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تاریخ دریافت99/2/10 :
تاریخ پذیرش99/5/28 :

چكﻴده
بی تفاوتی اجتماعی حکایت کننده نوعی بی توجهی و بی قیدی در افراد نسبت به قوانین،
هنجارها ،حوادث و اتفاقات اجتماعی ،سیاسی و  . . .در جامعه است که از سوی عمدة
اندیشمندان حوزه های مختلف مطالعاتی نکوهش شده و با قاطعیت محکوم گردیده است.
پژوهش حاضر که با هدف ارتباط بین گرایش به هویت ملی با بی تفاوتی اجتماعی در بین
شهروندان شهر بوشهر می باشد ،از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی ،از نظر وسعت پهنانگر،
از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است .روش تحقیق در این پژوهش روش
حاضر ،تمامی افراد  18سال به باالی شهر بوشهر است که تعداد آنها بر اساس آخرین آمار در
حدود  150هزار نفر می باشد و  384نفر از آنان بر اساس فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه
انتخاب شده اند.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین گرایش به هویت ملی( )P= -0/35و تمامی ابعاد آن
یعنی هویت تاریخی ( ،)P= -0/26هویت دینی ( ،)P= -0/41هویت فرهنگی (،)P= -0/30
هویت سیاسی ( ،)P= -0/40هویت سرزمینی ( )P=-0/33با میزان بی تفاوتی اجتماعی در بین
شهروندان شهر بوشهر ارتباط منفی و معکوس و معنادار وجود دارد .بنابراین تمامی فرضیه های
پژوهش تأیید می شوند .همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری ) (Smart PLSنیز
نشان می دهد که دینداری بر بی تفاوتی اجتماعی تاثیر متوسط داشته ( )-0/53و متغیر دینداری
در مجموع  0/28از واریانس متغیر بی تفاوتی اجتماعی را تبیین می کند.
کلیدواژگان :بی تفاوتی اجتماعی ،هویت ،هویت ملی ،شهر بوشهر.

 1دانشجوی دکتری جامعه شناسی،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران mosadegh.k@gmail.com
 2استادیار گروه جامعه شناسی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران (نویسنده مسئول)
Jafarinia.reza@yahoo.com
 3استادیار گروه معارف اسالمی  ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران
B_Gorgin65@yahoo.com
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پیمایش ،و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد .جامعه آماری پژوهش
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ﻣﻘدﻣﻪ و بﻴﺎن ﻣسئﻠﻪ

بیتفاوتی اجتماعی یکی از عناصر نامطلوب فرهنگ مدرن است که با تأکید بیش از
حد بر ترجیحات شخصی و منافع فردگرایانه در زندگی شهری معاصر نموده یافته و
همچون مانعی در ایجاد و برقراری ارتباطات مثبت اجتماعی و نیز افزایش مشارکت
شهروندان در امور اجتماعی قرار گرفته ،به تضعیف یا حتی توقف فرایند توسعه ملی
منجر میشود (مسعودنیا .)152 :1380 ،در واقع بی تفاوتی اجتماعی حکایت کننده ی
نوعی بی توجهی و بی قیدی در افراد نسبت به قوانین ،هنجارها ،حوادث و اتفاقات
اجتماعی ،سیاسی و  . . .در جامعه است که از سوی عمدة اندیشمندان حوزه های
مختلف مطالعاتی (اخالق اجتماعی ،علوم اجتماعی ،روانشناسی اجتماعی ،جامعه شناسی
شهری ،ارتباطات و مردم شناسی اجتماعی و ،)...نکوهش شده و با قاطعیت محکوم
گردیده است (سیدرنجبر و دیگران.)35 :1396 ،
رسالت جامعهشناسی بررسی علمی مسائل و مشکالت اجتماعی و ارائه راه حل برای
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل ﺳوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم(ﭘﻴﺎﭘﻲ  ،)12زﻣستﺎن1399

مرتفع کردن آنهاست .این رسالت در مورد جامعه ایران که اصطالحاً دوران گذار از
سنت به مدرنیته را طی میکند و ورود عناصر متنوع فرهنگ مدرن به ایجاد تغییرات
بنیادین در ابعاد مادی و غیرمادی فرهنگ آن منجر شده است ،از اهمیت بیشتری
برخوردار است .دامنه و عمق تغییرات مذکور تا حدی زیاد است که برخی اندیشمندان
و جامعهشناسان ایرانی از وجود نوعی شرایط آنومیک یا نابسامان اجتماعی در کشور
سخن گفتهاند (محسنی و صداقتیفرد .)1 :1390 ،یعنی وضعیتی که طبق نظر دورکیم،
هنجارهای اجتماعی و دستورالعملهای اخالقی قبلی از کارایی الزم در هدایت کردن
رفتار اجتماعی برخوردار نیستند و هنوز با هنجارهای کارآمد جدیدی جایگزین نشدهاند.
طبیعی است که در چنین شرایطی روابط اجتماعی دچار آسیب میشوند و بیتفاوتی
اجتماعی به عنوان یکی از مصادیق آن خودنمایی میکند .همانطور که محسنی و
صداقتیفرد بیان میکنند بیتفاوتی اجتماعی« ،بیانگر بیاحساسی ،بدبینی ،بیمیلی و به
عبارت بهتر نوعی افسردگی اجتماعی است» (محسنی و صداقتیفرد.)2 :1390،
مشارکت اجتماعی ،متضمن انواع کنشهای فردی و جمعی در جهت دخالت در
تعیین سرنوشت خود و جامعه ،و تأثیرگذاری بر فرایندهای گوناگون در حوزة امور
عمومی است و بیتفاوتی همگانی نسبت به این امر ،نشانگر انسان و جامعهای است که
یا با مسألهای اجتماعی مواجه است یا تکامل و توسعه الزم را نیافته است .انسان به
مقتضای اجتماعی بودن خود و پیوندجویی در گروههای اجتماعی ،بدون حضور فعال
در عرصههای مختلف اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره ،جایگاه و مسئولیت و کارکرد
خود را نمییابد.

برخی از جامعهشناسان عواملی همچون رشد صنعت و تکنولوژی ،توسعۀ ارتباطات
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اجتماعی ،افزایش افسار گسیختۀ جمعیت ،حرکات وسیع جمعیتی ،گسترش فرهنگ
شهرنشینی ،مجاورت فرهنگها و خرده فرهنگهای متفاوت ،رشد ارتباطات موزاییکی،
عقالیی شدن رفتار انسان ،گسترش منطق خشک محاسبهگری ،فردگرایی ،ضعف نهادها
و اعتقادات مذهبی ،سکوالریسم ،و از بین رفتن هویتهای گروهی و محلی را از جمله
عوامل مؤثر بر بروز این پدیده برشمرده و معتقدند جوامع امروزی دورهای از بحران در
روابط انسانی را پشت سر میگذارند .به نظر ایشان ،همانطور که مشارکت وسیع
شهروندان در قلمروهای مختلف زندگی اجتماعی شرط مهم توسعه اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی است ،پس عدم مشارکت شهروندان و شیوع بیتفاوتی نیز یک عامل قوی در
توسعه نیافتگی است (مسعودنیا.)152-153 :1380 ،
عوامل گوناگونی بر بی تفاوتی اجتماعی تأثیرگذار است که از جمله آنها گرایش
های هویتی به ویژه گرایش به هویت ملی می باشد .در چند دهه گذشته موضوع هویت
در ابعاد فردی و جمعی آن به شدت مورد توجه صاحبنظران حوزه های علوم انسانی و
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اجتماعی قرار گرفته شده است (داوید و بارتال .)354 :2009 ،1ایجاد هویتی عام در میان
گروه ها و قشرهای گوناگون از موضوعات مهمی است که نظام های سیاسی در جوامع
گون اگون با آن مواجه هستند .نبود چنین حس هویتی تبعات فراوانی به همراه دارد
(آلموند 2و دیگران .) 19 :2000 ،چرا که هویت جمعی عام به ویژه در سطح ملی مهم
ترین بعد هویت اجتماعی و فراگیرترین و مشروع ترین سطح هویت در تمام نظام های
اجتماعی است؛ زیرا هویت ملی در حوزه فرهنگ ،سیاست و حتی اقتصاد ،نقشی تعیین
کننده دارد (قادرزاده و قادرزاده .)171 :1393 ،هویت ملی باالترین و فراگیرترین و در
حین حال مشروع ترین سطح هویت در تمامی نظام های اجتماعی جدا از گرایش های
ایدئولوژیکی می باشد (حاجیانی.)197:1379 ،
هویت ملی یکی از مولفه های بنیادی شکل گیری و بقاء جامعه ملی و اصلی ترین
حلقه ارتباطی با هویت عام قومی است که می تواند مجموعه ای از گرایش ها و نگرش
های مثبت را نسبت به عوامل و عناصر و الگوهای هویت بخش و یکپارچه ساز در
سطح یک کشور ،به عنوان یک واحد سیاسی به وجود آورد (شیخاوندی.)197 :1380 ،

