
٨٤، هبار ٢، مشاره٢فصلنامه بررسي هاي اقتصادي، دوره
٣٧

1.
37-54صفحات،94زمستان،2شماره،10دورهسابق)،انسانی(توسعهاجتماعیتوسعهفصلنامه

اجتماعیبیگانگیبرثرؤمفرهنگیواجتماعیعواملبررسی
جوانان

سال شهر اهواز)18-25(مورد مطالعه: جوانان 

3آرارزمامیرو2باقريمعصومهدکتر،1زادهحسینحسینعلیدکتر

14/12/94پذیرش:تاریخ7/11/94:وصولتاریخ

چکیده:
فرهنگیاجتماعی،عواملبررسیبررسیحاضر،يمقالههدف

پیمایشیصورتبهتحقیقاینباشد.میجواناناجتماعیبیگانگیبرمؤثر
ایندرآماريجمعیتباشد.میپرسشنامهاطالعاتآوريجمعابزارو

برنمونهحجمکهباشد،میاهوازشهرسال18- 25جوانانيکلیهتحقیق،
درپژوهشاینزمانیلحاظازشد.تعییننفر384کوکرانفرمولاساس

بینکهدهدمینشانتحقیقنتایجاست.شدهاجرا1392-1393سال
دارد.وجودمعنادارييرابطهاجتماعیبیگانگیباتحقیقمتغیرهايتمامی
دوتنهاراوابستهمتغیرتغییراتازدرصد70کهدادنشانرگرسیوننتایج
کنند.میتبیینآنومیاحساسونسبیمحرومیتاحساسمتغیر

زندگیازرضایتآنومی،احساساجتماعی،بیگانگیکلیدي:مفاهیم

ي مسئول)شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسندهدانشیار گروه جامعه1
alihos81@yahoo.com

m.bagheri@scu.ac.irشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشیار گروه جامعه2
amir.razmara@yahoo.comچمران اهواز شناسی دانشگاه شهید کارشناس ارشد جامعه3



94زمستان ،2شماره،دهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 38

مسألهیانبومقدمه
برحاکمهايناسازگاريتبیینوبررسیمصروفشناسانجامعهتالشازبخشی

شدندرونیعدمواجتماعیهايسازمانونهادگسلکارکردهايجامعه،ودفرروابط
وافرادسطحدرناموفقپذیريجامعهبارزومهمنتایجوآثارازیکیاست.اخالقیقواعد

بیگانگیيکنندهاجتماعینهادهايسطحدرمدآرکاغیرونامطلوبکردناجتماعی
ازفردانفصالمبینکهرفتهکاربههنجاريبیبامترادفکهاستفرهنگیواجتماعی

استجمعیانتظاراتوفرهنگیاهدافعملفالگوهايوهنجارهاها،ارزشباورها،نظام
).25- 1388:51(زکی،

تنفر،5انزوا،4هنجاريبی،3معناییبی،2قدرتیبینظیرآنابعادو1بیگانگی
بعنوانهافرهنگاکثردرکهاستاجتماعیهايپدیدهازیکی،7دخوازتنفر،6فرهنگی

بهنآاولمعرفیکهاینوجودبااست.شدهشناختهاجتماعیيلهأمسومعضلیک
شدهتعریفمختلفیهايروشدرمفهوماینولیگرفته؛انجاممارکسوهگليوسیله
اندهدادقرارمطالعهموردرامفهوماینکهرامحققانیمختلفهاينگرشکهاست

اوجبه1970يدهههايسالطولدربیگانگیبهمربوطتحقیقاتکند.میمنعکس
آنبسیاريواستبودهافولبهرواخیرهايسالدرآنبهتوجهواسترسیدهخودش

هرتوصیفوشرحبرايکهوسیعیبسیاريمحدودهدرمفهوماینکاربردخاطربهرا
رود،میکاربهشناختیروانـسیاسیيجامعهوظهوريمحدودهدرانحرافیرفتارنوع

برزیادييتوجهاینوجودبا).1390رسولی،وفاطمه(بنیدهندمیقرارانتقادمورد
خودکشیوبزهکاريمدرسه،ازفرارمخدر،موادمصرفمانندجوانانخارجیرفتارهاي

پریشانینفس،عزتبودنپایینمانندمشکالتیبهوابستهنیزآنواستداشتهوجود
).8،2003:639(الکورزاستبودهافسردگیوشناختیروان

جریاناتبههاواکنشوهاکنشاشکالازبرخیکهآن،عاممفهومبهبیگانگی
انفصالتوضیحنیزوبیرونیتحمالتروانی،فشارهايپیرامونی،هايواقعیتواجتماعی

1 alienation
2 powerlessness
3 meaninglessness
4 normlessness
5 isolation
6 cultural estrangment
7 sellf estrangment
8 Lacourse
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ازمفهومچندهردارد.طوالنیيسابقهوقدمتیاجتماعتفکرتاریخازفرد
صورتبهبارنخستینشود،میمربوطاشتغالبهکهايگونهبهویژهبهخودبیگانگی

توصیفراآناجتماعیآثاروبیگانگیخودازفقطشد،مطرحمارکسآثاردریافتهنظام
يمطالعهعوضدردهد.باراعتآنبهعلمیروشازاستفادهباکندسعیآنکهبدونکرد

