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چکیده 

بی تفاوتــی اجتماعــی نوعــی آســیب اجتماعــی و مانــع مشــارکت اجتماعــی اســت و عوامــل متعــددی 
ــر   ــر تأثی ــۀ حاض ــذارد. مطالع ــر می گ ــر آن تأثی ــی و... ب ــای مذهب ــی، باوره ــبك زندگ ــه س از جمل
ــر بی تفاوتــی اجتماعــی دانشــجویان دانشــگاه آیــت اهلل العظمــی  زیــارت مشــهدالرضا )علیه الســام( ب
بروجــردی را مطالعــه و بی تفاوتــی دانشــجویان را در دو بــازۀ زمانــی قبــل و بعــد از زیــارت مشــهدالرضا 
)علیه الســام( بررســی کــرده اســت. جامعــۀ آمــاری پژوهــش کلیــۀ دانشــجویان دانشــگاه بودنــد کــه 
در ســال تحصیلــی 94-95  بــه حــرم امام رضــا )علیه الســام( مشــرف شــده اند کــه 200 نفــر به طــور 
ــزار جمــع آوری اطاعــات، پرســش نامه بــود.  ــا اب تصادفــی انتخــاب شــدند. روش تحقیــق پیمایــش ب
بــرای اندازه گیــری اعتبــار، از روایــی محتوایــی و بــرای تعییــن پایایــی از روش آلفــای کرونبــاخ اســتفاده 
ــی  ــازۀ زمان ــراد در دو ب ــی اف ــی اجتماع ــان داد بی تفاوت ــا نش ــاوت میانگین ه ــون تف ــج آزم ــد. نتای ش
قبــل و  بعــد از زیــارت، در حــّد قابــل ماحظــه ای تغییــر یافتــه اســت. همچنیــن، نتایــج نشــان داد 
بیــن زیــارت مشــهدالرضا )علیه الســام( و میــزان بی تفاوتــی اجتماعــی رابطــه معکــوس، بیــن آنومــی 
و بی تفاوتــی اجتماعــی رابطــۀ معنــادار مثبــت و بیــن بی تفاوتــی اجتماعــی و اثربخشــی اجتماعــی، 
رابطــۀ معکــوس وجــود دارد. متغیرهــای مســتقل تحقیــق توانســتند 49% از تغییــرات متغیــر وابســته 

تحقیــق را تبییــن کننــد. 

کلیدواژه هــا: زیــارت، مشــهدالرضا )علیه الســام(، بی تفاوتــی اجتماعــی، احســاس آنومــی، 
ــی. ــارکت اجتماع مش
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مقدمه و بیان مسئله

بی تفاوتــی1  و ابعــاد آن شــامل بی تفاوتــی در عاقه منــدی، بی تفاوتــی در رفتــار، بی تفاوتــی در 
رأی گیــری )دیــن2 ،1960: 188( به عنــوان یکــی از پدیده هــای اجتماعــی عنــوان مــی شــود کــه 
در فرهنــگ بیشــتر کشــورهای دنیــا در قالــب یــك مســئله اجتماعــی شناخته شــده و عمومیــت 
پیــدا کــرده اســت. کناره گیــری افــراد و بی توجهــی آنــان نســبت بــه محیــط اطــراف، دلســردی و 
بیگانگــی نســبت به مســائل اجتماعــی از موضوعاتی هســتند که در مســائل اجتماعی و سیاســی، 
مــورد توجــه بســیاری از اندیشــمندان اجتماعــی بــوده اســت به طــوری کــه بی توجهــی نســبت 
بــه ایــن مــوارد، بسترســاز بی تفاوتــی و در نهایــت احســاس پوچــی در بیــن افــراد جامعه به شــمار 

آمــده اســت )روزنبــرگ3 ، 1955: 349(.

عواملــی چــون رشــد صنعــت و فّنــاوری، توســعۀ ارتباطــات اجتماعــی، افزایــش افسارگســیختۀ 
جمعیــت، حــرکات وســیع جمعیتــی، گســترش فرهنــگ شهرنشــینی، مجــاورت فرهنگ هــا و 
خرده فرهنگ هــای متفــاوت، رشــد ارتباطــات موزاییکــی، عقایی شــدن رفتــار انســان، گســترش 
منطــق خشــك محاســبه گری، فردگرایــی، ضعــف نهادها و اعتقــادات مذهبــی، سکوالریســم، و از 
بیــن رفتــن هویت هــای گروهــی و ملــی را از جملــه عوامــل مؤثــر بــر بــروز ایــن پدیده برشــمرده 
و معتقدنــد جوامــع امــروزی دوره ای از بحــران در روابــط انســانی را پشــت ســر می گذارنــد. بــه 
نظــر ایشــان، همان طورکه مشــارکت وســیع شــهروندان در قلمروهــای مختلف زندگــی اجتماعی 
شــرط مهــم توســعۀ اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی اســت، پــس عــدم مشــارکت شــهروندان و 

شــیوع بی تفاوتــی نیــز یــك عامــل قــوی در توســعه نیافتگی اســت )مســعودنیا:1380 :152(.

انســان بــه مشــارکت اجتماعــي تمایــل دارد و داراي توانایــي ارائۀ پیشــنهادهای کارآمدي اســت 
ــرد و از حــّق شــهروندي  ــد مشــارکت به ســر مي ب ــي و فاق ــت بي تفاوت ــك حال ــا گاهــي در ی ام
ــي آشــکار مي شــود کــه مشــخص شــود چــه  خــود اســتفاده نمي کنــد اهمیــت موضــوع زمان
عواملــي اعــم از اجتماعــي، فرهنگــي، اقتصــادي و یا سیاســي بر رفتار مشــارکتي مــردم تأثیرگذار 
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هســتند و ایــن عوامــل چگونــه زمینــۀ انفعــال را فراهــم مي کننــد )مظلوم خراســاني و همــکاران، 
.)52 :1391

شــکل بندی و ســاختار هــر جامعــه، بــه ماهیــت و شــکل کنــش اجتماعــی افــراد بســتگی 
دارد.  بــا توجــه بــه طیف بنــدی کنش هــای انســانی از وضعیــت فعــال تــا غیرفعــال، بی تفاوتــی 
ــی  ــی وضعیت ــردد.  بی تفاوت ــل می گ ــۀ منفع ــك جامع ــکل گیری ی ــه ش ــر ب ــی منج اجتماع
اســت کــه مانــع از هرگونــه مشــارکت و تعامل هــای فعــال، آگاهانــه، مســتمر و پایــدار بــرای 
شــکل دهــی یــك جامعــۀ مــردم ســاالر و زندگــی اجتماعــی بهتــر می گــردد. ایــن وضعیــت 
ــا طــرد هرگونــه کنــش فعــال در فرایندهــای تصمیم گیــری ســطوح خــرد و کاِن جامعــه،  ب
باعــث تقلیــل تأثیــر فــرد بــر آینــده و سرنوشــت جامعــه و در نهایــت افــول و عقب افتادگــی آن 
می گــردد. بی توجهــی و بــی تفاوتــی مــردم ایــران نســبت بــه برخــی کنش هــای نوعدوســتانه، 
بی عدالتــی، نابرابــری، زورگویــی، گرانفروشــی، فســاد اداری، منافــع آینــدگان، حقــوق ضعفــا و...  
به دلیــل مغایــرت بــا تجربــۀ تاریخــی، روح جمعــی، تأکیدهــای فرهنگــی و باورهــای مذهبــی 

جامعــه ایــران، قابــل توجــه و شایســته بررســی اســت.

به زعــم صاحب نظــران مســائل توســعه )هوزلیتــز 1986، اتزیونــی1  1987، مانفــورد 1988، 
میدگلــی2  1992 و دیگــران( تحقــق، دوام و اســتمرار توســعۀ پایــدار در هر جامعۀ به مشــارکت 
همــۀ افــراد و آحــاد آن جامعــه به خصــوص قشــر تحصیلکــرده، دانشــگاهی و روشــنفکران آن 
بســتگی دارد »لیپســت«3  )1996( دانشــگاه را مرکــز ثقــل تحــوالت، افــکار و ارزش هــای نــو 
دانســته و قشــر روشــنفکر و تحصیلکــرده را مرکــز  عامــان تغییــر و تحــول و حامــان ارزش ها 
و افــکار بدیــع و جدیــد در جامعــه به شــمار آورده اســت.  از ایــن رو، »شــوماخر«4  به صراحــت 
ــه  ــم از اینکــه آن برنام ــه توســعه ـ  اع ــزی معطــوف ب ــر برنامه ری ــه ه ــرده اســت ک اعــام ک
در ســطح منطقــه ای باشــد یــا ملــی ـ بــدون مشــارکت فعــال نیروهــای تربیت شــده، علمــی 
و کارآمــد مقــدور نیســت و توســعه به مفهــوم مشــارکت فراگیــر اجتماعــی، سیاســی، روانــی، 
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فرهنگــی و اقتصــادی ایــن نیروهــا در توســعه معنــی پیــدا می کنــد )محســنی تبریــزی،1381: 
.)120

یکــی از متغیرهــای مهــم در شــکل گیری نظــم اجتماعــی، روابــط گــرم و مبتنــی بــر عواطــف 
ــت دارد. در  ــع و احســاس عضوی ــا جم ــی ب ــاط عاطف ــه ریشــه در وابســتگی ها، ارتب اســت ک
ــی و  ــی، بی میل ــی، بدبین ــر بی احساس ــی، بیانگ ــی اجتماع ــد بی تفاوت ــده ای مانن ــل، پدی مقاب
به عبارتــی نوعــی افســردگی اجتماعــی اســت. دانــش اجتماعــی، بی تفاوتــی و نبــود احســاس 
ــه ناهنجاری هــا و قانون گریزی هــا را آفــت بزرگــی  مســئولیت در بخشــی از جامعــه نســبت ب
می دانــد کــه بایــد نســبت بــه رفــع آن تدبیــر کــرد. در آموزه هــای دینــی امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر کــه معــادل نظــارت اجتماعــی اســت، افــراد را در واکنــش نشــان دادن نســبت 
بــه کنش هــای اجتماعــی موظــف کــرده اســت. بــا ایــن وصــف، بی تفاوتــی در جامعــه نوعــی 
بیمــاری اجتماعــی شــناخته می شــود همــان گونــه کــه در نقطــه مقابــل آن، هرگونــه اعتنــای 
اجتماعــی و نوعدوســتی در حیــات فــردی و اجتماعــی، نشــانۀ پویایــی و ســامت اجتماعــی 
ــی از  ــزان ســامت اجتماع ــه گاه می ــی به حــدی اســت ک ــی اجتماع ــت بی تفاوت اســت. اهمی
طریــق ســنجش بی تفاوتــی و عــدم تمایــل بــه درگیــری بــا مســائل جامعه، ســنجیده می شــود. 

