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 .1دانشیار گروه جامعهشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم آبادغرب ،اسالمآباد غرب ،ایران
 .2مربی گروه جامعهشناسی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران

(تاریخ دریافت6931/50/61 :؛ تاریخ پذیرش)6931/50/61 :

چکيده
پژوهش حاضر با هدف مطالعة رابطة بین سرمایة اجتماعی و امید به آینده با بیتفاوتی جواناا در ها ر مرمانهااه ان ااف هرفتاه اسات.
متناسب با پارادایم نظری غالب بر پژوهش ،از روش همبستگی و ابزار پرسهنامه برای مطالعه ب ره هرفته هد .جامعة آماری جوانا  05تا
 95سالة ه ر مرمانهاه هستند مه در زما پژوهش (سال  ،)6931تعداد آ ها برابر با  10561نفر بود .با توجه باه ح ام جامعاة آمااری،
 155نفر به عنوا نمونه مورد مطالعه قرار هرفتند .آزمو های آماری همبستگی پیرسو  ،تی و تحلیل واریانس برای بررسی فرضایههاا و
برای سن ش مدل پژوهش رهرسیو چندمتغیره و تحلیل مسیر بهمار هرفته هد .یافتاههاای نهاا داد باین متغیرهاای مساتللی مانناد
سرمایة اجتماعی ،امید به آینده ،میزا درآمد و نوع منزل مسکونی بر متغیر وابسته (بیتفاوتی اجتماعی) تاث یر معناادار دارناد .یافتاههاای
حاصل از رهرسیو چندمتغیره نها داد متغیرهای سرمایة اجتماعی و امید به آیناده توانساتند در م ماوع 09 ،درصاد از تغییارا متغیار
وابسته را تبیین و پیشبینی منند .میتوا استنباط مرد با افزایش سرمایة اجتماعی و امید به آینده ،میازا بایتفااوتی اجتمااعی جواناا
ماهش خواهد یافت .به عبارتی ،دیگر آسیبهای اجتماعی ماهش خواهد یافت و بهطور طبیعای همبساتگی افاراد افازایش و بایتفااوتی
ماهش خواهد یافت .بنابراین ،دو متغیر یادهده میتوانند تث یر بازدارندهی بر بیتفاوتی اجتماعی داهته باهد.

کليدواژگان
امید به آینده ،بیتفاوتی اجتماعی ،سرمایة اجتماعی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmoradi.pop@gmail.com :
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مقدمه
گاهی ممکن است در برابر بسیاری از مسائل و آسیبهای اجتماعی در زندگی روزمره مانندد قردر،
تکدیگری ،کودکان کار خیابانی ،نزاعهای خیابانی ،حوادث شهری و ...بیتفاوت باشیم .بسیاری از
این نابهنجاریها مانند نابهنجاریهای صوتی و حسی از نوع زیملی است که شهرنشینان به حضور
آنها عادت کردهاند .برخیها بیتفاوتی نسبت به این نابهنجاریها را نمدیپسدندند و انتظدار دارندد
قرد در مواجهه با این دست از مسائل یا حوادث از خود واکنشی نشان دهد ،امدا اساسداد در قرایندد
توسعة عرالنیت در روابط نهادی و سازمانی ،شهر بهمثابة مجموعهای از نهادهای خددماتی تعرید
شده است که از طریق آنها به این مسائل پاسخ داده شود .به ایدن دییدل ،از شدهروندان ماییدات و
عوارض و سایر منابع اخذ میشود که برای رقع معضالت اجتماعی بهکدار گرقتده شدود .در چندین
وضعیتی بیتفاوتی در نهایت پاسخی عرالنی و منطری به این دست شرایط شمرده میشود و خدود
ناشی از اعتماد به نهادهای مدنی است .در عین حال ،ممکن اسدت کده ایدن ندوع رقتدار بده رداهر
عرالنی ،منطری و سرد ،وجه اخالقی و انسانی اعضای جامعه را کمرنگ و در شرایطی نابود کند.
در برخی تحریرات در ایران ،در تعری

جامعهشناختی مفهوم «بیتفاوتی» ،از مفاهیم مرابدل آن

مانند مشارکت و درگیری استفاده شده است (مسعودنیا ،۰۸۳۱ ،ص .)۰۶۱از این رو ،بیتفداوتی بدا
عزیتگزیدن و قردان مشارکت در حد انتظار ،هممعنا قرار گرقته است .در برخی تحریردات دیگدر،
نوعدوستی در مرابل بیتفداوتی قدرار داده شدده اسدت (کالنتدری و همکداران ،۰۸۳۶ ،ص .)92در
برخی نوشتهها ،بیتفاوتی اجتماعی مترادف با عزیتگزینی ،بیعالقگی و مشارکتنکردن اقدراد در
اشکال متعارف اجتماعی معنا شده و در تحلیدل خدود آن را مرابدل عالقدة اجتمداعی ،درگیدری در
قعاییتهای اجتماعی ،روانشناختی و سیاسدی قدرار داده شدده اسدت (عنبدری و غالمیدان،۰۸21 ،
ص.)۰۶۰
بیتفاوتی اجتماعی با یکی دیگر از مفاهیم مورد توجه جامعهشناسان در سالهای اخیدر ،یعندی
سرمایة اجتماعی ،ارتباطی تنگاتنگ دارد .سرمایة اجتماعی هر جامعه ناشی از وضدعیت قرهنگدی و
اجتماعی موجود در آن جامعه است و یکی از پارامترهای مهم بررسدی وضدعیت جامعده در زمیندة
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چگونگی ارتباطات اجتماعی ،از جمله میزان تعهد انسانها به یکدیگر ،یدا در نرطدة مرابدل ،میدزان
بی تفاوتی آنها به یکدیگر است .به یحاظ نظری ،سدرمایة اجتمداعی بیشدتر روی شدبکة روابدط و
اعتماد و مشارکت در اجتماع و همکاریهای گروهی در قایب انجمنها و تشکیالت مددنی تأکیدد
میکند .سرمایة اجتماعی دستاورد شبکههای اجتماعی اقدراد ،گدروههدا و سدازمانهدا در برقدراری
ارتباطات سازنده و مثبت اجتماعی است .وجود ایدن شدبکههدای اغلدب غیررسدمی بده تجهیدز و
توانمندی سطح گستردهای از تماسهای اجتماعی – شخصی برای عملکرد بهتر زنددگی سیاسدی-
اجتماعی منجر میشود (کلمن ،۰۸۱۱ ،ص ،)44و از این رو ،میتدوان بدا مطایعدة آن بده کیفیدت و
چگونگی ارتباطات اجتماعی در جامعه پی برد (قاضیزاده و کیانپور ،۰۸2۸ ،ص.)12-۱۳
در جامعهای که سرمایة اجتماعی در سطح پایینی است ،دیسردی و بیاعتنایی هر ید

از اعضدا

یا گروههای جامعه ،بر اثر بیگانگی اجتماعی ،احسداس نبدود اثربخشدی ،نارضدایتی و بدیاعتمدادی
نسبت به دیگران باعث ایجاد شکنندگی در ساختار اجتماعی خواهد شد .همین عوامدل رقتدهرقتده،
اعضای شبکة اجتماعی را نسبت به همة قرایندهای اجتماعی بدبین کرده و دچار بیمداری ناامیددی
نسبت به آینده و انزوای اجتمداعی بده دور از هرگونده ارتبداا اجتمداعی خواهدد کدردب بندابراین،
بیتوجهی نسبت به ارتباطات قردی یا گروهی عناصر اجتماعی ،عاملی قروپاشدی هدر سداختار یدا
محیطی خواهد بود که در آن انسان بهعنوان ی

