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 چکیده

ای در این  تفاوتی اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و مطالعات گسترده موضوع بی 0891در آمریکا از اواسط دهۀ 

های آن مورد بررسی قرار گرفته است.  مدپیا باره انجام شد، اما در ایران به تازگی به این موضوع توجه شده و علل و

شدت نیازمند یاری  آید که فرد به های اضطراری پیش می های شهر( موقعیت ویژه زندگی به( های امروز در زندگی

رسد افراد به این نیاز توجه چندانی ندارند. این پژوهش بارویکرد کیفی  های اخیر، به نظر می دیگران است. در سال

تفاوتی مصاحبه و  نفر از مناطق مختلف تهران دربارۀ موضوع بی 01شده و طی آن با  نایی انجامو روش نظریۀ مب

تفاوتی اجتماعی، از خالل این مصاحبه استخراج شده است و مشخص شد که نبود احساس  علل و نتایج بی

تفاوتی اجتماعی وتنهایی  های فراوان شخصی، تأمین نشدن نیازهای اوّلیه و... . ازعلل بی مسئولیت، ترس، درگیری

 وهرج و مرج از عواقب آن هستند. 

 تفاوتی اجتماعی، تعهد اجتماعی، آنومی، نظریۀ مبنایی.  بی واژگان کلیدی:
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 مقدمه و طرح مسئله

ای و ارائه واستفاده از نتایج آن از ضروریات جوامع  های هر جامعه بررسی مسائل و آسیب

شناسان  با نگرش علمی، حدود یک قرن است که توجه جامعهگوناگون است. توجه به این مقوله 

های اساسی آنان بوده است؛ چراکه حل نشدن مسائل  را به خود جلب کرده و از دلمشغولی

شود.  پوساند و باعث فروپاشی آن می توجهی به آنها جامعه را از درون می اجتماعی و بی

اند.  مسائل کوچک و بزرگ جامعه جویی برای مسئوالن هر جامعه، موظف به توجه و چاره

از « امنیت»برند.  هایی مانند سرقت، اعتیاد، فقر، قتل و... امنیت اجتماعی را از بین می آسیب

ها به رفع  های انسان است که در صورت تضعیف آن، انسان ترین نیاز ترین و اساسی ضروری

تعهد »ارتقا نخواهد یافت.  رسند و در نتیجه، سطح فرهنگ و تفکر جامعه نیازهای باالتر نمی

رسند، اما از آنجا که  از مواردی است که افراد در صورت رفع نیازبه امنیت به آن می« اجتماعی

علتی نیستند تعهد اجتماعی در اثر وجود عوامل دیگری نیز از میان  های اجتماعی تک پدیده

موجب پدید « د اجتماعیتعه»رود که یکی از آنها آنومیک بودن جامعه است. از بین رفتن  می

 نامیم.  می 0«تفاوتی اجتماعی بی»شود که آن را  آمدن وضعیتی می

دهد که در اثر  زنگ خطری است که خبراز نوعی بیماری می «تفاوتی اجتماعی بی»

تفاوتی، هم علت است و هم  آید. بی وجود می عاطفگی و... به میلی، بدبینی، بی احساسی، بی بی

هایی که  مانند نزاع و قتل»پیوندد  از وقایع ناخوشایندی که به وقوع میمعلول. علت بسیاری 

گذار بودن،  و معلول وضعیت کنونی جامعه )در حال « ممکن است با پادرمیانی اتفاق نیافتد

سر  شناسان ایران معتقدند که ایران، درشرایط آنومیک به شهرنشینی و...( است. برخی از جامعه

(؛ نوعی آشفتگی که بیشتر در فرایند گذر شتابان از جامعۀ 0039پور یع، رف0031برد )چلپی  می

(. این 0039آید )دورکیم،  های نوسازی پدید می مدرن به مدرن و در نتیجه، جریان پیش

مندی  آشفتگی با تعارض و تناقض همراه است. اساس هر نظم اجتماعی را عاطفه و تفاوت

باط عاطفی به جمع با احساس عضویت دارد دهد که ریشه در وابستگی و ارت تشکیل می

(Munch, 1998: 65).  آورد.  وجود می را به« افسردگی اجتماعی»نبود وابستگی و ارتباط عاطفی

دهد. بدیهی است  خبر می« سالمت اجتماعی»دوستی و تعهد اجتماعی از وجود  در مقابل، نوع

در واقع، رشد صنعت و فناوری، آید.  تفاوتی اجتماعی پدید می در غیاب تعهد اجتماعی، بی
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گسیختۀ جمعیت، مهاجرت، گسترش شهرنشینی،  توسعۀ ارتباطات اجتماعی، افزایش لجام

گرایانه در  های متفاوت، گسترش منطق خشک محاسبه فرهنگ ها و خرده همسایگی فرهنگ

و ها، تشدید فردگرایی، ضعف نهادها  شدن رفتار و انتخاب انسان سبک زندگی مدرن، عقالنی

های گروهی و محلی از دید کارشناسان مسائلی است که  اعتقادهای مذهبی، از بین رفتن هویت

 یابد.  تفاوتی ارتباط می نوعی با بی به

تفاوتی اجتماعی، نوعی احساس جدایی ذهنی )شناختی( و عینی )کنشی(  از سوی دیگر، بی

که ای  گونه به ه و مذهب است؛میان فرد با نهادها و ساختارهای اجتماعی نظیر سیاست، خانواد

اثر در اصالح نهادها و ساختارهای اجتماعی  بیند و خود را بی فرد، خود را از نهادها منفک می

تفاوتی، فرد احساس تعلق گروهی ندارد و نفع جمعی را به نفع فردی  داند. در وضعیت بی می

مع نفع خود وی را نیز که فرد، خود عضوی از جمع است و نفع ج دهد، در صورتی ترجیح نمی

 شود.  شامل می

وجود عینی مسائل اجتماعی، حساسیت وجود نداشته باشد،  اگر در یک جامعه، نسبت به 

شود؛ زیرا وقتی حساسیت وجود نداشته باشد  عنوان مسئلۀ اجتماعی تلقی نمی ها به آن پدیده

شدت آزار  امعۀ ایران را بهرسد آنچه امروز ج دنبال درمان آن نخواهد بود. به نظر می جامعه به

است. این « تفاوتی اجتماعی بی»دهد و به زیر پوست جامعه رخنه کرده است، نوعی  می

مسائل « وجود ذهنی»تفاوتی، از شکل حداقلی تا حداکثری در جامعه، موجب شکل نگرفتن  بی

داشت. وجود دنبال خواهد  شود و متعاقب آن، تداوم و تعمیق مسائل اجتماعی را به اجتماعی می