به نظــر می رســد، هرچــه امــکان در کنــار هــم قــرار گرفتــن افــراد بیشــتر باشــد، امــکان اقــدام 
جمعــی و بــه همــان میــزان تغییــر رفتــار وجــود خواهــد داشــت. نتیجــۀ بی تفاوتــی اجتماعــی 
ــده و عرصــۀ  ــراد پراکن ــه عرصــه ای از اف ــم ب ــا کم ک ــی م ــه عرصــۀ عموم ــی اســت ک وضعیت
بیگانگــی تبدیــل شــده کــه تعاملــی میــان افــراد در آن وجــود نــدارد. بی تفاوتــی در جامعــه بــه 
ویــژه در عرصــه دینــی موجــب مــی شــود تــا افــراد جامعــه تعصــب الزم بــرای دفــاع از حقــوق 
ــای  ــرای رواج و شــیوع انبوهــی از نابهنجاری ه ــد و عرصــه ب ــده بگیرن ــداری خــود را نادی دین

دینــی فراهــم شــود.

ایــن مهــم نگارنــدگان ایــن اثــر را بــر آن داشــت تــا نســبت بــه ایــن موضــوع بیندیشــند و در 
ایــن مســیر، یکــی از عوامــل زوال بی تفاوتــی اجتماعــی را در مناســك و شــعایر دینــی بیابنــد. 
بی تردیــد، مقولــۀ مهندســی فرهنگــی زیــارت یکــی از مصادیــق بــارز و آشــکار مواجهــه بــا ایــن 
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نقیصــه اســت کــه در مناســبات اجتماعــی و تعمیــق ارزش های دینی، نقشــی حیاتــی و تأثیری 
شــگرف دارد، زیــرا زیــارت یــادآوری پیوندهــای معنــوی و خویشــاوندی فکــری و فرهنگــی یك 
مؤمــن بــا اولیــای خــدا و پیشــوایان دینــی اســت. ایــن نکتــه یکــی از نوآوری هــای پژوهــش 
حاضــر اســت کــه درصــدد ایجــاد پیونــد بیــن زیــارت و کاهــش بــی تفاوتــی اجتماعــی اســت. 
ــی  ــی در محیط های ــراز از بی تفاوت ــی1  و احت ــئولیت پذیری اجتماع ــر مس ــد ب ــع،  تأکی در واق
ــی  ــش بی بدیل ــده دار نق ــا دانشــجویان عه ــرد ت ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــد دانشــگاه بای مانن
ــر آنچــه  در ایجــاد تغییــرات اجتماعــی مثبــت و ارتقــای ســامت روانــی جامعــه شــوند.بنا ب
گفتــه شــد، الزم اســت مســئوالن فرهنگــی دانشــگاه درصــدد کاهــش بی تفاوتــی اجتماعــی 
ــه انحــای مختلــف باشــند. یکــی از ایــن مــوارد نقــش آداب و مناســك دینــی  دانشــجویان ب
به و یــژه زیــارت در کاهــش ایــن پدیــده اســت. بــا ایــن وصــف، پژوهــش حاضــر در نظــر دارد 
بــا تبییــن و جریــان دادن حقایــق و آثــار زیــارت بــه عرصه هــای مختلــف زندگــی، بــه مطالعــه 
ــال  ــش به دنب ــن پژوه ــردازد. ای ــجویان بپ ــر روی دانش ــارت ب ــش زی ــش نق ــوردی و پیمای م
بررســی تأثیــر زیــارت مشــهدالرضا )علیه الســام( در کاهــش میــزان بی تفاوتــی اجتماعــی در 
بیــن دانشــجویان دانشــگاه آیــت اهلل العظمــی بروجــردی و شناســایی برخــی عوامــل مؤثــر بــر 

ــوده اســت. ــی اجتماعــی ب بی تفاوت

پیشینه نظری

پیشینۀ تحقیق حاضر در دو  بخش پیشینۀ داخلی و خارجی بررسی شده است:

الف( پیشینۀ داخلی

ــر  ــف ب ــل مختل ــی و نقــش عوام ــی اجتماع ــارۀ بی تفاوت ــادی درب ــاي زی ــران پژوهش ه در ای
روی آن انجــام شــده اســت. 

1. Social Responsibility
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ــي  ــي سیاس ــوان »بي تفاوت ــا عن ــی ب ــده از  پژوهش ــۀ برآم ــب زاده« )1384( در مقال »حبی
کارگــران و تأثیــر آن در کاهــش مشــارکت سیاســي آنــان در جمهــوري اســامي ایــران« نشــان 
داد ایــن بي تفاوتــي در ســطحي نبــوده کــه ناامیــدي کامــل آنــان را در پــي داشــته باشــد و یــا 
خــود را فاقــد تأثیــر در حوزه هــاي سیاســي و اجتماعــي بیابنــد، امــا باعــث بي تفاوتــي آنــان در 

حیــات سیاســي شــده اســت.

»کانتــري و همــکاران« )1386( در مقالــۀ برآمــده از  پژوهشــي بــا عنــوان »بررســي 
ــر آن« هــدف کار خــود  بي تفاوتــي و نوعدوســتي در جامعــه شــهري ایــران و عوامــل مؤثــر ب
ــاي  ــا متغیره ــي ب ــي اجتماع ــاط بي تفاوت ــي ارتب ــه اي، بررس ــي  -مقایس ــي علّ را در پژوهش
ــج حاصــل  ــد . نتای ــرار دادن ــادي ق ــاداش م ــه -پ ــل هزین ــي، مســئولیت پذیري و تحلی همدل
نشــان داد در مواجهــه بــا حالت هــاي اضطــراري 75/3% شــهروندان نوعدوســت و 24/7 % بــي 
تفاوتنــد . به عــاوه، گــروه نوعدوســت در مقایســه بــا گــروه بي تفــاوت داراي همدلــي بیشــتر، 

ــر اســت.   ــاداش کمت ــه ـ پ ــل هزین مســئولیت پذیري بیشــتر، و تحلی

»ســیروس احمــدی« )1388(  در مقالــۀ برگرفتــه از تحقیقــی بــا عنوان »بررســی نوعدوســتی 
ــرده اســت  ــر آن در شــهر یاســوج« ســعی ک ــر ب ــل موث ــی و عوام ــرۀ اجتماع ــط روزم در رواب
میــزان تمایــل بــه نوعدوســتی را در بیــن شــهروندان تعییــن و ســپس ارتبــاط آن را بــا همدلی، 
مســئولیت اجتماعــی، تحلیــل هزینــه ـ  پــاداش و متغیرهــای جمعیتــی )ســن، جنــس، وضــع 
تاهــل، میــزان تحصیــات و قومیــت( بررســی کنــد. جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش شــهروندان 
ــری  ــتفاده از روش نمونه گی ــا اس ــان ب ــر آن ــه 386 نف ــد ک ــوج بودن ــهر یاس ــالۀ ش 15-65 س
تصادفــِی چندمرحلــه ای انتخــاب شــده اند. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داده اســت کــه همدلــی 
تأثیــری بــر نوعدوســتی نــدارد امــا مســئولیت اجتماعــی و تحلیــل هزینه-پــاداش مــادی تاثیــر 
ــزان  ــد همچنیــن متغیرهــای جمعیتــی ســن، جنســیت، می ــر نوعدو ســتی دارن ــاداری ب معن
تحصیــات و وضعیــت تاهــل، بــر نوعدوســتی تأثیــری ندارنــد ولــی در نوعدوســتی قوم هــای 

مختلــف تفــاوت وجــود دارد و نوعدوســتی قــوم لــر از قــوم تــرک بیشــتر اســت.