. David & Bar-Tal
. Almond
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هویت ملی در حکم نرم افزاری است که برای رسیدن به وفاق اجتماعی و انسجام
عام از میان تمایز یافتگی های درون جامعه ،ساخته و پرداخته شده است .هویت ملی در
همه حوزه های فرهنگ ،سیاست ،اجتماع و حتی اقتصاد نقش تعیین کننده دارد و
بنابراین بر بسیاری از مؤلفه های زندگی اجتماعی افراد تأثیرگذار است .مهم ترین
کارکرد هویت ،ایجاد همبستگی و همانندی و پرهز از بی تفاوتی است (احمدلو و
افروغ ) 13 :1381 ،و هرچه همبستگی در میان ملتی بیشتر باشد ،قدرت سیاسی و چانه
زنی آن کشور در سطح ملی و فراملی بیشتر می شود .هویت ملی با بهره گیری از
ظرفیت های نمادین زبان ،دین ،تاریخ و منافع مشترک ،وفاق اجتماعی و همبستگی ملی
را تقویت می کند و موجب آگاهی ملی و جهت دهی به زندگی اجتماعی می شود
(زهیری )72 :1384 ،و تمامیت ارضی کشور را حفظ می کند و زمینه توسعه ملی و
مشارکت مردمی می گردد (احمدی.)90 :1386 ،
بنابراین با توجه به توضیحات داده شده بررسی عوامل مرتبط با احساس عدالت

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل ﺳوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم(ﭘﻴﺎﭘﻲ  ،)12زﻣستﺎن1399

اجتماعی مسئله ای اساسی است و در این راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این
سؤال اصلی می باشد که آیا بین گرایش به هویت ملی و بی تفاوتی اجتماعی در بین
شهروندان شهر بوشهر ارتباط وجود دارد؟
اما انجام پژوهش حاضر در شهر بوشهر مسئله ای اساسی و مهم است .شهر تاریخی
و با قدمت بوشهر به عنوان یکی از استراتژیک و مهم ترین ترین مناطق کشور محل
سکونت اقوام و طوایف مختلف با گرایش های هویتی متفاوتی است و عالوه بر افراد
بومی تعداد زیادی مهاجر نیز در این شهر زندگی می کنند و از پتانسیل بسیار مناسبی
برای توسعه اقتصادی و اجتماعی برخوردار است ،که الزمه این امر مشارکت هرچه
بیشتر مردم در این شهر می باشد .لذا به منظور نیل به این هدف الزم است که زمینه
های بی تفاوتی در این شهر کاهش پیدا کرده و به نوعی حس مشارکت و فعالیت های
مختلف به مردم القا گردد تا به ویژه در شرایط فعلی زمینه گسترش پدیده ای مانند بی
تفاوتی اجتماعی که بیانگر بی احساسی ،بدبینی ،بی میلی و به عبارت بهتر نوعی
افسردگی اجتماعی است و در شهری مانند بوشهر که دارای پتانسیل های فراوان به ویژه
اقتصادی می باشد فراهم نگردد.
در این عرصه البته تحقیقات جامعی در داخل ایران و همچنین در خارج از ایران
صورت گرفته است .برای نمونه به دو نمونه اشاره میشود.
رادمان ( )1396پژوهشی را با عنوان «بررسی تاثیر بی تفاوتی اجتماعی جوانان و
رابطه ی آن با گسست اجتماعی -فرهنگی (مطالعه پیمایشی جوانان شهر بوکان)» به

انجام رساند .این تحقیق از نوع پیمایشی است که طی آن با  400نفر از را با عنوان
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«بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بی تفاوتی اجتماعی مورد مطالعه شهروندان باالی
 15سال شهر اردبیل» به انجام رساندند .جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل تمامی
شهروندان  15تا  64سال شهر اردبیل می باشد و حجم نمونه کوکران تعداد ( )380نفر
تعیین شدند .یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای مستقل پژوهش و
بی تفاوتی اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد .عالوه بر این با توجه به
نتایجی که در رگرسیون چند متغیره این پژوهش بدست آمد این است که در بین
متغیرهای مستقل ،متغیر مشارکت اجتماعی با ضریب ( )231/0-و بعد از آن متغیرهای
اعتماد اجتماعی و شبکه اجتماعی به ترتیب با ضریب ( )177/0-و ( )171/0-بیشترین
تاثیر را بر متغیر بیتفاوتی اجتماعی داشته اند.
محسنی تبریزی و صداقتی ( )1390و پژوهشی را با عنوان «پژوهشی درباره بی
تفاوتی اجتماعی در ایران (مورد پژوهش :شهروندان تهرانی)» به انجام رساندند .یافته ها
نشان دادند که میان متغیرهای قومیت ،شغل ،و تحصیالت از صفات زمینه ای تفاوت
بررﺳﻲ ارتبﺎط بﻴن گرایش بﻪ ﻫویت ﻣﻠﻲ و بﻲ تفﺎوتﻲ اﺟتﻤﺎﻋﻲ در بﻴن ﺷهروندان ﺷهر بوﺷهر

وجود دارد و بین تمامی متغیرهای مستقل اصلی ،یعنی؛ بی هنجاری (آنومی) ،اعتماد
اجتماعی ،اثربخشی اجتماعی ،رضایت اجتماعی ،محرومیت نسبی ،فردگرایی ،تحلیل
هزینه-پاداش ،و التزام مدنی با بی تفاوتی اجتماعی رابطه معنی داری بدست آمد.
در عرصه بین المللی نیز هافمن و دود )2017( 1ضمن تحقیقی با عنوان «مذهب،
جنسیت و مشارکت در آفریقا که در زمینه بررسی ارتباط نگرش مذهبی (اسالم و
مسیحیت) با میزان بی تفاوتی سیاسی و اجتماعی سه کشور نیجریه ،اوگاندا و سنگال» به
عمل آوردند ،با نمونه ای متشکل از  3600آزمودنی به این نتیجه رسیدند که افراد دارای
جهت گیری مذهبی از نظر شناختی در حد باالیی قرار دارند و دین و مذهب تأثیر قابل
مالحظه ای در کنش سیاسی و اجتماعی این افراد می گذارد .همچنین طبق یافته ها ،هر
دو مذهب اسالم و مسیحیت افراد را به مشارکت در امور اجتماعی فرا می خواند اما
مشارکت در بین افراد مسلمان بیشتر از افراد مسیحی بوده است.
المیزجاجی )2011( 2در پژوهشی در کشور عربستان سعودی به «بررسی رابطه میان
بوروکراسی و شهروندان» در جامعه مذکور میپردازد و بیتفاوتی عمومی را به عنوان
مانعی در جهت برنامههای توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد .این پژوهش بر
روی نمونهای  446نفری بهصورت تصادفی از مردم شهر جده انجام شد و در پایان
فرضیه وجود بی تفاوتی عمومی در شهروندان این کشور تأیید شد .محقق در پایان سعی
. Hoffman & Dowd
. Al. Mizjaji
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کرده است پیشنهادهای پژوهش را بهصورت راهبردهایی در جهت کاهش بیتفاوتی در
این جامعه مطرح سا زد .عربستان سعودی به عنوان ثروتمندترین کشور در جهان سوم،
انواع خدمات عمومی در سطوح فردی و اجتماعی را به شهروندان عرضه میکند؛
بیمارستان رایگان ،مدارس ،دانشگاهها ،بزرگراهها و غیره .بیتفاوتی شهروندان به طور
کلی ،واقعیتی است که به عنوان مانعی در راه تمام تالشهای عرضهشده به وسیله نظام
اداری و دولتی برای توسعه در این کشور عمل کرده است .در واقع یکی از مهمترین
مسائل پیش رو در توسعه اجتماعی ،اقتصادی و آموزشی مزبور ،بیتفاوتی عمومی ذکر
شده است که در این پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است.
ﻣبﺎنﻲ نظری
 -2 – 1نظریﻪ ﻫﺎی ﻫویت ﻣﻠﻲ