برايکالسیککوششیکآمریکايمتحدهالتاایبیگانگیدخوازمورددربلونررابرت
مباحثدربیگانگیمفهومکاربرداست.بیگانگیدخوازسنجشوعلمیاثبات

وتضادهايمطالعهازواستمتفاوتومتنوعبارزينحوبهروانشناسیوشناسیجامعه
طغیانودانشجوییهايناآرامیتحلیلتاشخصیزندگیدرهابدبختیوهاکشمکش

(زکی،استگستردهنازیسموفاشیسمظهروتاکارگريدیکتاتوريازوجواننسل
1388:51-25.(

پژوهشپیشینه
داخلیتحقیقاتالف)

محرومیتاحساسثیرأتبررسیعنوان:باايمطالعه،)1391(قاسمیوقدیمی
مطالعه:(مورداجتماعیامنیتاحساسبراجتماعیبیگانگیاحساسوسبین

شرایطکنترلنظرازتحقیقایناند.دادهانجام،زنجان)شهرهايدانشگاهدانشجویان
نظرازوپهنانگروسعت،نظرازپرسشنامه،ازاستفادهباپیمایشیبرررسییک،پژوهش

بیگانگیونسبیمحرومیتمتغیردوکهاستدهدانشانهایافتهاست.مقطعیزمان،
نتایجدارد.دانشجویانامنیتاحساسرويبرمعکوسیومنفیيکاهندهثیرأتاجتماعی

9/13نسبیمحرومیتاحساسمتغیرکهدهدمینشانمتغیرهدورگرسیونازحاصل
ازدرصد7/13ونمونهدررااجتماعی)امنیت(احساسوابستهمتغیرتغییراتازدرصد

بیگانگیاحساسمتغیروبینیپیشوتبیینراجامعهدروابستهمتغیرتغییرات
ونمونهدررااجتماعی)امنیت(احساسوابستهمتغیرتغییراتازدرصد6/13اجتماعی

کند (قدیمی و میبینیپیشوتبیینراجامعهدروابستهمتغیرتغییراتازدرصد4/13
). 1391قاسمی، 
بیگانگیمیزانبررسی:عنوانتحتپژوهشی،)1390(رسولیوهفاطمبنی
روشاند.دادهانجام،آنبامرتبطعواملوتبریزدانشگاهدانشجویانبیندراجتماعی

يجامعهاست.همبستگیتحقیقيشیوهوپیمایشیپزوهشایناستفادهموردتحقیق
84وروديدانشجویانوتکمیلیتحصیالتدانشجویانيکلیهطرحاینآماري
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وجوديدهندهنشانهافرضیهآزمونازحاصلينتیجههستند.تبریزدانشگاهکارشناسی
یرهايمتغعنوانباجتماعیرضایتاجتماعی،اعتمادمتغیرهايبیندارمعنیيرابطه

ازصلحانتایجعالوهبهاست.تحقیقوابستهمتغیرعنوانباجتماعیبیگانگیومستقل
ازدرصد53تکمیلیتحصیالتينمونهدرکهدهدمینشانمتغیرهچندرگرسیون
شود.میتبیینپژوهشمستقلمتغیرهايتوسطوابستهمتغیرتغییرات

خارجیتتحقیقاب)
درانندزنکنارکانمیادرراجتماعیاواينزاوتیرقدبی،انگیبیگ،)1986(1ولاپ

ارسالنامهـپرسشاـنهآايبرکهنفر193ادتعدازداد.ارقرمطالعهردوـممونتانایالتا
یندسمقیاسساابرپرسشنامهتالاسؤ؛ندنددابرگرراپرسشنامههانفر126تعدادشد
ريهنجابیوجتماعیاواينزا،تیربیقد،بیگانگیمختلفحسطوکهدوـبهدـشحیاطر
يکلّیهدرنهاآازردمو3کهدکرئهارارافرضیه13محققداد.میارقرسنجشردمورا
وشدهمشاهدناکنرکاازیـهوگردرطـفقتفرضیاازردمو4وسیدرتأییدبهنکنارکا

دربیگانگیانمیزهکدادناــنشمحققنـیاتاـمطالعنتایج.شدندردتفرضیايبقّیه
هکايگونههـبتـساسابقهبانناکرکاازبیشترکمتريسابقهباوترناجوکارکناننمیا
).1986ول،پا(شودمیهیددربسیاناـشغلشواندـنزياـفضازسأـیويدـمیانا

جواناناجتماعیـفرهنگیبیگانگی:عنوانباپژوهشیدر،)2004(2امدیل
پیمایشیيشیوهبهدانمارك،فنیيدانشکدهدرنفري235اينمونهرويبر،دانشجو

بااجتماعیانزواينسبی،محرومیت،هنجاريبیاحساسبینیافت،دستنتایجاینهب
کهدادنشاننایجنهمچنیندارد؛وجودداريمعنیيرابطهاجتماعیـفرهنگیبیگانگی
جنسیت،سن،مانند؛شناختیجمعیتمتغیرهايحسببراجتماعیـفرهنگیبیگانگی

يرشتهوهلأتوضعیتبینامادارد.وجودداريمعنیتفاوتاقتصاديـاجتماعیپایگاه
است.نشدهمشاهدهداريمعنیتفاوتتحصیلی