»بنی فاطمــه و حریــری اکبــری« )1389( در مقالــۀ برگرفتــه از تحقیقــی بــا عنــوان 
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ــان دانشــجویان  ــی اجتماعــی در می »الگوســازی ســاختاری رابطــه بیــن بیگانگــی و بی تفاوت
ــا روش نمونه گیــری  مقطــع کارشناســی دانشــگاه تبریــز«410 نفــر را از میــان 8 دانشــکده ب
طبقه بنــدی متناســب بــه عنــوان نمونــه انتخــاب کرده انــد. بــرای جمــع آوری داده هــا نیــز از 
پرســش نامه اســتفاده شــده اســت نتایــج تحقیــق نشــان دهندۀ آن اســت کــه رابطــۀ معنــاداری 

ــی وجــود دارد. ــی اجتماع ــا بی تفاوت ــاد آن ب ــن بیگانگــی و ابع بی

»محســنی و صداقتی فــرد« )1390( در مقالــۀ برآمــده از  تحقیقــی بــا عنــوان »پژوهشــی در 
بــاب بی تفاوتــی اجتماعــی در ایــران کــه بــر روی شــهروندان تهرانــی انجــام شــده بــه بررســی 
بــی تفاوتــی اجتماعــی پرداخته انــد.  نتایــج تحقیــق آنــان بیانگــر این اســت که ســطح متوســِط 
رو بــه باالیــی از بی تفاوتــی اجتماعــی در شــهروندان تهرانــی وجــود دارد.  همچنیــن، میانگیــن 
میــزان بی هنجــاری، احســاس محرومیــت نســبی، فردگرایــی، تحلیــل هزینــه- پــاداش گویــای 
باالتــر از حــّد متوســط بــودن ایــن عوامــل و میانگیــن میــزان اعتمــاد اجتماعــی، اثربخشــی 
ــوده اســت. در تحلیل هــای  اجتماعــی، رعایــت اجتماعــی و التــزام مدنــی در ســطح پاییــن ب
ــاوت مشــاهده شــده اســت، طوری کــه  ــی اجتماعــی تف ــره بیــن جنســیت و بی تفاوت دومتغی
مردهــا بی تفاوتــی اجتماعــی باالتــری را نشــان دادنــد.  همچنیــن، بیــن قومیــت و بی تفاوتــی 
اجتماعــی تفــاوت مشــاهده شــد بــه ایــن صــورت کــه قــوم کــرد دارای کمتریــن میــزان و قــوم 

عــرب دارای بیشــترین میــزان  بی تفاوتــی اجتماعــی بودنــد.

ــزان بیگانگــی  ــن می ــوان »بررســی رابطــه بی ــا عن ــان« )1394( پژوهشــی ب »احمــد فوالدی
اجتماعــی و میــزان بــی تفاوتــی اجتماعــی در بیــن دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
مشــهد« انجــام داده اســت. جامعــۀ آمــاری ایــن مطالعــه دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی 
ــی انتخــاب شــده اند.  ــه و به صــورت تصادف ــوان نمون ــان به عن ــر از آن مشــهد اســت و 366 نف
هــدف ایــن تحقیــق، بررســی رابطــه بیگانگــی اجتماعــی و ابعــاد آن ماننــد احســاس بی قدرتی، 
احســاس بی هنجــاری، احســاس بی معنایــی، انــزوای اجتماعــی، تنفــر از خــود و تنفــر فرهنگــی 
ــن  ــاداری بی ــۀ معن ــد  رابط ــان می ده ــق نش ــج تحقی ــت. نتای ــی اس ــی اجتماع ــا بی تفاوت ب
بیگانگــی اجتماعــی و ابعــاد آن بــا بــی تفاوتــی اجتماعــی وجــود دارد و متغیــر بیگانگــی%40 
تغییــرات متغیــر بی تفاوتــی اجتماعــی را توجیــه می کنــد نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد میزان 



50

سال ششم، شماره 23، پاییـز 1397فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

ــر اســت. ــی اجتماعــی از حــد متوســط پایین ت بیگانگــی و بی تفاوت

ب( پیشینۀ خارجی

نخســتین پژوهش هــا در حــوزۀ بی تفاوتــی اجتماعــی در  آمریکا و پــس از توجه روان شناســان 
ــت  ــورت گرف ــراری ص ــای اضط ــاهده گران در موقعیت ه ــه مش ــار منفعان ــه رفت ــی ب اجتماع
ــار مــردم در موقعیت هــای اضطــراری  ــن روان شناســان، رفت )ارونســون،1386( طبــق نظــر ای
ــدام  ــت و مســئول اق ــر کــس دیگــری را شــریك در موقعی ــرا ه ــال دارد زی ــه انفع ــش ب گرای
می دانــد . بنابرایــن چــه بســا در عمــل هیچ کــس کاری نکنــد و مــا شــاهد بی تفاوتــی افــراد 
نســبت بــه موقعیــت باشــیم.  امــا بی تفاوتــی اجتماعــی از چشــم اندازهای دیگــری هــم بررســی 

شــده اســت.

ــه  ــورد توج ــي م ــر سیاس ــب از منظ ــي، اغل ــي اجتماع ــاب بي تفاوت ــش در ب ــینۀ پژوه پیش
قــرار گرفتــه اســت.  نتیجــۀ پژوهش هــا در آفریقــا نشــانگر رابطــۀ مســتقیم همبســتگي میــان 
بي تفاوتــي در رابطــه بــا قومیــت بــوده اســت. چنان کــه »روس«1  )1975( در مقالــۀ برآمــده از  
پژوهشــي در پایتخــت کشــور کنیــا، علــت اصلــي بي تفاوتــي بــه مســائل اجتماعــي و سیاســي 

ــرده اســت. ــتنتاج ک ــي اس ــاي قوم را مختصــات خرده گروه ه

»ون اســنیپنبرگ و اســتچیپرز«2  ) 1991( در مقالــۀ برگرفتــه از پژوهشــي بــا عنــوان »طبقــه 
اجتماعــي و رفتــار سیاســي در خــال یــك دوره رکــود اقتصــادي: بــي تفاوتــي و رادیکالیســم 
ــد  ــه کردن ــاب جامعــۀ یادشــده ارائ در هلنــد 1985« محققــان هلنــدي، ایــن تحلیــل را در ب
کــه افزایــش بي تفاوتــي اجتماعــي، مــا بــه ازاي اعتــراض سیاســي عظیــم طبقاتــي اســت کــه 
به شــدت از رکــود اقتصــادي اخیــر ضربــه خورده انــد و سیاســت هاي مستحکم ســازي در ایــن 
بــاب پدیــده اي اســت کــه در پژوهش هــاي اجتماعــِي جامعــۀ هلنــد مــورد غفلــت قرارگرفتــه 

اســت.

1. Ross
2. Van Snippenburg Scheepers
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»گنــس«1  )1992( در مقالــۀ برآمــده از  پژوهشــي در ایــاالت متحــدۀ آمریــکا، بــه بررســي 
رابطــۀ میــان مشــارکت سیاســي و بي تفاوتــي پرداختــه و بــا توجــه بــه کاهــش عاقــۀ افــراد 
بــه پیگیــري مســائل سیاســي جامعــۀ خــود، بي تفاوتــي را مســئله  مهــّم ایــن کشــور معرفــي 
کــرده اســت و آن را در ارتبــاط بــا متغیرهــاي مهمــي ماننــد احســاس فتــور و ناتوانــي، بیگانگي 
ــردي و  ــاي ف ــي و انگیزه ه ــق اجتماع ــش تعل ــي، کاه ــام اجتماع ــي از نظ ــي، نارضایت اجتماع
مــواردي از ایــن قبیــل بررســي و معتقــد اســت بي تفاوتــي زمانــي در جامعــه بیشــتر مي شــود 

کــه ایــن متغیرهــا، فراوانــي کّمــي و کیفــي بیشــتري داشــته باشــند.

»چــن و زانــگ« در مقالــۀ برگرفتــه از  پژوهشــی بــا عنــوان »ســنجش بــي تفاوتــي سیاســي 
مــردم شــهر پکــن« عوامــل مؤثــر و اثر متغیرهــاي گوناگــون زمینه اي و مســتقل ماننــد رضایت 
اجتماعــي، احســاس اثربخشــي، موقعیــت اجتماعــيـ  شــغلي و وابســتگي حزبــيـ  سیاســي بر 
ــد .نتایــج حاصــل حاکــي از وجــود رابطــۀ معنــادار  روي بي تفاوتــي سیاســي را بررســي کردن

میــان ایــن متغیرهــا بــوده اســت )چــن و زانــگ2 ،1999(.

»المیزجاجــی« در مقالــۀ برآمــده از پژوهــش دیگــري در قــاره آســیا و در کشــور عربســتان 
ســعودي )المیزجاجــي3 ، 2001( بــه بررســي رابطــه میــان بوروکراســي و مســئولیت اجتماعــی 
ــه  ــي را ب ــي عموم ــئله بي تفاوت ــت. وی مس ــه اس ــور  پرداخت ــه مذک ــهروندان در جامع ش
عنــوان مانعــي در جهــت برنامه هــاي توســعه تحلیــل و تبییــن کــرده اســت. ایــن پژوهــش 
ــدم  ــهروندان و ع ــی ش ــش بی تفاوت ــع ســبب افزای ــك مان ــوان ی نشــان داد بوروکراســی به عن

