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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،454-471 ،)3(41 ،پیاپی  ،55پاییز 4111
بیتفاوتیاجتماعی:مطالعهموررییشوهروددا 
ریشههاوپیامدهایپدیده 
فیضاللهی،علی؛وکمربیگی،خلیل( .)0011

استا ایالم.فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.050-071،)3(00،
شاپا8114-0407:

دریسندگا /یسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقرادینکریتیرکامادز 

آزایاست.



پدیدۀبیتفاوتیاجتماعی:مطالعهموردی

ریشههاوپیامدهای

شهرونداناستانایالم
علی فیضاللهی ، 1خلیل کمربیگی



2

دریافت1911/11/11 :؛ پذیرش1055/50/72 :

چکیده

بی تفاوتی،کنشیمنفعالدهاستکوهیرآ ،افورایازمشوارکتفعوااوادکوامکن هواییگرخراهادوه

اعتنامیشردد.هدفازادکاماینپوووه ،واکواویپدیودۀ


اجتنابکریهویرمرریمسائلجامعه،بی
بیتفاوتیاجتماعییراستا ایالمویافتنزمینههاوپیامدهایآ اسوت.ایونمقالوهبوهروککیفوی،

گیریهدفمند(دمردوهگیریدظوری)

ای،وبابهرهمندیازراهبریهایدمرده


بررهیافتدظریۀزمینه

مبتنی
ادکامشدهاست.یایههایمرریدیاز،ازطریقمصاحبهبا84دفرازصاحبدظرا ومتخصصا اسوتا 

ایالمبهیستآمدهوبااستفایهازروککدگذاریاستراوسوکرربین،یرسوهمرحلوۀکدگوذاریبواز،

وتحلیلشدهاست.برپایۀیافتههایپووه ،غفلوتازدقو شوهروددا ،


محرری،وادتخابی،تکزیه
جمعوی،بدهبسوتا 


خریخراهادوه،زوااوفوایاری
درعساختارسیاسوی،ترق هوایفزاینوده،فریگرایوی

ی
وادباشتگیفقروفالکت،بوهعنرا شورای علوی،تنبلوی

اجتماعیواقتصایی،

اجتماعی،دابرابری 
های
اجتماعی،ضعفیرابرازوجری،اقتصایزیگیفرهنگ،شکافقادردی،دارساییدظامتربیتی،آشوفتگی
سوونت،خریشوواوددگرایی،ک کوواراییتشووکلهایمووددی،وادزواگرایووی،بووهعنرا شورای زمینووهای،و
ها،بوهعنرا شورای مداخلوهگر


اجتماعی،وکوکوارکرییرسواده
سرادکام،داکارآمدییولت،هیستری
،بوهعنرا هسوتۀاصولیپوووه 
بیسازمادیاجتماعی» 
ادد.برپایۀیافتههایپووه  «،


مشخصشده
ی
ای،ومداخلهگراست .

بهیستآمدکهحاصلشرای علی،زمینه
ی،بیسازمادیاجتماعی 

تفاوتیاجتماعی،دظریۀزمینها


تفاوتی،بی
کلیدواژهها :
بی

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

.1استاییارجامعهشناسی،گروهعلرماجتماعی،یادشکدهایبیاتوعلرمادسادی،یادشگاهایالم.ایالم،ایرا  دریسنده مسئرا) 


بردامهریزیایالم،ایالم.ایالم،ایرا 
.2پووهشگراجتماعیوفرهنگی،کارشناسراهبریسازما مدیریتو 

مقدمه 

تعالیوپیشرفتهرجامعهای،دیازمندبهرهمندیازروکهاوابزارهاییاستکهازپشترادۀ
خریویاد روزآمدبرخرریارباشد.هرجامعهاییرمسویرتعوالیوترسوعه،بوامرادو و
هاییروبهرومیشریکهبرطرفکری آ ها،دیازمندبهرهمندیازشویرههوایعلموی

آسیب
است؛برایناساس،برایترسعهوپیشرفتهرجامعهای،الزماستکهافورایآ جامعوهبوا
تعهدومسئرلیتبهتکالیفووظایفرسمیوغیررسمیخریعملکنندتامسیرترسعهو
تعالیآ جامعهسری ترهمرارشری.رویاروییبامسائلوآسیبهوایگردواگر یرمسویر
پیماید،بوهطررطبیعویبوا

ترسعه،امریبدیهیاست.جامعهایکهمراحلگذارخریرامی
مراد ومسائلگرداگر سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،واقتصاییروبهرومیشری؛بنابراین،
شیرۀرویاروییما،مسیرحرکتجامعهراتعیینخراهدکوری.بریاشوتنوکواه مرادو و
آسیبها،دیازمندشناساییوتحلیلعلمیآ هااستوچنادچهمسائلوآسیبهایجامعه
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بهیرستیشناختهشردد،بابهکارگیریروکهایعلمیمیترا آ هاراکاه یای .
یکیازمه ترینمسائلیکهجرام یرمسیررشدوترسوعهبواآ روبوهرومویشوردد،
پدیدۀبیتفاوتیاجتماعیاست.بیتفاوتیراحالتییادسوتهادودکوه«فورییرآ ،آگاهادوه
دسبتبهمسائلمحیطی،ادسادی،وهیکادیحیاتاجتماعیخوری،یچواربویعالقگویو
بیاعتناییمیشری»(صداقتیفری.)05،0318،یروضعیتبویتفواوتییرجامعوه،توریۀ

مریم،یرفراگریهایاجتماعی،خریرایرمرضعیادفعالیقوراریایهوعالقوۀچنودادیبوه
تأثیرگذاریبررویدایهاوتصمی گیریهادشا دمییهنود؛بنوابراین،یرقالوبواحودهای
منفعلاجتماعی،فاقداعتمایبهدفسوجهتگیریکلیجمعویهسوتند(شوهابسوامادی،

 .)807-804،0315
دتایجپووه هایفراوادی،بیادگرایناسوتکوهجامعوۀایورا ،بواپدیودۀبویتفواوتی
اجتماعیروبهرواست(صفاریا ،ایهمیومرایی0311،؛طالوبپورروایوازی0314،؛

صفاییواالدی0314،؛مراییوصفاریا 0314،؛علمودار،جورایییگادوه،ورحموادی،
0317؛علیادسب شربیادیومحسنیتبریزی0315،؛عنبریوغالمیوا 0315،؛قوائمی؛
باللی،وقدسی0310،؛فرالییووا 0310،؛دبری،دراح،وامیرشیرزای0313،؛مکیودی،

0310؛بریووزی0313،؛محسوونیتبریووزیوصووداقتیفری،0311،و.)...افزو بووردتووایج
هایادکامشده،وقرعرویدایهایپرشماریرزما هایگرداگر ،دشا یهندۀوجری

پووه
دهبهعنرا مسئلهایاجتماعییرجامعهاست .
اینپدی 
دتایجبرخیپیمای هایملیواستادیدیزبیادگروجریبویتفواوتیاجتمواعییراسوتا 
ایالماست.برپایۀدتایجپیمای ملیوضعیتاجتماعی،فرهنگی،واخالقویجامعوۀایورا ،
تنهاکمترازیکسرمساکنا استا ایالمبهآیندهخرکبینهستندوبرایوندظردودکوهوضو 

یرصدازپاسخگریا ،برایندظربریهاددکهبرایمراقبتازفرزددادشوا 

بهترخراهدشد04.
میترادندتااددازۀزیاییبهکمکهمسوایگا امیودوارباشوند.بوی ازیوسورمپاسوخگریا 
ایدداشوتهادد.

اددکهیرماهگذشته،هیچکمکملیایبههیچسازما یامؤسسۀخیریوه

گفته
گردهکمکمالیایبوههویچفوری

بی ازدیمیازپاسخگریا گفتهاددکهیرماهگذشته،هیچ
غیرآشناییدداشتهادد55.یرصود،احسواسمسوئرلیتکموییربرابورغیرهمشوهریا خوری

یرصدرفتوآمودکمویبواغیرهمشوهریا 

هابیاعتمایبریه48،
یاشتهادد74.یرصد،بهآ  

خرییاشته،و58یرصدبهغیرهمشهریا خریکمکیوایواریکمویکریهادود18.یرصود،
ایدبریهادود؛11


یرصدعضورهویچمؤسسوۀخیریوه
عضرهیچادکمنزیستمحیطیو40

ایعضریتدداشتهادد18،یرصدعضرهیچ


یرصدیرهیچادکمنعلمی،هنری،وفرهنگی
دهواییدبریهادود(غفواریو

اتحاییهوادکمنصنفی،و10یرصد،عضرهیچسازما موریم
جرایییگادوه.)34-74،0315،همچنوین،یرپوووه فیضالهویوکمربیگوی(،)0314
ترینآسیبهایاجتماعیاستا معرفیشدهاست .

بیتفاوتیاجتماعی،یکیازمه 

بنابراینوازآدکاکه«احساستعلقفریبهکلیتجامعهوتعهدبهسردرشتجمعی،عامل
مهمییرحفظادسکامملیوترسعهیککشرراسوت»(معصورمی،)011،0315،وجوری
بیتفاوتیاجتماعیوتداومآ یرکن هایسیاسیوافوزای تودریکیایوناحسواسهوای
یکسرمیتراددبسترمناسبیرابرایتمرکزبیشترقدرتیرعدهایخاصفوراه 
منفعالده،از 

وازسریییگر،اینعدهمرریدقداجتماعیوسیاسیقراردگرفتهواینصاحبا قودرت،

کند،
بی ازپی مناف عامومصالحمریمیراداییدهمیگیردد(بشویریه.)08،0378،همچنوین،
وجریبیتفاوتییریستگاههایاجراییوسازما هایگرداگر ،یستیابیبهاهدافسوازمادی
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وبهرومیکندوکاراییواثربخشیآ راکاه موییهود«.روحبویتفواوتییر
رابامشکلر 
رفتارکارکنا ،ادگیزۀکاروتالکراازآدا میگیریوباوجوریکارکنوا بویتفواوت،سوازما 
؛بهدقلاز:یاداییفریواسالمی .)0311،
بیتفاوتشکلمیگیری(کفه 8113،

بنابراین،هدفاصلیاینمقاله،واکاویپدیدۀبیتفواوتیاجتمواعییراسوتا ایوالمو
یافتنزمینههاوپیامدهایآ است.براییستیابیبهاینهدف،دریسندگا یرپویبررسوی
ی
ایراکوتفسیرمشارکتکنندگا ازبیتفاوتیاجتماعیبریهومویخراهنود،عرامولعلوی،
زمینهها،وعراملزمینهسازگرای بهبیتفاوتیاجتماعیوهمچنین،راهبریهاوپیامدهای
اینمسئلهرابهروایتمشارکتکنندگا ،بررسیوتحلیلکنند .