عامل اثرگذار و دارای قددرت تصدمیمگیدری ،بده

حساب آورده نشود (صفاریان ،۰۸2۱ ،ص.)۰1
از طرقی ،مسئلة بیتفاوتی جوانان میتواند ناشی از ناامیدی آنها بده آیندده باشددب زیدرا طید
زیادی از جوانان تصویری تهدیدآمیز و ترسناک نسبت به آینده دارند .از طرقی ،جوان وقتدی خدود
را بین حرکت نرشهای ساختی در گذار از جامعة سنتی به مدرن میبیند ،دچار تنش ساختی شدده
و همین مسئله آنها را برای روبهروشدن با آینده دچار ناامیدی و بدیتفداوتی مدیکندد (سدرو

و

عباسی ،۰۸۳2 ،ص.)۰4۱
مشکل جوانان ایران با رهور نسل سوم آغاز شدب نسدلی کده از  ۰۸۶۱بده بعدد متویدد شددند و
مسائل متعددی اعم از ماهواره ،اینترنت ،ویدئو و امروز در مریاس گستردهتر شدبکههدا و قضداهای
مجازی توانستند به مسائل جوانان دامن بزنند و شرایطی شبیه آنچه کوهن آن را هراس اخالقدی در
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جامعه نام مینهد ،پیش آورند .همچنین ،مسئلة بیتفاوتی بهویژه بیتفاوتی جوانان ،مسئلهای اسدت
که به سرمایة اجتماعی جامعه صدمه وارد میکندب زیرا قشر جوان ،سرمایههای آینده و آیندهسدازان
جامعه هستند در صورت بیتفاوتی آنها نسبت به مسائل اجتمداعی ،مسدائل قرهنگدی و خدانواده،
کنشهای سیاسی ،تعیین سرنوشت خود و همچندین ،حردو خدود و همنوعانشدان ممکدن اسدت
جامعه دچار رخوت و سستی شود ،بینظمیهای قراوان در آن رخ دهد و در نهایت ،بردای جامعده
مورد تهدید واقع شود .ویی اگر جوانان نسبت به کوچ ترین بینظمدی در جامعده واکدنش نشدان
دهند ،مسئوییتپذیر باشند ،مشارکت قعایی در امور اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ...داشدته باشدند،
به قکر همنوعان خود در جامعه باشند و مسئلة آنها را مسئلة خود تلری کنند ،جامعه پویایی خدود
را حفظ خواهد کرد و روزبهروز به رشد و توسعه دست خواهد یاقت .طبق نظریة پنجرة شکسدته،
بیتفاوتی اقراد در جامعه باعث بروز مسائل عمدة شهری مدیشدودب بندابراین ،بدرای حدل مسدائل
زندگی شهری باید اقراد درگیری قعایی در اجتماع داشته باشند و نسبت به اتفاقدات اطدراف خدود
بیتفاوت نباشند.
از طرقی ،اگر از موضدع جواندان بده بدیتفداوتی اجتمداعی نگداه کندیم ،درمدییدابیم نهادهدا و
سیاستهایی که به تحوالت جوانی در حوزههای اشتغال ،آموز  ،رقاه ،تحصیل ،مسکن و خانواده
ساختار میدهند ،خود دچار تحوالت ساختی شدهاند و این آثار ،آیندده را بدرای جواندان پرخطدر،
نامطمئن و احتمال طرد و بیتفاوتی اجتماعی را بیشتر میکند (سرو

و عباسی ،۰۸۳2 ،ص.)۰۱۱

با توجه به بررسیهای رایانهای انجامگرقته و جستوجوهای کتابخانهای مطایعات دربارة بیتفاوتی
در ایران کم است .از آنجا که این پژوهش در نظر دارد خاستگاههدای بدیتفداوتی را بدا تمرکدز بدر
سرمایة اجتماعی و امید به آینده در شهر کرمانشاه بررسی کرده ،و راههدای کداهش آن را مشدخ
کند و همچنین ،نظریههای بیتفاوتی را منطبق بر جامعة ایرانی بررسی کند ،به نظر میرسد در ایدن
مطایعه دو نکته که تا حدی بیانکنندة نوآوری آن است ،وجود داشته باشد .اول اینکه متغیر وابسدته
(بیتفاوتی) بهصورت کامل و جامع سنجش میشود که در مطایعات قبلی به صورت خیلی سادهتدر
و صرقاد ی

بعد آن بررسی شده استب دوم اینکه این مطایعه میتواند به تدوین و سداخت ابدزاری

جامع برای سنجش متغیر وابسته منجر شود.
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بنابراین ،پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که سرمایة اجتماعی و امید به آینده چه تأثیری
بر بیتفاوتی جوانان در شهر کرمانشاه دارد؟ هدف کلی این پدژوهش مطایعدة رابطدة بدین سدرمایة
اجتماعی و امید به آینده با بیتفاوتی با تأکید بر شهر کرمانشاه است .اهدداف ویدژه بده شدرز زیدر
است:
 تعیین رابطة بین میزان امید به آینده و بیتفاوتی اجتماعی شهروندان
 تعیین رابطة بین میزان سرمایة اجتماعی و بیتفاوتی اجتماعی شهروندان
 تعیین تأثیر متغیرهای جمعیتی (میزان تحصیالت ،محل سکونت ،محل توید ،وضعیت تأهل،
وضعیت شغلی ،میزان درآمد) بر بیتفاوتی اجتماعی شهروندان
مبانی نظري و پيشينة تحقيق
کاهش یا تضعی

روابط در اشکال سرمایة اجتماعی و اندزوای اجتمداعی ،زمیندة مسداعدی بدرای

ترویت یأس اجتماعی ،احساس عجز و تنهایی را قراهم میکند .با توسعة سدطح روابدط و سدرمایة
اجتماعی ،تحمل اجتماعی اقزایش مییابد و با کاهش سدطح روابدط و سدرمایة اجتمداعی ،تحمدل
اجتماعی کاهش مییابد (چلبی ،۰۸۳۸ ،ص .)9۱عدهای ،حمایت اجتمداعی واقعدی را کده اعضدای
شبکه با یکدیگر به اشدتراک مدیگذارندد ،در نظدر مدیگیرندد (هورتوالندوس و همکداران،۰۸24 ،
ص .)1۱هرچند تبادل حمایت اجتماعی آثار بسیار زیادی بر بهزیستی و سالمت میگذارد ،به نظدر
میرسد معنای روابط اجتماعی ،قراتر از این کارکرد ویژه باشد و بدهطدور کلدی بیشدتر در شدیوهی
نگر

و ارز گذاری روابط نهفته است (.)Sarason, 1988, p.89
دیدگاه لرنر و بی تفاوتی :در نظر ییپست و یرنر بی تفاوتی اجتماعی در نرطة مرابدل مشدارکت

اجتماعی قرار میگیرد و متغیرهای اجتماعی در آن اهمیت قراوانی دارند

(1963, p.8

 .)Lipset,یرنر

متغیرهایی مانند سواد ،شهرنشینی ،استفاده از رسانه و تشکلهای جمعی را بدرای تبیدین مشدارکت
1. Lerner
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بهکار میگیرد (مسعودنیا ،۰۸۳۱ ،ص .)۰۶۸او معترد است با اقزایش شهرنشینی و گستر

آموز

عایی ،زمینة کاهش بیتفاوتی اجتماعی در جامعه اقزایش مییابد .یرنر معترد اسدت نظدام اقتصدادی
توسعهیاقته در میزان مشارکت اجتماعی -سیاسی تأثیر بسیاری میگذارد .در جوامعی که قاقد نظدام
اقتصادی پیشرقته ای هستند ،استررار نظام سیاسی دموکراتی

با میزان مشارکت اجتماعی -سیاسدی

باال ،دشوار ،حتی محال به نظر میرسد .توسعة اجتمداعی همدراه بدا ایجداد راهکارهدای مشدارکت
اجتماعی در جامعه ،باعث اقزایش روحیة مشارکتجویانه در اقراد و رقدع تضدادهای اجتمداعی از
راههای مسایمتآمیز میشود (محسنی تبریزی ،۰۸۳۰ ،ص.)۰۱9
دیدگاه لیپست و بیتفاوتی :ییپست معترد است جامعهای که در آن بخش بزرگدی از جمعیدت
بیتفاوت ،بیعالقه و ناآگاه باشد ،جایی است که در آن ،رضدایت را نمدیتدوان یاقدت (تبریدزی و
همکاران ،۰۸2۱ ،ص .)۰۳تردم مناقع و قعاییتهای شخصی ،تضعی