ــود. ــان می ش ــئولیت پذیری آن مس

ــش  ــل گرای ــوان »دالی ــا عن ــی ب ــده از  تحقیق ــۀ برآم ــد«4 )2012( در مقال ــرفراز و احم »س
سیاســی و بی تفاوتــی در میــان دانشــجویان در پاکســتان« کــه یــك مطالعــۀ کیفــی بــود بــه 
ــان دانشــجویان دانشــگاه ها  ــی می ــۀ سیاســی و بی تفاوت ــرای عاق ــف ب ــل مختل بررســی دالی
ــد و  ــی عاقه من ــام سیاس ــه نظ ــبت ب ــان نس ــی از جوان ــرا بعض ــه چ ــور درک اینک به منظ
1.  Gans
2. Chen.j & Zhong
3. Al.Mizjaji
4. Sarfaraz& Ahmad
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ــۀ  ــد اگرچــه  هم ــل نشــان می ده ــز شــده اند. تجزیه وتحلی ــد متمرک ــر بی تفاوتن بعضــی دیگ
ــد کــه در نظــام سیاســی نقــص وجــود دارد،  ــاق آراء موافقــت کردن ــه اتف شــرکت کنندگان ب
شــرکت کنندگان عاقه منــد بــه سیاســت، دیدگاهــی خوشــبینانه داشــتند و آن اینکــه از طریق 
دخالــت در سیاســت تغییــر به وجــود بیاورنــد و در افــرادی کــه بی تفــاوت بودنــد بیشــتر یــك 
نقطــه نظــر بدبینانــه نســبت بــه سیاســت داشــتند و در نتیجــه احســاس درماندگــی آموختــه 
شــده ایجــاد شــده بــود و اعتقــاد داشــتند کــه بــدون توجــه بــه آنچــه انجــام می دهنــد، تمــام 

ــد. ــر می دیدن ــود را بی ثم ــاش خ ت

»مانینــگ«1  )2014( در مقالــۀ برآمــده از  پژوهشــی کیفــی در اســترالیا در بیــن جوانان 18-
30 ســال بــا عقایــد سیاســی متفــاوت و از انــواع طیــف سیاســی بــا عنــوان »خــود درگیــری و 
مشــارکت سیاســی در بزرگســاالن« بــه بررســی نگرانی هــای اخیــر دربــارۀ بی تفاوتــی جوانــان 
ــی  ــل زمینه ســاز بی تفاوت ــه عوام ــن مقال ــردازد. وی در ای ــدم مشــارکت در سیاســت می پ و ع
سیاســی شــامل انگیــزش خشــك لیبرالــی بــه یــك حــزب سیاســی، نقــش مهــّم دوســتان و 
خانــواده در پــرورش و حفــظ تعهــدات سیاســی و همچنیــن احســاس ذهنــی از خودبیگانگــی، 
ــر  ــی ب ــوان معیارهــای اجتماعــی و روان بی توجهــی، بدبینــی و اثربخشــی سیاســی کــم به عن

رفتــار اســتدالل شــده اســت.

چارچوب نظری

ــی  ــب آن را بیگانگ ــیك اغل ــان کاس ــه شناس ــه جامع ــی، ک ــی اجتماع ــن بی تفاوت در تبیی
ــاز،1394:  ــهری )ممت ــن ش ــی نوی ــی زندگ ــه ویژگ ــل« ب ــد، »زیم ــر کرده ان ــی تعبی اجتماع
122؛کرایــب،1395: 134(، دورکیــم بــه پدیــدۀ آنومــی و ضعــف هنجــاری در جامعــۀ مــدرن 
)رفیــع پور،134:1387؛توســلی،34:1396(، »تونیــس و وبــر« بــه گســترش کنش هــای مبتنــی 
بــر عقانیــت مــدرن )وبــر،1367: 114(، »مارکــس« بــه انــزوای کارگــران بــه دلیــل خصلــت 
تولیــد ســرمایه داری، و »زنانیکــی و تامــس« در نظریــۀ نظــام گســیختگی اجتماعــی به مســئلۀ 

1. Manning
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ضعــف هنجارهــا )توســلی ،1396: 34( اشــاره کرده انــد. بنابرایــن، در نظریــات کاســیك به ویژه 
در نظریــۀ دورکیــم، تأثیــر احســاس آنومــی در افزایــش بی تفاوتــی اجتماعــی مــورد تأکیــد قرار 

گرفتــه کــه در ایــن تحقیــق نیــز به عنــوان یــك مبنــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

در  مؤثــر  عوامــل  تجربی تــر،  نســبتاً  نظریه هایــی  قالــب  در  معاصــر  نظریه پــردازان 
بــروز بی اعتنایــی را در جامعــه  شناســایی کرده انــد. »اســترلین« تبیینــی اقتصــادی و 
جمعیت شــناختی از بی اعتنایــی ارائــه کــرده و بــر ایــن بــاور اســت کــه تمایــات و روندهــا در 
ارتبــاط بــا بی اعتنایــِی سیاســی تــا انــدازه ای تابعــی از تغییرپذیــری نســلی در زمینۀ بهزیســتی 

ــعودنیا،1380 : 734(. ــت )مس ــادی اس ــاه اقتص و رف

»هارولــد کاپــان«1  و »بنیامیــن ســادوک«2   بی تفاوتــی اجتماعــی را حالتي از نبود احســاس 
درونــي و عاطفــه، عــدم عاقــه و درگیــري هیجانــي نســبت بــه محیــط خــود تعریــف کرده انــد 
کــه بــه گفتــۀ آنــان در انــواع خاصــي از اســکیزوفرني و افســردگي مشــاهده مي شــود )کاپان و 
دیگران،1375بــه نقــل از مســعودنیا،1380: 721(  »میشــل«3  )1988( و» کنیســتن« )1985( 
آن را نوعــي احســاس انفصــال، جدایــي و عــدم پیونــد ذهنــي )شــناختي( و عینــي )کنشــي( 
میــان فــرد و جامعــه )نهادهــا و ســاختارهاي اجتماعــي نظیــر سیاســت، خانــواده، مذهــب و... ( 
مي خواننــد )محســني تبریــزي،1390: 36(. همچنیــن بي تفاوتــي را نوعــي تصــور، طــرز تلقــي 
یــا احســاس تعریــف کرده انــد کــه از انتظــار عــدم تأثیرگــذاري و تعیین کنندگــي رفتــار فــرد 

در ایجــاد نتایــج یــا دســتکاري در واقعیت هــا ناشــي مي شــود )مســعودنیا،1380: 152(.

ــد  ــزام و تعه ــزه، الت ــي، انگی ــتن آگاه ــارت از نداش ــي را عب ــم بي تفاوت ــالمیتز«4  عای »س
مدنــي، مســئولیت هاي اجتماعــي و عمــل اجتماعــي کــه شــامل حــق انتخــاب هــم مي شــود، 
ــال مشــهود اســت  ــا 24 س ــّني 18 ت ــاي س ــراي گروه ه ــر، به خصــوص ب ــن ام دانســته اند. ای
ــود و  ــتفاده نم ــز اس ــراد نی ــل اف ــارۀ تأه ــوان درب ــر، می ت ــن نظ ــالمیتز؛ 57:2000(.  از ای )س
نشــان داد کــه افــراد متأهــل رغبــت بیشــتری بــرای مشــارکت و در نتیجــه کاهــش بی تفاوتــی 
1. H.Kaplan
2. B.J.Sadock
3. Michel
4. Solmitz
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اجتماعــی از خــود نشــان خواهنــد داد.

»لینــدا مولــم«  معتقــد اســت کنشــگران در روابــط تبادلــی خــود منابعــی را بــا یکدیگــر 
مبادلــه می کننــد کــه نتایــج و پیامدهــای ارزشــمند ایــن رابطــه می توانــد بــه شــکل پولــی 
ــده  ــِس تقویت ش ــد  و  اعتماد به نف ــحال کننده باش ــوس خوش ــکل ناملم ــه ش ــا ب ــی ی و مال
در طــرف مقابــل ظاهــر شــود. در صورتــی کــه نتایــج مــورد انتظــار در روابــط تبادلــی بــه 
شــکل مثبتــی ظاهــر شــود باعــث رضایــت و تــداوم رابطــۀ تبادلــی می شــود. در غیــر ایــن 
ــل از  ــه نق ــردد )ب ــراد از آن می گ ــی اف ــه  ی و نارضایت ــۀ مبادل ــاع رابط ــث انقط صــورت، باع

ــزر ،1378: 303-304(. ریت

ــد و در  ــی می دان ــزوای اجتماع ــی و ان ــادل بیگانگ ــی را مع ــی اجتماع ــیمن«1  بی تفاوت »س
ــزواي اجتماعــي احساســي تلقــي می شــود کــه فــرد  ــد: ان ــزواي اجتماعــي مي گوی تعریــف ان
بــا زمینه هــاي اجتماعــي خویــش ســازگاري نــدارد و از ارزش هــا و اهــداف مطــرح در جامعــه 
منفــك اســت )ســیمن،161:1959(. در نتیجــۀ وقــوع چنیــن امــری، فــرد احســاس خواهــد 

کــرد اثربخشــی الزم را در جامعــه نــدارد و از مشــارکت اجتنــاب خواهــد نمــود.

بــه نظــر می رســد زنــان عمومــا نســبت بــه مــردان  تمایــل بیشــتری بــرای مشــارکت در امور 
اجتماعــی از خــود نشــان مــی دهنــد. ایــن امــر را تحقیقــات مختلفــی بــه اثبــات رســانده اند. با 
توجــه بــه ایــن امــر، در پژوهــش حاضر جنســیت را به عنــوان عاملــی تأثیرگــذار در مشــارکت و 

کاهــش بی تفاوتــی اجتماعــی در نظــر گرفته ایــم.