گیری مدنی، تفکیک افراطی منافع  هایی مانند دلسردی، کناره تفاوتی اجتماعی دارای نشانه بی

اعتنایی نسبت به رخدادهای اجتماعی، سیاسی و  های عمومی و نهایتاً بی شخصی از خواسته

کم »تفاوتی اجتماعی، تابع ادراکات اعضای جامعه نسبت به  فرهنگی است. ازسوی دیگر بی

عدالتی و نهایتاً نوعی  در جوامع شهری، رضایت ناکافی اجتماعی، احساس بی« عتمادیا

 (.0083است )بخارایی، « تقدیرگرایی»

های مهم، در  عنوان یکی از آسیب به هر صورت، در مطالعات اجتماعی از این مفهوم، به

نند رخدادی که در ما .ایم روابط انسانی یاد شده که بسیاری از ما مصادیق آن را تجربه کرده

گیری بین دو رقیب عشقی یکی از آنها  آباد تهران رخ داد و با در در میدان کاج سعادت 99سال

دقیقه تأخیر در صحنه حضور یافت و حاضران با تهدید فرد مهاجم،  01از پا درآمد. پلیس با 

ی بسنده های اجتماع جرأت دخالت پیدا نکردند و تنها به فیلمبرداری و پخش آن در شبکه
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تفاوتی نهادی، در این قضیه منجر به جنایتی  ای جز این کار نداشتند. بی که البته چاره کردند

ای کوتاه روی پل مدیریت در تهران اتفاق  توانست اتفاق نیفتد. واقعۀ دیگری با فاصله شد که می

که  در حالیافتاد که طی آن جوانی دختر مورد عالقۀ خود را با ضربات چاقو از پای درآورد، 

جمع حاضر، به فیلمبرداری مشغول بودند. در مقابل، پسر جوان به قصاص محکوم شد و در روز 

در اتفاقی دیگر، . های اجتماعی به اشتراک گذاشتند ای فیلم گرفتند و در شبکه قصاص نیز عده

ا با خواست، ام در منطقۀ پاسداران تهران، مردم ساکن، فریادهای زنی را شنیدند که کمک می

دست همسرش کشته  توجیه خصوصی و خانوادگی بودن قضیه، کسی به یاری نشتافت تا زن، به

دهد، تعدادی از  تفاوتی فردی و ساختاری، هر دو، را نشان می ای دیگر که بی در حادثه. شد

کودکان کار مشغول فروش بودند که مقابل فست فودی برای استراحت نشستند، اما با تذکر تند 

ت فود برخاستند، اما قضیه به اینجا ختم نشد و صاحب فست فود لیوان چای داغ را صاحب فس

به سویشان پرتاب کرد و باعث سوختگی کتف یکی از کودکان شد. با تذکر یکی از ناظران گفت 

علت  به 001که چای سرد بوده و با اعتراض ناظر، قضیه را نامربوط به ایشان دانست. تماس با

 (.0083)تابستان نتیجه ماند س، بیپاسخگو نبودن پلی

ایم، نوبت ویزیت پزشکان و معموالً معطلی  رو شده مورد دیگری که همگان بارها باآن روبه

شدن پزشک بر سر کار خود است. گویا وقت بیماران برای  بسیار در مطب پزشک و دیر حاضر

بارۀ این موضوع عنوان فردی تحصیل کرده در ترین اهمیت را دارد و پزشک، به پزشک، کم

 تفاوت است.  بی

که ختنه  دهد. درحالی تفاوتی را در برخی موارد نشان می توجه به قوانین نیز، سکوت و بی

شود، قانون، مجازاتی برای آن در نظر نگرفته  دختران همچنان در مناطقی از ایران انجام می

 . نجامدا اشت. این عمل، مصداق بارز خشونت است و به نقص جنسی دختران می

تفاوت از کنار آن  معضل کهنه و تکراری آلودگی هوا مسئلۀ قابل تأمل دیگریست که بی

درصد آلودگی هوا مربوط به خودروهای 08« خبر آنالین»که به نوشتۀ  گذریم، در حالی می

  0هاست. شخصی و وانت

وزهای شود و کمتر کسی حاضر است در ر های بدون خودرو کمترین استقبال می شنبه از سه

نظر کند. در همین زمینه، محمد درویش،  سه شنبه از بیرون بردن خودروی شخصی صرف

 گوید:  زیست می های مردمی سازمان حفاظت محیط مدیرکل سابق مشارکت
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اند که گرفتن گواهینامه را تحریم  بسیاری از جوانان اروپایی به کمپینی ملحق شده»... 
خودروهای شخصی در کالن شهرها، که ساکنان آنها  کنند استفاده از کند چون فکر می می

حساب  برند، یک جنایت به های مرتبط با آلودگی هوا رنج می از مشکالت تنفسی و بیماری
های ایرانی برای تشویق فرزند خود به ادامۀ  آید... متأسفانه هنوز بسیاری از خانواده می

« خریم... ی، برای تو یک خودرو میگویند: اگر دیپلم بگیری و وارد دانشگاه شو تحصیل می
 ( 0083شهریور  00)خبرگزاری ایسنا، 

تفاوتی )فردی یا  شدت و حدت مسائل مذکور با هم متفاوتند، اما همه، از وجود بی

کنند. بیشتر شواهد را از شهر تهران آوردیم؛ زیرا جامعه آماری تحقیق  ساختاری( حکایت می

 شهر تهران است. 

درصد 21های گوناگون،  بندی مسایل در حوزه بان با دسته هشی آیندههمچنین، مؤسسۀ پژو

، رتبۀ «تفاوتی اجتماعی بی»مسایل جامعه را در حوزۀ اجتماعی تشخیص داده که از این میان، 

 چهارم را به خود اختصاص داده است. 