مناقع و حوزههای سیاسدی-

اجتماعی و در نهایت ،شکلگیری جامعة ذرهایشده را در پی دارد .در چنین وضعیتی ،قرد در ید
واحد اجتماعی مهم سیاسی رها میشدود .مشدارکتنداشدتن در سیاسدت و بدی تفداوتی انسدان در
وضعیت قردگرایی ،به تخریب اجماع نظر منجر میشود ( .)Lipset, 1963, p.8ییپست معتردد اسدت
هرگاه بخش وسیعی از مردم دچار نارضایتی ناشی از ناکامی سیاسی در رقع مسدائل جدیدد شدوند،
جامعه با مسائلی نظیر بیتفاوتی ،بیعالقگی و ناآگاهی روبهرو خواهد شد (.)Lipset, 1963, p.226
دیدگاه ویلنسکی و بیتفاوتی :ویلنسکی در نظریة خود بر این اعترداد اسدت کده بدیتفداوتی
ممکن است تابعی از قرایند سایخوردگی باشد .احساس بی قدرتی ،نبود اثربخشی یا ناکارایی ،مبنای
نظریه های مبتنی بر جامعه پذیری نداشتن «اثربخشی» را تشکیل مدی دهندد .در نظریده هدایی از ایدن
دست ،جریان اجتماعیشدن و تجارب تدریجی در جامعده ،از جملده عوامدل تأثیرگدذاری قلمدداد
می شوند که موجب سرخوردگی و دل مردگی اجتماعی اقراد هستند .هر قددر اقدراد جامعده سدطح
باالیی از احساس نداشتن اثربخشدی در قراینددهای اجتمداعی -سیاسدی را تجربده کنندد ،احتمدال
1. Wilnisky
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بیشتری برای بی تفاوتی اجتماعی از مسدائل اجتمداعی وجدود دارد (قاضدیزاده و کیدانپور،۰۸2۸ ،
ص.)۶۱

دیدگاه هربرت گنز و بیتفاوتی :هربرت گنز ۰بیتفاوتی را بهعندوان مفهدوم اخالقدی تعرید
می کند که درون خود حاوی واقعیتی است که کمی عالقه ،یا نبدود آن را بده عندوان پدیدده ای مهدم
جامعه شناختی که در بخشی از زندگی اقراد وجود دارد ،نشان می دهد .گرچده گندز رویکدرد چندد
دیدگاهی را به خبررسانی رویکردی بی عیب و نر

نمی داند ،اما اعتراد دارد برای مطبوعاتی مبتنی

بر بنیان سرمایه داری در کشوری ناهمگون که قاقد مطبوعات حزبی اسدت ،راه حدل عملدی ایجداد
قضایی متکثرتر در رسانهها برای ارائه و تفاسیر خبر و رسداندن صددا ،دیددگاههدا و خواسدتههدای
طبرات مختل

توسط خبرنگارانی است که کار تحریراتی و مبتنی بر جستوجو انجدام دادهاندد .او

این مهم را راه حلی برای ارترای دموکراسدی شدهروندی مدی داندد .مدثالد بده نظدر گندز بدی تفداوتی
سیاه پوستان ایایت های جنوبی به مسائلی از قبیل انتخابات که در سال  9۱۱۱در انتخابدات قلوریددا
نمود بیرونی یاقتب رابطة مستریم با بازتابانیده نشددن دیددگاه هدا و ارز هدای ایدن طبرده توسدط
نهادهای دموکراتی

و خبری طی ساییان سال دارد (گنز ،۰۸۳1 ،ص.)4۱۸

کوهن و بی تفاوتی اخالقی :تعری

کوهن از وحشت اخالقی به واکنش جامعه نسبت به ید

تصور ،اغلب اغرا آمیز ،تهدید به نظم اجتماعی قعلی خود و واکنش مربوا به آنکه موجدب ید
وضعیت ،قرد یا گروهی از اقراد میشود (به عنوان ی

تهدیدد بدرای ارز هدا و منداقع اجتمداعی)

راهر میشود ( .)Cohen, 1972, p.79ادراک غایب از پناهنددگان بدهعندوان غیرقدانونی ،دروغگدو و
ص

صفر ،با مفاهیم کوهن «شیاطین عامیانه» سازگار است .اقراد بده عندوان حدوادثی کده قراتدر از

قلمرو عادی جامعه هستند ،تعری

شدند و برای هدفگیری مجازاتها ایجاد شده اند .این هویدت

انحراقی تأکید میشود و از طریق برچسبهای مختل

استفادهشده در گفتمدان عمدومی کده در آن

پناهندگان به عنوان متجاوز ،به جای قربانیان و یکی از گروه های «در معرض خطر» در جهان امدروز
هستند (.)Bogen & Marlowe, 2015, p.12
1. Herbert Gans

 633

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،5شمارة  ،3پایيز 9317

گود و بن یوهودا و بیحسی اخالقی :گود و بن یوهودا پنج معیار برای توصی

ی

بیحسی

اخالقی را پیشنهاد کردند :نگرانیب خصومتب اجماع ،وقا ب عدمتساوی و نوسدان .نگراندی توسدط
سیاستمداران و رسانهها ایجاد و پخش میشودب خصومت در میان مردم نسبت به پناهنددگان رداهر
میشود و ی

تواقق عمومی به وجود میآیدب وحشت غیرمستریم است زیرا براساس اغرا اسدت

سوءتفاهم از سرپرست ،سوءتفاهم دربارة شرایطی که پناهندگان قرار میکنندب و در نهایت ،بیثبات
است ،زیرا موضوع پناهندگان در اخبار روزانه و بحث های سیاسی بسته به انتخابدات و سدایر آرای
سیاسی مشخ

میشود (.)Goode & Ben-Yehuda, 1994, pp.149-171

اولریش بک  :اویریش ب  ،نظریه پرداز جامعدة مخداطره آمیدز ،ویژگدیهدای جامعدة مددرن را
برمیشمرد و با اشاره به توسعه و گستردگی سریع در همة جوانب جامعة مدرن ،معترد اسدت ایدن
حجم تغییر ،نتایج غیرمنتظره ای را به بار خواهد آورد و بحرانهای در سدطوز علمدی ،در سداختار
سازمانی جامعه ،روابط بینقردی اقراد جامعه ،در حوزة محدیطزیسدت و ...خواهدد داشدت (شدیخ،
 ،۰۸2۱ص.)۶۸
بوردیو  :بوردیو با نرد دیدگاههای ترلیلگرایانه ،کنش انسان را با ترکیبی از عوامل سطوز خرد
و کالن تبیین میکند .او در سطح کالن به ساختار یا حوزههای تعاملی اشاره میکندب اینکه هر قدرد
برحسب میزان سرمایة کلی و سرمایههای قرهنگی مانند تحصیالت ،مهارتهدای قکدری و اعتمداد
اجتماعی ،در آن پایگاهی پیدا میکند و کنار اقراد مشابه از یحاظ سرمایة کلی قرار مدیگیدرد .اقدراد
واجد پایگاه مشابه و تعامالت مشترک ،از عادتواره و ایگوی کنشی بهنسبت همسدو و همداهنگی
برخوردارند (عبدایلهی ،۰۸۳۸ ،ص.)۶2
دیدگاه کارل مارکس :توجه مارکس به بیتفاوتی به مثابة حایتی از بیعالقگی و بدون هیجانی
و شور برای عمل را ،می توان در ایده (ازخودبیگانگی) او دید .قکر موجود در ایدن اصدطالز ایدن
است که در بعضی اوضاع و احوال ،یا در برخی جوامع ،انسدان در شدرایطی اسدت کده نسدبت بده
1. Ulrich Bech
2. Bordiou
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بیگانه میشود ،یعنی وجود خود