»ویلنســکي« در نظریــه اي دیگــر بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه بي تفاوتــي ممکــن اســت تابعــي 
از فراینــد ســالخوردگي باشــد )نقــل از مســعودنیا، 161:1380( .  »پیلیاویــن«2 )1991( »التانــه 
ــاي  ــر مبن ــي ب ــي اجتماع ــن بي تفاوت ــه اي در تبیی ــۀ پنج مرحل ــي«3  )1970( در نظری و دارل
محاســبۀ هزینــهـ  پــاداش حرکــت کرده انــد. بــه بــاور آنهــا، افــراد در مواجهــه بــا وضعیت هــاي 
ــاي نوعدوســتي و  ــا و پاداش ه ــل و بررســي هزینه ه ــه تحلی ــه ب خــاص و اضطــراري، بافاصل

1. Seeman
2. Piliavin
3. Latane, B. Darely
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ــع  ــتقیماً تاب ــتي مس ــا نوعدوس ــران ی ــه دیگ ــي ب ــع، بي تفاوت ــد و در واق ــي مي پردازن بي تفاوت
پاســخي اســت کــه افــراد ناظــر در یــك موقعیــت اضطــراري نشــان مي دهنــد. بنابرایــن ایــن 
نظریــه بــا توجــه بــه ایــن امــر کــه زیــارت بــه عنــوان یــك عمــل دســته جمعی در دیــن مبیــن 
اســام نقــش به ســزایی در افزایــش مشــارکت های اجتماعــی و در نتیجــه اثربخشــی اجتماعــی 
دارد. زیــارت می توانــد بــه دو شــکل در کاهــش بی تفاوتــی اجتماعــی مؤثــر باشــد. از یــك ســو 
زیــارت بــا افزایــش مشــارکت افــراد احســاس اثربخشــی آنــان را افزایــش دهــد کــه ایــن امــر به 
کاهــش بی تفاوتــی اجتماعــی منجــر خواهــد شــد. از ســوی دیگــر، نقشــی کــه زیــارت در تقّید 
و هنجارپذیــری افــراد ایجــاد می کنــد از احســاس آنومــی جلوگیــری می کنــد کــه ایــن امــر  

بــه کاهــش بــی تفا وتــی اجتماعــی می انجامــد.

ــي مترادفــي را  ــي، کــه جملگــي معان ــا عــدم کارآی ــي، عــدم اثربخشــي ی احســاس بي قدرت
دارنــد، مبنــاي نظریه هــاي مبتنــي بــر »جامعه پذیــرِي عــدم اثربخشــي« را تشــکیل مي دهنــد 
چنان کــه» ســاث ول«1  )2003( جریــان اجتماعــي شــدن و تجــارب تدریجــي در جامعــه را 
از جملــه عوامــل ســرخوردگي و دلمردگــي اجتماعــي افــراد معرفــي کــرده و معتقــد اســت کــه 
هــر قــدر افــراد جامعــه ســطح باالیــي از احســاس عــدم اثربخشــي در فرایندهــاي اجتماعــي 
ــي از  ــي و بیگانگ ــي اجتماع ــراي بي تفاوت ــتري ب ــال بیش ــد، احتم ــه کنن ــي را تجرب ـ سیاس
مســائل اجتماعــي وجــود دارد . محتــواي رفتارگرایانــۀ برخي قضایــاي نظریــه »دال«2  )1983( 
ــاور را نشــان مي دهــد. احســاس  ــن ب ــز ای ــي نی ــارۀ بی قدرت ــۀ» ســیمن« )1959( درب و نظری
ــه  ــر شــده، به دنبــال خــود احســاس بي اعتمــادي ب ــا عــدم اثرگــذاري جامعه پذی بي قدرتــي ی
همــراه مــي آورد )روس و همــکاران، 121:2001(. در نتیجــۀ چنیــن امــری، احســاس اثربخشــی 
اجتماعــی در کاهــش بی تفاوتــی اجتماعــی مؤثــر خواهــد بــود و بــه نحــو بــارزی بــه کاهــش 

بی تفاوتــی در افــراد جامعــه منجــر خواهــد شــد.

ــه  ــی را ک ــای مختلف ــوان متغیره ــده می ت ــای مطرح ش ــه نظریه ه ــه ب ــا توج ــن، ب بنابرای
ــایی  ــوند، شناس ــراد ش ــی  در اف ــی اجتماع ــش بی تفاوت ــا افزای ــش ی ــبب کاه ــد س می توانن

1. Southwell
2. Dahl
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کــرد کــه در تحقیــق حاضــر تأثیــر زیــارت، اثربخشــی اجتماعــی و احســاس آنومــی مطالعــه 
شــده اند. البتــه، عــاوه بــر مــوارد فــوق می تــوان گفــت کــه بی تفاوتــی اجتماعــی بــا توجــه بــه 
متغیرهــای زمینــه ای چــون جنســیت و تأهــل، می توانــد در افــراد مختلــف متفــاوت باشــد. بــر 

ایــن اســاس، مــدل مفهومــی تحقیــق حاضــر به صــورت زیــر طراحــی شــده اســت.

فرضیه های تحقیق

ــق  ــرای انجــام تحقی ــر ب ــای زی ــق، فرضیه ه ــای تحقی ــوق و تئوری ه ــدل ف ــه م ــا توجــه ب ب
ــده اند: ــی ش ــر طراح حاض

1. میزان بی تفاوتی دانشجویان بر حسب جنسیت متفاوت است.

2. میزان بی تفاوتی دانشجویان بر حسب وضعیت تاهل متفاوت است.

3. بین احساس آنومی و میزان بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد.

4. بین اثربخشی اجتماعی و میزان بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد.

5. میزان بی تفاوتی دانشجویان در دو بازۀ زمانی قبل و بعد از زیارت متفاوت است.

جامعۀ آماری

ــردی  ــی بروج ــگاه آیت اهلل العظم ــجویان دانش ــۀ دانش ــق کلی ــن تحقی ــاری در ای ــۀ آم جامع
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ــر  ــداد200 نف ــن تع ــه از ای ــده اند ک ــرف ش ــهد مش ــه مش ــال 95-94 ب ــه در س ــتند ک هس
ــدند. ــاب ش ــاری انتخ ــۀ آم ــوان نمون ــی به عن ــورت تصادف به ص

تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها  

تعریف هــای بی تفاوتــی اجتماعــی: بي تفاوتــي اجتماعــي از منظــر تعریــف مفهومــي، فراینــدی 
اســت کــه طــي آن، افــراد بــا بي عاقگــي و بي اعتنایــي بــه واقعیت هــاي اجتماعــی پیرامــون 
خــود می نگرنــد و از انجــام مشــارکت اجتماعــي ـ سیاســي، مســئولیت هاي اجتماعــي، 
فعالیت هــاي دگرخواهانــه و درگیــري فعــال و مدنــي در مســائل اجتماعــي پرهیــز مي کننــد. 
بي تفاوتــي اجتماعــي از بُعــد تعریــف عملیاتــي بــر مبنــاي دو شــاخص در تحقیــق حاضــر مورد 
ــاي اجتماعــي رســمي ـ  ــي در حــوزۀ فعالیت ه ــه اســت. نخســت، بي تفاوت ــرار گرفت توجــه ق
مثــل مشــارکت داوطلبانــه در ســازمان ها، احــزاب و انجمن هــا و امثــال آن ـ و دوم، بي تفاوتــي 
ــه و  ــارکتي دگرخواهان ــاي مش ــل کنش ه ــمي ـ مث ــي غیررس ــاي اجتماع ــوزۀ فعالیت ه در ح
اعمــال نوعدوســتانۀ دانشــجویان از قبیــل کمــك بــه مســتمندان، حمایــت از دیگــران، توجــه 

بــه مشــکات اطرافیــان ـ بررســی شــده اســت.

تعریف هــای اثربخشــی اجتماعــی: اثربخشــی اجتماعــی از منظــر تعریــف مفهومــي، فراینــدی 
اســت کــه طــي آن، فــرد در جامعــه احســاس مفیدبــودن کــرده و از تعامــل بــا همنوعــان لــذت 
ــد  ــی از بُع ــی اجتماع ــت. اثربخش ــه اس ــی در جامع ــرد مطلوب ــد ف ــرد و احســاس می کن می ب
تعریــف عملیاتــي بــر مبنــاي دو شــاخص در تحقیــق حاضــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت؛ 
نخســت، احســاس تأثیرگــذاری در زندگــی فــردی خــود و فعالیت هــای روزمــره کــه منجــر بــه 
مفیدبــودن فــرد از نظــر وجــودی ســنجیده شــده اســت و دوم اثربخشــی در حــوزۀ فعالیت هاي 
اجتماعــي و در زندگــی دیگــران اســت کــه بــه تحســین اجتماعــی منجــر شــده و خواهــش 
دیگــران بــرای مشــارکت در  کنش هــاي مشــارکتي دگرخواهانــه  را در پــی دارد کــه در ایــن 

تحقیــق مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
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تعریف هــای رضایــت از زیــارت: رضایــت از زیــارت از منظــر مفهومــی فراینــدی اســت کــه 
فــرد پــس از زیــارت احســاس رضایتمنــدی و از اینکــه ایــن کار را انجــام داده اســت، احســاس 
ــردی،  ــد ف ــه بُع ــی در س ــف عملیات ــد تعری ــارت از بُع ــت از زی ــد. رضای ــور می کن شــعف و ش
معنــوی و اجتماعــی مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت و میــزان شــادکامی فــردی، معنــوی و 

اجتماعــی افــراد هــر کــدام بــا دو گویــه، ســنجش و انــدازه گیــری شــده اســت.