ـروانیعللبینيرابطهبررسی:عنوانباپژوهشی،)2006(همکارانو3گاتربوك
پژوهشاینتحقیقروشاند.دادهانجام،لندنشهرشهروندانبیگانگیبااجتماعی
محققانباشد.میساختهمحققيپرسشنامهاطالعاتآوريجمعزارابوبودهپیمایشی

1 Powell
2 Mcdill
3 Guterbock
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بررسیبهبیگانگی،گیريشکلبرمؤثرعواملبرخیبرشمردنازپسمطالعهایندر
نتایجوکردهاقدامراههیکواریانستحلیلوپیرسونآزمونطریقازپژوهشفرضیات

ـاجتماعیپایگاهاجتماعی،تامنیشدن،سهیماجتماعی،اعتمادبینکهدادنشان
ساختاروشدنطرداحساسبیننینهمچ؛داردوجودداريمعنیيرابطهاقتصادي
داريمعنیتفاوتبیگانگیوجنسیتبینامادارد.وجودداريمعنیيرابطهخانواده
میزانلحاظازشهروندانبیندرنیزهلأتوضعیتوسنبیناست.نشدهمشاهده
دارد.وجودآماريمعنادارتفاوتبیگانگی،

پژوهشنظريچارچوب
ترینمهمتوانمیزمینهایندرشدهانجاممطالعاتونظريمبانیبهتوجهبا
چارچوبتحقیقایندرنمود.مطرحرااجتماعیبیگانگیتبیینجهتمرتبطنظریات
پردازیم:میهاآنشرحبهزیردرکهمختلفینظریاتازمسئلهاینتبیینجهتنظري

1گررابرتنسبیمحرومیتتئوري

یانماختالفوجودازکنشگرانبرداشتینسبمحرومیت»گررابرتتد«نظربه
ارزشیتوقعاتازمنظور).54:2001گر،(استهاآنیارزشییتواناویارزشانتظارات

یاآوردندستبهیستهشاراخودفردکهاستهامطلوبسطحیادستهآنبهاشاره
گروهیافردکهاستمعطوفنظرموارديبهرابطه،ایندر.داندمیهاآنحفظ

وجایگاهاساسبرکهکندمیاحساسخاصیاقتصاديیاوفرهنگیسیاسی،اجتماعی،
آنازکهداردراهاارزشازايدستهداشتنلیاقتبیند،میخوددرکههاییپتانسیل
ي حوزهدرمثالً.استمتفاوتاجتماعیهايگروهتناسببهزشیارتوقعات.استمحروم

باسیاسیبرابريسیاسی،مناصببهدسترسیشاملتوانمیراارزشیتوقعاتسیاسی،
ومسؤالنپذیريبازخواستها،آزاديوجودانسانی،کرامترعایتجامعه،هايگروهدیگر

مسکن،بهدسترسیشاملتوانمیاراقتصاديي حوزهدرارزشیتوقعات.دانست... 
همچنین؛دانستمناسبکاريواقتصاديامنیتواقتصاديرفاهتفریحات،ماشین،
اجتماعی،شأنازبرخورداريتوانمیرااجتماعیيحوزهدرارزشیانتظاراتوتوقعات

1 Ted Robert Ger



94زمستان ،2شماره،دهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 42

دانست...وشغلبامناسبشأنکسبگرفتن،قرارجامعهقبولموردواحترام
).251: 1376زاده،یفس(

1سیمنملوین

اجتماعیروانشناختیرویکردباکهاستروانشناسانینخستینيزمرهدرسیمن
وينمایند.تعریفوتدوینمنسجمومنظمقالبیدررابیگانگیمفهومتااندکوشیده

ترینرایجمفاهیم،اینکهاستمعتقدوداندمیتمیزقابلنوع،پنجدررابیگانگیمفهوم
هستند:روانشناسیوشناسیجامعهادبیاتدرمفاهیم

قبالدرفردسويازمتصورهانتظاریااحتمالازعبارتقدرتی:بیاحساسالف)
موردنتایجتعیینوتحققبهقادراورفتارکهباوراینتصوریاوخویشعملثیريأتبی

است،گردیدهتجهیزچیزنآساسابراوکنشکههدفیبهراويونبودهانتظار
).1391قاسمی،و(قدیمینیسترهنمون
سیمن،نظربهبیگانگیازشکلاینمحتوایی:بیاحساسیامعناییبیاحساسب)

یعنیاست.شکوتردیدابهام،دچارعقیده،وباوردرفردکهاستمشهودزمانی
باشد.داشتهاعتقادچیزيبهتواندنمی

هنجاري،بیاحساسسیمنيعقیدهبهناهنجاري:احساسیانجاريهبیج)
مفروضخودبرمفرطحدبهرااحتمالاینفرد،آندرکهاستذهنیوفکريوضعیتی

مرودکهسازندمینزدیکهدفهايحوزهدررافردهاییکنشتنهاکهداردمیمتصورو
نیستند.جامعهییدأت

وتعلقعدمفردآندرکهاستفکريواقعیتیاجتماعی:انزواياحساسد)
حالت،ایندرکند.میاحساسجامعه،مرسومهايارزشباراايتامهانفصالووابستگی