.1پیشینهپژوهش 

پیشینۀپووه هاییادشگاهییربارۀبیتفاوتیاجتماعییرایرا ،بهسااهایآغازینیهۀ
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اینبارهادکوامودتوایجآ هوا
0341میرسد.ازآ زما تاکنر ،پووه هایپرشمارییر 
منتشرشدهاست.یرمقالۀحاضر،تنهابهسرابقودتایجبرخیازاینپووه هاکهیریهۀ
هایخارجیادکامشودهیویهوۀاخیوراشوارهشوده

0311ادکامشدهوهمچنین،پووه
است.مرورپووه هایپیشین،بیادگرایناستکهپووه حاضرازچنددظوربواآ هوا
متفاوتاست :
.0پووه حاضرازدرعتحقیقاتکیفیاستکهبرپایوۀدظریوۀزمینوهایادکوامشوده
است.اینیرحالیاستکههمۀپووه هاییکهچکیدۀبرخیازآ هایرایامهارائهشده
اسووت،ازسوونتکموویگرایوویپیوورویکووریهادوود.همچنووین،پووووه حاضوور وبوورخالف
اددومسئلهرابرپایۀدظورصواحبدظورا و
پووه هایپیشینکهدرعیدظرسنکیدیزبریه 
مشارکتکنندگا مرتب بررسی،وزوایایمسئلهراازدظرآ هاباییودگاهیعمیوقتحلیول
هایمرضرعاینمقالهووکهیرقالبعراملوشرای 

کریهاست.برایناساس،برخیازیافته
ی
علی،زمینهای،ومداخلهگروهمچنین،پیامدهایراهبریهواوتعوامالتبویتفواوتیآموده
استوویرهیچیکازپووه هایپیشینیاخلیوخارجیییدهدمیشری؛برایدمردوهیر

ایامهبهبرخیازاینپووه هااشارهشدهاست :

یایخووراهتهرادووی()0314یرمطالعووهایبوواعنوورا «عراموولجامعهشووناختیمووؤثربوور
بیتفاوتیاجتماعییربینیادشکریا یادشگاهآزایتهرا »بهایندتایجیستیافتوهاسوت
کهبینبیگادگیاجتماعی،اثربخشی،تحلیلهزینهوپایاک،احساسمحرومیوتدسوبی،و

میزا ایراکعدالتاجتماعی،بابیتفاوتیاجتماعییادشوکریا یادشوگاههایآزایشوهر
تهرا ،رابطۀمعنایاریوجرییاری .
مراییوصفاریا ()0314یرپووه خریباعنرا «بررسیعراملاجتمواعیمورتب 
،دتیکوهگرفتهادودکوهبوینگرای هواییینوی،

بابیتفاوتی:مرریمطالعهشهرکرمادشواه»

فریگرایی،سالمتاجتماعی،دشاطاجتمواعی،امیودبوهآینوده،وضوعیتسونی،ومیوزا 
تحصیالتبابیتفاوتیاجتماعیشهروددا ،رابطۀمعنایاریوجرییاری .

علمدار،جورایییگادوه،وجبواررحموادی()0317دیوزیر«فراینودخلوقبیتفواوتی
اجتماعییربافتتعاملیایرادیا »آوریهاددکهیردسبتبایوحرزۀتقابلدمواییناصولی
صمیمیتـغریبگی»کهیرفرایندتعاملیایرادیوا وجورییاری،شو 

«برابریودابرابری»و«
تفاوتیاجتماعیقابلشناساییهستند .

درعمرقعیتاجتماعیبرایخلقبی

بیتفوواوتی
علیادسووبشووربیادیومحسوونیتبریووزی()0315یرپووهشوویبوواعنوورا « 
اجتماعی»،اینمرضرعرایربینفرهنگیا آذربایکا شرقیبررسیکریهوبوهایوندتیکوه
یستیافته اددکهبینبیگادگیاجتماعی،اعتمایاجتماعی،اثربخشیاجتماعی،ورضایت
اجتماعی،بابیتفاوتیاجتماعیرابطۀمعنایاریوجرییاری .

همچنین،عنبریوغالمیا (،)0315یر«تبیینجامعهشناختیعراملمرتب بابیتفاوتی
اجتماعی»،دتیکهگرفتهاددکهمیزا اعتمایعمرمی،رضایتاجتماعی،حسبیهنکوارییر
جامعه،تقدیرگرایی،واحساسبیعدالتی،ازعراملمرتب بااینمرضرعهستند .
فرالییووووا ()0310دیووزیرپووهشوویبوواعنوورا «بررسوووویرابطووووۀبیوووونمیووووزا 
بیگادگوویاجتماعویوبویتفاوتویاجتماعوییربیونیادشوکریا یادشوگاهآزایاسوالمی

واحودمشوهد» ،بهایندتیکهرسیدهاستکهبینبیگادگویاجتماعویوابعوایآ ،مادنوود
احسواسبیقدرتی،احسواسبیهنکواری،احسواسبیمعنایی،ادوزوایاجتماعوی،تنفور
ازخوری،وتنفورفرهنگوی،بووابیتفاوتوویاجتماعووی،رابطۀمعنایاریوجورییاری .
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قاضیزایهوکیا پرر()0310یرپووه «میزا بیتفاوتیاجتماعییربینیادشوکریا 
پذیریاجتماعیبوابویتفواوتیاجتمواعیودیوز

یادشگاهاصفها »آوریهاددکهبینمسئرلیت
سرمایۀاجتماعیبابیتفاوتیاجتماعی،رواب معنایارومعکرسیبرقراراسوت.بوینمتریور

پایاکوبیتفاوتیاجتماعیدیزارتباطمعنایارومثبتیمشاهدهشد .

هزینهو

عراملمؤثربربیتفواوتیاجتمواعییر

ظهیریدیا،گالبی،وهدایتابرریق(«)0310
بینیادشکریا یادشگاهمحققاریبیلی»رابررسیکریهوبهایندتیکهیستیافتوهادودکوه
پایگاهاجتماعیواقتصایی،بیگادگیاجتمواعی،اثربخشوی

متریرهایسن،گروهتحصیلی،
اجتماعی،محرومیتدسبی،تحلیلهزینهوپایاک،وایراکعدالت،بابیتفاوتیاجتماعی،

رابطۀآماریمعنایارییاردد .
دبری،دراح،وامیرشیرزای()0313دیزیرپووهشیباعنرا «بررسویعرامولموؤثربور
بیتفاوتیاجتماعی؛مرریمطالعهشهروددا 04ساابهباالیشهریزفورا»،کوهبوهروک
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کمیادکامشدهاست،بهایندتیکهرسیدهاددکوهمتریرهوایپایگواهاجتماعی واقتصایی،

احسواسازخریبیگوادگی،احسواسهمودلی،احسواسدواامنی،وسورمایۀاجتمواعی،بوا
بیتفاوتی،همبستگیمعنایارییاشتهادد .
تفاوتیاجتماعیووکهبرپایۀسنتکمیگرایی

یکیازپووه هایمرریاستناییربارۀبی
ادکامشدهاستوووپوووه محسونیتبریوزیوصوداقتیفری()0311اسوتکوهیربوین

شهروددا تهرادیادکامشدهودتیکهگرفتهاددکهبیتفاوتیاجتماعیبرحسوبمتریرهوای
قرمیت،شرل،وتحصیالتمتفاوتاست.همچنینبینهمۀمتریرهوایمسوتقلاصولی،
یعنیبیهنکاری(آدرمی)،اعتمایاجتمواعی،اثربخشویاجتمواعی،رضوایتاجتمواعی،
محرومیتدسبی،فریگرایی،تحلیلهزینهوپایاک،والتزاممددی،بابیتفواوتیاجتمواعی،
رابطۀمعنایاریبهیستآمدهاست .
احمد()8105دیزیرپووهشیباعنرا «دق پایگاهاقتصایی واجتماعیومشوارکت
سیاسییرایکایبیتفاوتییربینجرادا »بهایندتیکهیستیافتهاستکوهبوینجونس،
سن،تحصیالت،تحصیالتوالدین،ومشارکتسیاسیبوابویتفواوتی،رابطوۀمعنوایاری
وجرییاری .

مادینگ)8100(1دیزبابررسیبیتفاوتیجرادا وعودممشوارکتآ هوایرسیاسوت،
تفاوتیسیاسیعبارتادداز:گورای متعصوبادهبوه

آوریهاستکهعراملزمینهسازبروزبی
یکحزبسیاسی،دق مه یوستا وخادرایهیرپورورکوحفوظتعهوداتسیاسوی،و
همچنیناحساسذهنیازخریبیگادگی،بیترجهی،بدبینی،واثربخشیسیاسیک  .