خود

را در قعاییت و آثدار خدود بداز نمدیشناسدد .در نظدام

سرمایهداری ،آدمیان با خود بیگانهاند ،خویش را در جمع از دست دادهاندد و ریشده همده بدا خدود
بیگانگیها ،با خودبیگانگی اقتصادی است (آرون ،۰۸۳9 ،ص.)۰2۶
دیدگاه آیزنشتاد :آیزنشتاد بر این باور است که قرهنگ جوانان نرشدی مهدم در آمدادهسدازی و
جامعه پذیری جوانان برای دنیای قراتر از خانواده بازی میکندب این قرهنگ به جوانان کم

میکند

که با رویآوردن و تدارک مجموعهای معیارهای گزینشی بگذرندد .ایدن قرهندگ بدا امیدددادن بده
جوانان ،مجموعهای از ایستارها و هنجارهای رقتاری ایجداد مدیکندد کده در مرابدل بدیتفداوتی و
بیقدرتی در جامعه مرابله کنند (سرو

و عباسی ،۰۸۳2 ،ص.)۰42

نظریة امید اشنایدر :اساس نظریة امید ،بر مبنای اهمیت و ضرورت اهداف بنا شدده اسدت .در
واقع اهداف ،یکی از ابعاد کلیدی نظریة امید است که میتوانند کوتاهمدت یا بلندمددت باشدند و از
نظر اهمیت ،طبرهبندی میشوند .ترریباد همة آنچه ی

قرد انجام میدهد ،به سمت دستیابی به ید

هدف است .هدف ،شامل هر چیزی است که خود قرد مایل است به آن دست یابدد و آن را انجدام
دهد یا آن را تجربه ،یا ایجاد کند .اهداف ،نیروی محرک هر رقتاری هستند و مدیتوانندد در دامندة
ی

حرکت ساده برای بیدارشدن بههنگام شنیدن زنگ ساعت تا تعمیدر بخشدی از ید

گاهی به پیچیدگی کسب ی

هواپیمدا و

مدرک دانشگاهی داشته باشند .با توجده بده وجدود ایدن پیوندد بدین

دستیابی به هدف و عاطفه مثبت ،ممکن است چنین به نظر مدیرسدد کده بهتدرین راهکدار ،تعیدین
اهداف آسان و قابل دستیابی است ،اما اقراد دارای امید باال ،معموالد بده دنبدال اهدداقی هسدتند کده
دارای میزانی از عدم قطعیت یا سطح دشواری متوسط باشند ،یعنی اهداقی کده انددکی دشدوارتر از
اهداف دستیاقتة قبلی باشند .اهداف ،باید ارز

کاقی داشته باشند تا تفکر هوشیار قرد را اشدغال

کنند .اهداف امیدوارانه ،مرداری از عدم قطعیت را دارند و اهداقی کده احتمدال دسدتیابی بده آنهدا
صددرصد باشد ،مستلزم امید نیستند .همچنین ،اهداقی که احتمال دستیابی به آنها نیز ،صفر باشدد،
مستلزم امید نیستند (عالایدینی ،۰۸۳۱ ،ص .)۸۸بنابراین ،طبق این نظریه ،بهترین اهدداف ،اهدداقی
هستند که انگیزه قرد را اقزایش دهند و پایدار باشند ،یعنی اهداقی که بده صدورت دقیدق و عیندی،
مشخ

میشوند ،میزان دشواری متوسط دارند و در آیندهای نزدی  ،به وقوع میپیوندند.
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قاضیزاده و کیانپور ( )۰۸2۸در بررسی میزان بیتفاوتی اجتمداعی در بدین دانشدجویان (مدورد
مطایعه :دانشگاه اصفهان) نشان دادند میزان بیتفاوتی اجتمداعی بدر حسدب متغیرهدای جنسدیت و
وضعیت تأمل به شکل معناداری متفاوت است (قاضیزاده و کیدانپور .)۰۸2۸ ،نبدوی و امیرشدیرزاد
( )۰۸2۸در بررسی رابطة سرمایة اجتمداعی و بدی تفداوتی اجتمداعی (مدورد پدژوهش :شدهروندان
دزقویی) نشان دادند که همة ابعداد سدرمایة اجتمداعی -اعتمداد (بدینقدردی) ،اعتمداد و پیونددهای
غیررسمی (اجتماعی -محلی) ،پیوندهای عمومی (تعمیم یاقتده)  -بدا بدی تفداوتی اجتمداعی رابطدة
معنادار دارند (نبوی و امیرشیرزاد. )۰۸2۸ ،
مجیدی ( )۰۸2۱در تحریری با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی و قرهنگی مرتبط بدا بدیتفداوتی
اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه کردستان و دانشگاه پیام نور مرکز سنندج» در بین دانشدجویان
پیام نور کردستان نشان دادند بین متغیرهای بیگانگی اجتماعی و میزان بیتفداوتی اجتمداعی رابطدة
معنادار و مستریم و بین متغیرهای اثربخشی ،اعتماد اجتماعی و رضایت اجتماعی و میزان بیتفاوتی
اجتماعی دانشجویان رابطة معنادار و معکوسی وجدود دارد (مجیددی .)۰۸2۱ ،محسدنی تبریدزی و
همکاران ( )۰۸2۱در پژوهشی که با عنوان «پژوهشی دربارة بیتفداوتی اجتمداعی در ایدران» انجدام
دادند ،میان متغیرهای قومیت ،شغل ،تحصیالت از صفات زمینهای و بدین همدة متغیرهدای مسدترل
اصلی ،یعنی ،بیهنجاری ،اعتماد اجتماعی ،اثربخشی اجتماعی ،رضایت اجتماعی ،محرومیت نسبی،
قردگرایی ،تحلیل هزینه -پادا

و ایتزام مدنی با بیتفداوتی اجتمداعی رابطدة معنداداری بدهدسدت

آوردند (محسنی تبریزی و همکاران.)۰۸2۱ ،
زارعیوند ( )۰۸۳۶در مطایعه ای با عنوان «بررسی میزان بیتفاوتی اجتماعی و عوامل اجتمداعی
مرتبط با آنب مطایعة موردی :دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری» به این نتایج دست یاقت که بدین
آگاهی ،احساس و رقتار اقراد نسبت بده مسدائل اجتمداعی ندوعی انفصدال و جددایی وجدود دارد
(زارعیوند .)۰۸۳۶ ،نادری عباسآبادی در پژوهشی با عنوان «سنجش میزان بیتفاوتی اجتماعی در
بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز» نشان داد رابطة معنادار بین بیگانگی ،اثربخشی ،اعتمداد و
رضایت اجتماعی و بیتفاوتی اجتماعی وجود دارد (نادری عباسآبادی.)۰۸۳۸ ،
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جسیکا و ییندسی ( )9۱۰۳در مطایعة انزوای اجتماعی و تنهایی در ناحیة شدهری میناپداییس در
آمریکا نشان دادند انزوای اجتماعی در میان بزرگساالن ،با پیامدهای گسترده و خطر مرگ و میر بده
همراه است .کسانی که وضعیت اجتمداعی  -اقتصدادی بداالتری دارندد ،کسدانی کده تنهدا زنددگی
نمیکردند و آنهایی که به مرکز شهر نزدی تر بودند ،کمتری احساس بیتفاوتی میکنند (

Jessica

.)& Lindsay
رابین و همکاران ( )9۱۰۱در مطایعة پیشبینی تفاوتهای قدردی در سیسدتم اجتمداعی ،نشدان
دادند گرایش کلی مردم به تفسیر گروههای اجتماعی بهعنوان بخشی از خود آنها ،شناسدایی آنهدا
را با شهر خود پیشبینی میکند که خود به توضیح ارزیابی مثبت خود از شهر کم