« ندوستی در جامعۀ شهری ایران و عوامل مؤثر بر آ تفاوتی و نوع بی»هایی مانند  پژوهش

(، 0082)صداقتی فرد،« تفاوتی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن بی» ( ،0099)کالنتری و همکاران،

( و بسیاری دیگر از 0081)محسنی تبریزی،« تفاوتی اجتماعی در ایران پژوهشی دربارۀ بی»

دهندۀ وجود این مسئله و لزوم توجه به آن است. نهایتاً کشف اینکه چه  ها نشان پژوهش

پذیرد و تالشی برای  عنوان عضوی از جامعه، منفعالنه شرایط را می ه یک انسان بهشود، ک می

شناسی  های حوزۀ روان شناسانه است که البته با دغدغه کند، یک سؤال جامعه ایجاد تغییر نمی

(. با توجه به این مطالب، سؤاالتی که در این تحقیق در 0092اجتماعی، قرابت دارد )شارون، 

 هستیم از این قرارند: پی پاسخ آنها

هایی برای مقابله با  اند؟ از چه استراتژی تفاوتی را تجربه کرده شوندگان چگونه بی ـ مصاحبه0

 کنند؟ آن استفاده می

 تفاوتی چه چیزهایی هستند؟ گذار بر بی ـ عوامل تأثیر 2

 تفاوتی چه چیزهایی هستند؟ های بی ـ ریشه 0

 چیزهایی هستند؟ تفاوتی اجتماعی چه ـ پیامدهای بی 0
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 تعریف مفاهیم

حس و  وضعیتی که در آن فرد نسبت به سرنوشت دیگر افراد جامعه بی تفاوتی اجتماعی: بی

 شود.  تفاوت می بی

دوستانه و ناشی از توجه به دیگران را از  وضعیتی که در آن افراد رفتار نوع تعهد اجتماعی:

 دهند.  خود بروز می

وضعیتی که در آن رفتار نامناسب و گاه ضد  د اجتماعی:پیش پا افتادگی مفهوم تعه

 آید.  اجتماعی، عادی به نظر می

 شود؛  به دو دسته تقسیم می مسئولیت اجتماعی:

شوند و برای  وسیلۀ قانون تعیین می هایی هستند که به آن دسته از مسئولیت :1وظایف

شود. عمدۀ وظایف مورد  ته میهایی در نظر گرف نکردن آنها مجازات احترام نگذاشتن و تمکین

ها عبارتند از: پیروی از قوانین و مقررات، دفاع از کشور )چه در  تأکید و حمایت قانونی دولت

 هنگام جنگ و چه در شکل خدمت سربازی(، پرداخت مالیات، احترام به پرچم و... .

تعهدات برای تعهدات داوطلبانه و تجلی همبستگی و پیوند ذهنی با دیگران است.  :2تعهدات

کنند که دربارۀ نهادهای جامعه،  عالوه، ما را ملزم می اند، به شدن نیازمند بلوغ یک جامعه عملیاتی

اند، کمک کنیم که احساس تعهد به آن را  حساس باقی بمانیم و به کسانی که از نظام بیگانه شده

ل بار ارزشی و دلی در خود پرورش دهند. متعهد بودن آن چیزیست که ما را از درون، به

دهد. تعهداتی که در  اش برای ما، به مشارکت در جامعه و تالش برای بهبود آن سوق می هنجاری

های طویل نظری  نوعی نقطۀ اشتراک بحث شناسان هستند و به حال حاضر، مورد تأکید جامعه

لتی، احترام به گرایانند، عموماً عبارتند از: شرکت در نهادهای غیردو ها و اجتماع میان لیبرالیست

زیست، حمایت از محرومان جامعه و... به این ترتیب، تعهدات  ها، تالش برای حفظ محیط تفاوت

 عمدتاً به مشارکت اجتماعی ـ سیاسی آگاهانه افراد در حیات جمعی اشاره دارد. 

 پیشینۀ موضوع و مباحث نظری

ها در حوزۀ  باعث آغاز پژوهشم در شهر نیویورک آمریکا اتفاق افتاد، 0890رخدادی که در سال 

تن به قتل رسید، بدون اینکه تالشی  09تفاوتی اجتماعی شد. در این واقعه، یک زن در برابر  بی
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از سوی این افراد برای نجات این زن صورت بگیرد. در سطح جامعه، این واقعه اندیشمندان را بر 

تفاوتی را  دوستی و بی ماعی نوعتفاوتی را مطالعه کنند. برخی پژوهشگران اجت آن داشت تا بی

 دهند.  پذیری نسبت می سازی هنجارهای اجتماعی تقابل، انصاف و مسئولیت میزان درونی به

تفاوتی را  دوستی و بی اند، نوع پردازانی که در حوزۀ یادگیری اجتماعی کار کرده نظریه

بر رفتار ناشی از  کنند و تأثیر الگو را مؤثر های گذشتۀ افراد تبیین می برحسب یادگیری

تفاوتی، ارتباط  اند که بی های مختلف ثابت کرده دانند. پژوهش تفاوتی می دوستی یا بی نوع

تفاوتی دارد. التانه و  دوستانه یا بی مستقیم و معنادار با مشاهده یا عدم مشاهدۀ الگوهای نوع

 کنند: ای تشریح می تفاوتی را برحسب فرایندی پنج مرحله دارلی بی

 درک موقعیت: فرد متوجه شود که چیزی اتفاق افتادهـ  0

خواهی: موقعیت اضطراری باشد و کسی به کمک نیاز  صورت کمک ـ تفسیر موقعیت به 2

 داشته باشد. 

 عهده گرفتن مسئولیت: فرد ناظر خود را مسئول بداند و احساس مسئولیت کند.  ـ به 0

 های الزم را داشته باشد.  تجربه و مهارترسانی: ناظر باید دانش،  ـ پیدا کردن راه کمک 0

 کند.  کردن یا نکردن را مقایسه می های مداخله گیری نهایی: فرد ناظر پیامد ـ تصمیم 1

دوستی، وابسته به پاسخی است که ناظران به هریک  تفاوتی یا نوع به اعتقاد التانه و دارلی، بی

شود و اگر پاسخ  تفاوتی حاصل می باشد بیدهند؛ اگر پاسخ در هر مرحله منفی  از این مراحل می

 (Latane, B.; Darly, J.M,1970:76)دهد  دوستی رخ می به این مراحل مثبت باشد، نوع

های اضطراری که در آن فرد یا افرادی به کمک  به اعتقاد باتسون هنگام مواجهۀ با وضعیت

دوستانه از خود بروز  تار نوعنیاز دارند، اگر فرد ناظر بتواند با فرد نیازمند همدلی کند، رف

تفاوتی از کنار صحنه خواهد گذشت، مگر اینکه مطمئن شود  صورت، با بی دهد، در غیر این می

 .(C. Batson, D, 1981: 132دست خواهد آورد ) دوستی، منفعتی به در نتیجۀ نوع

رهای سازی هنجا میزان درونی تفاوتی را به دوستی و بی برخی پژوهشگران اجتماعی، نوع

 ,B. Wiggins. J.A; Wiggins, Bدهند ) نسبت می 0پذیری و مسئولیت 2، انصاف0اجتماعی تقابل

1994: 213.) 