آدتردیرویادگ)8100(2بابررسیتأثیریورۀتصدیبربیتفاوتیکارکنا ،بهایندتیکه

تویکمتورییاشوتهاددو

رسیدهاددکهکارکنا یارایسابقۀکار05ساایوابیشوتر،بویتفواو

یافتووههایحاصوولازتکزیووهوتحلیلچنوودمتریرهیرایوونپووووه ،دشووا یایهاسووتکووه
هایپاسخیهنده،ازجمله یورهتصدیورستۀشرلی(کارکنوا تعمیورودگهوداری،


ویوگی
بینیکنندهقریتوریازبویتفواوتیکارکنوا دسوبتبوهعرامولمحیطوی

افسرا ،و )پی
(استرسیرمحلکار،پشتیبادیسرپرستو)...مرتب بازددا بریدد(زارعیودد .)0315،
برو )8117(3پسازبررسیرابطۀبینسرمایۀساختاریوبیتفاوتی،بهایوندتیکوه

رسیدهاستکهافزای سرمایۀارتباطی،یعنیافزای اعتمایبینگروهویوایکوایهریوت
هایرکسباهدافسازمادیمرفقترعملکریه

مشترکیربینکارکنا سببمیشریکهآ 
وبهسازما خری،وفایارومتعهدباشند(سقزچیوهمکارا  .)0315،

ولکوواکودارایووا ) 8111(4دیووزبوواواکوواویارتبوواطبووینابعووایسوورمایهاجتموواعیو

بیتفاوتی،دتیکهگرفتهاددکهسرمایۀاجتمواعیضوعیفیرابعوایسواختاری،رابطوهای،و
تراددبیتفاوتییایویلیرابهوجریآوری(زارعیودد .)0315،

شناختیمی

.2چارچوبنظریپژوهش 

دظریههایدظریهپریازا کالسیک،دمیترا اصطالح«بیتفاوتیاجتمواعی»
ازاددیشههاو 

رااستخراجکریوتنهاشایدازطریقمفهرم«بیگادگی»بترادی بوهبویتفواوتیبرسوی .اموا
دظریهپریازا معاصریرقالبدظریوههواییک وبوی تکربویتور(دسوبتبوهدظریوههوای
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
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کالسیک)سعیکریهادودبویتفواوتییرجامعوهراسونکیدهوعرامولموؤثریربوروزآ را
شناساییکنند(صداقتیفری .)37،0318،

امیلیورکی 1فرادسری،یکیازمه ترینوبرجستهترینجامعهشناسادیاستکوهیالیول

بروزرفتاربیتفاوتیرابررسیکریهاست.بهدظریورکی ،ویوگیهایزددگیمدر همچور 
تراک جمعیت،تقسی کار،ازبینرفتنهریتهایمحلی،وهمچنوینتضوایهایفرهنگوی،
شودهبهسوریفریگرایویشودیدو

میتراددسببایکایوضعیتیشریکهیرآ ،جامعوۀمدر 

یرگیریباپیامدهاییچور بویتفواوتی،افسوریگی،خریکشوی،و...حرکوتکنود(یورکوی ،
بروکفیلد،وتردر.)88،0143،الگریدظرییورکی رامیترا بهشکلزیرترسی کری :

صنعتیشدن شتابان

پدیدآیی وضعیت آنومیک

بیتفاوتی یکی از نشانههای وضعیت آنومیک



شکل  .4الگوی نظری دورکیم
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زیمل ،برایندظراستکهزددگییرشهرهایبزرگ(مایرشهرها)،مرجبفریگرایی،
2

تقسووی کووار،تخصووصوغلبووۀروحعینوویبوورروحذهنوویموویشووریوادسووا رابهسووری
یهد.بهدظراو،ازخریبیگادگی،عاملاصلیسورگریادیادسوا یر


ازخریبیگادگیسرقمی
جرام جدیداست(ستریه .)803،0318،

4

یربررسیهایاجتماعیخری،ازیواصطالح«گماینشافت »

همچنین،فرییناددتردیس3

دظرتردیس،یرگماینشافت،رواب ،برپایوۀپیردودهای


استفایهکریهاست.به
و«گزلشافت»5
عاطفیوخردیشکلگرفتهواصلبنیوایینآ ،گورای افورایبوهیرگیوری،بوهمعنایتعواو 
اجتماعیبدو محاسبۀهزینهوفایدهاست،اموایرگزلشوافت،روابو برپایوۀمنطوق،عقول
یدهمحرربناشدهاست.همچنا کهگفتهشد،ویوگیجرام در،
گر،وتحلیلهزینهوفا 

محاسبه
کن عقالیی،معطرفبههدفودیزبهینهجراستکهماد یرگیریهایبیفایدۀشوهروددا 
گردهایخریکاربیتفاوتبارمیآیند .
میشری؛ازاینرو،افراییرجامعۀدرین،به 


وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 



اجتماعییربیناددیشههاودظریوههوای

برجستوجریریپایمسئلۀبیتفاوتی

افزو 
جامعهشناسا کالسیک،میترا عراملوشرای مرتب بابویتفواوتیازدظوراددیشومندا 
معاصررادیزواکاویکری.یکیازاینمفاهی مرتب بوابویتفواوتی،احسواسمحرومیوت
هایادکامشدهیراینبارهدشا مییهد،یرحالیکهاحسواس

یافتههایپووه 
دسبیاست .
محرومیتیرسطحفریی،سببگسترکاضطراب،آشفتگی،بیگادگی،وادوزوایفورییر
اجتماعمی شری،ایناحسواسمحرومیوتیرسوطحگروهوی،مرجوبکواه مشوارکت
بهنکاروگسترکخشردتسیاسوییرقالوبآشورب،کشومک یاخلوی،و...مویشوری
،بهدقلاز:امیرشیرزای .)55،0313،
(تریپاسیوشریراستاوا 303-304،0140،

سیمن1دیزبیتفاوتیاجتماعیرایرقالباحسواسطریشودگییواریشود ازطورف

اجتماعتعریفمیکند«.احساسبیتفاوتیوادزوایاجتماعی،واقعیتیفکریاسوتکوه
یرآ ،فریعدمتعلقووابستگیوادفصااتامخریراباارزکهایمرسرمجامعهاحسواس
مووی کنوود.یرایوونحالووت،فووریهمچنووین،یارایاعتقووایوبوواوردووازلییربووارۀسووازوکار
ارزک گذاریودظامپایاکاجتماعیاستوخریراباآدچهازدظرجامعهمعتبروارزشمند
).بهدظرمیرسد،
است،ه عقیدهوه سردمیبیند»(محسنیتبریزی 005-005،0340،
ادسادیکهایناحساسهارایرخرییاشتهباشد،تمایلیبوهمشوارکتاجتمواعی،پوذیرک
مسئرلیتهایاجتماعی،وفعالیتهاییگرخراهادهدخراهدیاشت .

ساثوا)8113(2برایندظراستکههراددازهافرایجامعوه،سوطحبواالتریازاحسواس

عدماثربخشییرفرایندهایاجتماعیوسیاسیراتکربهکنند،احتمواابیشوتریوجورییاریکوه

).یردرشوتههایلیپسوت3

یچاربیتفاوتیاجتماعیوبیگادگیشردد(صداقتیفری77،0318،
)دیزبهاینگردهدارضایتیسیاسیکهمرجببیتفاوتیمیشوری،اشوارهشودهاسوت.او

(0153
میگرید«:هرگاهبخ گستریهایازمریم،یچاردارضوایتیداشویازداکوامیسیاسوییررفو 
مسائلاجتماعیشردد،جامعهبامسائلیمادنودبویتفواوتی،بویعالقگوی،وداآگواهیروبوهرو
خراهوودشوود(لیپسووت.)885،0153،یکوویییگوورازمفوواهی موورتب بووابوویتفوواوتییرآرای

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
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اددیشمندا علرماجتماعی«،فریگرایی»1است.فریگراییادسا معاصر،سببشودهاسوتکوه
گراو،هزینهوفایدۀورویبهاحزابوتشکلهایسیاسیومددیراارزیوابیکوریهو

ذهنمحاسبه
ازورویبهاینتشکلها،پرهیزکنود؛بنوابراین،بویتفواوتیاجتمواعیرامویتورا بواترسولبوه
دظریههاییورکی ،مرتن،وبر،بالو،هابرماس،میلز،آردت،وگیوددز،2ازپیامودهایفریگرایوی


منفییرجرام یرحااگذاروجرام مدر یادست .

.3روشپژوهش 
3

اسوت.بوهلحاظپوارایایمی،

روکبهکاررفتهیرپووه حاضر،کیفیوازدرعدظریۀمبنایی 

برساختگراییاجتمواعیاسوت.بوهطررمعمورا،

تحقیقکیفیمبتنیبرپارایای تفسیرگراییو

شریکهیافتههایآ ،ازطریقفرایندهایآمواریو


کیفیبههردرعپووهشیگفتهمی
پووه 
،بوهدقلاز:
سازیبهیستدیامدهباشد(استراوسوکرربین 0114،4


بامقاصدمربرطبهکمی
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محمدپرر.)13،0311،پووهشگرا کیفی،پووه رایرشرای طبیعویادکوامموییهنود.
کنندوهیچگردهیخالتییرشرای ایکایدمویدماینود(یالور،

آ هاچیزیرایستکاریدمی
.)301،0341افزو براین،پووهشگرا کیفیبرتفسیرکلیتأکیودمویکننود.ازییودآ هوا،
ایتفکیکداپذیریره آمیختهادد(یالور .)305،0341،

ها،به 
گرده
حقایقوارزک 


وازدرعدمردهگیریدظریاستفایهشده

یرپووه حاضر،ازشیرۀدمردهگیریهدفمند5

است.مه ترینابزارگریآورییایههوایرایونپوووه وازدورعدظریوۀزمینوهایووروک
مصاحبهاست.روکمصاحبه،یارایادراعگرداگردیازجملهمصاحبۀشفاهییاحضرری،
ً
غیرحضرری(بهشکلهایگرداگر مکاتبهای،تلفنی،و)...واخیرادیز،مصواحبۀ

مصاحبه
هایداشیازگفوتوگری

الکترودیکیاست.باترجهبهگسترککروداویروسومحدوییت
هوابهصوررتالکترودیکویگرفوت.ایون
رویررو،گروهپووه ،تصمی بهادکاممصاحبه 
مصاحبهبهیوشکله زما وغیره زما ادکامشد.یرروکه زما ،پووهشگرازتلفن

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

یاچتیرشبکههایاجتماعیمکازیاستفایهکریودظراتمشارکتکنندگا رایریافوت،

وپسازپیایهسازیویرراستایاعتبارپذیرییایهها،برایمصاحبهشرددگا ارسااکریتوا
ها،تکزیهوتحلیلشری .