شپادانظاموگذاريارزشکاروسازبهنسبتنزولیباورواعتقاددارايهمچنینفرد
بیند.نمیسوهموقیدهعهماست،ارزشمندومعتبرچهآنباراخودواستاجتماعی
برمبتنیرارفتارهريدرجهومیزانسیمن،خویشتن:ازتنفریاتنفراحساسه)
درمنحصراًپاداشکهاستمعتقدمارکسهمچونوداندمیآتیانتظارموردهايپاداش

:1382تبریزي،(محسنیاستخارجیامريکار،بهنسبتبلکه،نیستنهفتهعملخود
146.(

1 Melvin Seeman
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1فردینبرگ

منبعرانآوبردمیکاربهنارضایتی،مفهومبامترادفرابیگانگیفردینبرگ،
درنارضایتیاحساسچنیناینفردینبرگنظربهگیرد.مینظردرفردفعالیتاصلی

میلپیرامونیموضوعاتازجداییوانفصالاحساسنوعیبهويکهشودمیسببفرد
درهمچنینفردببیند.منفکوجداداشت،پیوندقبالًکهآنچههرازراخودوکند

اینوخودبیندرون،ازونگردمیخارجیموضوعیهمچونخودبهحالتیچنین
کندمیتصورشناختوارتباطعدموستیزتضادفکشمکش،احساسنوعیموضوع

).69-1983:116فردینبرگ،ازنقلبه؛1382:147تبریزي،(محسنی

2دورکیمیلام

نظربهآید.میشماربهاجتماعیيرابطهينظریهينمایندهبارزتریندورکیم
هايارزشارگانیکی،همبستگیبهمکانیکیهمبستگیازانتقالجریاندردورکیم،
تاکوشدمیفرديهرویابدمیکاهشجامعهبهافرادتعهدشوند،میتضعیفجمعی

وجودفرديتمایالتبرابردرسديهیچکهآنجاکند.دنبالراخودشخصیتمایالت
بافردپیوندـ نیستآنپاسخگوییبهقادرعینیشرایطیوامکاناتنوعهیچندارد،
.)164:1377(عبدي،کند میمهارـ استاخالقیاتيسرچشمهکهجمع،

سهجدوارامفهومایندورکیمواسترفتهبکارگوناگونیمعانیدرآنومیمفهوم
ومعیارهاازجداییاحساسدردناك،اضطرابیاتشویش:داندمیخصیصه

فقدانبرناظرهدفیبی،معینهدفیفقدانیانشانیبیاحساسگروه،استانداردهاي
دیگرمعنايدر).1389:78(تنهایی،بدهدهدفیاجهتزندگیبهکهاستهاییارزش
همیارانهوتعاونیهايگیريجهتبینتضاداست.هرفتبکارهنجارهاتضادبعنوانآنومی

بهتضادهااینازاينمونهانفعالی،گیريجهتوفعاالنهگیريجهتیاجویانهرقابتو
.)125:1378(عبدي،آیدمیشمار

اجتماعی،روابططریقازجمعوگروهازبرخواستهاخالقدورکیمدیدگاهاز
تشکیلگروهیجاهرشود.میایجادتعهدوتکلیفمشتركاحساسوصمیمیت

(همان).آیدمیوجودبههماخالقیانضباطنوعیشود،می

1 Friedenberg
2 Emile Durkheim
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گذرمکانیکیهمبستگیازکهايجامعهوجدیدتمدنکهداردعقیدهدورکیم
شادکامیوخوشبختیکارتقسیميتوسعهبا"است.دادهکاهشراخوشبختیکرده

جوامعدرذاتصیانتحسشدنضعیفامرایندلیلنیزودهنشبیشترالزاماًآدمیان
سرزندگیونشاطباشدگستردهوقوييغریزهایندورکیمنظربنابراست.متمدن
آنتبعبهآوردضعفبهروغریزهاینکجاهرواستاوجدرزندگیيادامهبهانسان
).130:1378(دورکیم،شودمیبیگانگیوزندگیازبیزاريحس

عالئقدنبالبهتواندمیفردضعیف،جمعیوجدانبااجتماعیبزرگواحدهايدر
نامحدوديخودمحوريچنینآورد.بدست؛خواهدمیکهراچههروبرودخودشخصی
(کوزر،گرددمینارضایتیبهمنتهیامراینکهشودمیجدیدترينیازهايبروزموجب

وهاخواستهکهاستایناخالقیهايارزشاصلیکارکردشرایطایندر. )193:1380
).420:1380روزنبرگ،و(کوزرسازندمحدودراافرادادعاهاي

زیمل
بامتقابلکنشطریقازکهاستافرادازتعداديصرفاًجامعهزیمل،يعقیدهبه
است.مبادلهمدرنجوامعدرمسلطاجتماعیروابطزیملبرايدارند.پیوندهمدیگر

بهنسبتافرادعمومیاعتمادبدونواستاعتمادمبادلهشرایطترینمهمازیکی
اعتمادنبودزیملاعتقادبه).1380:254(کوزر،گردندمیتجزیهجامعهوهمدیگر

اسلوبکند.میخلقراجمعیارتباطاتکاهشوهافاصلهفردگرایی،افزایشواجتماعی
اشکاالتازیکیواقعدرکهاستزداییاجتماعيمنزلهبهمستقیماًشهريکالنزندگی
).1391حسینی،وتوفیقیانازنقلبه؛1372:52(زیمل،استشدناجتماعیاساسی