های تقابل و انصاف که در ذات  سازی هرچه بیشتر هنجار دهد درونی ها نشان می پژوهش

سازی  نیتفاوتی و درو خود، مستلزم نوعی تحلیل هزینه ـ فایده هستند، باعث تمایل بیشتر به بی
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شود )کالنتری و  دوستی می پذیری باعث تمایل بیشتر به نوع هرچه بیشترهنجار مسئولیت

 (.0099همکاران، 

تفاوتی شهروندان  های تمدن را درزندگی اجتماعی، ریشه رفتار بی برخی پیامد 0دورکیم

ازبین های زندگی متمدن همچون تراکم جمعیت، تقسیم کار،  داند. از نظر دورکیم، ویژگی می

تواند سبب ایجاد وضعیتی شود که درآن  های فرهنگی، می های محلی و نیز تضاد رفتن هویت

تفاوتی، افسردگی،  هایی چون بی گرایی شدید و درگیری با پیامد سمت فرد شده، به جامعۀ مدرن

 خودکشی و... حرکت کند. 

سوی نوعی  را به دید که بشر روحی می تفاوتی را در عقالنیت خشک، رسمی و بی بی 2وبر

ساالری حس خالقیت، فردیت  برد. او معتقد بود افراد در نظام دیوان گرایی ابزاری پیش می عقل

 کند.  تفاوتی را در جامعه تداعی می دهند و از این منظر، نوعی بی و آزادی خود را از دست می

داند  مع سنتی میگیری جوا اوّلین مرحلۀ رشد جوامع را شکل« انبوه تنها»در کتاب  0رایزمن

که بر آنها جبر سنتی حاکم است و بین اعضای آن ارتباطات عاطفی جدی و محکم وجود دارد. 

شود. در این  شدن جامعه وارد وضعیت دوم می سمت مدرن در مسیر پویش جوامع سنتی به

ثباتی موجود در وضعیت  دلیل مشخص نبودن سرنوشت و آینده تحوالت و بی وضعیت، افراد به

طور شدیدی فردگرا  ار، ناگزیر به تمرکز بر حفظ منافع و مصالح فردی و در نتیجه، بهگذ 

های منطقی  گرایی مطلق، حسابگری وکنش هایی چون عقل شوند. در این نوع جامعه، ویژگی می

رسد. در مرحلۀ سوم، جامعۀ  تفاوتی به اوج می شود و بی بر پایۀ هزینه ـ فایده تشدید می

سمت  شوند و به گرایی خارج می گیرد. در این جامعه، افراد از الک فرد نگر شکل می برون

روند. در این مرحله، جوامع زیر تأثیر نهادهاد محافل جمعی و  شدن می ای  گرایی و توده جمع

سازی است. در جامعۀ  هایی که کارکرد اصلی آنها همسان ها هستند. رسانه ویژه رسانه به

گیرد به این معنا که فرد در جامعه حضور  ن انبوه تنها شکل میشده، مفهومی با عنوا همسان

رود و حتی در آن حل شده است، اما شناخت درستی از جامعه و  شمار می دارد، جزئی از آن به

آید. در این شرایط،  پذیر در می شکل موجودی منفعل و تاثیر دیگر اعضای آن ندارد و به

های رأی محدود و در کارکردهایی چون  پای صندوق مشارکت افراد در فرایندهایی چون حضور

 (. 00: 0081شود )کاظمی،  همیاری اجتماعی نادیده گرفته می
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ای را در تبیین  مرحله ، یک نظریۀ پنج0جان پیلیاوین در چارچوب نظریۀ مبادلۀ اجتماعی

 cost-rewardپاداش )ـ  کند که بنیاد آن محاسبه هزینه دوستی مطرح می تفاوتی و نوع بی

analysisسرعت  های اضطراری، به ( است. به اعتقاد پیلیوان، افراد ناظر در هنگام مواجهۀ با حالت

که هزینۀ کمک  کنند. درصورتی تفاوتی را بررسی می دوستی و بی های نوع ها و پاداش هزینه

دوستی خواهد کرد و  کردن پایین و هزینۀ کمک نکردن باال باشد، فرد ناظر اقدام به نوع

تفاوتی از  که هزینۀ کمک کردن باال و هزینۀ کمک نکردن پایین باشد، فرد ناظر با بی درصورتی

 .(Pilivan, 1990: 234کنار صحنه خواهد گذشت )

دوستی را بر مبنای اصول زیستی، گزینش  تفاوتی و نوع ، بی شناسان اجتماعی زیست

دوستی عموماً معطوف به  وعزعم آنان ن کنند. به و شباهت ژنتیکی تبیین می 2خویشاوند

خویشاوندان و بستگان بسیار نزدیک است، یعنی در بین کسانی که با یکدیگر رابطۀ خونی و 

ها و سرانجام  سمت اقوام دورتر، دوستان نزدیک، همسایه ژنتیک دارند و در درجات بعد، به

ی نیز ریشه در عدم تفاوت نحوی با یکدیگر شباهت دارند. در نقطۀ مقابل، بی هاست که به غریبه

ها  ها و بیگانه تفاوتی عمدتاً نسبت به غریبه توارث و عدم شباهت دارد. به عبارت بهتر، بی

گیرد؛ یعنی کسانی که هیچ مشابهت یا رابطۀ خونی و ژنتیکی با یکدیگر ندارند  صورت می

(Deaux, 1990: 211.) 

دوستی در سه گروه  پژوهش گستردۀ آلیس روسی و پیتر روسی دربارۀ تمایل به نوع

(، پژوهش Rossi, 1990: 122خویشاوندان خونی، خویشاوندان نسبی و غیر خویشاوندان )

های بسیار اضطراری که در  دوستی در وضعیت برنشتاین، کراندال و کیتایاما دربارۀ تمایل به نوع

امسویلر های  و آزمایش(  (Burnstein and others, 1994: 543آن خطرهای جانی وجود دارد )

(Emswiller and others, 1971: 239 ) و کارابنیک (Karabenick and others, 1972 درباره  )

های ژنتیکی بین ناظر و نیازمند وجود دارد،  هایی که شباهت دوستی در حالت تمایل به نوع

تی تفاو دوستی و بی ای در بروز نوع کننده دهد که اصول زیستی و ژنتیکی، نقش تعیین نشان می

 (.0099دارند )به نقل از کالنتری و دیگران، 

شود. از دیدگاه وی تعهدات به دو دستۀ  بلومبرگ از دریچۀ تعهد اجتماعی وارد این بحث می

واسطۀ یک قرارداد به افراد  شوند. تعهدات بیرونی به تحمیلی بیرونی و تحمیلی درونی تقسیم می
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آورد و آنان خود  وجود می دو همسر نقشی را به شود، مانند ازدواج که برای هریک از تحمیل می