یرصررتتأییدآ 
افزو برروکه زما ،پووهشگرا براییریافوتدظرهوایمشوارکتکننودگا یربوارۀ
بوویتفوواوتیاجتموواعی،ازروکغیره زمووا دیووزاسووتفایهکریهادوود.یرایوونروک،
ساختاریافتهاییرزما هایمختلوفازطریوقایمیولیواشوبکههوای

پرس دامههایدیمه
اجتماعیمکازیبرایمشارکتکنندگا فرستایهشدتامصاحبهشرددگا بترادنودیرزموا 
تعیینشدهبهپرس هاپاسخیهند.پووهشگرا ،پسازیریافتپاسخها،آ هارامطالعهو

پسازبرطرفکری ابهامهایشا ،پرس هایجدیدیرایوبوارهبورایمشوارکتکننودگا 
کنندهبازمیگریاددددتایرصوررت

میفرستایددوسرادکام،پاسخهایدهاییرابهمشارکت

تأییددهایی،تحلیلوکدگذاریشردد .
شریوووایکوای
هاووکهباکدگوذاریبوازآغوازموی 
یرروکزمینهای،دتیکۀتحلیلیایه 
طبقاتیازمفاهی استکهپسازاینمرحله،اساسکدگذاریمحرریقرارمویگیوری.یر
مرحلۀکدگذاریمحرری،پووهشگربهیایههابرمیگرییوطبقاتیراحراپدیدۀمحورری
ایکایمی کند.استراوسوکرربینازمرحلۀسرم،یعنیکدگذاریگزینشوی،بوهعنرا گوام
دهاییدامبریهادد.یراینمرحله،پووهشگربرپایۀالگریپارایایمیشوکلگرفتهیرمرحلوۀ

هایافرضیههاییراارائهمییهدکهسرادکام،طبقاتالگررابهیکدیگرمرتب 

پیشین،گزاره

میکنند(کرسرا .)47-44،0318،1

هایپیایهشودهیریومرحلوه،

بنابراین،بایردظرگرفتنچنینفراینودی،هموۀمصواحبه
کدبندیشدهادد.اینکدبندیمرجبکاه تعدایمفاهی شدوسرادکام،بوهمقرلوههایی

ایبهیسوتآمود.یرپایوا کواردیوزیوکالگوری
ها،مقرلۀهسته 


کمکمقرله

رسیدددوبه
تفاوتیاجتماعیبهکمکایونالگور،مشوخصو

مفهرمیارائهشدویالیلوپیامدهایبی
تحلیلشددد .
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
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برخالفروکهایکمیکهمالکارزیابییرآ ها،بررسیاعتبار1وپایایی2است،یر


5
،ادتقااپوذیری،6و

روککیفیازمالکهایاعتمایپذیری،3باورپذیری،4اطمینا پوذیری


استفایهمیشری(فلیک .)081،0343،8

تصدیقپذیری7


زمینههایپووهشگرازمیدا ،ازیایههایورشوریو
یراینمقالهسعیشدهاست،پی  
واقعیتبهمثابهواقعیتمیدا یردظرگرفتهشری.همچنین،برایرسوید بوهیرسوتیتأییود

هاسعیشدابتداباکسبرضایتمشارکتکنندگا یرمصاحبه،ییدگاههایواقعویو


یایه
تفسیریآدا ازمرضرعگرفتهوبازسازیشری،وسپس،مراحلکدبنودیواطوالقکودبوه
صاحبدظرا اینحرزه،ادکامشد .

مفاهی باوسراسبیشتریوبامشررتاستایا و

بنابربرمعیارهایمرریدظرگرباولینکن،9یراینپووه ،تعاملدزییکوگسوتریهبوا

افرایمختلف،مددظربریهاست.مشارکتکنندگا ،گروهپووهشگرا راازپوی شوناختهو
یربرخیازپووه هایپیشین،ازدظراتآ هابهرهمندشدهبریددوهمینامرسببشود
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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کهمشارکتکنندگا باآرام واعتمایبیشتریباآ هاهمکاریکنند.باترجهبهاینامورو
برپایۀمعیارباورپذیری،یقتیراجرایفنر کارمیدادیکهیراینکامصواحبههایعمیوق
بری،سببشدکهمصاحبهشرددگا بامصاحبهکنندگا احساسراحتیدسبییاشتهباشند .

همچنین،باترجهبهشیرعویروسکرودوا،پووهشوگرا ،برخویازمصواحبههواراکوه
صررتدیمهسواختاریافتهادکوامیایهبریدودوموتنمکتوربآ هوارایراختیواریاشوتند،

به
بازدگریادددد؛تنهایرمرارییکهمتن،ابهامیاشت،بامشارکتکنندهتماسگرفتهمیشدتا
ابهاممرجریبرطرفشوری.البتوهیرراسوتای«تکنیوکممیوزی»،کوهبورایاعتمایپوذیری
پووه هایکیفیازآ استفایهمیشوری،یرطوراپوووه ازییودگاههایمتخصصوا ،
صاحبدظرا ،وپووهشگرادیکهسابقۀادکوامپوووه بواروکزمینوهاییاشوتند،بورای
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 



بوراین،یرچوارچربتکنیوک«زاویوهبنودیدظوری
مقرلهبندیمفاهی استفایهشود.افزو  
،ازدظریههاورویکریهایدظریمرتب بامرضرعیرزما تنظی دظواممقرلوههاو

یدزین»1
دیزتحلیلوتفسیردتایجاستفایهشد .
یرروککیفووی،دمردووهگیری،بووهمعنایرایووجآ یرروککمووی،وجووریدووداری،بلکووه
پووهشگر،ازمرریومرارییکهبتراددبهتکمیلپرس ودظریهاککمککننود،اسوتفایه
کند.یراینروک،ازدمردهگیریهدفمندوراهبریدمردوهگیریدظوریاسوتفایهشود.از


می
دمردهگیریهدفمند،برایگزین افرایمرریمصاحبهوازدمردهگیریدظری،برایتشخیص

تعدایافورای،تعیوینمحولیایههوایمرریدیواز،ویوافتنمسویرپوووه اسوتفایهشود.یر
دمردهگیریکیفی،تعدایافرایدمردهرابامعیاراشباعدظریتعیینمیکنند.

یراینپووه ،باترجهبهمسئلۀمرریپووه (بیتفاوتیاجتماعی)،فهرستیازافرای،از
مؤسسوههای

بینصاحبدظرا اجتماعی،روزدامهدگارا واهالیرساده،مدیرا خیریوههواو
غیریولتی،روحادیر وطالبحرزۀعلمیه،افرایفعااعضراحزابوادکمونهوایسیاسوی،
کارشناسا مشارکتواجتماعیشاغلیریستگاههایاجرایی،معتمودا محلوی،و...تهیوه
آورییایههارابهصوررتالکترودیکویآغوازکریدودوپوساز84

شدوپووهشگرا ،کارگری
مصاحبه،بهاشباعدظرییستیافتندوفرایندکدگذاریبهپایا رسید .


جدول  .4سنخشناسی چارچوب نمونه اطالعرسانان و مشارکتکنندگان

گروه مشارکتکننده
صاحبدظرا یادشگاهی 

روحادیر وطالبحرزهعلمیه 
روزدامهدگارا واهالیرساده 

هاومؤسسههایغیریولتی 

مدیرا  
خیریه
فعاال احزابوادکمنهایسیاسی 
کارشناسا مشارکتواجتماعیشاغلیریستگاههایاجرایی 
متنفذا ومعتمدا محلی 

2

کد اختصاری










وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

سنخشناسیازکتابمقصریفراستخراه(.)1395روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریۀ برپایه:
.2الگریاین 
(چاپیوم).تهرا :دشرآگاهبرگرفتهشدهاست .
گراددیتئرری
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جدول  .2مشخصات کلی مشارکتکنندگان در پژوهش
کد مشارکتکننده

مشخصات مشارکتکننده
جامعهشناسی،مدرسرسمی 
صاحبدظریادشگاهی،مری،یکترای 

صاحبدظریادشگاهی،مری،یکترایتاریخ،مدرسرسمی 

روزدامهدگار،ز ،کارشناسیارتباطات،شاغلیرخبرگزاری

یستگاههایاجرایی

کارشناسمشارکت،مری،یادشکرییکترایروادشناسی،شاغلیر
روزدامهدگار،مری،کارشناسارشدحقرق،مدیرسایتوکارشناسرواب عمرمی

آمرزکوپرورک

صاحبدظرتخصصی،ز ،کارشناسارشدفلسفه،یبیر

روحادی،مری،سطحسهحرزویویکترایفقهومبادی،مدرسحرزهعلمیه
جامعهشناسی،بازدشسته
فعااسیاسی،مری،یادشکرییکترای 
فعااسیاسی،مری،یکترایعلرمسیاسی،عضرهیئتعلمی 
مدیرثمن،مری،کارشناسارشدعلرمتربیتی،مشاور
روحادی،مری،سطحسهفقهواصرا،مدرسحرزهعلمیه 
کارشناسمشارکت،مری،یادشکرییکترایایبیات،شاغلیریستگاهاجرایی
مدیرثمن،مری،لیسادسعلرماجتماعی،معتمدمحلیوشاغلیرشررایحلاختالف
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مدیرثمن،ز ،کارشناسیمدیکاریاجتماعی،مدیرمؤسسهامررخیریه،بازدشسته
روحادی،مری،یکترایفقهواصراتطبیقی،مدرسحرزهویادشگاه،مدیرسازمادی
صاحبدظرتخصصی،مری،کارشناسارشدایبیاتعرب،مدرسیادشگاه



کارشناساجتماعی،مری،کارشناسارشدعلرمتربیتی،شاغلیریستگاهاجرایی 
معتمدمحلی،مری،کارشناسعلرماجتماعی،بازدشسته 



معتمدمحلی،مری،کارشناسارشدعلرمتربیتی،شاغلیربخ یولتیومدیرامررخیریه
روزدامهدگار،وشاغلیربخ یولتی

روزدامهدگاروکارشناساجتماعی،مری،کارشناسارشد،

معتمدمحلی،مری،لیسادسایبیات،شاغلیربخ غیریولتی
کارشناساجتماعی،ز ،کارشناسارشد،شاغلیربخ یولتی
صاحبدظریادشگاهی،مری،یکترایروادشناسی،عضرهیئتعلمی

جامعهشناسی،مدرسیادشگاهوبازدشسته
صاحبدظریادشگاهی،مری،یادشکرییکترای 

روحادی،مری،سطحیوفقهواصرا،مدرسحرزهوروحادیجهایی

یافتههایپژوهش 
 .4

یرایامۀپووه ،پسازاستخراجمتر مصاحبهبا84دفرازمشارکتکنندگا وتکربوهها
وتأمالتشخصیپووهشگرا ،تعدای835گزارهاستخراج،وبراسواسفراینودکدگوذاری
باز،ازبطناینگزارهها811،مفهرماستخراجشد.آ گواه،براسواسکدگوذاریمحورری،
گردهایجداگادوه
مفاهیمیکهمرضرعیتیکسا ومشابهییاشتند،باعنرا مقرلۀفرعیبه 
تقسووی بنوودیشووددد.یرایوونمرحلووه،تعوودای73مقرلووۀفرعوویاسووتخراجشوود.سووپس،
هایفرعی،یرچندینمقرلۀاصلیکوهدسوبتبوهمقرلوههای


هایمشابهیرمقرله
مضمر 
فرعی،سطحادتزاعباالترییاشتند،ایغامشد.یراینمرحلهدیوزتعودای38مقرلوۀاصولی
بهیستآمد.سرادکام،یرمرحلۀکدگذاریادتخابی،همۀمقرلههایاصلییرقالبمقرلۀ
هایاصلیومقرلوههایییگوررا

هستهووکههمچر چتری،تماممفاهی وتعبیرهایمقرله

ً
یایوویریکاصطالحکامالادتزاعیوبازبا علمیبیا شد .
پرش می 
گفتنیاست،پسازمرحلۀکدگذاریادتخابی،برایپیردودمفواهی ومقرلوههاازیوک
ی
الگوریپوارایایمیاسوتفایهشودکوهیربریاردوودۀشورای علوی،شورای زمینوهای،شورای 
مداخلهگر،راهبریها،وپیامدهااست.یرجدواشماره(،)3تعودایمفواهی ومقرلوههای
واصلی،برپایۀدرعمقرلهها،ارائهشدهاست .