امیلدورکیم 1پس از تقسیم جوامع به ابتدایی ساده و صنعتی پیچیده موضوع پیدایش
تقسیم کار و رواج تخصص و رشد هویت فردی را مطرح مینماید و در کنار این
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل ﺳوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم(ﭘﻴﺎﭘﻲ  ،)12زﻣستﺎن1399

پدیده ها از پیدایش نوعی همبستگی که وی آن را همبستگی ارگانیکی در مقابل
همبستگی مکانیکی یاد میکند .این نوع همبستگی در نظر وی موجب نوعی یگانگی
اجتماعی ناشی از تفاوت پذیری است .وی در البالی این نوع یگانگی به وجود آمده ،به
دنبال یک نوع وفاق اخالقی است ،وفاقی که فرد را نسبت به جامعه یا دولت وفادار
سازد (عالقهبند41 :1372 ،؛ به نقل از صباغ و شالفروش شتربانی .)73-74 :1389 ،لذا
در چنین جامعهای سطح هویت جمعی اعتالء مییابد.
ماکسوبر 2در تیپولوژی جریان سلطه و اقتدار در طول تاریخ جوامع ،پس از بیان
ویژگی های دوره کاریزماتیک و سنتی و عقالنی و سازمان اجتماعی متناسب با آن ،از سه
نوع شخصیت اجتماعی :فرهمند ،فرهیخته و خبره یا متخصص که با سه نوع اقتدار
موصوف قابل انطباقاند بحث مینماید .وی پس از مقایسه این دو جامعه به رشد
عقالنیت ابزاری و کنشهای عقالنی مبتنی بر ضوابط عام و اعتالی سطح هویت جمعی
اشاره میکند .وبر ویژگی منحصر به فرد دنیای نوین را رشد فزایندهی عقالنیت به
خصوص عقالنیت ابزاری میداند که به تبع آن هویتها نیز اعتال مییابند و از حالت
سنتی و عاطفی به هویتهای عقالیی تبدیل میشود(عبداللهی.)123 :1375 ،
کاستلز 3هویت سرچشمه معنا و تجربه برای مردم است [ ]...اصطالح هویت در
صورتی که سخن از کنشگران اجتماعی باشد ،عبارت است از فرایند معناسازی بر اساس
. Emile Durkheim
. Max Weber
3
. Castells
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معنائی دیگر اولویت داده میشوند .هویت منبع معنا برای خود کنشگران است و بهدست
خود آنها از رهگذر فرایند فردیت بخشیدن ،ساخته میشود .با این حال ممکن است
هویت ها از نهادهای مسلط نیز ناشی شوند ،اما حتی در این صورت نیز فقط هنگامی
هویت خواهند بود که کنشگران اجتماعی آنها را درونی کنند و معنای آن را حول این
درونی سازی بیافرینند (کاستلز.)22-23 : 1380،
کاستلز معتقد است که ساختن اجتماعی هویت همواره در بستر روابط قدرت
صورت می پذیرد و بین سه صورت و منشأ هویت تمایز قائل می شود :هویت
مشروعیت بخش ،هویت مقاومت ،هویت برنامه دار (کاستلز.)22-23 :1380 ،
از نظر گیبرنا 1هویت ملی عبارتست از ویژگی هایی که ابعاد پنج گانۀ ملت در هر
جامعه ی خاص به خود می گیرد .مثالً ،بعد روانشناختی مخصوص یک ملت ،فرهنگ و
آداب و رسوم متمایز از فرهنگ ملل دیگر ،سرزمین و قلمرو مخصوص یک ملت و نظام
سیاسی و اتفاقات تاریخی یک ملت که هویت ملی آن ملت را تشکیل می دهند (گیبرنا،
بررﺳﻲ ارتبﺎط بﻴن گرایش بﻪ ﻫویت ﻣﻠﻲ و بﻲ تفﺎوتﻲ اﺟتﻤﺎﻋﻲ در بﻴن ﺷهروندان ﺷهر بوﺷهر

.)81 :1378
به نظر گیدنز 2هویت عبارت است از خود آنطوری که شخص از خودش تعریف
می کند .انسان از طریق کنش متقابل با دیگران است که هویتش را ایجاد میکند و در
جریان زندگی پیوسته آن را تغییر میدهد؛ هویت امر پایداری نیست ،بلکه یک پدیدهی
پویا و سیال و همواره در حال ایجاد شدنوعوض شدن میباشد (گیدنز)81 :1385 ،؛ وی
میگوید «نیروی اساسی اغلب کنشها (در جامعه جدید) مجموعهای ناآگاهانه برای
کسب احساس اعتماد در کنش متقابل با دیگران است» به اعتقاد او ،یکی از نیروهای
پراکنده و موتور حرکتی کنش نیاز به رسیدن به امنیت هستی شناختی(یا حس
اعتماد)است .چون انسانها میل دارند در روابط اجتماعی از میزان اضطراب خود بکاهند،
این فرایند ناآگاهانه قبل از مکانیزم زبانآموزی و آگاهی قطعی بوجود میآید و منشأ
ارتباطات انسانی است و به همین دلیل سیال و پویاست (ایمان و کیذقان.)87 :1382 ،
گیدنز در تحلیل خود از هویت ملی ،به پدیده جهانی شدن می پردازد و معتقد است
که وی جهانی شدن به اضمحالل فرهنگ های بومی و قومی نمی انجامد بلکه برعکس
به دلیل کاهش قدرت دولت های ملی و کنترل آنها بر فرهنگ های محلی ،هویت های
فرهنگی محلی و بومی جدیدی شکل می گیرد .گیدنز گفته است که گاهی برای نشان
. guibernau
. Anthony Giddens
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دادن هویت خاصی ،بدن و اعمال خود را جوری تنظیم می کنیم و کنشهایی انجام می-
دهیم که تفسیر آنها در نظر دیگران ،آن طوری که ما میخواهیم باشد .در دنیای مدرن،
این رفتارها و کنشها تحت تأثیر محیطی است که در آن قرار میگیریم و باید این
آمادگی را داشته باشیم که رفتار و کنشهای خود را با محیط سازگار کنیم (گیدنز،
.)145-144 :1385
بوردیو 1با نقد دیدگاه های تقلیلگرایانه ،کنش یا کردار انسان را با ترکیبی از عوامل
سطح خرد و کالن تبیین میکند .وی ،در سطح کالن به ساختارها یا حوزههای تعامالتی
اشاره دارد که هرکس بر حسب میزان سرمایه کلی (مجموع دو نوع سرمایه اقتصادی و
فرهنگی) و بر اساس ساختار سرمایه (برحسب وزن نسبی انواع مختلف سرمایه
اقتصادی و فرهنگی که در مجموع کل دارایی دارد) ،در میدان اجتماعی توزیع و جایگاه
و پایگاه اجتماعی پیدا میکند و در جوار کسانی جای میگیرد که از لحاظ سرمایه کلی
با او مشابه هستند .افراد دارای پایگاه مشابه و تعامالت مشترک از عادتواره و الگوی