دانند. تعهدات درونی حاصل روابط افراد با هم است که بدون  را موظف به ایفای نقش در آن می

آید، مانند نقش فرزندی و نقش پدر ـ مادری.  وجود می اینکه قرارداد یا پیمانی در کار باشد، به

باشند، وفاداری را به روابط متقابل خود از دست  اگر افراد به تعهد دیگران اعتقاد نداشته

 (. Blumberg, 1990: 765دهند ) می

ای به  ای و از زاویه گونه پردازان کالسیک و مدرن هریک به طور که مالحظه شد، نظریه همان

اند. که ما برخی از این  اند و از زوایای گاه متفاوت آن را بررسی کرده تفاوتی نگریسته موضوع بی

ها و استخراج مدل  بندی و تحلیل مصاحبه طور که در جمع یات را مرور کردیم. هماننظر

پارادایمی مشاهده خواهیم کرد، این مباحث، الزمۀ درک حساسیت نظری هستند و هریک در 

 کنند.  جای خود به فهم و درک بهتر موضوع کمک می

بط اجتماعی که در غرب از دوستی در روا تفاوتی ـ نوع با وجود اهمیت اخالقی و اساسی بی

به شکل علمی مورد توجه قرار گرفته است، در ایران به این موضوع کمتر توجه شده 0891دهۀ 

های اخیر، کمتر  کنند، در سال دوستی تأکید می های ملی و دینی که بر نوع است. با وجود ارزش

پژوهشی »با عنوان شاهد این پدیده هستیم. در پژوهشی که علیرضا محسنی تبریزی و دیگران 

تفاوتی اجتماعی در  اند، ثابت شده است که بی انجام داده« تفاوتی اجتماعی در ایران دربارۀ بی

هنجاری، نارضایتی  اعتمادی، بی تهران بیش از حد متوسط وجود دارد که این قضیه نشان از بی

دیگران انجام  (. در پژوهش دیگری که صمد کالنتری و20: 0081و... دارد )محسنی تبریزی، 

دوستی در  های اضطراری، نسبت نوع اند که در مواجهۀ با وضعیت اند، به این نتیجه رسیده داده

درصد است )کالنتری، 01تفاوتی کمتر از  درصد و نسبت بی31جامعۀ شهری ایران بیش از

علت شیوۀ  تواند به رسند و این می (. نتایج این دو تحقیق، متناقض به نظر می01: 0099

 وجود آوردن وضعیت اضطراری در پژوهش دوم باشد.  آوری اطالعات و به جمع

تفاوتی و بیگانگی سیاسی را در میان جوانان امروز یا به اصطالح  بی (2015)استوارت فاکس 

کند. از نظر او عقیدۀ عمومی، نسل هزاره را از لحاظ  بررسی می (millennials)نسل هزاره 

های  داند. دشمنی آنها با احزاب سیاسی، دوری از جنبش میسیاسی نسل از خود بیگانه 

اعتراضی، اجتماع انتخاباتی اندک، همه از بیگانگی آنها از فرایند و نهادهای دموکراسی غرب 

تفاوتی سیاسی  ها نسل سیاسی متفاوتی هستند در مشارکت سیاسی، بی کنند. هزاره حکایت می

دربارۀ از خود بیگانگی نسل هزاره به چالش  و بیگانگی سیاسی. فاکس، عقیده عمومی را
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ها پتانسیل این را دارند که از نظر سیاسی  رسد که هزاره کشد و نهایتاً به این نتیجه می می

ترین بیگانگی سیاسی را داشته باشند. این نسل، پس از  ترین بشوند و درعین حال، کم تفاوت بی

ی و کمترین میزان از خود بیگانگی است وبا تفاوت جنگ جهانی دوم، دارای بیشترین میزان بی

ها وارد انتخابات بریتانیا شده است. نتیجۀ دیگر این تحقیق، بارز بودن تفاوت نسلی  این ویژگی

کند. این نسل کمترین بیگانگی را  تفاوتی، بیگانگی و مشارکت را محدود می است که توضیح بی

های رسمی مشارکت  دارند و در سیاست احتیاطی سیاسی قدرتی سیاسی و بی در دو بُعد بی

 ندارند. نتیجه اینکه عقیدۀ عمومی دربارۀ فعالیت سیاسی نسل هزاره نادرست است. 

تفاوتی، به  کند. از نظر او بی تفاوتی اجتماعی را در محیط کار بررسی می جنیفر نیومن، بی

تفاوتی بر  ناشی از بی شود. رفتار نبود شور، هیجان یا عالقه به رخدادهی اجتماعی اطالق می

تواند با  تفاوتی اجتماعی می دهد. بی قراری را رواج می گذارد نا آرامی و بی رفتار کاری اثر می

 ارزش بودن، خودخواهی و احساس ناکافی بودن مرتبط باشد.  منفی نگری، نگرانی، افسردگی، بی

یزی باشد. مدیران باید به معنای اعتراض به چ تواند به ها می مندی مشارکت نداشتن در عالقه

دنبال خواهد  تفاوتی کارکنان را به تفاوتی مدیران، بی تفاوتی کارکنان توجه کنند. بی نشانۀ بی

 (.Jenifer newman, 2017: Siteداشت )

 روش پژوهش

منظور  نویسد: شده است. استراس می با رویکرد نظریۀ مبنایی انجام این پژوهش با روش کیفی و

دهند که با  دست می هایی را به کیفی، عبارت از هر نوع تحقیقی است که یافتهما از تحقیق 

اند. شیوۀ مذکور، ممکن  های آماری یا هرگونه کمّی کردن کسب نشده هایی غیر از روش شیوه

ها، رفتارها و همچنین دربارۀ کارکرد سازمانی،  است به تحقیق در زندگی افراد، شرح حال

 (.01: 0091الملل معطوف باشد )استراس وکوربین،  ابط بینهای اجتماعی یا رو جنبش

نبودن نظریه است و اینکه نظریه در طول پژوهش ساخته  در این روش، نکتۀ مهم مقدم

یاد « بنیاد نظریۀ داده»یا « ای روش تئوری زمینه»شود. در منابع مختلف، از این روش با نام  می

 اند:  کرده

وسیلۀ آن  داده بنیاد، یک شیوۀ پژوهش کیفی است که به ای یا نظریه روش تئوری زمینه»

طوری که این نظریه، یک  یابد؛ به ای تکوین می ها، نظریه با استفاده از یک دسته داده

کند. در این روش، پژوهش را هرگز از یک نظریه شروع  فرایند، عمل یا تعامل را تبیین می