فرعی
جدول  .3جدول تعداد مفاهیم ،مقولههای فرعی و اصلی
نوع مقوله
ی
شرای علی 
شرای زمینهای 
شرای مداخلهگر 
راهبری 
پیامد 
جم 

مفهوم
 07
 58
 80
 04
 54
 811

مقوله فرعی
 04
 80
7
1
 04
 73

مقوله اصلی
4
 01
3
0
7
 38

ی
یرمرحلۀکدگذاریمحرریویرراستایشناساییشرای علی،تعدای4مقرلۀاصولی
ی
بهعنرا شرای علییاسببسازشناساییشدهادد.اینشرای عبارتادداز:غفلتازدق 
شهروددا ،درعساختارسیاسی،ترق هایفزاینده،فریگرایویخریخراهادوه،زوااوفوایاری
هایاقتصاییواجتماعیوادباشتگیفقروفالکت .

جمعی،اختالارابطهای،دابرابری
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یکیازعراملسببسازبویتفواوتیاجتمواعی،غفلوتازدقو موؤثرشوهروددا یر
سیاستگذاری،بردامهریزی،ومشوارکتیرفراینودهایفرهنگوی،اجتمواعی،سیاسوی،و

اقتصاییاست.داییدهادگاشتنوعدمبازیگریمؤثرطبقۀپوایینجامعوهیرحکمروایوی،
سبببیخیوالی،مسوئرلیتگریوزی،وسوطحپوایینآگواهیویادو آ هواخراهودشود.
ادگاشتنوبهحسابدیاوری مریم،سبببیتفاوتی

مشارکتکنندگا برایندظرددکهداییده
افرایمیشری .
کهیولتها،دق سازددۀملتراداییودهمیگیردود،موریمدیوزراهبیتفواوتیرا

« 
زمادی
یرپی میگیردد»

.

یولت،یرتمامسااها،یرقباامریمومشکالتآ هابیتفاوتبریهاسوت.هورروز

«
آسیبهایاجتماعیوروادیافزای مییابد،امواآ هوارادمویبینود.احسواسمویکون ،

یولتهایرایرا کارخریرامیکنندوکاریبهمریمومشکالتآ هادداردد»
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.بنابراین،زمادی کهدق سازددۀمریمداییدهگرفتهشریوطبقواتپوایینجامعوه،
همچنا دترادندیرفرایندهایمختلفجامعهدق مفیدیایفاکنند،بیتفواوتیاجتمواعی
بهوجریخراهدآمد .
تفاوتیاجتماعیووکهمرریتأکیدبسیاریاز

یکیییگرازمه ترینعراملسببسازبی
مشارکتکنندگا یرپووه حاضربریووبهدرعساختارسیاسیحاک برهرکشررمربرط
تفاوتیاجتماعیوسیاسی،بهعنرا یوک

میشری.مشارکتکنندگا برایندظربریددکهبی

مسئله،یکیازمؤلفههایدظامهایسیاسیغیریمرکراتیکاست.بیتفواوتیاجتمواعی،یر
کشررهاییکهپیشینۀطرالدیخریکامگیراباخرییاردد،بیشترییدهمیشری .
سابقهتاریخیساختاراستبداییسیاسیخریکامگی،بهویوهوقتیدیروهایسیاسیبه

«
قادر احترامدگذاردد،باعثقادر گریزیوهنکارشکنیسوایرافورایوطبقواتمیشوری»
.
همچنین،یرجرامعیکهخریهدظامسیاستبرهمۀشئر وخریهدظامهایییگرتسل 
پیداکریهوازسیاستزیگییاآدرمیسیاسیردجمیبری،بویتفواوتیسیاسویواجتمواعی
بیشترپدیدارمیشری .

«یرجرامعی کهسیاستوسیاستمدارا بورتموامیشوئر زدودگیطبقواتمترسو و
پایینترسیطرهپیداکریهادد،سیاستمدارا یوستددارددشهروددا مطالبهگرباشوند،آ هوا
بیشتربهیدبااپیروهستند؛بنابراین،تنهوایرزموا ویربرابوروقوایعیاحسواسمسوئرلیت

می کنندکهسیاستمدارا بخراهندویرسایرمراق ویربرابرسوایررویودایها،بویتفواوت
میباشند»

.

«وجریمسئرال ،مدیرا ،ویرکل،یولتمریا بیتفاوتیرساختارسیاسی،منکوربوه
بیتفاوتیمیشری.بیترجهیمسئرال بهدیازهایمریم،بیمهریمسئرال باشوهروددا از
تفاوتاست؛بهعنرا مثاا،وقتیحکرموت،وظوایفخوریرایر

شاخصههاییولتمریبی
شنرددکهیرکشررهایییگور،یولتهوا


یهدومریممی

خصرصکروداویروسادکامدمی
امکاداتو...یراختیارمریمقرارمییهند،امایراینکااینکارهاراادکامدمییهنود،آ هوا
تفاوتمیشردد»

ه بی

.

«امروزبیشترمسئرلینخبردداردد،کییاره،کیدداره،کیسویره،کویگرسونه »
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.بنابراین،ساختارهایسیاسیغیریمرکراتیکبواویوگیهواییچور خریکوامگی،بویاعتموایی
دهایی،ویولتمریا بیتفاوت،آفرینندۀبیتفاوتیخراهندبری .
برپایۀدظریۀگار،هرچهفاصلۀبینادتظواراتارزشوی(ترقعوات)وترادواییهوایارزشوی
(امکادات)بیشترباشد،احساسمحرومیتوبیعدالتیدسبیبیشترمیشری(گار .)0344،

«یکیازیالیلیکهافراییدمیخراهندیرمؤسساتخیریوهوامثوااآ شورکتکننود،
هوااسوت.عودهایازشوهروددا تصورر

ادتظاراتوترقعاتزیوایبرخویشوهروددا ازآ 
میکنندکهوظیفۀقادردیاینافرای،رف تماممشکالتآ هااست.همینیاشوتنادتظوارو
ترقعاتزیایازاینافرای،سببعدممشارکتآ هامیشری»

.

اینترقعاتفزاینده،یردظامسیاسیومدیریتیدیزبیتفاوتیایکایخراهدکری .
«وقتیفرییمدیرمیشریومیخراهدخدمتیکند،اقوراموفامیولوتموامشوهروددا 
ادتظاریاردداینفری،تماممشکالتجامعهراحلکنود.یرایونحالوت،فوری،مودیریتو
ابهعهدهدمیگیریتاازعراقبآ ه یراما باشد»
مسئرلیتیر 


.
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مشارکتکنندگا ،ازفریگراییخریخراهادهبهعنرا یکیازعراملزمینهسازبیتفواوتی
اجتماعییایکریهادد.اینخریمحرریه بهشکلترجیحیای مناف فرییوه یرقالب

افراطیمنفعتگراییشخصیدمایا میشری .
ایکهرخمییهد،افرای،تنهازمادیاحساسمسئرلیتمیکننودکوهمنواف 


هرمسئله
«
ً
هواتوأمینمیشوریواگورپوایمنفعوت

فریی،شخصی،وبعضاخادرایگییواقبیلوهایآ
شخصییرمیا دباشد،یرآ مسئلهمشارکتدمیکنند»

.

اینمعناکوهتصورریواتفکور
کنود.بوه 

اینمنفعتگرایی،گاهیبهشکلافراطیبروزمی
اددیشادهباهدفبهحداکثررسادیسریشخصیاست .

خریخراهاده،منفعتطلباده،وماا
«یرحرزۀاقتصایی،بیشترافرایبهجیبخریفکرمیکنند،تاجیبخریومریم.گاهی
همیزدد،اماچور منفعوتشخصوی
حتیمییادندکهاینفعالیتبهاقتصایمملکتضرب 

یاری،آ راادکاممییهند.یرسریاگریمعامالتملکی،خریرو،و»...
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.

بنابراین،هرچندفریگرایی،یکیازمه تورینویوگویهوایجامعوۀمودر وبرآمودهاز
ترییراتارزشیوفرهنگییدیایمدر است،اماشکلافراطیومنفیآ کوهپدیدآوردودۀ
تفاوتیاستووبهتعبیریورکی وومحصراگسیختگیپیرددفریواجتماعاست .

بی
وفایاریبهارزکهاوهنکارهایجامعه،یکیازمه ترینبایستههاییکجامعۀسال 

است.آلمرددووربا،1یربررسیتطبیقفرهنگوساختارسیاسیجامعه،وفایاریراحالتی
مییادستندکه فری،ازسطحباالییازآگاهی،احساسمثبت،وتعهدبوهسواختارسیاسوی
اینمعناکهفری،آگاهییرسوتوالزمرا
).به 
جامعهبرخرریاراست(آلمرددووربا 0153،
ازساختارسیاسیجامعۀخرییاری،بهاینسواختارواهودافآ احسواستعلوقوتعهود
میکند،وارزیابیمثبتیازآ یاری .
«وقتییرجامعهایزددگیمیکنیدکهافرای،احساسمسئرلیتاجتماعیدداردد،افورای
ییگرتمایلیبهزددگییرآ منطقهدداشوتهوبوهمهواجرتازآ منطقوهرویمویآوردود»
.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

افزو برتعلقویلبستگیهایمحیطی،احساستعهودافورایدیوزبوروفوایاریجمعوی
تأثیرگذاراستوفقدا ودزواآ ،مرجبزوااوفایاریجمعیخراهدشد.
«وقتیبیتفاوتیبرسازما یادهاییسایهمیافکند،کارکنا ،وفایاریالزمبوهاهوداف
سازمادیدداردد»

.