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل ﺳوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم(ﭘﻴﺎﭘﻲ  ،)12زﻣستﺎن1399

کنشی نسبتاً همسو و هماهنگی برخوردارند .بوردیو ،در خالل بحث از عادت واره و
تفکیک و تقسیمبندی آن به عادتواره فردی و طبقهای ،موضوع هویت فردی و جمعی
(مانند هویت ملی) را نیز مورد توجه قرار داده است .عادتواره فردی ،از فردیت
ارگانیک و ادراکات بالفصل شخص و هویت فردی جدایی ناپذیر است و عادتواره
طبقهای که از موقعیت اجتماعی -اقتصادی و جایگاه عامالن اجتماعی در ساختارها
ومیدانهای تعامالتی نشأت میگیرد ،هویتهای جمعی مشترک را پدید میآورد.
عادتواره طبقهای ،در سبک زندگی افراد متعلق به گروه ها و طبقات مختلف به گونهای
نمود مییابد که از سائقه غذایی تا سالیق زیباییشناختی و نگرشهای سیاسی آنها را
جهت میبخشد (بوردیو ،1984 ،به نقل ازعبدالهی و قادرزاده.)7 :1388 ،
تاجفل 2هویت را عبارت از یک «خود» مفهومی ناشی از عضویت درون گروهی در
یگ گروه اجتماعی همراه با احساسات ،ارزشها و تماسهای عاطفی با دیگر اعضا که
این احساس باعث تعلق فرد به گروه شده و هم چنین موجب میشود که خود را در
دستهبندی های اجتماعی وابسته به گروه خود ،معرفی کند .بر طبق دیدگاه تاجفل آن
بخشی از هویت ما که نشأت گرفته از گروهی است که به آن تعلق داریم (درون گروه)
و به وسیله مقایسه و ترجیح افراد گروه خود نسبت به کسانی که در خارج از گروه
هستند (برون گروه) شکل میگیرد .در مواقعی که هویت فرد رضایت بخش نیست ،افراد
سعی خواهند کرد که یا گروه فعلی خود را ترک کرده و به گروه دیگری که در وضعیت
. Pierre Bourdieu
. Tajfl
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کنند(چلبی .)226 :1375 ،در واقع «خود» نسبت به محیط واکنش نشان میدهد ،در یک
وضعیت ممکن است که ملیت در درجه اول اهمیت باشد اما در وضعیت دیگر ممکن
است قومیت یا نژاد مورد توجه باشد یا در وضعیت دیگر دین مطرح باشد .بنابراین
مفهوم «خود» از این هویتها شکل میگیرد و همواره متناسب با شرایط و موقعیتها
تغییر مییابد (صباغ و شالفروش شتربانی.)77 - 78 :1389 ،
ریچارد جنکینز 1معتقد است هویت دستاوردی عملی ،یعنی یک فرایند است که
میتوان آن را با به کار گرفتن کنش متقابل درونی و برونی فهم کرد .از نظر جنکینز
هویتهای اولیه مانند  -خویشتنی ،انسان بودن ،جنسیت ،خویشاوندی و قومیت و-......
در قیاس با سایر هویتهای جمعی از استحکام بیشتری برخوردار هستند ،همچنین گروه
خویشاوندی منبعی آشکار برای هویت کنشگر اجتماعی است که از استحکام باالیی
برخوردار است و انسان را از روحیه مشارکت جویی برخوردار می کند .زمان و مکان
نیز به عنوان منابع ساخته شدن هویت در صحنهی اجتماع دارای اهمیّت کانونی هستند،
بررﺳﻲ ارتبﺎط بﻴن گرایش بﻪ ﻫویت ﻣﻠﻲ و بﻲ تفﺎوتﻲ اﺟتﻤﺎﻋﻲ در بﻴن ﺷهروندان ﺷهر بوﺷهر

چرا که شناسایی یک چیز به معنای آن است که آن را در زمان و مکان جای دهیم.
نهادها به عنوان الگوهای جاافتاده عمل و همچنین سازمانها به عنوان نمود رده بندی-
های اجتماعی ،از جمله حیطههای مهمی هستند که در چارچوب آنها تعیین هویت
اهمیت پیدا میکند .هویتهای اجتماعی توسط اشخاص کسب و مطالبه میشوند و در
چارچوب مناسبتهای قدرت به آنها تخصیص داده می شوند (جنکینز-42 : 1391 ،
.)36
جنکینز معتقد است که اعتماد بنیادین ،نقش مهمی در نحوه تشکیل هویت افراد
داشته و به آنان امکان می دهد تا در رویارویی با رویدادهای ناگوار زندگی اجتماعی ،با
تکیه بر شاخص اعتماد به نفس – که آن هم از اعتماد بنیادی سرچشمه می گیرد –
امیدواری و شهامت خود را حفظ کرده و به نوعی از امنیت وجودی و خوش بینی و
اعتماد نسبت به دیگران دست یابند (جنکینز.)40-44 : 1391 ،
 .2 – 2نظریﻪ ﻫﺎی بﻲ تفﺎوتﻲ اﺟتﻤﺎﻋﻲ

مارکس در توجیه بی تفاوتی اجتماعی از بیگانگی بحث می کند .از نظر مارکس
بیگانگی به وضعی اطالق میشود که در آن انسانها تحت چیرگی نیروهای خود
آفریدهشان قرار میگیرند و این نیروها همچون قدرتهای بیگانه در برابرشان میایستند.
بهنظر مارکس ،نهادهای عمدهی جامعۀ سرمایهداری از دین گرفته تا اقتصاد سیاسی
. Richard Jenkins
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همگی دچار از خودبیگانگی شدهاند .انسانها برای بقای خود نیازمند همکاری هستند
ولی در نظام سرمایهداری همکاری طبیعی خرد شده است و انسانها نسبت به هم
غریبهاند ولی مجبورند کنار یکدیگر کار کنند ،نتایج این بیگانگی ،پوچی ،بیاهمیتی،
بیاعتمادی ،و در نهایت انواع آسیبهای اجتماعی از سطوح کم و بیش ساده به شکل
افسردگی تا سطوح عمیق ارتکاب به جرمهای سنگین و جنایت است بنابراین میتوان
بیتفاوتی را از نتایج نهایی بیگانگی مد نظر مارکس دانست (توسلی.)25 :1382 ،
از نظر وبر دستاوردهای دردناک نظام سرمایهداری همان «قفس آهنینی» است که به
رشد روزافزون نهیلیستها ،پانکها ،ژولیدگان وهیپیها و سرانجام انواع صورتهای
انزوای اجتماعی منجر میشود (توسلی.)31 :1382 ،
از دیدگاه او دیوانساالری (بوروکراسی) نگرش بیگانه و انسانیت زدایی شدهای را
بهوجود می آورد که به گفته وبر در جهت حذف عشق ،نفرت و همه عناصر صرفاً
شخصی ،غیرعقالنی و عاطفی که از محاسبه میگریزند عمل میکند .وی معتقد بود افراد

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل ﺳوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم(ﭘﻴﺎﭘﻲ  ،)12زﻣستﺎن1399