ابزار گردآوري دادهها     

ــا ســنجه هایی از طیــف لیکــرت  ــزار پرســش نامه ب ــش و اب ــن پژوهــش از روش پیمای   در ای
بــرای گــردآوری داده هــا اســتفاده شــده اســت. بــرای اندازه گیــری اعتبــار1  از روایــی محتوایــی2  
ــاخ اســتفاده شــده اســت.  ــی4  از روش آلفــای کرونب ــرای تعییــن پایای ــی صــوری3  و ب و روای
ــرای ســنجش متغیرهــای بی تفاوتــی اجتماعــی و اثربخشــی اجتماعــی از  ــر ایــن اســاس، ب ب
پرســش نامه محقق ســاخته بــا ضریــب پایایــی به ترتیــب 0/88 و 0/77 اســتفاده شــده اســت. 
همین طــور، بــرای ســنجش احســاس آنومــی از پرســش نامه اســتاندارد بــا آلفــای84/. اســتفاده 

شــده اســت.                                    

بـي تفـــاوتي اجتمـــاعي، بیـــانگر بـــي احساسي، بدبیني، بي میلي و بـــه عبـــارت بهتـر نـوعي 
افســردگي اجتماعي اســت. در نقطـــۀ مقابـــل، هرگونه اعتناي اجتماعي و نوعدوســتي در حیات 
فــردي و اجتماعي، نشــانۀ پویایي و ســامت اجتمـــاعي اســـت. برخــی بی تفاوتي اجتمـــاعي را 
متـــرادف بـــا عزلـت گزینـي، بـي عاقگـــي و مشارکت نداشتن افراد در اشکال متعارف اجتماعي 
معنا کـــرده و در تحلیــــل خــــود، آن را مقابــــل عاقـۀ اجتمــــاعي، درگیري در فعالیت هاي 

اجتمـــاعي، روان شـــناختي و سیاســي قرار داده اند )دث و الــف، 2000(.

1. Validity
2. Content Validity
3. Face Validity
4. Reliability
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یافته های پژوهش

ــون  ــتنباطی و آزم ــای اس ــی و یافته ه ــای توصیف ــش یافته ه ــش در دو بخ ــای پژوه یافته ه
ــه شــده اســت: ــه شــرح زیــر ارائ فرضیه هــا ب

الف( یافته های توصیفی

بر اساس یافته های تحقیق، 118 نفر از پاسخگویان )59 %( زن و 82 نفر )41 %( مرد بودند. 

157 نفر از دانشجویان )78.5 % مجرد و 43 نفر ) 21.5 %( متأهل بودند.

میانگیــن ســّن دانشــجویان مــورد بررســی 22/76 ســال بوده اســت. بیشــترین فراوانــی درآمد 
پاســخگویان یك میلیــون تومــان در مــاه، باالتریــن درآمــد ده میلیــون تومــان و کمتریــن میزان 
ــخگویان  ــد پاس ــن درآم ــور، میانگی ــت. همین ط ــوده اس ــاه ب ــان در م ــزار توم ــد 500 ه درآم
مســاوی 1954081)یــك میلیــون و نهصــد و پنجــاه و چهــار هــزار و هشــتادویك تومــان( اعام 

شده اســت.

جدول 1. احساس آنومی دانشجویان در دو بازۀ زمانِی قبل و بعد از زیارت

چنان کــه مندرجــات جــدول فــوق نشــان می دهــد، نتایــج تحقیــق نشــان داد قبــل از زیــارت، 
ــی و  ــی کــم، 53/2 % از ســطح متوســط احســاس آنوم 26/8 % پاســخگویان احســاس آنوم
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19/7% آنــان ســطح زیــادی از احســاس آنومــی داشــتند، در حالی کــه پــس از زیــارت %33/7 
پاســخگویان از احســاس آنومــی پاییــن، 60/1 % ســطح متوســط احســاس آنومــی و 6/2 % هم 
احســاس آنومــی باالیــی داشــتند. ایــن نتایــج بیانگــر کاهش احســاس آنومــی دانشــجویان پس 
از زیــارت اســت. به عبارتــی، میانگیــن احســاس آنومــی از 2.72 بــه 3.1 افزایــش یافتــه و زیارت 

بــه کاهــش احســاس آنومــی در بیــن آنــان منجــر شــده اســت.

جدول2. احساس اثربخشی اجتماعی دانشجویان در دو بازۀ زمانِی قبل و بعد از زیارت

چنان کــه نتایــج جــدول فــوق نشــان می دهــد، قبــل از زیــارت؛ 19/1% پاســخگویان احســاس 
اثربخشــی کــم، 40% احســاس اثربخشــی در ســطح متوســط و 40/9% احســاس اثربخشــی را 
ــارت؛ 2/6% پاســخگویان احســاس اثربخشــی کــم،  ــا پــس از زی ــاد داشــتند؛ ام در ســطح زی
48/5% احســاس اثربخشــی در ســطح متوســط و 48/9 % هم احســاس اثربخشــی را در ســطح 
زیــادی داشــتند. به عبــارت دیگــر، نتایــج جــدول فــوق حاکــی از ایــن امــر اســت کــه زیــارت به 
افزایــش احســاس اثربخشــی در بیــن دانشــجویان منجــر شــده اســت. به عبــارت دیگــر، ایــن 
نتایــج نشــانگر افزایــش احســاس اثربخشــی اجتماعــی دانشــجویان پــس از زیــارت بــوده اســت 

و میــزان احســاس اثربخشــی اجتماعــی از 3.22 بــه 3.46 افزایــش یافتــه اســت.
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جدول3. احساس بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان در دو بازۀ زمانی قبل و بعد از زیارت

چنان کــه نتایــج جــدول3 نشــان می دهــد، قبــل از زیــارت، 49/7 % پاســخگویان بی تفاوتــی 
ــط و 8/5 %   ــطح متوس ــان در س ــی  اجتماعی ش ــم، 41/8 % بی تفاوت ــطح ک ــی در س اجتماع
ــی  ــه 75/5 % بی تفاوت ــارت ب ــا پــس از زی ــاد داشــته اند ام ــی اجتماعــی  در ســطح زی بی تفاوت
اجتماعــی پاییــن، 24 % بی تفاوتــی اجتماعــی متوســط و فقــط 0/5 % بی تفاوتــی اجتماعــی 
در ســطح زیــاد تبدیــل شــده اســت. به عبــارت دیگــر، میــزان بی تفاوتــی دانشــجویان در بــازۀ 
ــه 2.25 % کاهــش  زمانــی پــس از زیــارت در حــّد قابــل ماحظــه ای کــم شــده و از 2.84 ب

یافتــه اســت.

ب(یافته های استنباطی

ــه یافته هــای اســتنباطی پرداختــه شــده اســت. بدین منظــور، در ابتــدای  در ایــن بخــش، ب
ایــن بخــش فرضیه هــا آزمــون شــده و ســپس تحلیــل رگرســیونی انجــام شــده اســت.

آزمون فرضیه اول: مقایسه میزان میانگین بی تفاوتی اجتماعی بر حسب جنسیت 

بــرای بررســی ایــن موضــوع، بــا توجــه بــه متغیرهــا از آزمــون t اســتفاده شــده کــه نتایــج در 
جــدول 4 آورده شــده اســت.



62

سال ششم، شماره 23، پاییـز 1397فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

جدول4.آزمون t مقایسۀ میانگین بی تفاوتی اجتماعی بر حسب جنسیت

از جــدول4 نشــان می دهــد ســطح معنــاداری بی تفاوتــی  به دســت آمده  یافته هــای 
اجتماعــی بعــد از زیــارت 0/024 اســت کــه کمتــر از 0/05 اســت. لــذا بعــد از زیــارت بی تفاوتی 
ــز  ــارت نی ــل از زی ــه، قب ــر حســب جنســیت وجــود دارد. البت ــاداری ب ــاوت معن اجتماعــی تف
ــوده  ــتر  ب ــان )72/36( بیش ــی زن ــن بی تفاوت ــردان )75/67( از میانگی ــی م ــن بی تفاوت میانگی
اســت، امــا ایــن میانگیــن هرچنــد در هــر دو گــروه کاهــش قابــل ماحظــه ای یافتــه اســت، اما 
بی تفاوتــی مــردان همچنــان اندکــی بیــش از بی تفاوتــی زنــان شــده اســت. بنابرایــن، فرضیــۀ 
اول تحقیــق کــه نشــانۀ تفــاوت بی تفاوتــی بــر حســب جنســیت بــود، در هــر دو بــازۀ زمانــِی 
قبــل و بعــد از زیــارت تأییــد می شــود، امــا بعــد از زیــارت میــزان بی تفاوتــی در هــر دو کاهــش 

پیــدا می کنــد.

فرضیۀ دوم:  مقایسۀ میزان میانگین بی تفاوتی اجتماعی بر حسب وضعیت تأهل 

بــرای بررســی ایــن فرضیــه بــا توجــه بــه متغیرهــا، از آزمــون t اســتفاده گردیــد کــه نتایج در 
جــدول5 آورده شــده اســت.

جدول5.آزمون t مقایسۀ میانگین بی تفاوتی اجتماعی بر حسب وضعیت تأهل
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ــل  ــر اســاس تأه ــاداری ب ــد ســطح معن ــای به دســت آمده از جــدول5 نشــان می ده یافته ه
افــراد بی تفاوتــی اجتماعــی در دو بــازۀ زمانــِی قبــل و بعــد از زیــارت، تغییــر خاصــی نیافتــه و 
میــزان کاهــش بســیار انــدک بــوده اســت؛ یعنــی تفــاوت معنــاداری بــر حســب وضعیــت تأهل 

وجــود نداشــته اســت.

فرضیۀ سوم : بین میزان احساس آنومی و بی تفاوتی اجتماعی رابطه وجود دارد.