گسترکشهرگراییوتکلویجامعوۀجدیود،سوببگسوترکاخوالقبوازاریرروابو 
اجتماعیوشکلگیریدرعییایوستدیرتعامالتاجتماعیشدهاستکوهمویتورا آ را
دامید.هنگامیکهرواب اجتماعی(بهتعبیرچلبوی)،از

(بهتعبیرچلبی)«اختالارابطهای»1

رواب گرم،بهسریرواب سریگرای مییابد،آ گاه،تعامالتاجتمواعیشوکلکواالبوه
خریمیگیریوافرای،رواب اجتماعیرابهشکلمعاملهایمیدگرددکههدفآ ،یسوتیابی
بهسریاست .
مشارکتکنندگا دیزازبدهبستا اجتماعی،بهعنرا یکیازعراملزمینهسازبیتفاوتی
بردد.بهدظرآ ها،اشاعۀاخالقبازاروکاالییشود روابو اجتمواعی،و

اجتماعیداممی
یرمکمرع،حاکمیترواب بدهبستادی،سببایکایبیتفاوتیاجتماعیمیشری .
رواجروحیۀکاسبکارادهیرتعامالتاجتماعیکهدمردهاینروحیهرامیتورا پورلی

«
ً
.
هایریافتدمیشد»

شد خدماتییادستکهقبالپرلیبابتآ 
اگرمیبینیدمریم،فعاالدهیرمراسو سورگرارییواشواییافوراییشورکتمیکننود،

«
خاطرروحیۀمشارکتجرییآ ها»


هااستدهبه
ربدهبستا 
بهخاط 

.

بسیاریازجامعهشناسا ،سرچشمۀدارضایتیوبیتفاوتیرایرمسوئلۀدوابرابریهوای
اجتماعی،بهویوهازدرععمیقآ ،مییادند.ایندابرابری،ه دوابرابرییرترزیو مزایوایوا

یرآمدهاوه دابرابرییرترزی فرصتهارایربرمیگیری .
ً
«برخرریغل بامسئلۀیارادهها،خصرصایرمررییارادۀمعیشتیودوابرابریوتبعویض
یرترزی آ ،سببگسترکبدبینی،بیاعتماییوبویتفواوتییرجامعوهشود»
.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
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«متأسفاده،وقتییرآمدهابراساسعدالتترزی دشریوبرخیکوهاسوتحقاقکمتوری
.

یارددازمزایایبیشتریبرخرریارشردد،منکربهبیتفاوتیمیشری»

بنابراین،بهوجریآمد شرای دابرابریرجامعه،بهرهمندیعدهایازمزایاوفرصتها،و
عدمبرخرریاریعدهایییگرکهخریراشایستۀیریافتامکاداتوامتیازهوایترزی شوده
یرجامعهمییادند،سببپدیدآمد احساسدابرابریوسرادکام،بیتفاوتیمیشری.آدچه
اینبیتفاوتیراافزای می یهد،دابرابریدیست،زیرامیزادیازدابرابرییرجامعه،طبیعی
هایعمیق،سبببیتفاوتیخراهدشد .

است،اماوجریدابرابری
فقروکمبریهایاقتصایی،یکیازعراملمؤثربرمیزا مشارکتافرایجامعهشوناخته
،بهدقلاز:صداقتیفری .)75،0318،
شدهاست(لرییس 0353،
شوری،بهسورا دیازهوای

«باترجهبههرمدیازهایمازلر،وقتیدیازهایاولیۀافرایبرطرفدمی
باالتردمیرودد؛احساسمسئرلیتاجتماعی،دیازباالتریاست»
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.

مصاحبهشرددگا برایندظربریددکههنگامیکهافرای،یرگیررفو مشوکالتروزمورۀ
هامیکنند،فرصتیبرایفکرکوری بوه

خریمیشرددووقتوتالکخریراصرفرف آ

مشکالتییگرا دمیمادد .

ً
«باترجهبهمشکالتومشرلۀزددگیافرای،خصرصامسوائلاقتصوایی،وقوتاغلوب

هامیشریووقتیبورایفکور
مریم،صرفرف مشکالتروزمرۀخریوتالکبرایحلآ  
هادمیمادد»

کری بهییگرا برایآ 

.

بنابراین،میترا گفت،یرجامعهایبایکدظاماقتصواییورشکسوتهوفقیرپورورکوه
اغلبافراییرآ ،عضرلشکردیازمندا هسوتندویرمشوکالتروزمورهغورقشودهویر
اددوباادباشتگیفالکتروبهروشدهادد،فرصوتیبورایفکور


قاعدۀهرمدیازهاترقفکریه
کری بهمشکالتییگرا ومشارکتیرمسائلگردواگر جامعوهوجوریدخراهودیاشوت.
سردرشتجامعهایباچنینوضعیتی،ادزواطلبوی،عودممشوارکت،وبویتفواوتییربرابور
رویدایهایگرداگر خراهدبری .
ی
تفاوتیاجتماعیمیشردد.اینها،

افزو برشرای علی،شرای زمینهایدیزبسترسازبی
شرای ویوهایهستندکهراهبریهاراتحتتأثیرقورارمییهنود(بازرگوا )011،0310،و

ها،وزمینههاییهستندکهبهظهررپدیودۀمرریمطالعوه

بیادگرآ یستهازشرای ،مرقعیت
منتهیشدهادد(محمودپرر.)381،0311،یرپوووه حاضور،تعودای01مقرلوۀاصولی

اددکهعبارتادداز :

بهعنرا شرای زمینهاییابسترسازشناساییشده
تنبلیاجتماعی،ضعفیرابرازوجری،اقتصایزیگییرحرزۀفرهنگ،شکافقوادردی،
هایمریمدهای،دارساییدظامتربیتی،خریشواوددگرایی،

آشفتگیسنت،کاراییپایینتشکل
تلۀبیاعتمایی،ادزوایاجتماعی 

همچنین،افزو برشرای زمینهای،شرای مداخلهگردیزسببافزای یاکواه میوزا 
مقرلوۀاصولیبوهعنرا شورای مداخلوهگور

بیتفاوتیمیشردد.یراینپووه ،تعودای3
اددکهعبارتادداز:داکارآمدییولوت،هیسوتریاجتمواعی،وکوکوارکریی

شناساییشده
رسادهها.برایناساس،میترا پدیدۀبیتفاوتیاجتماعیراداشویازشورایطییادسوتکوه
ی
سوببتعووامالتیشوودهوپیاموودهاییرابوهیدباایاری.یرشووکلشووماره()0شورای علووی،
گر،بههمراهراهبریهاوپیامدهاارائهشدهاست .
زمینهساز،ومداخله 
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شرایط مداخلهگر
ـ ناکارآمدی دولت
ـ هیستری اجتماعی
ـ کژکارکردی رسانهها
شرایط علی
ـغفلت از نقش شهروندان
ـ نوع ساختار سیاسی
ـ توقعات فزاینده
ـ فردگرایی خودخواهانه
ـ زوال وفاداری جمعی
ـ بدهبستان اجتماعی
ـ نابرابریهای اجتماعی
اقتصادی
ـ انباشتگی فقر و فالکت









پدیده مرکزی
بیتفاوتی اجتماعی

راهبردها
ـ عافیتطلبی
ـ تزویر و دورویی
ـ همآیندی فقر
و نارضایتی
ـ گوشهگیری اجتماعی

شرایط زمینهای
ـ تنبلی اجتماعی
ـ ضعف در ابراز وجود
ـ اقتصادزدگی فرهنگ
ـ شکاف قانونی
ـ آشفتگی سنت
ـ کمکارایی تشکلهای مدنی
ـ نارسایی نظام تربیتی
ـ خویشاوندگرایی
ـ انزواگرایی

شکل  .4الگوی پارادایمی بیتفاوتی اجتماعی

پیامدها
ـ اهمالکاری
ـ فضلیتزدایی از جامعه
ـ تشدید آنومی اجتماعی
ـ چرخۀ توسعهنیافتگی
ـ زوال سرمایه اجتماعی
ـ افول مطالبهگری
ـ فرسایش امید
اجتماعی

نتیجهگیری 

.5

تفاوتیبهعنرا یکیازپدیدههایاجتماعیمرجرییرفرهنگبسیاریازکشررهاییدیا


بی
یرقالبیکمسئلۀاجتماعیشناختهشدهاست.برخیازپووهشگرا بورایوندظردودکوه

صوررتحواییواموزمنبهسور

ایرا وبسیاریازجرام جها سرمی،یرشرای آدرمیکبه
می بردد؛یعنیدرعیوضعیتآدرمیککهاغلبیرفرایندگذارشتابا ازجامعۀپی مودر 

آیودووضوعیتپیچیودهایاسوتکوهبوا


هایدرسازیپدیودمی
بهمدر ویردتیکۀجریا 
اییتشوکیلمییهود

بیهنکاریهمراهاست.اساسهردظ اجتماعیراعاطفهوتفاوته

کهریشهیروابستگیبهجم یاری(چلبی .)057،0375،
اینمفهرم،بهجامعۀخاصیاختصاصدداشتهوهمۀجرام ،براثورعرامولوشورای 
مشابهوگاهیمتفاوت،باآ روبهروشدهادد.گاهیاینبیتفاوتی(یربرخیجرام )چنا 
آشکارمیشریکهبهمسئلهایحایتبدیلشدهوساما اجتماعیرابهمخاطرهمیادودازیو
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یرزمادیییگر،شایدازفقدا مشکالتومسائلیرحرزههایاقتصاییوسیاسویداشوی
شری.هریکازجرام ،بستهبهسواختارفرهنگوی،سیاسوی،واجتمواعی،بوهایونمسوئله
دگریستهوبرایمقابلهباآ ،سیاستگذاریوبردامهریزیمیکنند .
استا ایالم،استادیاستیارایپیشینۀتاریخیطورالدیوتموددیکوهریشوهیرعهود
باستا یاری.باوجریتاریخطرالدیاینسرزمین،شهردشینییرآ سوابقۀزیواییدداشوته
است.هنرزیکسدهازتأسیساستادیبهدامایالمدگذشتهوپیشینۀشهردشینییرآ دیز،به

رسد.بهلحاظبافتقرمی،ایلی،وطایفهای،یارایتنرعخاصیاسوتو

حدویدی قر می
باورویفرهنگوفنواوریجدیود،هنورزبواسواختارقورمیوایلیواتیویاعدکوریهاسوت.
تفاوتهایفرهنگیساکنا یردمای ه آیندیسونتومدردیسو وتعواریبوینآ هوا،
مرجبپدیدآمد فرهنگروستاوشهریازیستایلیاتیوشهردشینیشدهاست .
ورویفرهنگمدردیس ،سبببهه ریختگیسوازما سونتییرایونحورزۀجررافیوایی
شده،امادترادستهاستسنتآ رابهطررکاملمحرکند.آمیختگیمؤلفههایدظامسنتیو
تداومساختارهایوابستهبهآ ،بافرهنگوفناوریمدر ،سبببهه ریختگیدظ سنتیو
عدمشکلگیریدظ درینشدهوآسیبهاومسائلزیاییرایرپییاشتهاست .