در این نظام به چرخدندههای کوچک ماشین تبدیل میشوند و حس فردیت ،خالقیت،
آزادی خود را از دست میدهند و این از یک منظر نوعی بیتفاوتی را در جامعه تداعی
میکند (نبوی و دیگران.)140 :1393 ،
بی تفاوتی که جرج لوکاچ از آن یاد میکند نیز ناظر بر حیات غیرانسانی و شیء
وارهای است که بر صفات انسانی مستولی میشود .او نیز سرمایهداری حاکم را مسبب
چنین وضعیتی قلمداد کرده و آن را بخش مهمی از مصادیق بیگانگی میدانست .وی بی
تفاوتی را درقالب احساس فتور ،تنهایی و پوچی معرفی میکند (محسنی تبریزی:1370 ،
.)37
به نظر ساسول ،هر چقدر افراد از نظر میزان احساس عدم اثربخشی و نداشتن هویت
در سطح باالیی باشند ،در این صورت زمینه برای بسترسازی بیگانگی افراد و بیتفاوتی
نسبت به مسائل اجتماعی فراهم خواهد آمد (ساسول.)102-101 :2003 ،1
ملوین سیمن کوشیده ضمن ارائه تعریفی از مفهوم بیگانگی و مشخص نمودن
تیپولوژی آن انواع تظاهرات رفتار بیگانه گونه را در پنج نوع قابل تمیز که بهنظر وی
رایجترین و متداول ترین صور کاربرد مفهومی است نشان دهد :الف) احساس بیقدرتی؛
ب) احساس بیمعنای یا بیمحتوایی؛ ج) احساس بیهنجاری ؛ د) احساس انزوای
اجتماعی و ه) احساس تنفر یا تنفر از خویشتن (یزدان پناه ،لیال.)112 :1386 ،
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بیتأثیری عمل خویش و یا تصور این باور که رفتار او قادر به تحقق و تعیین نتایج مورد
انتظار نبوده و وی را به هدفی که کنش او را بر اساس آن تجهیز گردیده است ،رهنمون
نیست .سیمن معتقد است که این مفهوم از بیگانگی بیش از صور دیگر آن در ادبیات
معاصر کاربرد دارد (محسنی تبریزی.)144 :1381 ،
احساس بیمعنایی :این مؤلفه بیگانگی ،با الهام از دیدگاه پژوهشی آدا فینیفتر و
ملوین سیمن به این صورت تعریف شده است که :بیمعنایی در افراد ،نوعی بیگانگی
است که فرد یا افراد دچار نوعی ابهام و شک و دودلی شده و قادر نیستند نتایج و
پیامدهای رفتار خود و دیگران را پیشبینی کنند .به عبارتی تردید در اینکه در مورد
معیارهای مطرح در سطح جامعه ،به چه چیزی اعتقاد داشته و یا اعتقاد نداشته باشند
(فینیفتر.)390 :1970 ،1
احساس بیهنجاری :به عقیده سیمن ،احساس بیهنجاری ،چون احساس بیقدرتی
و بی معنایی ،وضعیتی فکری و ذهنی است که در آن ،فرد این احتمال را به حد مفرطی
بررﺳﻲ ارتبﺎط بﻴن گرایش بﻪ ﻫویت ﻣﻠﻲ و بﻲ تفﺎوتﻲ اﺟتﻤﺎﻋﻲ در بﻴن ﺷهروندان ﺷهر بوﺷهر

بر خود مفروض و متصور میدارد که تنها کنشهایی فرد را به حوزههای هدف نزدیک
میسازند که مورد تأیید جامعه نیستند (محسنی تبریزی .)145 :1381 ،گسترش چنین
وضعی سبب میشود که هنجارهای اجتماعی که سلوک فردی را نظم میبخشند،
درهم شکسته شده یا تأکید خود را به عنوان قاعده رفتار از دست بدهند .لذا فرد در
شرایطی قرار می گیرد که به درون خویش پناه برده و بدبینانه همه پیوندهای اجتماعی را
نفی میکند .همراه با این وضعیت ،اعتماد اجتماعی که الزمه آن وجود ضمانتهای
هنجاری متقابل میباشد کاهش یافته و افراد مشارکت کمتری در روابط اجتماعی
خواهند داشت زیرا احتمال مورد استثمار قرار گرفتن توسط دیگران هر لحظه وجود
دارد در چنین شرایطی تعهدات افراد کاهش یافته و احساس بی اعتنایی و بی
عالقگی نسبت به مشارکت های اجتماعی -سیاسی در افراد افزایش مییابد (نبوی و
دیگران.)141 :1393 ،
احساس انزوای اجتماعی :واقعیتی فکری است که در آن فرد عدم تعلق و وابستگی
و انفصال تامه ای را با ارزشهای مرسوم جامعه احساس میکند .در این حالت ،فرد
همچنین دارای اعتقاد و باور نازلی نسبت به سازوکار ارزشگذاری و نظام پاداش
اجتماعی نیز هست و خود را با هر آنچه که از نظر جامعه معتبر و ارزشمند است
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همعقیده و همسو نمیبیند .معهذا ،احساس انزوای اجتماعی از نظر سیمن به مفهوم
قابلیت سازگاری فرد با زمینه اجتماعی خویش نیست بلکه مبین انفکاک فکری فرد از
استانداردهای فرهنگی است.
سیمن نیز در تعریف انزوای اجتماعی چنین میگوید :انزوای اجتماعی احساسی
تلقی میشود که فرد با زمینههای اجتماعی خویش سازگاری نداشته و از ارزشها و
اهداف مطرح در جامعه منفک میباشد.
لرنر انسانها را بر مبنای بر مبنای گرایش به سه دسته تقسیم میکند :سنتی ،در حال
انتقال و نوگرا .سپس متذکر میشود که این انسان نوگراست که بهمیزان باالیی
مشارکت جو است .از نظر او انسان نوگرا برخوردار از سواد ،شهرنشینی ،وسایل ارتباط
جمعی ،همدلی ،طرز فکر و دید جهانی و نه محلی ،مشارکت جویی و بینش غیرزاهدانه
است(ازکیا و غفاری.)40-42 :1387 ،

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل ﺳوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم(ﭘﻴﺎﭘﻲ  ،)12زﻣستﺎن1399

چﺎرچوب نظری ﭘﮋوﻫش

دورکیم پس از تقسیم جوامع به ابتدایی ساده و صنعتی پیچیده موضوع پیدایش
تقسیم کار و رواج تخصص و رشد هویت فردی را مطرح مینماید و در کنار این
پدیده ها از پیدایش نوعی همبستگی که وی آن را همبستگی ارگانیکی در مقابل
همبستگی مکانیکی یاد میکند .این نوع همبستگی در نظر وی موجب نوعی یگانگی
اجتماعی ناشی از تفاوت پذیری است .وی در البالی این نوع یگانگی به وجود آمده ،به
دنبال یک نوع وفاق اخالقی است ،وفاقی که فرد را نسبت به جامعه یا دولت وفادار
سازد (عالقهبند41 :1372 ،؛ به نقل از صباغ و شالفروش شتربانی :1389 ،به نظر گیدنز
هویت امر پایداری نیست ،بلکه یک پدیدهی پویا و سیال و همواره در حال ایجاد
شدنوعوض شدن میباشد (گیدنز)81 :1385 ،؛ وی میگوید «نیروی اساسی اغلب
کنشها (در جامعه جدید) مجموعهای ناآگاهانه برای کسب احساس اعتماد در کنش
متقابل با دیگران است» به اعتقاد او ،یکی از نیروهای پراکنده و موتور حرکتی کنش نیاز
به ر سیدن به امنیت هستی شناختی(یا حس اعتماد)است .چون انسانها میل دارند در
روابط اجتماعی از میزان اضطراب خود بکاهند ،این فرایند ناآگاهانه قبل از مکانیزم زبان
آموزی و آگاهی قطعی بوجود می آید و منشأ ارتباطات انسانی است و به همین دلیل
سیال و پویاست (ایمان و کیذقان.)87 :1382 ،