پژوهش از یک دورۀ مطالعاتی شروع و کنند و بعد آن را به اثبات برسانند، بلکه  نمی
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شود تا آنچه متناسب و مربوط به آن است، خود را نشان دهد )رستگار و  فرصت داده می

 (.92: 0083همکاران،

ای داشته باشیم که پیوندی عمیق با  خواهیم نظریه کارگیری نظریۀ مبنایی، می با به

ای که به  اند. نظریه ناسی مدعی شدهش های ما داشته باشد. همچنان که مبدعان این روش داده

 (.03: 0093شود حداقل با یک مورد تطبیق کامل دارد )سفیری،  این روش ساخته می

گیری در این پژوهش، افرادند که با آنها مصاحبه شده است. برای انتخاب  های نمونه واحد

ای که  گونه به گیری تعیین از قبل استفاده کردیم ها در مرحله نخست، از روش نمونه نمونه

های مورد نظر دیگر که در طی  های مدّنظر در نمونه قرار بگیرند. در مرحلۀ بعد، معیار ویژگی

 . تر رسیدیم محاسبه به آنها رسیدیم، اضافه شد تا به تحلیل کامل

ها  های سنی مختلف انتخاب شدند تا نظر این گروه ها، از دو جنس زن و مرد و از گروه نمونه

 تلفیقی داشته باشیم. شکل  را به

 مصاحبه انجام گرفت.  01نهایتاً و با در نظر گرفتن این شرایط، 

 نام و مشخصات مصاحبه شوندگان-1جدول شماره 

 ردیف نام سن تحصیالت

 0 سوری 12 لیسانس

 2 سارا 01 لیسانس

 0 هما 11 فوق لیسانس

 0 مریم 03 دانش آموز

 1 زهره 09 لیسانس

 9 پرنیان 08 دیپلم

 3 رضا 03 فوق لیسانس

 9 محمدجواد 11 فوق لیسانس

 8 محمدعلی 01 فوق لیسانس

 01 هادی 09 فوق لیسانس

 00 امیر 02 لیسانس

 02 اعظم 02 لیسانس

 00 زیبا 00 فوق لیسانس

 00 مهتاب 00 لیسانس

 01 لیال 28 فوق لیسانس

 09 زهرا 09 دکتری

 03 زهرا 01 لیسانس
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 نام و مشخصات مصاحبه شوندگان-1دول شماره ادامه ج

 ردیف نام سن تحصیالت

 09 فریده 03 لیسانس

 08 آزاده 09 فوق لیسانس

 21 فاطمه 00 لیسانس

 20 اعظم 09 لیسانس

 22 فائزه 09 حوزوی

 20 فاطمه 09 لیسانس

 20 نرگس 03 دیپلم

 21 اقدس 03 فوق لیسانس

 29 کتایون 03 فوق لیسانس

 23 آمنه 09 لیسانس

 29 ریحانه 03 لیسانس

 28 آزیتا 09 لیسانس

 01 مهدی 01 فوق لیسانس

 

ها پیاده شد و کدگذاری انجام شد.  ها و تحلیل آنها مصاحبه سرانجام برای استفاده از داده

ها از کدگذاری نظری  انجام شدند. برای تحلیل داده 0083ها در تهران و در بهار  مصاحبه

ها برای طراحی نظریه است. این روش، توسط کلیرز و  تدوین داده استفاده کردیم که روشی در

بسط پیدا کرد  2مطرح گردید و توسط خود آنها و همچنین اشتراوس و کوربین 0اشتراوس

 .(002: 0099)فلیک، 

 تفاوتی استخراج کردیم: ابتدا درک افرادرا ازمفهوم بی

 درک از مفهوم

 ای را تماشا کردن تفاوتی قضیه ـ با بی 

 ـ فیلم گرفتن از حادثه 

 ـ نبود احساس مسئولیت 

 ای که در آن به کمک افراد نیاز است ـ تماشای قضیه 

 دوستی ـ نبود حس نوع 

                                                           
1 Strauss 

2 Corbin 
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 تفاوت بودن ها بی ـ در مواجه با موقعیت 

 حسی در جامعه ـ بی 

 های موجود در جامعه ـ نبود واکنش به ناهنجاری 

 اجتماعی ـ نبود واکنش فعال مردم در برابر مسائل 

 ـ نبود حس مسئولیت اجتماعی 

هایی مختلف  گونه دهد که در مواقع اضطراری، افراد به ها نشان می تحلیل مصاحبه

کنند. کنار کشیدن  تفاوتی بقیه را نیز به انواع مختلف تفسیر می دهند و بی العمل نشان می عکس

 گوید:  زهره میدانند.  مردم را در مواقع اضطراری ناشی از فردی دیدن آنها می

بینند. من در ماجرا دخیل نیستم. مشکل تو هست... به من  مردم مشکالت را خصوصی می»

 «.مربوط نیست

رسانی  جای کمک کند. او فیلمبرداری از وقایع را به مریم از زاویۀ دیگری به موضوع نگاه می

 رسد:  بوط نیست میکند، اما در نهایت به اینکه افراد معتقدند به قضیه به آنها مر نقد می

 ]کمک کردن [تره... .  اینکه تو فضای مجازی مطرح بشن و بگن خبر جدید دارن مهم»...

 «.براشون مهم نیست, چون مربوط به خودشون نیست

مطرح « گرفتاری گستردۀ مردم در امور اقتصادی و فرهنگی»گرایی را باعبارت  اردشیر، فرد

 کند.  می

 زند:  تفاوتی دامن می ها نیز از دید اعظم به بی در ارزش دوستی و آشفتگی کاهش حس نوع

کنه  دونم به بچه ام یاد بدم کمک به مردم خوبه یا اینکه سری که درد نمی من نمی»... 

دوستی نسبت به نسل قبل  اند و در نتیجه حس نوع ها آشفته شده بندن... ارزش دستمال نمی

 «.شن تفاوت می ن بیکم شده و نتیجه اینکه همه نسبت به اطرافشو

زهرا معتقد است فردگرایی ظاهر قضیه است و الیۀ زیرین خشم پنهانی است که مردم از 

 خواهند فضا را آشفته نشان دهند: حکومت دادند و می

گناه, مقصر این وقایع رو حکومت  شدن یک بی گیرن، اما با قربانی از نظام انتقام می»... 

 «.رسه... دشون جمعش کنه. زورشون به همدیگه میگن به من چه، خو دونن... می می

 هادی: 

شن و هیچ  شه نه اجتماعی... آدما تک محور می ریزی می ها و اهداف فردی طرح برنامه»

 «.حس گروهی یا اجتماعی ندارند
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 علل و عوامل مؤثر

 چشم آمدن: هما:  شدن و به مطرحایجاد هیجان: 

 «.گیرند... ان فیلم میدادن به بقیه و هیج خاطر نشان به»... 