واقعیتایناستکهمفاهی علرماجتماعی،پیچیدگیهوایخاصوییاردود؛ازایونرو،
ً
دمیترا باقطعیتگفتکهاینبهه ریختگی،سببشدهاسوتکوهبواجامعوهایکوامال
ایکهیریورۀجنوگهشتسواله،

بیتفاوتیربرابرمسائلگرداگر روبهروباشی .جامعه
ازآ ،بوا
جایگذاشوتهوپوس 

کاردامۀمرفقیرابهلحاظادکامکن هایایثارگرادهازخریبه
شرکتیرادتخاباتیوره هوایمختلوف،یکویازبواالترینسوطرحمشوارکترابوهخوری

اختصاصیایهاست،یایرساا،0310یرمهارآت جنگلهایشل ایالم،عزموارایهای
ً
ک سابقهراازخریدشا یایهاست،رادمیترا جامعهایکامالبیاعتنابهمسائلمختلوف
وبیتفاوتدامید .
امایرسهیهۀاخیر،مرارییچر پایینبری رعایتفرهنگشوهروددی،گورای بسویار
پایینبهعضریتیراحزابوتشکلها،عدمواکن بهمفاسدایاری،رشرهخراری،اختالس
ورادت،گرادفروشی،حاکمیتایلیاتیگریوطایفهگراییوگسترکدابرابریوتضیی حقورق
ییگرا ،افزای بیرویۀآسیبهاییچر خریکشی،دوزاع،تخلفهوایپرشوماررادنودگی،و
حتیعدمواکن الزمشهروددا بهآت سرزییرجنگلهاومرات ییگراستا ،بیوادگرایون
تفواوتیاجتمواعیروبوهرواسوت؛بنوابراین،پرسو اصولی

استکهایناستا بامسئلۀبوی
پووه حاضرایناستکه«چهعراملوشرایطییرپدیدآمد اینپدیدهموؤثربریهادود »
«یازمینهرابرایبهوجریآمد آ فراه کریهادود »«یرچوهشورایطی،آ روحجمعویوآ 
کن هایایثارگرادهکاه یافتوشرکتبی از41یرصدییرادتخابات،جایخوریرابوه
مشارکتحدوی01یرصدییرادتخاباتاخیر()0314یای » 
دتایجپووه حاضردشا مییهدکهعراملیچر غفلوتازدقو شوهروددا ،دورع
خریخراهاده،زوااوفایاریجمعی،بودهبسوتا 

ایی
سیاسی،ترقعاتفزاینده،فریگر 


ساختار
اجتموواعی،دووابرابریهووایاجتماعی واقتصایی،وادباشووتگیفقووروفالکووتپدیدآوردوودۀ
بیتفاوتیاجتماعیبریهادد.افزو براینعرامل،شرای وعراملیچور تنبلویاجتمواعی،
ضعفیرابرازوجری،اقتصایزیگیفرهنگ،شکافقادردی،دارساییدظامتربیتی،آشفتگی
سنت،خریشاوددگرایی،ک کواراییتشوکلهوایموددی،ادزواگرایوی،داکارآمودییولوت،
هیستریاجتماعی،وکوکارکرییرسادههارامیترا بهعنرا عراملزمینهایومداخلهگری
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معرفیکریکهبهظهرروبروزپدیدۀبیتفاوتیاجتماعیوراهبریهایآ کمککریهادد .
شدهازتماممقرلههایپووه حاضور،مفهورم«بویسوازمادی

یرمکمرع،ادتزاعادکام
اجتماعی»رابهعنرا مقرلۀمرکزیوهستۀاصلیآ ،متبلررکری.بیسوازمادیاجتمواعی،
هاوتحلیلهمۀمقرلههایپووه است .

بازدمایدتایجهمۀمصاحبه

رویکریبیسازمادیاجتماعی،1پسازجنگجهادیاواویرپاسخبهمکمرعۀخاصی

ازشرای یرجامعهویرحرزۀجامعهشناسیبهعرصهآمود(رابینگوتنوواینبورگ،0318،
.)05پسازجنگجهادیاوا،سهعاملمهاجرت،شهردشوینی،وصونعتیشود ،زمینوۀ
گستریۀاجتماعیوفرهنگیایرابرایشرای دامطلربایکایکری.محصرالتاینشورای 
ووازجملهجرم،بیماریروادی،الکلیس ،اعتیایبهمرایمخدر،وبزهکاریجرادا ووسوبب

شودکووهکوواراییرویکووریآسویبشناسوویاجتموواعییرتحلیوولایونمسووائلکمتوورشووری.
شناسیووو

جامعهشناسا برایرویاروییبااینمسوائلوووه یرجامعوهوهو یرجامعوه
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رویکریبیسازمادیاجتماعیرامطرحکریدد(رابینگتنوواینبرگ.)05،0318،
بهطررکلی،بیسازمادیاجتماعیرابهمعنایوضعیتعدمترفیقمقرراتتعریفکوریه
وسهدرععمدۀآ رابیهنکاری،ستیزفرهنگی،واخوتالابرشومریهادود.علوتریشوهای
طررکلی،ترییراتاجتماعییادستهادد.هورشورایطیکوهتعوایا
بیسازمادیاجتماعیرابه 
دظاماجتماعیرابهه بریزی،مرجببروزبیسازمادیاجتماعیخراهدشود.ایونشورای 
ممکناستترییراتفناوراده،جمعیتشناختی،یافرهنگویباشود.رویکوریبویسوازمادی
بینیکنندۀپیامودهایترییوربورایدظواموبورایافوراییاخولدظواماسوت.

اجتماعی،پی
بیسازمادیاجتماعیبرایافرای،فشارروادیایکایمیکندکهخری،مرجوببویسوازمادی

شخصیتیمیشری.اینرویکری،میتراددبرایدظامدیزپیامدهایسهگادهاییاشوتهباشود.
دخست،ممکناستترییریردظامروییهد؛یوم،دظاممیتراددیروضعیتیپایداربهکار
خریایامهیهد(یعنی،بیسازمادیوجرییاری،ولیدظامکماکا بهفعالیتهایخریایامه
مییهد)؛سرم،دظامممکناستمختلشری(یعنی،بیسازمادی،چنا ویرادگراستکوه
دظامرامتالشیمیکند)(رابینگتنوواینبرگ .)50-58،0318،

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

ازاینرو،باترجوهبوهتوأثیرعرامولوشورای پدیدآوردوده،بسترسواز،ومداخلوهگوریر
بیتفاوتیاجتماعی،میترا اینپدیدهرادتیکۀرویکریبیسازمادیاجتماعییادست .
باترجهبهوضعیتاقتصوایی،فرهنگوی،سیاسوی،واجتمواعیایوالم،مسوائلیچور 
مهاجرتافسارگسیختهبهمراکزشهریووبهویوهبهمرکزاستا وویریویهۀاخیر،گسوترک
ووکهدرخبرخویازآ هواچور خریکشوی،افسوریگی،
هایاجتماعی 

بیدظمیهاوآسیب
ووداکارآمدیدهایهایاولیهوثادریوهوووکه

دزاع،و...بسیارباالترازمیادگینکشرریاست
اددووعقوبمادودگیتواریخیاسوتا و
شده،یچاردابسامادیشده 


هایادکام
برپایۀپووه
گرفتارشد یرچرخۀترسعهدیافتگی،داکارآمدبری رسادههایمحلییرتورویجفرهنوگ
هایزیایجمعیتیووکهسببعدمشکلگیریجمعیتیباثبواتیر

شهروددی،وجابهجایی

هایمختلفشدهاستوووسیطرۀفرهنوگروسوتاییوتوداومسواختارهای


مناطقومحله
قرمیوطایفهای(ملکشاهیوکمربیگی،)080-085،0315،همچنین،عراملوشرای 
ییگرمرتب بامسئلۀبیتفاوتیاجتماعیهمادندافراتابآوریساکنا ،مسئرلیتگریوزی
سوواکنا ،کوواه اعتمووای،مشووارکتوپیردوودهایاجتموواعی،فرسووای امیووداجتموواعی،
کاالییشد رواب اجتماعی،دابرابرییرترزی فرصتویرآمد،فریگراییافراطویورواج

ازپی شرای آدرمیکرامیترا دامبریکهایناستا را
پدیدۀتضایطبقاتیوگسترکبی  
روکریهادد.برایناساس،میترا گفوت،ایونشورای ،بیوادگر


سازمادیاجتماعیروبه
بابی
تسل وچیرگیرویکریبیسازمادیاجتماعییراستا ایالماست .
هایادکامشدهبامشوارکتکننودگا وبررسویمقرلوههوایشورایطیو

تحلیلمصاحبه
سوازمادیاجتمواعیروبوهرو

ایبهدامبی
تعاملی،بیادگرایناستکهجامعۀایالمبامسئله 
شدهاستواینعراملوشرای ،بازتاببیسازمادیاجتماعیحاک براستا ایالماست .
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منابع 
امیرشیرزای،درگس(.)0313بررسیعراملمرثربربیتفاوتیاجتماعی:مرریمطالعوهشوهروددا 04سواابوه
باالیشهریزفرا(پایا دامهکارشناسیارشدجامعهشناسی).یادشگاهشهیدچمرا اهراز،یادشکدهعلرم
اجتماعیواقتصای،ایرا  .
بازرگا ،علی(.)0310مقدمهای بر روش تحقیق کیفی و آمیخته (چاپ سوم).تهرا :دشرییدار .
شناختیبیتفواوتیاجتمواعیشوهروددا زریونیشوتفارس(پایا داموه


جامعه
بریزی،عقیل(.)0313تبیین
کارشناسیارشدرشتهجامعهشناسی).یادشگاهتربیتمعل ،یادشکدهعلرمادسادی،ایرا  .

