیتفاوتی مدنی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به کمی بودن متغیرهای بیهنجاری و بیتفاوتی مدنی از ضريب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه میان اين دو متغیر
استفاده خواهد شد.
جدول( :)7آزمون ضریب همبستگی میان بی هنجاری و بی تفاوتی مدنی

رابطه میان متغیر مستقل و وابسته

تعداد

سطح معنیداری sig

ضريب همبستگی

آزمون رابطهی بیهنجاری و بیتفاوتی مدنی

115

0/000

0/715

جدول شماره  ،2نشان دهنده تحلیل دو متغیره همبستگی میان بیهنجاری و بیتفاوتی مدنی است .براساس دادهها و نتايج اين جدول
ضريب همبستگی میان بیهنجاری و بیتفاوتی مدنی برابر با  0/715است که بیانگر رابطهای متوسط و مستقیم است .به اين معنا که با
افزايش(يا کاهش) بیهنجاری ،میزان بیتفاوتی مدنی افزايش (يا کاهش) میيابد .با توجه به سطح معنیداری  0/000و کوچکتر بودن
از  ،0/05فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تأيید میشود .به عبارتی ديگر به احتمال  %44میزان بیهنجاری شهروندان بابل بر بیتفاوتی
مدنی آنها مؤ ثر است .در راستای تأيید اين فرضیه و طرح رابطه آگزيوماتیک موقت میان اين دو متغیر ،میتوان نتیجه گرفت که به
هر میزان بیهنجاری افزايش يابد ،بیتفاوتی مدنی افزايش میيابد.
نتیجهگیری

يافته های توصیفی اين پژوهش نشان از وضعیت آنومیک در جامعه ايران دارد .تأيید رابطه میان بیهنجاری و بیتفاوتی اجتماعی در
اين پژوهش با نتايج پژوهشهای صداقتیفرد( ،)1111نادری و ديگران( )Dagger&Geer 1998( ،)1111و ) )Ewry 1978و
همچنین با رويکردهای نظری دورکیم ،سیمن ،لوين ،پارسونز ،مرتن ،تامس ،مک ديل و ريدلی ،هولندر ،زنانیکی ،نظريه درونیسازی
هنجارها و نظريه تغییر ارزشی منطبق است .نتايج اين پژوهش نشان میدهد که افزايش وضعیت بیهنجاری در جامعه بصورت مستقیم
و به واسطه متغیرهای اعتماد اجتماعی و مسئولیت اجتماعی بر بیتفاوتی اجتماعی تأثیر میگذارد.
وضعیت آنومیک يا بیهنجاری ،زمینهساز و شکلدهنده مسائل مختلف اجتماعی است .بیهنجاری وضعیتی است که در آن به دلیل
ضعف حاکمیت هنجارها ،تعارض میان آنها ،فقدان هنجارهای صريح و روشن ،التزام به قواعد اخالقی و اجتماعی کاهش میيابد.
چنین وضعیتی موجب ابهام و ترديد در کنشهای اجتماعی افراد در جامعه و نهايتاً بیاحساسی و بیتفاوتی افراد در عرصههای
اجتماعی خواهد شد .عدم صراحت هنجارها در الگودهی به کنشهای اجتماعی موجب اجتناب افراد از وظائف و مسئولیتهای
اجتماعی میگردد .چنین وضعیتی زمینه را برای بیانگیزگی ،قانونگريزی ،سردرگمی و ابهام در رفتار و نهايتاً انفعال در اجتماع فراهم
میآورد.
گسترش و توسعه بیهنجاری در اجتماع موجب میگردد تا افراد از وظائف و مسئولیتهای مدنی يا شهروندی خود اجتناب ورزند.
شکلبندی فرايند اجتماعی شدن در وضعیت آنومیک سبب عدم درونیسازی وظائف شهروندی میگردد .شکلگیری شخصیت غیر
مدنی مانع از هرگونه فعالیت اجتماعی دير بازده خواهد شد .تجارب نامؤفق ناشی از عدم پشتیبانی و الگودهی هنجارها در جامعه مانع
از فعالیت آگاهانه و فعاالنه افراد در مقابله با نابرابری ،گران فروشی ،مفاسد اقتصادی و اجتماعی ،پیگیری وضعیت و آينده سیاسی-
اجتماعی و  ...میگردد .افراد در وضعیت آنومیک به دلیل عدم انگیزه و امید به نتايج کنشهای خود ،عالقه چندانی برای درگیری و
صرف هزينههای فکری و زمانی در موقعیتهای اجتماعی را ندارند.
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اگرچه با افزايش(يا کاهش) بیهنجاری ،بیتفاوتی مدنی در جامعه نیز افزايش(يا کاهش) میيابد ،ولی بیهنجاری ارتباطی با بی-
تفاوتی نوعدوستانه ندارد .به عبارتی وضعیت آنومیک ،رفتارهای انساندوستانه را به خطر نمیاندازد و وضعیت بیهنجاری موجب
بیتفاوتی افراد نسبت به همنوعان نمیگردد .کمک مالی ،يدی ،فکری عاطفی به همنوعان در وضعیت بیهنجاری نیز توسط جامعه
قابل مشاهده خواهد بود .آنها روابط انساندوستانه را خارج از بیهنجاری حاکم بر جامعه مورد تحلیل و ارزيابی قرار میدهند .همچنین
نتايج اين بررسی نشان میدهد بی تفاوتی اجتماعی در زنان بیشتر از مردان است .افزايش سن و میزان درآمد بر میزان بیتفاوتی
اجتماعی تأثیر منفی میگذارد .به عبارتی با افزايش سن و درآمد از میزان بیتفاوتی اجتماعی کاسته میشود.
در وضعیت بی هنجاری به دلیل عدم وجود الگو و روش مشخص برای فعالیتهای نوعدوستانه و مدنی و همچنین عدم کنترل نتايج
کنش در عرصه اجتماع زمینه بیتفاوتی اجتماعی گسترش میيابد .در وضعیت بیهنجاری افراد قادر به تصمیمگیری در مواجهه با
موقعیتهای مرتبط با مشارکت نوع دوستانه و مدنی نیستند .آنها به دلیل عدم وجود الگوی مناسب و پشتیبانی قانونی از کنشهای
اجتماعی ،از حضور فعال در عرصههای اجتماعی اجتناب میورزند .به دلیل تجربه ناکامی و سرخوردگی در کنشهای اجتماعی در
وضعیت بیهنجاری ،نوع جامعهپذيری افراد دچار اختال میگردد .آنها با اجتناب از کنشهايی با نتايج نامشخص ،رغبتی برای کنش-
های نامشخص و هزينهبر نخواهند داشت .وضعیت بیهنجاری و ترديد در انجام کنش با توسعه نهادها و سازمانهای مردمنهاد و تدوين
قواعد اجتماعی منطبق بر جامعه مدنی قابل بهبود است.
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