1اینگلهارت

کهشودمیموجباعتماد،ورضایتانتشارپاییننسبتاًسطوحاینگلهارت،نظراز
بیگانگیوآنومیحالتدچارویرفتهنپذراموجودساختارنظامزیاد،احتمالبهشخص،

اجتماعی،ارتباطاتبازفضاياجتماعی،رضایتزندگی،ازرضایتبشود.اجتماعی
وابستههمبههمگییکدیگر،بهاعتمادنهایت،دروموجوداجتماعینظمازحمایت

کند،میزندگیآندرشخصکهجهانیبهنسبترامثبتهاينگرشهاينشانهبوده،
بقايبانشانگاناینرسدمینظربهکهواقعیتاینهمه،ازترجالب. دهندمیشکیلت

1 Inglehart
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ارتباطدرکشوریکاقتصاديسطوحبانشانگان،ایننیز؛داردرابطهاجتماعینهادهاي
دیگرویکدیگربهاعتماداجتماعی،رضایتلحاظازیافتهتوسعهکشورهايونزدیکند

).88-1999:120(اینگلهارت،دارندقرارباالییبسیارسطوحدرنشانگان،اینعناصر

2مرتون1انزواطلبینظریه

ينظریهبهشباهتبیواستهنجاريبیينظریهازدیگريروایتنظریهاین
جوامعچوننظریه،اینطبقنیستیافته،ايگستردهرواجاخیراًکهگراییپیرامون

اجتماعی،فعالمشارکتگروهدرآنکسبودادهاصالتفرديموفقیتبهاغلبمدرن
اجتماعیموفقیتبامناسبسوادمادي،ثروتازمناسبمنديبهرهمفیدکارداشتن

منجردرفانزواطلبیوشدنپیرامونیبههااینازیکهرازمحرومیتاستغیرهوفرد
وهاارزشباورها،ها،نگرشباراخودفردکهشرایطیدریاشرایطیچنیندروشودمی

ازیابدنمییگانهآنهاباراخودحداقلیاویابدمیبیگانهيجامعهبرحاکمهنجارهاي
هستندکسانیعموماًافرادقبیلاینگیردمیقراربیشترانزواطلبیدروشدهجداجامعه

باوي،(نندناتواخودبامحیطتطبیقازویانیستندمحیطباخوتطابقبهقادریاکه
1388.(

اجتماعیوافرادسطحدرناموفقپذیريجامعهبارزومهمنتایجوآثارازیکی
کهاستبیگانگیکننده،اجتماعینهادهايسطحدرغیرکارآمدونامطلوبکردن

است.رفتهکاربهارزشیانزوايوهنجاريبیاجتماعی،بیگانگیمفهومبامترادف
بهآنازاجتماعیشناسانروانوشناسانجامعهازبرخیکهآنعاممفهومبهبیگانگی

واجتماعیجریاناتبههاواکنشوهاکنشاشکالازبرخیتبیینبرايگستردهايگونه
ازفردانفصالتوضیحنیزوبیرونیتحمیالتوروانیفشارهايپیرامونی،هايواقعیت

انفصال،بهاشارهجهتهمچنینوفرهنگیاهدافهنجارها،باورها،ها،ارزشنظام
استفادهمشارکتشناختیآسیبصوروسیاسیـاجتماعیمشارکتوعالقگیبی

وداردطوالنیيسابقهوقدمتاجتماعیتفکرتاریخدرکهاستمفاهیمیازاند،کرده
:1381تبریزي،(محسنیگرددمیبرمنظومتاریخهايدورهنخستینبهآنيریشه
125.(

1 isolationism
2 Merton
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تحقیقمتغیرهاياستخراجينحوه:1جدول
اندیشمندانمتغیر

آنومی/انزواطلبی/سیمنویژهبههانظریهتمامیاجتماعیبیگانگی
اینگلهارت/زیملاجتماعیاعتماد
دورکیمدینداريمیزان

انزواطلبی/نسبیمحرومیتتئورينسبیمحرومیتاحساس
اینگلهارت/انزواطلبی/دورکیمیآنومآنومیاحساس

اینگلهارت/انزواطلبی/دورکیم/فردینبرگزندگیازرضایت
اینگلهارت/مرتون/دورکیماقتصاديـاجتماعیپایگاه

دورکیم/مرتونايزمینهمتغیرهاي

پژوهشهايفرضیه
يبطهراجواناناجتماعیبیگانگیوآنومیاحساسبینرسدمینظربه-1
دارد.وجودداريمعنی

يرابطهجواناناجتماعیبیگانگیوزندگیازرضایتبینرسدمینظربه-2
دارد.وجودداريمعنی

جواناناجتماعیبیگانگیونسبیمحرومیتاحساسبینرسدمینظربه-3
دارد.وجودداريمعنیيرابطه

يرابطهجواناناجتماعییبیگانگودینداريمیزانبینرسدمینظربه-4
دارد.وجودداريمعنی

ي رابطهجواناناجتماعیبیگانگیواجتماعیاعتمادبینرسدمینظربه-5
دارد.وجودداريمعنی

جواناناجتماعیبیگانگیواقتصادي- اجتماعیپایگاهبینرسدمینظربه- 6
دارد.وجودداريمعنیيرابطه