بشیریه ،حسین(.)0378بیتفاوتی اجتماعی .ماهنامه ایران فردا.00-05،)00(8،
چلبی ،مسعری(.)0375جامعهشناسی نظم (چاپ اول) .تهرا  :دشر دی .
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یایخراهتهرادی،لیال(.)0314مطالعه جامعهشناختی عوامل مؤثر بر بیتفاوتی اجتمااعی در باید دانوااویان:
مرریمطالعهیادشکریا یادشگاهآزایشهرتهرا (پایا دامهکارشناسیارشدرشتهجامعهشناسی).یادشگاه
پیامدررتهرا ،واحدپردد .
یاداییفری ،حسن؛و اسالمی ،آذر(.)0311کاربرد استراتژی پژوهوی نظریه دادهبنیاد در عمل؛ ساخت نظریه
بیتفاوتی سازمانی (چاپ اول).تهرا :ادتشارات یادشگاه امام صایق(ع) .
یالور،علی(.)0341روششناسی کیفی .فصلنامه راهبرد .317-381،)0(04،
رابینگتن،ارا؛وواینبرگ،مارتین(.)0318رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتمااعی(متورج :
رحمتاللهصدیقسروستادی؛چاپهفت ).تهرا :ادتشاراتیادشگاهتهرا .
زارعیودد،لیال(.)0315بررسی میزان بیتفاوتی اجتماعی و عوامل موثر بر آن:مطالعوهمورریییادشوکریا 
یادشگاهحکی سبزواری(پایا دامهکارشناسیارشودرشوتهپوووه علورماجتمواعی).یادشوگاهحکوی 
سبزواری،یادشکدهایبیاتوعلرمادسادی .
زیمل،گئررگ(.)0378کالنوهر و حیات ذهنی(مترج :یرسفاباذری).نوریه نامه علوم اجتماعی،)5(3،
 .53-55
(چواپبیسوتویوم).تهورا :

ستریه ،هدایتالله(.)0318آسیبشناسی اجتماعی؛جامعهشناسای انحرافاات
ادتشارات آوایدرر .
شهابسامادی،محسن(.)0315مطالعه تطبیقی بیتفاوتی اجتماعی در میان دانواویان دانوگاههای اصفهان
و یزد با تأکید بر سرمایه اجتماعی(پایا دامهکارشناسیارشدرشتهپووهشگریاجتماعی).یادشگاهیوزی،
پرییسعلرمادسادیواجتماعی .

صداقتیفری،مکتبی(.)0318بیتفاوتی اجتمااعی:معناکواوی،بنیوا دظوریوسوببشناسوی(چواپیوم).
اصفها :بهتاپووه  .
صفاریا ،محسن؛ایهمی،عبدالرضا؛ومرایی،علی(.)0311شاناخت رابطاه باید فردیرایای و محرومیات
نسبی با بی تفاوتی اجتماعی :مرریمطالعه:جرادا شهرکرمادشاه.فصلنامه مطالعات فرهنگ  -ارتباطات،
.855-847،40
صفایی،صفیاله؛واالدی،طاهره(.)0314بررسی بیتفاوتی اجتماعی در کمک به دیگران:مرریمطالعه:شهر

همدا  ،چهارمید کنفرانس بید المللی پژوهش های نوید درحوزه علوم تربیتی و روانوناسی و مطالعاات
اجتماعی ایران.
طالبپرر،اکبر؛وایازی،سیدعلیدقی(.)0314تأثیر زیارت موهدالرضا (علیهالسالم) بر کااهش بایتفااوتی
اللوهالعظمیبروجوریی.فصالنامه فرهناگ
اجتماعی دانواویان:مطالعهمرریییادشکریا یادشگاهآیت 
رضوی .03-78،)83(5،
ظهیریدیا،مصطفی؛گالبی،فاطموه؛وهودایتابرریوق،رحوی (.)0310شناساایی عوامال ماوثر بیتفااوتی
اجتماعی در بید دانواویان دانوگاه محقق اردبیلی .فصلنامه تغییارات اجتمااعی -فرهنگای،)05(08،
 .45-080
علمدار،فاطمه السایات؛جورایییگادوه،محمدرضوا؛ورحموادی،جبوار(.)0317فرایناد خلاق بایتفااوتی
اجتماعی در بافت تعاملی ایرانیاان.فصالنامه بررسای مساائل اجتمااعی ایاران.055-011،)0(1،

علیادسبشربیادی،سیدابراهی ؛ومحسنیتبریزی،علیرضا(.)0315پژوهوی درباره بیتفاوتی اجتمااعی در
ایران:مرریپووه ،فرهنگیا منطقه0480استا آذربایکا شرقی.سومید کنفرانس جهانی روانوناسی و
علوم تربیتی ،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم،باهمکاریمشترکمرسسهآمرزکعالیعالموه
خریی،یادشگاهزرقا -واحدپووه یاد پووها ،تاریخهمای ،شیراز،ایرا  .
ُ
علیادسبشربیادی،سیدابراهی (.)0315بیتفاوتی اجتماعی (چاپاوا).تبریز:ادتشاراتادس .
عنبری،مرسی؛وغالمیا ،سارا(.)0315تبیید جامعهشناختی عوامل مرتبط با بیتفاوتی اجتماعی.فصالنامه
بررسی مسائل اجتماعی ایران.033-051،)8(7،
غفاری،غالمرضا؛وجرایییگاده،محمدرضا(.)0315پیمایش ملی وضعیت اجتماعی ،فرهنگای و اخال ای
جامعه ایران؛ یزارش استان ایالم ،شورای اجتماعی کوور.تهرا :یفترطرحهوایملویوزارتفرهنوگو
ارشایاسالمی .
فراستخراه،مقصری( .)0315روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریاۀ برپایاه :گرادودیتئورری
(چاپیوم).تهرا :دشرآگاه .
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فلیک،یر(.)0343درآمدی بر پاژوهشهاای کیفای در علاوم انساانی(مترجموا :عبدالرسوراجمشویدیا ،
سیدعلیسیایتورضاعلیدرروزی؛چاپاوا)ق :سماءقل  .
فرالییووا ،احمد( .)0310بررساای رابطااه بیااد میاازان بیگانگاای اجتماعای و بایتفاوتای اجتماعاای در
بیاد دانوااویان دانواگاه آزاد اساالمی واحاد مواهد.فصالنامه جامعاهشناسای مطالعاات جواناان5،
( .085-000،)07
فیضاللهی،علی؛وکمربیگی،خلیل(.)0314بررسای و تحلیال جامعاهشاناختی آسایبهاای اجتمااعی و
فرهنگی در استان ایالم (طرحمطالعاتی).یادشگاهایالم .
قاضیزایه،هرراما ؛وکیا پرر،مسعری(.)0310بررسی میزان بیتفاوتی اجتماعی در بید دانواویان:مورری
مطالعه،یادشگاهاصفها .فصلنامهپژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعی .51-74،)0(0،
).ارتباطیینداریوبیتفاوتیاجتماعییرشهر

قائمی،فاطمه؛باللی،اسماعیل؛وقدسی،علیمحمد(0310

همدا .فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی همدان .11-005،)3(8،

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

121

دوره  ،41شماره 3
پاییز 4111
پیاپی55

کرسرا،جا یبلیر(.)0318روشهای تحقیق کمی ،کیفی و آمیختاه(متورج :یاسوا اللوهپرراشورف،زینوب
طرالبیوزیبادرری؛چاپاوا).ایالم:ادتشاراتیادشگاهایالم .
گار،تدرابرت(.)0344چرا انسانها شورش میکنناد (متورج :علویمرشودیزایه؛چواپسورم).تهورا :
پووهشکدهمطالعاتراهبریی .
مکیدی،امیر(.)0310بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با بیتفااوتی اجتمااعی در باید دانوااویان
دانوگاه کردستان و دانوگاه پیام نور مرکز سنندج در سال ( 0931پایا دامهکارشناسیارشدرشتهجامعه-
شناسی).یادشگاهپیامدررتهرا ،یادشکدهعلرماجتماعیواقتصایی .
محسنیتبریزی،علیرضا(.)0340آسیب شناسی اجتماعی جوانان :بررسی انزوای ارزشی (بیگانگی فرهنگی) و
موارکت فرهنگی در محیطهای دانواویی کوور.تهرا :مؤسسهپووه وبردامهریزیآمرزکعالی .
محسنیتبریزی،علیرضا؛وصداقتیفری،مکتبی(.)0311پژوهوی درباره بیتفاوتی اجتماعی در ایران(مورری
پووه :شهروددا تهرادی)،فصلنامهجامعهشناسیکاربریی .0-88،)03(88،
محمدپرر،احمد(.)0341فراروش (چاپاوا).تهرا :ادتشاراتجامعهشناسا  .
محمدپرر،احمد(.)0311روش تحقیق کیفی ضد روش  0و ( 2چاپاوا).تهرا :جامعهشناسا  .
مرایی،علی؛وصفاریا ،محسن(.)0314بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بیتفااوتی :ماورد مطالعاه شاهر
کرمانواه.فصلنامه جامعهشناسی ا تصادی و توسعه .054-041،)0(4،
مرتن ،رابرت(.)0375موکالت اجتماعی و نظریههای جامعهشناسی(متورج :دورین پورالیی؛چواپاوا).
تهرا :ادتشارات امیرکبیر .

معصرمی،حسن(.)0315بیتفاوتی و انواع آن در ایران (چاپ اول).بکنرری:آذرینمهر .
ملکشاهی،ماهمنیر؛وکمربیگی،خلیل(.)0315بررسی علل و ابعاد شکلییری نزاع و درییریهای بید فاردی
در ایالم و تاثیر آن بر امنیت عمومی (طرح مطالعاتی).ایالم،یادشگاهایالم .
میرزاپرری،جابر(.)0315بیتفاوتی اجتماعی در ایران(چاپاوا).ق :زمزمهدایت .
دبری،عبدالحسین؛دراح،عبدالرضا؛وامیرشیرزای،درگس(.)0313بررسی عوامل مؤثر بار بیتفااوتی اجتمااعی:
مرریمطالعهشهروددا 04ساابهباالیشهریزفرا.ماله جامعهشناسی ایران .038-050،)3(05،
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