مدیکندد .ایدن

نتایج از دیدگاه روانشناسی محیطی و روانشناسی اجتماعی مورد بحث قرار گرقتهاندد (

Rubin et

.)al., 2017
رابینسون و همکاران ( )9۱۰1مطایعه ای با عنوان «همدیی برای گروه در برابر بیتفاوتی نسدبت
به قربانی :اثر دیبستگی اجتنابناپذیر به داوری اخالقی» انجام دادند .نتایج نشدان داد اقدراد متعهدد،
قضاوتهای سودآورانه را برای دالیل طرقداران بیشتری انجام میدهند و از نیاز به تعلدق و تمرکدز
بر رقاه گروه بهطور کلی عمل میکنندب اقراد متخل

متعهد میتوانند قضاوتهای سدودمندانهای را

اتخاذ کنندب زیرا آنها برای قربانی همدردی ندارند که ناشی از ناراحتی در مراقبت از دیگران است
(.)Robinson, 2015

 -وضعیت تأهل

امید به آینده

 میزان درآمد -وضعیت شغلی

بیتفاوتی

 -میزان تحصیالت

اجتماعی

 نوع منزل مسکونی -محل توید

میزان سرمایة اجتماعی

شکل  .1مدل تجربی پژوهش
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بر مبنای مدل تجربی پژوهش ،قرضیهها به شرز زیر تدوین میشود.
 .۰بین میزان امید به آینده و بیتفاوتی اجتماعی جوانان رابطة معناداری وجود دارد.
 .9بین میزان سرمایة اجتماعی و بیتفاوتی اجتماعی جوانان رابطة معناداری وجود دارد.
 .۸عوامل جمعیتی (میزان درآمد ،تحصیالت ،وضعیت تأهل ،نوع منزل مسکونی ،وضعیت
شغلی و محل توید) بر بیتفاوتی اجتماعی جوانان تأثیر معناداری دارد.
روش تحقيق
رو

مطایعة حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه بود .جامعة

آماری جوانان  9۱تا  ۸۱سایة شهر کرمانشاه است .براساس آمار سدازمان مددیریت و برنامدهریدزی
استان کرمانشاه ،تعداد جوانان  9۱تا  ۸۱سال  49۱۰۱نفر بودند .براساس جدول نمونهگیری یین ۰با
خطای کمتر از  4درصد ،حجم نمونه محاسبه شد .در ایدن پدژوهش رو

نموندهگیدری تصدادقی

خوشهای بهکار گرقته شد با توجه بده ایدن کده جمعیدت مدورد مطایعده در ایدن پدژوهش همگدن
نمیباشد ،بهناچار باید ابتدا جامعة آماری ترسدیم شدود و از درون هدر قسدمت نموندهای مناسدب
انتخاب شد .بنابراین ،در مطایعة حاضر ابتدا خوشههای مختل
سپس ،با رو

در شدهر کرمانشداه مشدخ

شدد.

تصادقی ساده نمونة هر خوشه انتخاب شدد بدرای بررسدی اعتبدار صدوری پدس از

طراحی گویههای طی های سرمایة اجتمداعی ،امیدد بده آیندده و بدیتفداوتی اجتمداعی در اختیدار
متخصصان قرار گرقت .تواقق نظر این اقراد دربدارة سدنجش گویدههدای هدر طید  ،بده گدزینش
گویههای مناسب برای هر سازه منجر شد .پایایی ابدزار پدژوهش نیدز بدا محاسدبة آیفدای کرونبداخ
بررسی شد .نشان داد آیفای کرونباخ بدرای سدرمایة اجتمداعی برابدر  ،۱/۱۸امیدد بده آیندده  ۱/۱1و
بیتفاوتی اجتماعی برابر با  ۱/۳۸بهدست آمد که همگی در قابل قبول میباشند.

1. Lin
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تعریف مفاهيم و متغيرها
بیتفاوتی :بیتفاوتی اجتماعی وضعیتی است که اقراد آگاهانه از یحاظ نگرشی و رقتاری نسبت بده
مشارکتهای نوعدوستانه ،مسئوییتهای اجتماعی و دیگدر کدنشهدای قعدال مددنی ،بدیعالقده و
بیاعتنا میشوند .بیتفاوتی اجتماعی با شاخ

هایی مانندد کندارهگیدری مددنی و سدهیمنشددن در

مسائل و موضوعات زندگی اجتماعی ،دیسردی ،تفکی

عامدانده منداقع شخصدی از خواسدتههدای

عمومی و عامایمنفعه ،بیاعتنایی نسبت به رخدادهای اجتماعی ،سیاسی و قرهنگی تعری

میشدود

(محسنی تبریزی ،۰۸2۱ ،ص .)۳بیتفاوتی در پژوهش حاضر بدا بدهکدارگیری  ۰2گویده در قایدب
پنجدرجهای ییکرت سنجش شد به نحوی که به گزینه کامالد مواقق کد  ،1به گزینه مواقق کد

طی

 ،4به گزینه بینظر کد  ،۸به گزینه کم کد  9و به گزینه خیلی کم کد  ۰تعلق گرقت.
امید به آینده :امید به آینده عبارت است از تمایلی که با انتظار وقوع مثبت همدراه اسدت و بده
عبارت دیگر ،ارزیابی مثبت از آنچه قرد متمایل است و می خواهد که به وقوع بپیوندد (هزارجریبی
و آستیناقشان ،۰۸۳۳ ،ص .)۰99این متغیر با  ۱گویه در قایب طی

پنجدرجهای ییکدرت سدنجش

شد.
سرمایة اجتماعی :پوتنام سرمایة اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیمی مانند اعتمداد ،هنجارهدا و
شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباا و مشارکت بهینة اعضای ی

اجتماع می شود و در نهایدت

مناقع مترابل آنان را تأمین خواهد کرد (پوتنام ،۰۸۱۱ ،ص .)9۱در مطایعة حاضر سدرمایة اجتمداعی
با شش گویه شامل اعتماد به مردم ،اعتماد مردم به قول و قرارهای خود میزان اعتمداد بده عملکدرد
گروهها ،اصناف و ادارات مختل  ،میزان اعتماد به همسر و قرزندان ،میدزان اعتمداد بده دوسدتان و
همکاران ،اعتماد به اقوام و اعتماد به محیط زندگی ،احتمدال پیداشددن کید

گمشدده ،اعتمداد بده

قروشندهها و احساس امنیت در کوچه و خیابان سنجش شده است.
یافتههاي پژوهش
جدول  ۰توزیع متغیرهای اصلی پژوهش را برحسب شاخ

های توصیفی نشدان مدیدهدد .نتدایج
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نشان داد میانگین میزان بیتفاوتی اجتماعی جوانان برابر با  1۰/۶1است که در مرایسده بدا میدانگین
مورد انتظار ( )1۱پایینتر است .میانگین میزان سرمایة اجتماعی جوانان برابر با  ۰۱/19است کده بدا
میانگین مورد انتظار ( )۰۳نسبتاد برابر است .میانگین میزان امید به آیندة جوانان برابدر  9۱/۰۰اسدت
که در مرایسه با میانگین مورد انتظار ( )9۰نسبتاد پایین است .میتوان اسدتنباا کدرد میدانگین میدزان
امید به آینده جوانان از میانگین مورد انتظار در حد پایینتری قرار دارند.
جدول  .1توزیع متغیرهای اصلی برحسب شاخص توصیفی