 فاطمه: 
 «.ای کنن توی رسانه هیجان کمه... به نظر مردم جذاب میاد... میخوان رسانه»... 

 امیر: 
علت کمبود ارتباطات مردم تمایل دارند تو فضای مجازی حلقۀ مفقوده راپیدا کنند... .  به»...

 «.کنند... در دنیای مجازی با اتفاق خاص ابراز وجود می

تفاوتی ظاهری در مواقع اضطراری  ترس: بسیاری از افراد ترس را عامل بیعقالنی:  انتخاب

دانند. البته مواقع اضطراری که ممکن است عواقبی جانی داشته باشد یا درگیر شهادت دادن  می

 و... شوند. به هر حال ترس واکنش طبیعی افراد برای حفظ جان ، موقعیت و... . است. 

 گوید:  هانیه می

العمل نشون ندادن... ترسیدن... یا  ثالً در قضیه میدون کاج مردم زیاد بودند...، ولی عکسم»
نفع باشن یا قدرتمند... آدم معمولی یا عابر احتمال کمی داره که ریسک کنه... حق  باید ذی

 «.نداریم توقع درگیری از مردم داشته باشیم...

 فاطمه: 

کنم... . توانایی  شن نگاه نمی که مردم جمع میترسند و میرن... من جایی  بعضی می»...
 «.تونستم بکنم... ندارم... من اگه میدون کاج بودم، هیچ کاری نمی

 زهره: 
 «.کنن... مثالً بیان شهادت بدن یا... ربط نمی مردم خودشونو درگیر ماجراهای بی»...

 مریم: 
 «.تره مشدن براشون مه ترسند خودشون آسیب ببینند و مطرح مردم می»...

نیازهای معیشتی، اوّلین نیازهایی هستند که باید برآورده تأمین نشدن نیازهای اوّلیه: 

شوند تا فرد به رفع نیازهای باالتر برسد. طبق نظریۀ نیازهای مزلو تا وقتی نیازهای معیشتی و 

 یابد.  نیاز به امنیت رفع نشود، فرد به ارضای نیازهای بعدی دست نمی

 گوید:  علی می

ها زمان  ها چند شغلن خیلی دغدغۀ نان نمیزاره مردم به مسایل دیگه فکر کنند. خیلی»...
براشون مهمه و باید نون دربیارن بخوان درگیر مسایل دیگران بشن زمان را از دست 

 «.دهند... می
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دانند و معتقدند با این کارها به  فایده می های موردی را بی ها کمک خیلیگرایی:  تقلیل

 شود.  فایده است و شرایط اجتماعی این گونه اصالح نمی رسیم و کمک بی نمیجایی 

 فاطمه: 

ای نداره... چون زورش مثالً به کسی که چاقو یا  کنه اگه کمک کنه نتیجه طرف فکر می»
اسلحه داره نمیرسه... این کار فقط باعث میشه خودش هم آسیب ببینه... تازه میگه من که 

 «.رسم حاال سالمتیم از دست بدم که چی؟... نمیهرچی میدوم به جایی 

ها و کارهای فردی را نتیجۀ آموزش فردی از دوران مدرسه  برخی آموزشآموزش نادرست: 

دانند و اینکه آموزش روابط اجتماعی مفقود است یا به عبارتی مهارت زندگی کردن آموزش  می

 های اضطراری چه باید بکنیم؟ قعیتشود. از سوی دیگر ما فرا نگرفته ایم که در مو داده نمی

 هادی: 

ایم... والدین به  کنیم... نسبت به هم بیگانه آموزش ما با امر ونهیه نه شناخت... گفتگو نمی»
 «.روابط اجتماعی کمتر از ریاضی و فیزیک اهمیت میدن...

 ها:  استراتژی

 گیرند:  دهد افراد دوگونه استراتژی را در پیش می ها نشان می تحلیل مصاحبه

واسطه به یاری فرد یا افرادی بشتابند که  کنند با واسطه یا بی ـ کنشگر )فعال(: که سعی می

 کنند.  نیازمند یاری هستند واز کنار واقعه عبور نمی

کنند  ـ گروه دوم نظاره گرند و به حواشی واقعه بیشتر توجه دارند و به اصل قضیه توجه نمی

 کنند اتفاق را نشر دهند و دیگران را مطلع کنند.  تر سعی مییا درکی از موقعیت ندارند. بیش

 گذارند.  افراد از طریق فعال بودن یا در حاشیه بودن بر پدیدۀ مرکزی )فردگرایی( تأثیر می

 پیامدها: تنهایی و هرج و مرج

رود و  های دیگر از بین می انسان جمعی و تعریف انسان در جامعه در ارتباط با انسانتنهایی: 

سان  ها به تنهایی قادر به حل تمامی مشکالت خود نیستند و جامعه، به طبیعی است که انسان

 شود که حس خود را از دست داده و فلج است.  بدنی می

 امیر: 

کنم اون  مونم... وقتی من به کسی کمک نمی اعتنایم تنها می خب وقتی به مشکالت بی»...
 «.ی قرض بده یا ازم احوالی بپرسه...هم خودشو موظف نمیدونه مثالً به من پول
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کند که افراد در آن طبق  تعهد اجتماعی نوعی ارتباط را تعریف می هرج و مرج: 

اند. در نبود تعهد  کند، با هم مرتبط معیارهایی که قانون ، عرف یا اخالق برای آنها معیّن می

گیرد و به هرج و مرج در  میآید که موارد ذکر شده را نادیده  ها پدید می تفاوتی اجتماعی، بی

 انجامد.  روابط و رفتارها می

 زیبا: 

افراد در مواقع اضطراری مثالً تصادف یا دعوا هیچ فشار اجتماعی، اخالقی یاحرفی رو حس »
ها رو مجبور به اطاعت نکرده... . این  کنن که برن کمک کنن... وجدان جمعی خیلی نمی

بینی که چند نفر سر یه موضوع کوچیک به هم  یروزها تو خیابون که میری خیلی راحت م
کنه جداشون کنه... چند روز پیش یکی از فامیالمون  کس هم سعی نمی پریدن و هیچ

زد تو سر و صورتم یکی  شدن، یکی از پشت می  گفت تو ماشین نشسته بودم دو نفر سوار می
بعد از فرار اونا، که البته  کرد هم لپ تاپم رو برداشت و برد... . جلوتر یه آقایی نگاهمون می

نتونستم بگیرمشون، ازش پرسیدم تو که دیدی چرا نیومدی کمک؟ گفت فکر کردم دعوا 
 «.خانوادگیه!!!