به نظر ساسول ،هر چقدر افراد از نظر میزان احساس عدم اثربخشی و نداشتن هویت
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در سطح باالیی باشند ،در این صورت زمینه برای بسترسازی بیگانگی افراد و بیتفاوتی
نسبت به مسائل اجتماعی فراهم خواهد آمد (ساسول.)102-101 :2003 ،1
ریچارد جنکینز معتقد است هویت دستاوردی عملی ،یعنی یک فرایند است که می-
توان آن را با به کار گرفتن کنشمتقابل درونی و برونی فهم کرد .از نظر جنکینز هویت-
های اولیه مانند  -خویشتنی ،انسان بودن ،جنسیت ،خویشاوندی و قومیت و -......در
قیاس با سایر هویتهای جمعی از استحکام بیشتری برخوردار هستند ،همچنین گروه
خویشاوندی منبعی آشکار برای هویت کنشگر اجتماعی است که از استحکام باالیی
برخوردار است و انسان را از روحیه مشارکت جویی برخوردار می کند .زمان و مکان
نیز به عنوان منابع ساخته شدن هویت در صحنهی اجتماع دارای اهمیّت کانونی هستند،
چرا که شناسایی یک چیز به معنای آن است که آن را در زمان و مکان جای دهیم
(جنکینز.)36-42 : 1391 ،
بنابراین از نظریه های دورکیم ،گیدنز ،ساسول و جنکینز این فرضیه اصلی استخراج
بررﺳﻲ ارتبﺎط بﻴن گرایش بﻪ ﻫویت ﻣﻠﻲ و بﻲ تفﺎوتﻲ اﺟتﻤﺎﻋﻲ در بﻴن ﺷهروندان ﺷهر بوﺷهر

می گردد که:
بین گرایش به هویت ملی و بی تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان ارتباط وجود
دارد.
ﻓرضﻴﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫش

فرضیه اصلی
 بین گرایش به هویت ملی و بی تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان ارتباط وجوددارد.
فرضیه های فرعی
 بین هویت تاریخی و بی تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان ارتباط وجود دارد. بین هویت سرزمینی و بی تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان ارتباط وجود دارد. بین هویت دینی و بی تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان ارتباط وجود دارد. -بین هویت فرهنگی و بی تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان ارتباط وجود دارد.
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هویت تاریخی
بعد احساسی

هویت سرزمینی

بعد شناختی

ی تفاو ی

گرایش به

اجت ا ی

هوی ملی
هویت فرهنگی

بعد رفتاری
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل ﺳوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم(ﭘﻴﺎﭘﻲ  ،)12زﻣستﺎن1399

هویت دینی

هویت سیاسی
مدل نظری پژوهش

روش تحقیق

پژوهش حاضر که با هدف بررسی رابطه بین گرایش به هویت ملیو بی تفاوتی
اجتماعی در شهر بوشهر می باشد ،از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی ،از نظر
وسعت پهنانگر ،از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی می باشد.
تحقیق حاضر بر اساس نوع داده های جمع آوری و تحلیل شده ،تحقیقی کمی است
و از لحاظ نوع برخورد با مسأله مورد بررسی و ورود به آن مطالعه ای میدانی است.
تکنیک مورد استفاده در این پژوهش پیمایش می باشد .در مطالعه میدانی ،برای جمع
آوری اطالعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .پیش از آغاز پیمایش،
پرسشنامه ی ابتدایی مورد آزمون اولیه قرار گرفت و با استفاده از نتایج به دست آمده،
نقایص موجود برطرف و پرسشنامه نهایی تنظیم شد.
جامعه آماری پژوهش حاضر ،شهروندان  18سال به باالی شهر بوشهر می باشد .بر
طبق سرشماری سال  1395جمعیت شهر بوشهر  223504نفر می باشد و جمعیت
شهروندان  18سال به باالی آن به عنوان جامعه آماری پژوهش حاضر حدود  150هزار

نفر است .از آنجا که به طور طبیعی امکان مطالعه دیدگاه های تمامی ساکنان وجود
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نداشت از شیوه ی نمونه گیری برای تبیین نظریات افراد مورد مطالعه استفاده شده است
و بر اساس فورمول کوکران تعدادی از افراد ( 384نفر) که معرف جامعه آماری
تشخیص داده شدند به عنوان نمونه انتخاب و مطالعه شده است.
t 2 pq
d2
=n
1  t 2 pq 
1 +  2 − 1
N d

d = 0 / 05

Q = 0/5

N = 150000 t = 1 / 96 P = 0 / 5

)(1 / 96)2  (0 / 5)(0 / 5
(0 / 05)2
= 384
1  (1 / 96)  (0 / 5)(0 / 5) 

− 1

150000

1+

روش نمونه گیری در این پژوهش شیوه نمونه گیری دو مرحله ای با استفاده از
نمونه گیری خوشه ای و سپس نمونه گیری تصادفی ساده می باشد .پس از گردآوری
داده ها تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSو  Smart PLSانجام
گردید و در این رابطه برای آزمون فرضیات ،تست های آماری متناسب با هر فرضیه
بکار گرفته شد.
در این رابطه جهت اطمینان از اعتبار الزم به مشاوره و بهره گیری از نظرات اساتید و
کارشناسان مربوطه و همچنین از آزمون آلفای کرونباخ جهت پایایی پرسشنامه اقدام شده
است و بر اساس ضریب آلفا ضریب پایایی تمامی متغیرها باالتر از  0/7می باشد.

جدول  .1پایایی پرسشنامه نهایی بر اساس ضریب آلفای کرون باخ
متغیر

شاخص

ضریب آلفا
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0/811
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بی تفاوتی
اجت اعی
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0/752

هویت فرهنگی

0/801

هویت دینی

0/765

هویت سیاسی

0/733

بعد احساسی

0/825

بعد شناختی

0/814

بعد رفتاری

0/755

تﻌریف ﻣفهوﻣﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻲ ﻣتغﻴرﻫﺎ
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گرایش به هوی

ملی

تعریف مفهومی « :هویت ملی نوعی احساس پایبندی ،دلبستگی و تعهد به اجتماع
ملی است که موجب وحدت و انسجام جامعه است و بخشی از هویت فرد را تشکیل
می دهد (رزازی فر.)106 :1379 ،
تعریف عملیاتی :در پژوهش حاضر هویت ملی با شاخص های هویت سیاسی،
هویت سرزمینی ،هویت فرهنگی ،هویت تاریخی و هویت دینی مورد بررسی قرار گرفته
شده است.
بی تفاوتی اجت اعی
تعریف مفهومی :بی تفاوتی اجتماعی در تعریف مفهومی ،وضعیتی است که طی آن،
افراد به واسطۀ عدم اتصال ذهنی(شناختی) و عینی(کنشی) با جامعه(همنوعان ،نهادها و
ساختارهای اجتماعی) ،با بی عالقگی و بی اعتنایی به واقعیت های پیرامون از انجام
مشارکت اجتماعی -سیاسی ،مسئولیت های اجتماعی ،فعالیت های دگرخواهانه و
درگیری فعال و مدنی در مسائل اجتماعی پرهیز می کنند (فرهادی استکی.)44 :1395 ،
تعریف عملیاتی :در پژوهش حاضر بی تفاوتی اجتماعی با شاخص های بعد
احساسی ،بعد شناختی و بعد رفتاری مورد بررسی قرار گرفته شده است.