نام متغیر

میانگین واقعی

میانگین مورد انتظار

کمترین

بیشترین

سرمایة اجتماعی

۰۱/19

۰۳

۶/۱۱

۸۱/۱۱

امید به آینده

9۱/۰۰

9۰

۳/۱۱

۸1/۱۱

بیتفاوتی اجتماعی

1۰/۶1

1۱

۸۸/۱۱

۶۳/۱۱

جدول  9ضریب همبستگی بین میزان سرمایة اجتماعی و بیتفاوتی اجتماعی جواندان را نشدان
میدهد .براساس یاقتهها ،سرمایة اجتماعی با بیتفاوتی اجتماعی جوانان رابطدة معندادار ()r=-/۰۸1
دارد .به این معنا که با اقزایش سرمایة اجتماعی میان جوانان ،میزان بیتفاوتی اجتماعی آنها کاهش
خواهد یاقت .همچنین ،امید به آینده با بیتفاوتی اجتماعی جوانان رابطدة معندادار ( )r=-/9۶2دارد.
به این معنا که با اقزایش امید به آینده ،میزان بیتفاوتی اجتماعی آنها کاهش خواهد یاقدت .نتدایج
نشان داد متغیر میزان درآمد با بیتفاوتی اجتماعی جوانان بهعنوان ی

سازة کلی ارتباا معکوس و

معنادار ( )r=-/۰۸2دارد.
جدول  .2ضریب همبستگی بین میزان سرمایة اجتماعی و بیتفاوتی اجتماعی جوانان

همبستگی

میانگین

انحراف معیار

همبستگی

معناداری

سرمایة اجتماعی

۰۱/19

4/9۳

-/۰۸1

۱/۱۰9

امید به آینده

9۱/۰۰

4/1۰

-/9۶2

۱/۱۱۱

میزان درآمد

۰۱2۰944/۶4۳

29۰9۱۱/۳۱2۳

-۱/۰۸2

۱/۱4۱
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جدول  ۸آزمون تفاوت میانگین میدزان بدی تفداوتی جواندان برحسدب ویژگدیهدای اقتصدادی
اجتماعی آنها نشان میدهد .نتایج تحلیل واریانس نشان میدهد میانگین میزان بیتفاوتی جواندان
برای اقراد با نوع منزل ویالئی ( ،)1۱/1۶منزل اجارهای ( ،)19/9۸منزل آپارتمدانی ( )1۱/1۱و مندزل
سازمانی ( )11/۸۶است .نتایج نشان میدهد بین گروههای مختل

تفاوت وجود دارد .ایدن تفداوت

براساس تحلیل واریانس با مردار  F= 1/۸۱و مردار معناداری برابر با  ۱/۱۱۰در سطح اطمینان ۱/21
پذیرقته میشود.
جدول  .3آزمون تفاوت میانگین میزان بیتفاوتی جوانان برحسب متغیرهای مختلف

متغیر مستقل

نوع منزل مسکونی

ابعاد

میانگین

انحراف معیار

ویالیی

1۱/1۶۱۶

۶/21۱۱۳

اجارهای

19/9۸۶۶

1/۸۱۳۶۳

سازمانی

11/۸۶۱۱

1/22999

آپارتمانی

1۱/1۱1۱

۶/1۱24۰

میزان

F

1/۸۱۱

معناداری

۱/۱۱۰

با توجه به اینکه در تحلیل واریانس ،مردار  Fمعندادار اسدت ،بایدد آزمدونهدای تعریبدی بدرای
مشخ

کردن تفاوت بین گروهها ،بهکار گرقته شود .بنابراین ،آزمون  LSDاجرا شد .نتدایج آزمدون

در جدول  4نشان میدهد تفاوت میانگین بیتفاوتی اجتماعی معناداری بدین اقدرادی کده وضدعیت
منزل مسکونی آنها رهنی بوده ،با کسانی که منزل ویالیی ،اجارهای ،سدازمانی و آپارتمدانی اسدت،
وجود دارد .نتیجه نشان میدهد جوانانی که منزل مسکونی آنها سازمانی اسدت ،نسدبت بده سدایر
جوانان از میزان بیتفاوتی جوانان بیشتری برخوردارند .از طرقی ،اقرادی که نوع منزل آنها ویالیی
است نسبت به سایر انواع منازل مسکونی ،میزان بیتفاوتی آنها پایینتر است .میتوان استنباا کرد
در صورتی که جوان نسبت به محل سکونت خود مایکیت داشته باشد ،احسداس مسدئوییت بیشدتر
نسبت به آن دارد و از طرقی ارتباا گرم و نزدی

با اطراقیان و همسایگان نیز برایش مهدم اسدتب

اما در بین ساکنان منازل سازمانی ،اقراد بیشتر تمایل دارند با کسی ارتباا صمیمی و نزدی
نکنند و بنابراین ،نوعی بیتفاوتی بین آنها حاکم میشود.

برقدرار

 333

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،5شمارة  ،3پایيز 9317
جدول  .4آزمون تعقیبی  LSDبرای تحلیل واریانس مقایسة نظرهای گروهها پیرامون منزل مسکونی

آزمون
ویالیی

اجارهای

سازمانی

آپارتمان

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

معناداری

اجارهای

-۰/۶۶2۱۱

۱/۳2۰4۱

۱/۱۶9

سازمانی

-4/۱294۸

۰/4۰۳۰9

۱/۱۱۰

آپارتمان

۱/۱۶9۶9

۱/2۸۳۱1

۱/24۱

ویالیی

۰/۶۶2۱۱

۱/۳2۰4۱

۱/۱۶9

سازمانی

-۸/۰9۸۸۶

۰/۸۸۱24

۱/۱9۱

آپارتمانی

۰/۱۸۰۶2

۱/۳۰۰۱۶

۱/۱۸4

ویالیی

4/۱294۸

۰/4۰۳۰9

۱/۱۱۰

اجارهای

۸/۰9۸۸۶

۰/۸۸۱24

۱/۱9۱

آپارتمانی

4/۳11۱1

۰/۸۶249

۱/۱۱۱

ویالئی

-/۱۶9۶9

۱/2۸۳۱1

۱/24۱

اجارهای

-۰/۱۸۰۶2

۱/۳۰۰۱۶

۱/۱۸4

سازمانی

-4/۳11۱1

۰/۸۶249

۱/۱۱۱

LSD

آزمون رگرسيون چندگانه
در پژوهش حاضر رگرسیون چندگانه به شیوة گامبهگام اجرا شد .در این معادیه دو متغیدر امیدد بده
آینده و میزان سرمایة اجتماعی وارد شدند .آزمون تی نشان داد ضریب بتا بدرای ایدن دو متغیدر در
سطح معناداری قرار دارد .اویین متغیری که در این معادیة رگرسیونی وارد شد ،میزان امید به آیندده
وارد معادیه شد ،مردار تی برای این متغیر برابر با  -4/۱2و ضریب معناداری برابر بدا صدفر اسدت.
میزان ضریب تعیین برابر با  ۱/۱4بهدست آمد .در گام دوم بدا واردشددن میدزان سدرمایة اجتمداعی
مردار تی برابر با  ۸/۸۱۰و ضریب معناداری برابر با  ۱/۱۱۰اسدت .در ایدن مرحلده میدزان ضدریب
تعیین برابر با  ۱/۱۶بهدست آمد .این دو متغیر رویهمرقته توانستند مردار  ۱/9۸از تغییرات دروندی
متغیر میزان بیتفاوتی را تبیین کنند.
جدول  .5تحلیل چندگانه متغیرهای مستقل جهت پیشبینی متغیر میزان بیتفاوتی

مرحله

نام متغیر

B

Beta

t

معناداری

R

R²

۰

امید به آینده

-۱/۸۳

-۱/۰2

-4/11

۱/۱۱۱

۱/۰2

۱/۱4

9

سرمایة اجتماعی

-۱/۱۳

-۱/۰۸

-۸/۱۱

۱/۱۱9

۱/9۸

۱/۱۶

Sig= 0.000

F= ۰1/۰۸

Constant=۶1/14
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بر این اساس ،معادیة رگرسیون چندمتغیره در پژوهش حاضر به شرز زیر است:
Y  a  bx1  bx2  ....bxn