به منظــور بررســی ایــن فرضیــه، از آزمــون همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد کــه نتایــج در 
جــدول6 آورده شــده اســت.

جدول6. آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطۀ احساس آنومی و بی تفاوتی اجتماعی

نتایــج جــدول6 نشــان مي دهــد بیــن بي تفاوتــي اجتماعــي و احســاس آنومــي در هــر دو بــازۀ 
زمانــی رابطــۀ معنــاداري وجــود دارد و بــا توجــه بــه همبســتگي مثبــت، ایــن رابطــه مســتقیم 

اســت؛ یعنــي بــا افزایــش آنومــي، بي تفاوتــي اجتماعــي نیــز افزایــش مي یابــد و برعکــس.

فرضیۀ چهارم: بین میزان اثربخشی اجتماعی و  بی تفاوتی اجتماعی رابطه وجود دارد.

بــرای بررســی ایــن فرضیــه از آزمــون همبســتگی پیرســون اســتفاده گردیــد کــه نتایــج در 
جــدول7 آورده شــده اســت.
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جدول7. آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه اثربخشی اجتماعی و بی تفاوتی اجتماعی

نتایــج جــدول7 نشــان مي دهــد بیــن بي تفاوتــي اجتماعــي و اثربخشــی اجتماعــی در هــر 
دو بــازۀ زمانــی رابطــۀ معنــاداري وجــود دارد و بــا توجــه بــه همبســتگي منفــی، ایــن رابطــه 
معکــوس اســت؛ یعنــي بــا افزایــش اثربخشــی اجتماعــی، بي تفاوتــي اجتماعــي کاهــش مي یابد 

و کاهــش اثربخشــی اجتماعــی،  افزایــش بی تفاوتــی اجتماعــی را در پــی دارد.

فرضیۀ پنجم: مقایسۀ میزان میانگین بی تفاوتی اجتماعی قبل و بعد از زیارت.

ــج در  ــون t اســتفاده شــد. نتای ــا از آزم ــه متغیره ــا توجــه ب ــن موضــوع ب ــرای بررســی ای ب
ــت. ــده اس ــدول8 آورده ش ج

جدول8. آزمونt مقایسه میانگین بی تفاوتی اجتماعی قبل و بعد از زیارت

به منظــور بررســی مقایســۀ میــزان میانگیــن بی تفاوتــی اجتماعــی در دو بــازۀ زمانــی قبــل 
و بعــد از زیــارت، بــا در نظــر گرفتــن متغیرهــا از آزمــون t اســتفاده شــده اســت. یافته هــای 
ــه  ــت ک ــا 0/01 اس ــر ب ــاداری براب ــطح معن ــد س ــان می ده ــدول 8 نش ــده در ج ــت آم به دس
از 0/05 کمتــر اســت. لــذا، میانگیــن بی تفاوتــی اجتماعــی در دو بــازۀ زمانــی قبــل و بعــد از 
ــی در  ــی اجتماع ــزان بی تفاوت ــر، می ــارت دیگ ــته اســت. به عب ــاداری داش ــاوت معن ــارت تف زی
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دو بــازۀ زمانــی قبــل و بعــد از زیــارت متفــاوت اســت و بی تفاوتــی اجتماعــی پــس از زیــارت 
به نحــو معنــاداری کاهــش پیــدا کــرده اســت؛ به نحــوی کــه از حــدود 3/65 بــه 2/37 کاهــش 
یافتــه اســت؛ یعنــی پــس از زیــارت، بی تفاوتــی حــدود 14% کاهــش پیــدا کــرده و از میانگیــن 

73/13 بــه 59/46 رســیده اســت.

تحلیل چندمتغیره

ــیون  ــتقل، از رگرس ــاي مس ــه متغیره ــه ب ــا توج ــي ب ــي اجتماع ــن بي تفاوت ــرای تبیی ب
چندمتغیــره اســتفاده شــده اســت. در ایــن روش بــرای بررســی متغیرهــا از روش رگرســیون 
گام بــه گام اســتفاده شــده اســت. بــر اســاس جــدول9، از مجمــوع 5 متغیــر )رضایــت از زیــارت، 
ســن، درآمــد، آنومــی، اثربخشــی اجتماعــی( واردشــده بــه مــدل رگرســیون، متغیرهــای زیارت، 
اثربخشــی اجتماعــی و آنومــی در مــدل معنــادار شــده  و توانســته اند 48% از متغیــر وابســته 
را محاســبه کننــد. بــر اســاس جــدول10، میــزان بتــای زیــارت )367.-( آنومــی و اثربخشــی 
ــن  ــه ای ــده اســت ک ــز )0/000( ش ــا نی ــا داری آنه ــب )0/245، 0/225-( و ســطح معن به ترتی

ــت. ــده اس ــای9 و10 آورده ش ــب جدول ه ــه در قال ــج در ادام نتای

جدول9. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون دربارۀ عوامل مؤثر بر بی تفاوتی اجتماعی

جدول10. ضریب های آزمون تحلیل رگرسیون
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بــا توجــه بــه نتایــج جدول هــای 9 و 10 می تــوان معادلــۀ رگرســیونی احســاس بی تفاوتــی 
اجتماعــی را در قالــب معادلــۀ زیــر نوشــت:

 )225.-( احساس اثربخشی اجتماعی +)248.(احساس آنومی +)367.-( رضایت از 
زیارت + 2.63= بی تفاوتی اجتماعی 

نتیجه گیری

از جملــه بنیادي تریــن مفاهیــم توســعۀ اجتماعــی، ایجــاد فرهنگ گریــز از انفعــال و بي تفاوتي 
ــه ســوي گســترش حضــور، مشــارکت و سهیم شــدن مــردم در سرنوشــت خــود  و حرکــت ب
ــردم در  ــودۀ م ــه، ت ــي در جامع ــت بي تفاوت ــت. در وضعی ــادي اس ــاوري نه ــۀ ارزش و ب به مثاب
ــه  ــي ب ــۀ چندان ــد و عاق ــرار می دهن ــي ق ــي انفعال ــي، خــود را در موضع ــاي اجتماع فراگرده
تأثیرنهــادن بــر وقایــع و تصمیم گیري هــا نشــان نمي دهنــد؛ لــذا در قالــب واحدهــاي منفعــل 
ــد. از  ــوان مي مانن ــي نات ــِي جمع ــرِي کل ــتن جهت گی ــس و داش ــاد به نف ــي، از اعتم اجتماع
ــع  ــی در جوام ــّم اجتماع ــیب مه ــك آس ــوان ی ــه به عن ــاری اســت ک ــی، رفت ــن رو، بی تفاوت ای
مــدرن مــورد توجــه جامعه شناســان قــرار گرفتــه اســت. در شــرایط فعلــی جامعــۀ ایــران نیــز 
کــه الگــوی پیشــرفت ایرانــیـ  اســامی مّدنظــر مســئوالن نظــام قــرار گرفتــه، ضــروری اســت 
توجــه بــه عوامــل مؤثــر بــر کاهــش بی تفاوتــی اجتماعــی در جامعــه به طــور اعــم و دانشــجویان 
ــارت  ــن راســتا، به جــای آوردن عمــل زی ــرار گیــرد. در ای ــژه ق به طــور اخــص مــورد توجــه وی
کــه از مســتحبات مؤکــد در دیــن مبیــن اســام اســت، بــا توجــه بــه نقشــی کــه ایــن عمــل 
در کاهــش بی تفاوتــی اجتماعــی و افزایــش مشــارکت اجتماعــی دارد، شایســته توجــه اســت.

نتایــج تحقیــق بیــان می کنــد که میــزان میانگیــن بی تفاوتــی اجتماعی دانشــجویان دانشــگاه 
آیت اهلل العظمــی بروجــردی پــس از به جــای آوردن زیــارت مشــهدالرضا )علیه الســام( کاهــش 
ــدود 3/65  ــارت از ح ــس از زی ــی پ ــی اجتماع ــی بی تفاوت ــرده اســت؛ یعن ــدا ک ــاداری پی معن
بــه 2/37 کاهــش یافتــه اســت کــه ایــن بیانگــر ضــرورت توجــه بیشــتر مســئوالن دانشــگاهی 
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ــور اخــص  ــارت مشــهدالرضا )علیه الســام( به ط ــم و زی ــور اع ــارت به ط ــردن زی ــه نهادینه ک ب
اســت به نحــوی کــه نتایــج تحقیــق نشــان می دهنــد میــزان بی تفاوتــی دانشــجویان بعــد از 
زیــارت حــدود 14% کاهــش یافتــه اســت کــه حاکــی از تأثیرگــذاری بســیار بــاالی زیــارت بــر 
ــی  ــی اجتماع ــر، بی تفاوت ــارت دیگ ــوده اســت. به عب ــه ب ــورد مطالع ــۀ م دانشــجویان در جامع
دانشــجویان از حــدود 3/65 بــه 2/37 کاهــش یافتــه اســت؛ یعنــی پــس از زیــارت بی تفاوتــی 

حــدود 14% کاهــش یافتــه و از میانگیــن 73/13 بــه 59/46 رســیده اســت.

ــی  ــازۀ زمان ــردان در ب ــان و م ــی زن ــزان بی تفاوت ــه یافته هــای تحقیــق، بیــن می ــا توجــه ب ب
ــش  ــج پژوه ــا و نتای ــا یافته ه ــن نتیجــه ب ــته اســت. ای ــود نداش ــی وج ــارت تفاوت ــل از زی قب
»احمــدی« )1388( همسوســت امــا بی تفاوتــی زنــان و مــردان در بــازۀ زمانــی بعــد از زیــارت، 

بــه نفــع دختــران کاهــش یافتــه اســت. 