 یعنی درک مردم از دعوا، معموالً خصوصی بودن و در نتیجه، ممنوعیت دخالت در آن ست. 

 گیری نتیجه

تفاوتی و تجربۀ  تی را دربارۀ موضوع بیشوندگان مطالب متفاو طور که مالحظه شد، مصاحبه همان

اند. همچنین علل و عوامل و پیامدهای متفاوتی را برای این موضوع  خود در این حوزه مطرح کرده

تفاوتی، با توجه به تجارب و عوامل دیگر ممکن  طور که درک آنها از مفهوم بی اند. همان ذکر کرده

 ایم: پارادایمی به این شکل جا داده ها را در مدلی است متفاوت باشد. مجموعه داده
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طبق مدل پارادایمی، شرایطی چون کمبود هیجان، انتخاب عقالنی )به معنی ضروری 

گرایی )به معنی  ندیدن خطرکردن در سطوح مختلف( تأمین نشدن نیازهای اوّلیه، تقلیل

ۀ ها به پدید خصوصی دیدن مشکالت(، اعتراض خاموش به حکومت و آشفتگی در ارزش

ای فرد را  گونه اند، به عنوان شرایط علی مطرح شده زنند. همۀ مواردی که به فردگرایی دامن می

قدر  عنوان مثال، در بسیاری موارد، فرد آن دهند. به سوق می« جمع»و نه « خود»به سمت 

ندارد معنایی که مزلو در نظر دارد(، که توجهی به اطراف  ماند )به درگیر تأمین نیازهای اوّلیه می

شدن، ممکن است حداقل تأمین زندگی را از دست بدهد و  کند در صورت درگیر و یا تصور می

خوانند )چراغی که به خانه رواست، به مسجد  ها از سویی فرد را به حفظ حریم خود می یا ارزش

 کن و در دجله انداز، که کنند )تو نیکی می دوستی را تکریم می حرام است( و از سوی دیگر نوع

 ایزد در بیابانت دهد باز(.

آورد که با توجه به آن، عوملی  خاطر می این نکته، آشفتگی ارزشی و یا آنومی دورکیم را به

جای  های جدید، به کنند و تا برقراری ارزش ها تغییر می چون انقالب و تغییر حکومت ارزش

ر جامعۀ ایران و نسل کنند. د های قدیمی، افراد نوعی آشفتگی و سردرگمی را تجربه می ارزش

علت فاصلۀ نسلی با نسل قبل از خود و شرایط خاص نسل پیشین، نوعی سردرگمی و  جوان، به

 ها وجود دارد.  سرگردانی و نپذیرفتن ارزش

شکنی شده و مردم با درک  تغییرات ارزشی ایجادشده، موجب ساختار»از سوی دیگر، 

خود و حفظ اصول و اعتقادات تأکید  وضعیت موجود بر حفظ روابط خویشاوندی و تعاملی

بینیم مردم معموالً در  ( که در عمل هم می00: 0081)میرمحمد میرزایی و همکاران، « دارند

 ترند تا افراد غریبه.  روابط خویشاوندی دربارۀ مشکالت یکدیگر حساس

گری را  ها دو نوع راهبرد کنشگری یا نظاره در ادامه، افراد در مواجهۀ با موقعیت

هایی که نیاز به کمک هست، وارد  گزینند؛ به این معنی که افرادی در مواجهۀ با صحنه برمی

گوییم. این افراد در حد توان، به فرد نیازمندِ یاری،  شوند: به این گروه، کنشگر می عمل می

ای، دیگران را به کمک و یاری تشویق کنند. گروه  کنند به گونه کنند و تالش می کمک می

کنند و یا  گیرند. این افراد از کنار صحنه عبور می گری را در پیش می اهبرد نظارهدیگر، ر

های اجتماعی فیلم و عکس تهیه  منظور طرح خود در مجامع مختلف یا شبکه حداکثر به

رسانی ندارند. پیامد راهبرد کنشگری احساس مفید  کنند. این افراد، به هر دلیلی، قصد کمک می
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شوند و  گران هرج و مرج را باعث می نبودن در صورت نیازاست و نظارهبودن و احساس تنها 

 کنند.  احساس تنهایی را تجربه می

دانند،  ای می تفاوتی را فرایندی پنج مرحله رسد، طبق نظر التانه و دارلی که بی به نظر می

دارند و عهده گرفتن مسئولیت، مشکل  خواهی و به شکل کمک افراد، در مرحلۀ تفسیر موقعیت به

شکل ابتکاری و جدّی روی این دو  االجتماع و معلمان اخالق است که به این برعهدۀ علمای علم

 ها اصالح نمایند.  مقوله کار کنند و ناکارآمدی عرف و اخالق را در این زمینه

ای دارد.  رسد مقایسۀ هزینه و فایده در این زمینه، تأثیر قابل مالحظه نظر می همچنین به

بیند. نکتۀ  ای که افراد، هزینۀ اعمال مسئولیت اجتماعی را بسیار باالتر از فایدۀ آن می گونه به

مهم دیگر در این حوزه، حقوق اجتماعی شهروندان است. در برابر هر تکلیفی، شهروندان دارای 

رسد این حقوق چندان جدی گرفته نشده  نظر می حقی هستند که توجه به کتب درسی به

نشدن حقوق اجتماعی  گیران در خصوص برجسته سیاستگذاران و تصمیمباید از »است. 

های درسی در  ای که توسط کتاب رسد انگاره نظر می شهروندان در کتب درسی سؤال شود. به

شود، انگاره و تصویر شهروندی نیست که بر اساس قانون، دارای  می« کاشت»آموزان  ذهن دانش

ه در برابر تکالیفی چون شرکت در کارهای داوطلبانه، طوری ک حقوق گستردۀ اجتماعی است؛ به

زیست، حقی برای شهروندان در  شرکت در انتخابات، مراقبت از اموال عمومی و مراقب از محیط

 (.219: 0083)پوریان و همکاران، « نظر گرفته نشده است...

ست. در تفاوتی، نخست در آموزش و سپس در قانون ناکارامد ا به هرحال، ریشۀ مشکل بی

شد، اما با از میان رفتن آن، ساختار  گذشته، بسیاری از مشکالت در ساختار سنتی حل می

تفاوتی را افزایش داده است،  گذار نیز مزید بر علت شده و بی جدیدی جانشین نشده و شرایط 

... اما نهایتاً باید گفت که زمینۀ اجتماعی و مواردی از قبیل اعتماد، همبستگی، روابط عاطفی و

 نیازمند بازنگری و اصالحند. 
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