میزان بیتفاوتی = ( -۱/۱۳میزان سرمایة اجتماعی) ( -۱/۸۳ +امید به آینده) ei +
در این پژوهش شش متغیر مسترل مورد بررسی و مطایعه قرار گرقته است که از بین آنها ندوع
منزل مسکونی و میزان درآمد در تحلیلها تأیید شدهاند و بریه بده صدورت مسدتریم بدا بدیتفداوتی
ارتباا معنادار نداشتند .از طرقدی ،احتمدال مدیرقدت ایدن متغیرهدای اسدمی مسدترل بده صدورت
غیرمستریم بر متغیر بیتفاوتی تأثیرگذار باشند ،بنابراین ،وارد معادالت مرکب رگرسیونی هم بدرای
امید به آینده و هم برای سرمایة اجتماعی شدند و مشخ

شدد تدأثیر غیرمسدتریم بدر بدیتفداوتی

اجتماعی دارند ،که نتایج آن در مدل شکل  9بیان شده است .مدل تحلیل مسیر در این پدژوهش بدا
رگرسیون چندمتغیری به شیوة مرحلهبهمرحله برای محاسبة ضرایب مسدیر تنظدیم شدده اسدت کده
اهمیت و تأثیر نسبی روابط مستریم و غیرمستریم متغیرها را ارزیابی کرده و به کش

دیاگرام مسیر

نائل آمده است .برای رسم مدل مسیر ضرایب بتای متغیرهایی بهکار گرقته شده است که مردار تدی
آنها در سطح معناداری قرار دارد .ضریب بتا در این مدل نمایندة شددت رابطدة بدین دو متغیدر بدا
ثابت نگهداشتن اثر متغیرهای دیگر موجود در مدل است.
-۱/۸1

وضعیت شغلی
میزان درآمد
وضعیت تأهل
تحصیالت

۱/91

e²=۱/۶2
امید به آینده

۱/۰۶

-۱/۰2

۱/9۸
۱/۰۸

محل توید

بیتفاوتی اجتماعی
جوانان

سرمایة اجتماعی
-۱/۰۸

۱/۰۱

شکل  .2مدل تحلیل مسیر
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میزان ضریب تعیین در این تحلیل  ۱/9۸است .برای نشاندادن مردار واریانس تبییننشدده بایدد
مردار خطا را به توان دو برسانیم ( .)e²=۱/129بنابراین ،میتوان گفت  ۱/12واریانس را مدل تبیدین
نکرده است و  ۱/9۸آن به وسیلة متغیرهای مسترل پژوهش تبیین شده است که این بدراز

خدوبی

از مدل را نشان میدهد .در تحلیل مسیر اثر کل هر متغیر از دو نوع اثر به وجود میآید :اثر مستریم
و اثر غیرمستریم .برای محاسبة آثار غیرمستریم متغیرهای مسترل ،ضرایب مسیر همة متغیرهای ی
مسیر منتهی به متغیر وابسته در هم ضرب میشوند و اگر این ضرایب با ضرایب مستریم هر ی

از

متغیرها جمع شود ،حاصل جمع ،کل تأثیر متغیر مسترل مورد نظر بر متغیر وابسته خواهد بود.
مهمترین نتایج محاسبات تحلیل مسیر به شرز ذیل است:
همانطور که در مدل مسیر مشاهده میشود ،امیدد بده آیندده بدا ضدریب مسدیر  -۱/۰2از میدان
متغیرهای تعری شده بهعنوان قویترین متغیر تأثیرگذار بر میزان بی تفداوتی اجتمداعی جواندان در
این مدل شناخته شده است که تأثیر آن بر میزان بیتفاوتی اجتماعی جوانان مستریم است .در مرتبة
بعدی سرمایة اجتماعی اقراد است که خود متأثر از بسیاری از متغیرهای دیگر بدوده ویدی خدود
بهطور مستریم اثر شایان توجهی بر میزان بیتفاوتی اجتماعی جوانان داشته اسدت .بندابراین ،متغیدر
امید به آینده اقراد با ضریب اثری برابر بدا  ،-۱/۰۸دومدین متغیدر بدوده کده اثدر مسدتریم در میدزان
بی تفاوتی اجتماعی جواندان داشدته اسدت .از طرقدی ،متغیرهدای شدغل ،درآمدد ،وضدعیت تأهدل،
تحصیالت و محل توید نیز به صورت غیرمستریم بر متغیر وابسته تدأثیر دارندد .بدرای تعیدین آثدار
غیرمستریم یا مسیر غیرمستریم ،ضرایبی را که در امتداد آن مسدیر قدرار گرقتدهاندد در هدم ضدرب
میکنیم .در زیر آثار غیرمستریم متغیرهای مسترل بر میزان بی تفاوتی اجتماعی جوانان محاسبه شده
است.
 = })-۱/۸1( × )-۱/۰2({ = ۱/۱۱وضعیت شغلی
 = })۱/91( × )-۱/۰2({ = -۱/۱1میزان درآمد
 = )-۱/۰2( × )۱/۰۸( + )۱/۰۸( × )۱/9۸( = )-۱/۱94( + )۱/۱۸( = -۱/۱14میزان تحصیالت
 = )-۱/۰2( × )۱/۰۶( = -۱/۱۸وضعیت تأهل
 = )۱/۰۱(× )۱/۰۸( = ۱/۱۰۸محل توید
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بحث و نتيجهگيري
مسائل اجتماعی جوانان ایران همگام با پدیددة جهدانیشددن و رخددادهای اجتمداعی و اقتصدادی
دستخو

دگرگونی شده است .جوانان امروز از یحاظ احساس ،اعترادات ،نگر ها و رقتارهدا بدا

نسلهای دیگر متفاوت اند .بنابراین ،مسائل آنان هم در اثر تحوالت پدیدآمده متفاوت خواهد بدود.
سرمایة اجتماعی به جای توجه به مناقع قرد به تعهدات اقراد نسدبت بده دیگدران و دیگدر خدواهی
توجه دارد که این عامل باعث میشود اقراد نسبت به دیگران احساس بیتفاوتی نکنندد و بدرعکس
کاهش سرمایة اجتماعی اعتماد و روابط اجتماعی میان اقدراد جامعده باعدث زیادشددن بدیتفداوتی
اجتماعی بین اقراد جامعه میشود .سرمایة اجتماعی (اعتماد ،مشارکت و انسجام اجتماعی) میتواند
بهعنوان منبعی ارزشمند مانند سایر اشکال سرمایه محسوب شودب اگر سرمایة اجتماعی کاقی نباشد،
باعث بیتفاوتی اجتماعی میشود ،بنابراین ،پیشنهاد میشود با اعمال اهرمهای تشویری یا هر عامل
دیگری بین جوانان و اقراد جامعه آنها را به سمت مشارکتهدای اجتمداعی سدو داد تدا از ایدن
طریق ،با ایجاد حلرهها و پیوندهای دوستی ،سرمایههای اجتماعی آنان اقزایش یابد کده ایدن عامدل
باعث ترویت کاهش بیتفاوتی اجتماعی میشود.
نتایج نشان میدهد متغیر میزان سرمایة اجتماعی با بیتفاوتی اجتماعی جواندان بدهعندوان ید
سازة کلی ارتباا معکوس و معناداری دارد .میتوان گفت هرچه سرمایة اجتماعی در بدین جواندان
بیشتر باشد ،به تعبیری ،به سرمایة اجتماعی میان آنها ارج داده شود ،آسیبهای اجتمداعی کداهش
خواهد یاقت و بهطور طبیعی همبستگی اقراد اقزایش و بیتفاوتی کاهش خواهد یاقت .ایدن نتیجده
با نتایج پژوهش مجیدی ( ،)۰۸2۱محسنی تبریدزی ( ،)۰۸2۱و عنبدری و غالمیدان ( )۰۸21همسدو
است .در راستای تبیین آثار سرمایة اجتماعی بر کاهش بیتفداوتی مدیتدوان بدا اسدتناد بده دیددگاه
دورکیم گفت ارز ها ،هنجارها و پیوستگیهای اقراد جامعه ،سدازندة نظدم اجتمداع ،یعندی وقدا
اجتماعی ،اعتماد و اطمینان مترابل است .از طرقی ،بنا بر تعبیر بوردیدو ،هدر قدرد برحسدب میدزان
سرمایة کلی و سرمایههای قرهنگی و اجتماعی مانندد تحصدیالت ،مهدارتهدای قکدری و اعتمداد
اجتماعی ،در آن پایگاهی مییابد و کنار اقراد مشابه از یحاظ سرمایة کلی قرار میگیرد .اقراد واجدد
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پایگاه مشابه و تعامالت مشدترک ،از عدادتواره و ایگدوی کنشدی بدهنسدبت همسدو و همداهنگی
برخوردارند .به یحاظ نظری ،سرمایة اجتماعی بیشدتر روی شدبکة روابدط ،اعتمداد و مشدارکت در
اجتماع و همکاریهای گروهی در قایب انجمدنهدا و تشدکیالت مددنی تأکیدد مدی کندد .سدرمایة
اجتماعی دستاورد شبکههای اجتماعی اقراد ،گروهها و سازمانها در برقدراری ارتباطدات سدازنده و
مثبت اجتماعی است .وجود این شبکههای اغلب غیررسمی به تجهیز و توانمندی سطح گستردهای
از تماسهای اجتماعی -شخصی برای عملکرد بهتر زنددگی سیاسدی -اجتمداعی منجدر مدیشدود
(کلمن ،)۰۸۱۱ ،و از این رو ،میتوان با مطایعة آن به کیفیدت و چگدونگی ارتباطدات اجتمداعی در
جامعه پی برد .در جامعهای که سدرمایة اجتمداعی از سدطح پدایینی برخدوردار اسدت ،دیسدردی و
بیاعتنایی هر ی