وضعیتجنسیت،سن،(شامل:شناختیجمعیتمتغیرهايبینرسدمینظربه-7
دارد.وجودداريمعنیيرابطهجواناناجتماعیبیگانگیوتحصیالت)قومیت،هل،أت

پژوهششناسیروش
است.پیمایشینیزتحقیقاجرايروش؛استکاربرديپژوهشایندرتحقیقنوع

ومفهومیچارچوبيتهیهبرايینهمچن؛باشدمیپرسشنامههادادهگردآوريابزار
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واحدشد.استفادهموجودمنابعبهرجوعیعنیاي)(کتابخانهاسناديهايروشازتجربی
جوانانيکلیهتحقیق،ایندرآماريجمعیتباشد.میفردتحقیقاینتحلیلومشاهده

ساله18- 25جوانانازنفر5معادلنمونهحجمکهباشدمیشهر اهوازسال25-18
پسوشدندانتخابايخوشهگیرينمونهيشیوهبهکوکرانفرمولاساسبراهوازشهر

آمارسطحدودرSPSSافزارنرمازاستفادهباهادادهپاسخگویان،هايپاسخآوريجمعاز
اینزمانیلحاظازاست.گرفتهقرارتحلیلوتجزیهمورداستنباطیآماروتوصیفی
تحقیقمتغیرهايازیکهرپایاییضریباست.شدهاجرا1392- 1393سالدرتحقیق

قابلسطحدرمتغیرهايهمهکرونباخآلفايمقادیرکهاستشدهذکر2جدولدر
باشد.میقبولی

تحقیقمختلفمتغیرهايکرونباخآلفايضرایب:2جدول
کرونباخآلفايمتغیرنام

84/0اجتماعیبیگانگی
85/0ريدیندامیزان

81/0نسبیمحرومیتاحساس
72/0آنومیاحساس

80/0اجتماعیاعتماد
67/0زندگیازرضایت

اقتصاديـ اجتماعیپایگاه
75/0

79/0عینیبعد
74/0ذهنیبعد

پژوهشهايیافته
نمونهجمعیتهايویژگیوصیفت

سنسال25تا18بینسنیيدامنهوباشدمی01/22پاسخگویانسنمیانگین
%60/52ومردانراآماريينمونهازدرصد40/47جنسیتمتغیراساسبراست.بوده

.انددادهتشکیلزنانرانمونهاز

اجتماعیبیگانگیوابسته:متغیرهايویژگیتوصیف
(بیگانگیپژوهشوابستهمتغیربهتوصیفیهايآمارهبهمربوط،3جدول

معیارانحراف،8/20میانگینکهاستآنازحاکیجدولهايهدادباشد.میاجتماعی)
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کسبينمرهحداقلباشد؛می89/24بابرابرمربوطهمتغیرواریانسوواحد28/0برابر
باشد.می33نمرهحداکثرو6شده

وابسته)متغیر(اجتماعیبیگانگیتوصیفیهايآماره:3جدول
میزانتوصیفیهايآماره

08/20نمیانگی
28/0معیارانحراف

89/24واریانس
6حداقل
33حداکثر

384مشاهداتتعداد

تحقیقفرضیاتآزمون
باتحقیقمستقلمتغیرهايبینهمبستگیآزموننتایجيدهندهنشان،4جدول

دهد،مینشانجدولهايدادهکهطورهمانباشد.میاجتماعی)(بیگانگیوابستهمتغیر
باتحقیقمستقلمتغیرهايتمامیبینشده،گزارشمعناداريسطحبههتوجبا

هرهمبستگیضرایبومعناداريسطحدارد،وجودمعنادارييرابطهاجتماعیبیگانگی
است.آمدهتفکیکبه4جدولدرمتغیرهاازیک

تحقیقيوابستهمتغیرومستقلمتغیرهايبینهمبستگیآزموننتایج:4جدول
آزمونيجهنتی داريمعنیسطح آزمونمیزان متغیر

تأیید 000/0 **738/0- اعتماد اجتماعی و بیگانگی اجتماعی
تأیید 000/0 **672/0 احساس آنومی و بیگانگی اجتماعی
تأیید 003/0 **265/0 احساس محرومیت نسبی و بیگانگی اجتماعی
تأیید 000/0 **615/0- ماعیمیزان دینداري و بیگانگی اجت
تأیید 001/0 **602/0- رضایت از زندگی و بیگانگی اجتماعی
تایید 000/0 **673/0- اجتماعیبیگانگیواقتصاديـاجتماعیپایگاه

رگرسیونینتایج:اجتماعیبیگانگیهايکنندهتعیین
ازاجتماعیبیگانگیبرمستقلمتغیرهاينسبیثیرگذاريأتسهمتعیینبراي

شدند،معادلهواردکهمستقلمتغیرپنجازشد.استفادهمتغیرهچندیرگرسیونتحلیل
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مجموعدرکهاندبودهمعنادارآنومیاحساسونسبیمحرومیتاحساسمتغیردوتنها
وکنندمیتبیینمتغیرسهاینرااجتماعیبیگانگیبهمربوطتغییراتازدرصد70

آوردهتحقیقمدلدرکهاستدیگريايمتغیرهازثرأمتشدهتبیینواریانسمابقی
اند.نشده

دراستانداردانحرافواحدیکافزایشبادهدمینشانرگرسیونیيمعادلهنتایج
افزایشاستانداردانحراف412/0ياندازهبهاجتماعیبیگانگینسبی،محرومیتمتغیر