نتایــج بررســی میــزان بی تفاوتــی اجتماعــی پاســخگویان بــر حســب وضعیــت تأهــل آنــان 
ــازۀ  ــا در دو ب ــا و متأهل ه ــن مجرده ــاداری بی ــاوت معن ــاری تف ــاظ آم ــد به لح ــان می ده نش
زمانــِی قبــل و بعــد از زیــارت در بی تفاوتــی اجتماعــی وجــود نــدارد کــه ایــن امــر بــا نتایــج 
تحقیقاتــی کــه »احمــدی« )1388( و »محســنی تبریــزی« )1390( انجام داده اند، همسوســت. 

همچنیــن، در ایــن پژوهــش رابطــۀ بیــن احســاس آنومــی و بی تفاوتــی اجتماعــی را بررســی  
ــاداری  ــی رابطــه معن ــازۀ زمان ــر دو ب ــه در ه ــد ک ــان می کن ــق بی ــای تحقی ــم. یافته ه کرده ای
ــن رابطــه  ــی اجتماعــی وجــود دارد و ای ــی و بی تفاوت ــن احســاس آنوم ــاری بی ــه لحــاظ آم ب
مســتقیم اســت؛ بدیــن معنــا کــه بــا افزایش یــا کاهــش احســاس آنومــی، بی تفاوتــی اجتماعی 
ــنی  ــای »محس ــای پزوهش ه ــا یافته ه ــج ب ــن نتای ــد. ای ــش می یاب ــا کاه ــش ی ــم افزای ه
تبریزی« )1390(، »فوالدیان« )1394( و »ون اســنیپنبرگ و اســتچیپرز« )1995( همسوســت. 
همچنیــن، بــا رویکردهــای نظــری دورکیــم، ســیمن، لویــن، پارســونز، مرتــن، تامــس، مــك 
ــر ارزشــی  ــۀ تغیی ــا و نظری ــۀ درونی ســازی هنجاره ــدر، زنانیکــی، نظری ــی، هولن ــل و ریدل دی
،منطبــق اســت. وضعیــت آنومیــك یــا بی هنجــاری، زمینه ســاز و شــکل دهندۀ مســائل مختلــف 
ــراد در  ــی اف ــای اجتماع ــد در کنش ه ــام و تردی ــب ابه ــاری موج ــت.  بی هنج ــی اس اجتماع
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جامعــه و در نهایــت بی احساســی و بی تفاوتــی افــراد در عرصه هــای اجتماعــی خواهــد شــد. 
چنیــن وضعیتــی زمینــه را بــرای بی انگیزگــی، قانون گریــزی، ســردرگمی و ابهــام در رفتــار و در 
نهایــت انفعــال در اجتمــاع فراهــم مــی آورد. گســترش و توســعۀ بی هنجــاری در اجتماع ســبب 
ــد.  ــا شــهروندی خــود اجتنــاب ورزن ــی ی ــا افــراد از وظایــف و مســئولیت های مدن می شــود ت
شــکل بندی فراینــد اجتماعی شــدن در وضعیــت آنومیــك ســبب عــدم درونی ســازِی وظایــف 
ــِی  ــت اجتماع ــه فعالی ــع هرگون ــی مان ــخصیت غیرمدن ــکل گیری ش ــود. ش ــهروندی می ش ش
ــِق ناشــی از عــدم پشــتیبانی و الگودهــی هنجارهــا در  ــازده خواهــد شــد. تجــارب ناموف دیرب
جامعــه، مانــع فعالیــت آگاهانــه و فعاالنــۀ افــراد در مقابلــه بــا نابرابــری، گران فروشــی، مفاســد 
اقتصــادی و اجتماعــی، پیگیــری وضعیــت و آینــدۀ  سیاســی ـ اجتماعــی و ... می شــود.  افــراد 
ــه نتایــج کنش هــای خــود، عاقــۀ  در وضعیــت آنومیــك به دلیــل نداشــتن انگیــزه و امیــد ب
ــی  ــای اجتماع ــی در موقعیت ه ــری و زمان ــای فک ــری و صــرف هزینه ه ــرای درگی ــی ب چندان

ندارنــد.

ــان دانشــجویان در  ــز در می ــی را نی ــی اجتماع ــی و بی تفاوت ــن اثربخشــی اجتماع رابطــۀ بی
بــازۀ زمانــِی قبــل و بعــد از زیــارت، در ایــن تحقیــق بررســی کرده ایــم. اطاعــات تحقیــق بیــان 
مــی دارد کــه در هــر دو بــازۀ زمانــی رابطــۀ معنــاداری به لحــاظ آماری بیــن اثربخشــی اجتماعی 
و بی تفاوتــی اجتماعــی وجــود دارد و ایــن اطاعــات بیــان می کنــد کــه ایــن رابطــه معکــوس 
اســت؛ بدین معنــا کــه بــا افزایــش اثربخشــی اجتماعــی، بــی تفاوتــی اجتماعــی کاهــش می یابد 
ــن  ــود. ای ــر می ش ــی منج ــی اجتماع ــش بی تفاوت ــه افزای ــی ب ــی اجتماع ــش اثربخش و کاه
ــس« )1992(،  ــزی« )1390(، »گن ــنی تبری ــات »محس ــج تحقیق ــا و نتای ــا یافته ه ــا ب یافته ه

»چــن و زانــگ« )1999( و »مانینــگ« )2014( همسوســت.

همچنیــن رابطــۀ منفــي یــا معکــوس بیــن اثربخشــي اجتماعــي و بي تفاوتــي اجتماعــي در 
ــي«،  ــدم اثربخش ــري ع ــۀ »جامعه پذی ــیمن، نظری ــاي دال، س ــد نظریه ه ــش، مؤی ــن پژوه ای
نظریــۀ انگیــزۀ ابــزاری و نظریــۀ درماندگــی آموختــه شــده اســت کــه بیــان مــي دارد زمانــی 
کــه افــراد حــس کننــد کنش هــای آنهــا بــر ســاختار جامعــه و مکانــی کــه زندگــی می کننــد 
تأثیــری نــدارد، ایــن احســاس بی تأثیــری بــرای آنــان ملکــۀ ذهنــی خواهــد شــد و بــه مــرور 
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نســبت بــه مســائل مختلــف جامعــه بی تفــاوت می شــوند. در واقــع، وقتــی فــرد احســاس کنــد 
در درک مســائل اجتماعــی ناتــوان اســت، یــا احســاس فقــدان اظهارنظــر دربــارۀ مســائل روز 
توســط افــراد جامعــه وجــود دارد و یــا احســاس کند کنتــرل کمی روی حــوادث دارد، احســاس 

عــدم اثربخشــی خواهــد کــرد کــه ایــن احســاس، بی تفاوتــی را در او ایجــاد خواهدکــرد. 

در نهایــت، تحلیــل رگرســیون چندمتغیــره در تحقیــق حاضــر نشــان داد متغیرهــای تحقیــق 
توانســته اند 48% از واریانــس بی تفاوتــی اجتماعــی را تبییــن کننــد و مابقــی ایــن واریانــس 

ناشــی از متغیرهایــی اســت کــه خــارج از حــوزۀ بررســِی ایــن تحقیــق بوده انــد.

بــا توجــه بــه نتایــج تحقیــق حاضــر و بــا عنایــت بــه ایــن امــر کــه نظریه پــردازان توســعه 
ــی  ــد مشــارکت اســت و بی تفاوت ــك کشــور نیازمن ــدار ی ــه و پای ــد توســعۀ همه جانب معتقدن
کلیــۀ آحــاد جامعــه به ویــژه قشــر تحصیلکــرده منجــر بــه خمودگــی اجتماعــی خواهــد شــد، 
معتقدیــم چنانچــه قشــر دانشــگاهی دارای احســاس آنومــی بــاال و عــدم احســاس اثربخشــی 
مناســب در حوزه هــای گوناگــون اجتماعــی باشــد، موجــب بی تفاوت شــدن آنــان در 
ــل  ــوده ای و منفع ــه ای ت ــدن جامع ــی و به وجودآم ــی، پوچ گرای ــف، بی معنای ــای مختل عرصه ه
می شــود و یــا در بعضــی مــوارد، چنان کــه »ســیمن« اشــاره کــرده اســت، بــه انــزوای فرهنگــی 
ــا  ــا افــراد منــزوی می شــوند ی ــا جــدا افتادگــی فرهنگــی منجــر خواهــد شــد کــه در آن ی ی
پدیــدۀ فــرار مغزهــا اتفــاق خواهــد افتاد کــه در هر صــورت جامعــه از کارایــی و توانمنــدی افراد 
توانمنــد خــود محــروم خواهــد شــد. بنابرایــن، الزم اســت مســئوالن بــا توجــه بــه نقــش ویــژۀ 
زیــارت در ایــن بیــن، توجــه ویــژه ای بــه آن به ویــژه در بیــن دانشــجویان داشــته باشــند. عاقــۀ 
معنــوی دانشــجویان نســبت بــه زیــارت و انجــام مناســك دینــی در ایــام زیــارت مشــهدالرضا 
ــا مشــّوق های  ــد ب )علیه الســام( یــك عامــل تقویت کننــده در ایــن میــان اســت کــه می توان
دانشــگاهی همــراه شــود و نتایــج درخشــانی را در جامعــۀ دانشــگاهی کشــور از خــود بــر جــای 

بگــذارد.
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