از اعضا یا گروههای جامعه ،بر اثر بیگانگی اجتماعی ،احسداس اثدربخش نبدودن،

نارضایتی و بیاعتمادی نسبت به دیگران باعث ایجاد شکنندگی در ساختار اجتماعی خواهد شد.
بنابراین ،سرمایة اجتماعی می تواند تأثیر بازدارندگی بر بدی تفداوتی اجتمداعی داشدته باشدد .در
واقع ،در بسیاری تحریرات ثابت شده است که سرمایة اجتماعی آثدار مثبتدی بدر اجتمداع دارد و از
بسیاری از مسائل اجتماعی پیشگیری میکند .براساس نتایج پژوهش ،همخوان با دیگر پدژوهشهدا
حاکی از تأثیر مثبت سرمایة اجتماعی در ترویت و تحکیم ارتباطات اجتماعی است.
براساس یاقتههای بهدستآمده ،امید به آینده با بیتفاوتی اجتماعی جوانان رابطه معناداری دارد
( .)r=-/9۶2با اقزایش امید به آینده ،میزان بیتفاوتی اجتماعی آنها کداهش خواهدد یاقدت .نتدایج
تحریرات متعدد نشان میدهد امید به آینده باعث گستر

اقق دید و روشنگری میشود .از طرقدی،

جوانان مهمترین عامل در توسعة هر جامعه به شمار میروند ،با توجه به اینکه اقراد جوان در آینده
جزء برنامهریزان و مدیران میباشند و آیندة جامعه در دست آنها است و بهعنوان قشری قعدال در
جامعه محسوب میشوند ،میزان امیدواری و ناامیدی آنها برای پیشدرقت و توسدعة جامعده بسدیار
مهم است .قردان امید به آینده موجدب مشدکالتی در جامعده مدیشدودب از جملده ایدن مشدکالت
بیتفاوتی اجتماعی نسبت به دیگران و همنوعان است .بر این اساس ،موضوع امید به آینده و یدزوم
اقزایش آن بهویژه در بین جوانان یکی از موضوعات مهم است.
امید و امیدواری جایگاه خاصی در سالمتی اجتماعی و به تبع آن ،پیشرقت قرد و جامعده داردب
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که نرش امید در پیشبرد توسعة جامعه به اهداف بلندمدت و آینده نگر بسیار بااهمیدت اسدت .امیدد
ی

حال روحی و روانی و برانگیزاننده انسان به کار و قعاییت است ،بهطور طبیعی ،انگیزة بشدر در

کارهای اختیاری با امید به نفع و به زیان ترس است .امید که از معرقت و شناخت نسبت به مبدأ و
معاد حاصل می شود و همة تال
رسیدن شخ

های مفید و پرثمر انسانی و نیز منشأ اصدالز امدور در جامعده و

به سعادت ابدی است.

براساس یاقتههای بهدستآمده ،میزان درآمد با بیتفاوتی اجتماعی جواندان رابطدة معندادار دارد
( .)r=-/۰۸2نتایج نشان داد متغیر میزان درآمد با بیتفاوتی اجتماعی جوانان بهعنوان سدازهای کلدی
ارتباا معکوس و معناداری دارد .به این معنا که با اقدزایش یدا کداهش درآمدد ،میدزان بدیتفداوتی
اجتماعی کاهش ،یا اقزایش مییابد که با نتیجة پژوهش حاضر همسو است .نتایج تحلیل واریانس
نشان داد میانگین میزان بیتفاوتی جوانان برای اقراد با نوع منزل مختل

باهم تفداوت وجدود دارد.

نتایج این قرضیه با نتیجة مطایعة مجیدی ( )۰۸2۱که معترد است نوع منزل مسکونی بر بدیتفداوتی
جوانان تأثیر ندارد ،همسو است.
پيشنهادها
یکی از راهکارهای عمده برای مسئوالن و برنامهریزان شهری این است کده زمیندة مشدارکتهدای
مردمی بهویژه قشر جوان در حوزههای مختل

اجتماعی ،اقتصادی و قرهنگی مهیا کنند .این رویده

به آنها نوعی اعتماد به نفس و حمایت روانی اجتماعی برای آنان قراهم کدرده اسدت و بدهتددریج
زمینة اقزایش و ترویت میزان سرمایة اجتماعی در بین آنها بهوجود میآید .بدرای ارتردای همددیی
اجتماعی در جامعه باید هم دویدت و هدم مدردم وارد عرصده شدوند .روحدانیون ،صداحبنظدران،
معتمدین ،ورزشکاران ،استادان و ...همه میتوانند مؤثر باشند .از طرقی ،هرچه اعتماد اجتمداعی در
بین جوانان بیشتر باشد ،امید به آینده در آنها اقزایش مییابد ،ما بایدد زمینده را بدرای بسترسدازی
اعتماد در بین جوانان قراهم کنیم که به تبع آن امید به آینده اقزایش مییابد .مسئوالن جامعه باید با
برنامهریزی پایههای اعتماد اجتماعی ،روابط اجتماعی بین جوانان را ترویت کنند که این امر باعدث
باالرقتن امید به آینده و به تبع آن باعث کاهش بیتفاوتی اجتماعی در جامعه میشود.
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محدودیتهاي پژوهش
شاغلبودن محرق ،گویههای زیاد برای هر ی

از متغیرها ،همکارینکردن بسدیاری از پاسدخگویان

در تکمیلکردن پرسشنامهها ،محاقظدهکداری و محتدااکداری بدر اقکدار بیشدتر اقدراد حتدی اقدراد
تحصیلکرده ،به چشم میخورد ،از طرقی ،تفکر سنتی و قبیلهای حاکم بر جامعه ،جمعآوری دادهها
را با مشکل مواجه کرد .از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر کماهمیتشمردن پدژوهش توسدط
بعضی از پاسخگویان و سلیرهای برخوردکردن با بعضی از موضوعات بود که میتوانسدت تدا حدد
امکان به غنای کار بیفزاید .وضعیت روحی روانی آزمودنیهدا از دیگدر محددودیتهدای پدژوهش
است .ناهماهنگیهای شمار پرسشهای هر بعد از پرسشنامه به خصوص در بیتفداوتی اجتمداعی،
به این صورت که بسیاری از پرسشها حدذف شددندب از دیگدر محددودیتهدای مدورد بحدث در
پژوهش حاضر بود.
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