بیگانگیمیزانومی،آناحساساستانداردانحرافواحدیکافزایشباهمچنین؛یابدمی
خاطربهمعادلهایندریابد.میافزایشاستانداردانحراف495/0ياندازهبهاجتماعی

برمتغیرهاازیکهرثیرأتنسبتبهتوانمیخوبیبهاند،شدهاستانداردضرایباینکه
بامقایسهدرآنومیاحساسمتغیرکهشودمیمالحظهاینجادربرد.پیوابستهمتغیر
دارد.اجتماعیبیگانگیتبییندربیشتريسهممتغیرهاسایر

براست.شدهبررسینیز1خطیهمهايشاخصرگرسیونیمدلایندرهمچنین
قبولیقابلحددرافآي.وي.وتحملضریبهايشاخصزیر،جدولنتایجاساس
دهد.مینشانرامتغیرهچندرگرسیونتحلیلنتایجزیرجداولاست.

اجتماعیبیگانگیومستقلمتغیرهايمتغیرهچندرگرسیونتحلیلوتجزیه: 5جدول 

درجهمدل
آزادي

مجموع
مجذورات

میانگین
مجذورات

کمیت
F

سطح
داريمعنی

رگرسیون
چندگانه

2RD-W

5691/21665138/4333997/142000/0842/0709/0872/1رگرسیون
294906/8908302/30باقیمانده

299597/30574کل

تحقیقهايفرضیهمتغیرهچندرگرسیونازحاصلهنتایج:6جدول
هاشاخص

Bمتغیرها
خطاي

Betaاستاندارد
مقدار

T

سطح
داريمعنی

ضریب
افآيويتحمل

)Constant(309/5092/2538/2012/0
547/0054/0412/0091/10000/0594/0684/1نسبیمحرومیتاحساس

837/0087/0495/0638/9000/0376/0662/2آنومیاحساس

1 co-linerity
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گیرينتیجهوبحث
گفتتوانمیاجتماعیبیگانگیواجتماعیاعتمادبینمنفیيرابطهخصوصدر

اندیشمندانحال،عیندراماداردهمخوانیاینگلهارتوزیملدیدگاهبایافتهاین
بینارتباطبهالندنوگوتربوكجمله؛ازاندکردهپردازينظریهزمینهایندربسیاري
طرفازاجتماعیبیگانگیاحساسوطرفیکازاعتمادواجتماعیاثربخشیاحساس

يهپدیدظهوربامرتبطراهامؤلّفهازکدامهرمیزاندرکاهشوپردازدمیدیگر
).440: 1983، 1دن(گوتربوك و النپنداردمیافراداجتماعیبیگانگی

افراداجتماعینارضایتیوپاییناثربخشیاحساسارتباطنیزاینگلهارتووایزبرگ
همکارانشوراسکاترین).1373:8اینگلهارت،(اندکردهمطرحاجتماعیبیگانگیبارا

اندکردهمعرفیجامعهدرپاییناجتماعیاعتمادرابیگانگیبابامرتبطعواملازیکی
جامعهیکدرپاییناجتماعیاعتمادزتومکانظربه). 569: 2001، 2اس و همکاران(ر

رااجتماعیبیگانگیمیزانوشدههمدیگرازجامعهاعضايدوريوانزوابهمنجر
بهفراوانیمیزانبههمکارياستمعتقدگامبتا).103: 1999، 3(زتومکادهدمیافزایش
افرادبیندرهمکاريباشدداشتهوجودجامعهدراعتماديبیاگرواستنیازمنداعتماد

).220: 2000، 4(گامبتاشدخواهدمنجررااجتماعیبیگانگیشده،روروبهشکستبا
حسینیوتوفیقیان)،1390(رسولیوفاطمهبنیهايپژوهشبایافتهاین

باشد.میهمسو، )2010(فورد) و 2006(همکارانوگاتربوك)،1391(
بایداجتماعیبیگانگیودینداريمیزانمتغیردوبینمنفیيرابطهيدرباره

دورکیمزیراباشد؛میتطبیققابلدورکیمدیدگاهپرتويدرفرضیهاینکهداشتاذعان
نتیجهدروهنجاريبیوآنومیاحساسگیريشکلعاملرااخالقیهايارزشتضعیف
بشروجودکهکهنیستقادرعلمکهمعتقدندبریجبینواستاركکند.میتلقیبیگانگی

دهدانجامراکارهاییچنینتواندمیکهاستخداوندتنهامردمنظراز.سازدمعناداررا
بهتهدیدزندگیگریزناپذیر،مرگورنجشدید،عدالتیبیبرابردرکهشوندمییادآورو

).1377:324همیلتون،(شودمیمعناییبی
ونرفتهبیناززمانطولدردین: استمعتقددینیشناسجامعهیکبعنوانربرگ
داشتهعهدهبهراآنهمیشهدینکهاستمعنادهیکارکردخاطربهاینورفتنخواهد

1 Gutebock and Loudon
2 Ross & et.al
3 Szetompka
4 Gambetta
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افزایشوکردهمعرفیافرادمعناییبیعاملراپاییندینداريمیزاننیزویلسونیونگ،
).1377:324همیلتون،(کنندمیبیانبیگانگیانمیزبهمنجرنیزرامعناییبی