یﺎﻓتﻪ ﻫﺎ

 -7 – 1آﻣﺎر توصﻴفﻲ
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نتایج فراوانی متغیر جنس نشان میدهد که  57/72درصد افراد مورد مطالعه زن و
 44/28درصد دیگر را مرد تشکیل دادهاند.
نتایج فراوانی متغیر وضعیت تأهل نشان میدهد که  57/03درصد افراد مورد مطالعه
متأهل و  42/97درصد دیگر مجرد می باشند.
نتایج فراوانی متغیر تحصیالت نشان می دهد که  11/71درصد پاسخگویان دارای
سطح تحصیالت زیر دیپلم 19/79،درصد دارای سطح تحصیالت دیپلم 22/66 ،درصد
دارای سطح تحصیالت کاردانی 32/30 ،درصد دارای سطح تحصیالت کارشناسی و
 13/54درصد دیگر دارای سطح تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر هستند.
همچنین نتایج فراوانی متغیر سن نشان می دهد که  0/16پاسخگویان  18تا  20سال،
 0/21پاسخگویان  25تا  29سال 0/21 ،پاسخگویان  30تا  35سال 0/15 ،پاسخگویان
 35تا  40سال 0/16 ،پاسخگویان  40تا  49سال 0/8 ،پاسخگویان  50تا  60سال و 0/3

جدول  .2توزیع پاسخگویان بر حسب هوی
م لفه های گرایش به

خیلی کم

هوی ملی

فراوانی

کم

درصد فراوانی

ملی و ابعاد آن

متوس
درصد فراوانی

زیاد
درصد فراوانی

خیلی زیاد
درصد فراوانی

درصد

میانگی

هوی تاریخی

19

4/94

25

6/52

130

33/85

100

26/05

110

28/64

3/66

هوی فرهنگی

29

7/55

20

5/21

163

42/45

90

23/43

82

21/35

3/42

هوی سیاسی

42

10/94

79

20/57

164

42/71

69

17/96

30

7/81

2/92

هوی دینی

26

6/77

42

10/93

90

23/44

165

42/97

60

15/62

3/49

هوی سرز ینی

37

9/63

36

9/38

95

24/74

156

40/62

60

15/63

3/43
3/38

میزان کل هوی ملی

جدول شماره  2مربوط به متغیر هویت ملی و مؤلفههای آن ،نشان میدهد که در
میان مؤلفه های هویت ملی بیشترین میانگین مربوط به هویت تاریخی ( )3/66و کمترین
میانگین مربوط به هویت سیاسی ( )2/92می باشد .میانگین هویت فرهنگی (،)3/42
هویت دینی ( )3/49و هویت سرزمینی ( )3/43و میانگین کلی هویت ملی نیز ()3/38

می باشد که میزان آن باالتر از متوسط است.
جدول  .3توزیع پاسخگویان بر حسب بی تفاوتی اجت اعی و ابعاد آن

بررﺳﻲ ارتبﺎط بﻴن گرایش بﻪ ﻫویت ﻣﻠﻲ و بﻲ تفﺎوتﻲ اﺟتﻤﺎﻋﻲ در بﻴن ﺷهروندان ﺷهر بوﺷهر

پاسخگویان  60سال به باال هستند
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خیلی کم

م لفه های ی تفاو ی

متوس

کم

خیلی زیاد

زیاد

اجت ا ی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

بعد احساسی

42

10/94

79

20/57

174

45/31

69

17/96

20

5/21

2/86

بعد شناخ ی

57

14/84

44

11/46

122

31/77

141

36/72

20

5/20

3/06

بعد رفتاری

27

7/03

44

11/46

122

31/77

141

36/72

50

13/02

3/37
3/09

یزان کل

جدول شماره  3مربوط به متغیر بی تفاوتی اجتماعی و مؤلفههای آن ،نشان میدهد
که در میان مؤلفه های بی تفاوتی اجتماعی بیشترین میانگین مربوط به بعد رفتاری
( )3/37و کمترین میانگین مربوط به بعد احساسی ( )2/86می باشد .میانگین بعد
شناختی ( )3/06و میانگین کلی بی تفاوتی اجتماعی نیز ( )3/09می باشد که میزان آن در
حد متوسط است.
 -7 – 2آﻣﺎر اﺳتﻨبﺎطﻲ

 -7 – 2 – 1بررسی وضعی

نرمال توزیع داده ها

برای استفاده از آزمونهای پارامتریک ،پیش شرطهایی وجود دارد که عبارتند از:
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل ﺳوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم(ﭘﻴﺎﭘﻲ  ،)12زﻣستﺎن1399

میانگی

شرط نرمال بودن داده ها .جهت بررسی نرمال بودن عاملها از آزمون تک نمونهای
کلموگروف ـ اسمیرنف به قرار زیر استفاده می شود.
دادهها از توزیع نرمال برخوردارند Ho:
دادهها از توزیع نرمال برخوردار نیستند H1:
جدول  .4آزمون کل وگروف ـ اس یرنوف برای تعیی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
خرده مقیاسها

هوی

هوی

هوی

هوی

هوی

شاخص ها

تاریخی

فرهنگی

سیاسی

دینی

سرزمینی

تعداد

384

384

384

384

384

مقادیر کل وگروف-

2/42

2/33

3/28

3/69

بی
تفاوتی
اجت اعی

اس ینرف
سطح معناداری (دو
دامنه)

0/080

2/15
0/17

0/090

0/093

0/14

384
2/71
0/21

با توجه به جدول شماره  4میتوان نتیجه گرفت که چون مقادیر سطح معناداری کلیه
متغیرهای پژوهش بیشتر از  0/05می باشند پس می توان گفت که این عامل نرمال بودن

توزیع دادهها را میرساند و میتوان در تحلیل فرضیههای پژوهش ،آزمونهای پارامتریک
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را بکار گرفت.
 -7 – 2 – 2آزﻣون ﻓرضﻴﻪ ﻫﺎ

 بین گرایش به هویت ملی و ابعاد مختلف آن (هویت تاریخی ،هویت فرهنگی،هویت سیاسی ،هویت دینی و هویت سرزمینی) با بی تفاوتی اجتماعی شهروندان ارتباط
وجود دارد.
جهت بررسی فرضیه های پژوهش مبنی بر ارتباط بین گرایش به هویت ملی (هویت
تاریخی ،هویت فرهنگی ،هویت سیاسی ،هویت دینی و هویت سرزمینی) با بی تفاوتی
اجتماعی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .یافته ها به شرح جدول
زیر می باشد.
یافته ها حاکی از آن است که بین تمامی ابعاد گرایش به هویت ملی و همچنین
میزان کل آن با بی تفاوتی اجتماعی از دیدگاه شهروندان شهر بوشهر رابطه منفی و
معکوس و معنادار وجود دارد .در این میان رابطه بین هویت دینی و احساس عدالت
احساس عدالت اجتماعی دارای کمترین ضریب همبستگی ( )P= -0/26می باشند.
همچنین رابطه بین بعد هویت فرهنگی ( ،)P= -0/30هویت سرزمینی ()P = -0/33
و هویت سیاسی ( )P= -0/40با بی تفاوتی اجتماعی از دیدگاه شهروندان شهر بوشهر
دارای ضریب همبستگی منفی و معنادار می باشد .بنابراین میتوان استدالل کرد که هر
چه میزان گرایش به هویت ملی ( )P= -0/35و ابعاد آن بیشتر شود میزان بی تفاوتی
اجتماعی کمتر می شود و تمامی فرضیه های پژوهش حاضر تأیید می شوند.
 -7 – 2 – 3ﻣدل ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﺎختﺎری )(Smart PLS

به منظور تعیین شدت و جهت بررسی تأثیر ابعاد مختلف گرایش به هویت ملی بر
بی تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر از یک مدل معادله ساختاری بهره
گرفته شده است .در این پژوهش با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری به
آزمون مدل های معادله ساختاری پژوهش پرداخته می شود .رویکرد در این قسمت،
رویکرد دو مرحله ای است .بدین معنی که پس از تدوین مدل نظری پژوهش الزم است
تا به بحث برآورد مدل یا به عبارتی دیگر برآورد پارامترهای آزاد در مدل و تحلیل
شاخص های جزئی و کلی مدل پرداخت تا مشخص شود که آیا داده های تجربی در
مجموع حمایت کنندهی مدل نظری تدوین شده هستند یا خیر.
مدلسازی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات ( )PLSبرخالف روش
کواریانس محور (نرم افزارهایی نظیر  LISREL ،AMOSو  )EQSفاقد شاخصهای