)،2010(والتروجرالد)،1387(حسنیهايپژوهشباحاضرتحقیقازنتیجهاین
باشد.میمنطبق،)2012(همکارانوراس

ونسبیمحرومیتاحساسبینکهصورتبدینگرفتقرارییدأتموردفرضیهاین
قدرچههرکهصورتاینبهدارد.وجوداداريمعنمثبتيرابطهاجتماعیبیگانگی

افزایشنیزاجتماعیبیگانگیمیزانیابد،افزایشنسبیمحرومیتاحساسمیزان
یابد.می

وقدیمیهايپژوهشباومرتونانزواطلبیونسبیمحرومیتتئوريبایافتهاین
همکارانونتريکاليمطالعهباوهمسو،)2012(همکارانوراس، )1389(قاسمی

است.همسوغیر،)1391(
دیدگاهبااجتماعیبیگانگیوزندگیازرضایتبینمنفیيرابطهيدربارهنتایج
همنظریاتاینتمامیدرباشد.میتبینقابلاینگلهارتانزواطلبی،دورکیم،فردینبرگ،

درهمگیکهاستشدهاشارهآنومیوبیگانگیهموانزواهممندي،رضایتيلفهؤمبه
رافردرضایتمنديمیزاننتیجهدرویابندمیظهورآنومیکويهنجاربیشرایط
نارضایتیوپاییناثربخشیاحساسارتباطنیزاینگلهارتووایزبرگدهند.میکاهش

فردینبرگ).1373:8اینگلهارت،(اندکردهمطرحاجتماعیبیگانگیباراافراداجتماعی
یکيهنتیجنبودنمثبتودادهارتباطافراددربیگانگیاحساسبارااعیاجتمرضایت

مسائلبهنسبتافرادبیگانگیوينظربه.کندمیتلقّینارضایتیبعنوانراعمل
).101: 1983(فردینبرگ، استاجتماعیرضایتمیزانتأثیرتحتاجتماعی
ازمختلفهايحوزه(دررضایمنديارتباطکهبسیاريمطالعاتبانتیجهاین

رازندگی)ازرضایتکلیبطوروفردياجتماعی،تحصیلی،،شغلیمنديرضایت:جمله
راس)،1391(حسینیوتوفیقیان)،1390(رسولیوفاطمهبنیجمله؛ازاندکردهییدأت
باشد.میمنطبق)2011(والتروجرالد)،2012(همکارانو

مرتونانزواطلبیدورکیم،آنومیهايدیدگاهباگفتتوانمییافتهاینخصوصدر
باوافرادانزواطلبیگیريشکلدرومیکآنشرایطکردنقلمدادبرمرکیدأتدلیلبه

تطبیققابلمستقیمبطورايمطالعهبانتیجهایندارد.همخوانیاینگلهارتدیدگاه
اجتماعیبیگانگیوومیآناحساسبینارتباطبررسیبهکهپژوهشیزیرا،باشدنمی

تبریزيمحسنیجملهاززیاديمحققانامااستنشدهیافتمحققتوسطبپردازد،
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رابیگانگیگیريشکلعاملترینمهمبیگانگی،گیريشکلشرایطازبحثدر،)1382(
است.کردهمعرفیهنجاريبیوضعیتوآنومی

بیگانگیواقتصاديـاجتماعیپایگاهبینمعنادارمنفیيرابطهيدربارهنتایج
سههرزیراباشد.میهمسوومنطبقاینگلهارتومرتونودورکیمدیدگاهبااجتماعی
آنومیک،شرایطازافرادمنديرضایتعدموهنجاريبیشرایطبهاشارهضمناندیشمند

هتوجوضعیتاینگیريشکلدرحاکمفرهنگیواجتماعیشرایطوساختاريعواملبه
محسنی)،1391(همکارانوکالنتريجمله؛ازمتعدديمطالعاتبایافتهایناند.داشته

دارد.همخوانی)2006(گاتربوگو)2004(امدیل)،1382(تبریزي
ارتباطدراجتماعیـاقتصاديوضعیتسطحبارابیگانگیریدلیودیلمک

تر،پایینافراداجتماعیـتصادياقپایگاهسطحچقدرهرکهصورتاینبهاست،دانسته
کمتر،اجتماعیاثربخشیاحساسکهچقدرهروکمترافرادبیندراثربخشیمیزان

).206: 1962، 1دیل و ریدلی(مکاستبیشترافرادبیندربیگانگیاحساس

1 McDill and Ridley
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:منابعفهرست 
ی اجتماعی جوانان و بررسی بیگانگ"). 1391(حسینی، احمدوحسنفر، علیتوفیقیان

مطالعات يفصلنامه،"(نمونه: جوانان شهر یاسوج)عوامل اجتماعی مرتبط با آن
.هشتميشناختی جوانان، سال سوم، شمارهجامعه
بررسی عوامل "). 1390(، فاطمه زادهبختیاريوحسین؛ باقري، معصومهزاده، علیحسین

(مورد مطالعه: کارکنان پتروشیمی بندر اقتصادي مؤثر بر بیگانگی از کارـاجتماعی
)، 42(پیاپیيسال بیست و دوم، شماره،شناسی کاربرديجامعهيفصلنامه،"ماهشهر)
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