بررﺳﻲ ارتبﺎط بﻴن گرایش بﻪ ﻫویت ﻣﻠﻲ و بﻲ تفﺎوتﻲ اﺟتﻤﺎﻋﻲ در بﻴن ﺷهروندان ﺷهر بوﺷهر

اجتماعی ( )P= -0/41دارای بیشترین ضریب همبستگی و رابطه بین هویت تاریخی و
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برازش مدل مبتنی بر کای دو جهت بررسی میزان مطابقت مدل نظری با دادههای
گردآوری شده میباشد ،این امر به ماهیت پیشبین محور  PLSبستگی دارد .بنابراین
شاخصهای برازش که به همراه این رویکرد توسعه یافتهاند مربوط به بررسی کفایت
مدل در پیشبینی متغیرهای وابسته میشوند؛ مانند شاخصهای افزونگی 1و حشو 2یا
شاخص  GOFمیباشد .در واقع این شاخصها نشان میدهند که برای مدل اندازهگیری
معرفها تا چه حد توانائی پیشبینی سازه زیربنایی خود را دارند و برای مدل ساختاری،
متغیرهای برونزا تا چه حد و با چه کیفیتی توانائی پیشبینی متغیرهای درونزا مدل را
دارند.
برآوردهای مربوط به شاخص های ارزیابی کلیت مدل ساختاری و پارامترهای اصلی
این مدل (اثر متغیر گرایش به هویت ملی بر بی تفاوتی اجتماعی) در شکل و جداول زیر

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل ﺳوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم(ﭘﻴﺎﭘﻲ  ،)12زﻣستﺎن1399

گزارش شده است:

شکل  :1مدل معادله ساختاری اثر گرایش به هوی

جدول  .4برآورد شاخص های ارزیابی کلی

ملی بر بی تفاوتی اجت اعی

مدل معادله ساختاری

شاخص

GOF

SRMR

NFI

مقدار

0/81

0/083

0/91

. Communality

1

. Redundancy

2
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شاخص های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری در مجموع بیانگر این است که داده
ها مدل نظری پژوهش را حمایت می کنند ،به عبارت دیگر برازش داده ها به مدل برقرار
است و شاخص ها داللت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند.

جدول  .5برآورد اثر متغیر گرایش به هوی
متغیر مستقل

مسیر

متغیر وابسته

ملی بر بی تفاوتی اجت اعی

ضریب

ضریب اثر

تعیی
<---

ا

ا

0/238

0/488

مقدار

سطح

ب رانی

معناداری

½

0/001

م

مقادیر برآورد شده در جدول باال بیانگر این است )1 :متغیر گرایش به هویت ملی در
مجموع  -0/53از واریانس متغیر بی تفاوتی اجتماعی را تبیین می کند ،با مدنظر قرار
دادن مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار در حد متوسط ()0/28
برآورد می شود ،به عبارت دیگر متغیر گرایش به هویت ملی در ابعاد مختلف در حد
متغیر گرایش به هویت ملی بر بی تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر به
لحاظ آماری معنادار است .بنابراین فرضیه ی کلی پژوهش مبنی بر اینکه متغیر گرایش به
هویت ملی بر متغیر بی تفاوتی اجتماعی تأثیر دارد ،تأیید می شود .با توجه به مقدار
ضریب تأثیر می توان گفت اثر متغیر گرایش به هویت ملی بر متغیر بی تفاوتی اجتماعی
منفی ،معکوس و در حد متوسط برآورد می شود ،به این معنا که افزایش میزان گرایش به
هویت ملی می تواند در حد متوسط منجر به کاهش بی تفاوتی اجتماعی در بین
شهروندان شهر بوشهر گردد.
نتﻴجﻪ گﻴری

همان طور که ذکر شد بی تفاوتی اجتماعی در تعریف مفهومی ،وضعیتی است که
طی آن ،افراد به واسطۀ عدم اتصال ذهنی(شناختی) و عینی(کنشی) با جامعه(همنوعان،
نهادها و ساختارهای اجتماعی) ،با بی عالقگی و بی اعتنایی به واقعیت های پیرامون از
انجام مشارکت اجتماعی -سیاسی ،مسئولیت های اجتماعی ،فعالیت های دگرخواهانه و
درگیری فعال و مدنی در مسائل اجتماعی پرهیز می کنند.
با توجه به اهمیت بحث از ارتباط بین گرایش به هویت ملی با بی تفاوتی اجتماعی
در بین شهروندان شهر بوشهر در پژوهش حاضر که در میان  384نفر از شهروندان 18
سال به باالی شهر بوشهر به عنوان حجم نمونه به انجام رسید ،به بررسی ارتباط بین
ارتباط بین گرایش به هویت ملی با ابعاد هویت تاریخی ،هویت فرهنگی ،هویت

بررﺳﻲ ارتبﺎط بﻴن گرایش بﻪ ﻫویت ﻣﻠﻲ و بﻲ تفﺎوتﻲ اﺟتﻤﺎﻋﻲ در بﻴن ﺷهروندان ﺷهر بوﺷهر

متوسط توان تبیین واریانس متغیر بی تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان را دارد )2 .اثر
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سیاسی ،هویت دینی و هویت سرزمینی به عنوان متغیر مستقل و بی تفاوتی اجتماعی به
عنوان متغیر وابسته پرداخته شد.
یافته ها حاکی از آن است که بین تمامی ابعاد گرایش به هویت ملی و همچنین
میزان کل آن با بی تفاوتی اجتماعی از دیدگاه شهروندان شهر بوشهر رابطه منفی و
معکوس و معنادار وجود دارد .در این میان رابطه بین هویت دینی و احساس عدالت
اجتماعی ( )P= -0/41دارای بیشترین ضریب همبستگی و رابطه بین هویت تاریخی و
احساس عدالت اجتماعی دارای کمترین ضریب همبستگی ( )P= -0/26می باشند.
همچنین رابطه بین بعد هویت فرهنگی ( ،)P= -0/30هویت سرزمینی ()P = -0/33
و هویت سیاسی ( )P= -0/40با بی تفاوتی اجتماعی از دیدگاه شهروندان شهر بوشهر
دارای ضریب همبستگی منفی و معنادار می باشد .بنابراین میتوان استدالل کرد که هر
چه میزان گرایش به هویت ملی ( )P= -0/35و ابعاد آن بیشتر شود میزان بی تفاوتی
اجتماعی کمتر می شود و تمامی فرضیه های پژوهش حاضر تأیید می شوند.
نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری  Smart PLSنیز نشان می دهد که گرایش به
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هویت ملی بر بی تفاوتی اجتماعی تاثیر متوسط داشته ( )-0/53و متغیر دینداری در
مجموع  0/28از واریانس متغیر بی تفاوتی اجتماعی را تبیین می کند.
یافته های پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط بین گرایش به هویت ملی و بی تفاوتی
اجتماعی با یافته های پژوهش های رادمان ( ،)1396نجفی تیرتاشی و نجفی تیرتاشی
( )1396و عنبری و غالمیان ( )1395همخوانی دارند .آنها در پژوهش های خود همانند
پژوهش حاضر به ارتباط بین گرایش به هویت ملی و بی تفاوتی اجتماعی پردند .یافته
های پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط بین گرایش به هویت ملی و بی تفاوتی اجتماعی با
تئوری های دورکیم ،گیدنز ،ساسول و جنکینز همخوانی دارد.
بنابراین مشاهده می شود که هویت ملی در شهر بوشهر یکی از منابع مهم کاهش بی
تفاوتی اجتماعی است و با افزایش هویت ملی در ابعاد مختلف میزان مشارکت افزایش
پیدا می کند .مسئله ای که باید مسئوالن و دست اندرکاران در شهر بوشهر مورد توجه
قرار دهند .با توجه به اینکه در شهر بوشهر اقوام مختلفی زندگی می کنند ،بنابراین
داشتن هویت مشترک می توان به مانند یک زبان مشترک ایجاد کننده ی اعتماد ،انسجام
و مشارکت در میان مردم باشد و در نتیجه بی تفاوت را کاهش دهد.
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