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و  یاسیس - یاجتماع یگانگیجوانان بر ب یاجتماع ير احساس نابهنجاریتأث یبررس

   )دوشنبه(کستانیو تاج )تهران(رانیآنها در ا یگانگیاحساس ازخودب
 

   1مجتبی عباسی قادي

  2امراهللا امانی کالریجانی 

  

٢١/٣/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ  

١٩/٦/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ  

  

و  یاسـ یس -یاجتمـاع  یگـانگ یجوانـان بـر ب   یاجتماع ير احساس نابهنجاریتأث یررسحاضر درصدد بمقاله 

ـ از ا. باشد یکستان میران و تاجیآنها در ا یگانگیاحساس ازخودب  یمفهـوم  يپـس از بسـط فضـا    ،ن منظـر ی

ن اسـتفاده  یـی ف و تبیمن به منظور توصین سیم و ملویل دورکیکرد رابرت مرتن، امیاز رو ،موضوع پژوهش

نفـر از جوانـان واقـع در     768 يک پرسشنامه بر رویو با استفاده از تکن یشیمایپبا کاربرد روش . تشده اس

تهـران و  از دو شـهر   یـی چنـد مرحلـه ا   یـی خوشه ا يریق روش نمونه گیساله که از طر 29-20یگروه سن

هـا از   شـاخص  جهت احتسـاب اعتبـار   .دیگرد ياز جمع آوریاطالعات مورد ن ،دوشنبه انتخاب شده بودند

ک یـ کرونباخ با دامنه صـفر تـا    يب آلفایشاخص ها از ضر ییجهت احتساب روا و يصور ییاعتبار محتوا

جوانـان بـر احسـاس     یاجتمـاع  ياحساس نابهنجار دهد که یق نشان میتحق يافته های. استفاده شده است

رابطـه و   ،کسـتان یو تاج رانیا يدر دو جامعه آمار جوانان یاسیس - یاجتماع یگانگیز بیو ن یگانگیازخودب

دو جامعـه   درجوانـان را  احساس ازخودبیگـانگی  از واریانس  درصد 36 ،مجموع و در دارد ير معناداریتأث

  .می کند ایران و تاجیکستان تبیین

  

احسـاس   و یاسـ یس -یاجتمـاع  یگـانگ یباحساس  بیگانگی، ،یاجتماع ياحساس نابهنجار :يدیواژگان کل

    یگانگیازخودب
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  مهمقد

نه  آید، ان در فرهنگ لغات به شمار مییکی از دشوارترین واژگ 1واژه بیگانگی که به زعم ریموند ویلیامز    

تحقیقی و  يتنها مورد توجه و بحث و فحص بسیاري از علما و صاحب نظران در حوزه ها و مباحث نظر

امعه شناسی، روان شناسی و روان بلکه به عنوان یکی از مفاهیم اصلی و عمده در ج علوم نظري قرار گرفته،

ن برخی از یبه طور گسترده اي در علوم انسانی جهت تبی ،این مفهوم. شناسی اجتماعی مطرح گردیده است

هاي پیرامونی، فشارهاي روانی و تحمیل  ها به جریانات و واقعیت ها و واکنش اشکال و انواع کنش

               خاطرنشان  )1360(لزیت میرا یس ).1373و  1370،يزیتبر یمحسن(می رود کاره ات اجتماعی بیواقع

به نحو » یگانگیاز خود ب«عنوان  با يگانه توسط کارل مارکس در مقاله ایده انسان از خود بیسازد که پد یم

و گراهام » مادر شهر«در مقاله معروف خود به نام  2ملیجرج ز. شده است یمعرفان و یب يار ارزنده ایبس

انسان  یگانگینکه از خودبیترس از ا. به آن اشاره کرده اند» جامعه بزرگ« عنوان با یدر کتاب نیز 3واالس

، »منزلت« از  یمیکه مفاه -...م ویس، وبر، دورکیتون :همچون یتوجه جامعه شناسان دا کند،یت پیعموم

مفهوم . جلب کرده است را به خود -شنهاد کرده اندیرا پ» جامعه«و » اجتماع«، »يرابطه قرارداد« ،»اجتماع«

اخالق « و مفهوم» 4ت شدهیانسان از خارج هدا« عنوان  باسمن یه رین در نظریگانه همچنیانسان از خود ب

رمان  -"واناتیقلعه ح" يدین مفهوم کلیگانه همچنیانسان از خود ب. شود یده مید 5تیوا» یاجتماع

و  یاجتماع يگانه، احساس انزوایز خود بانسان ا حاالتاز  یکی. دهد یل میرا تشک - معروف جرج اوول

 .شود یده مید» دیالکتیک تنهایی«و نیز » ییتنها يهزار تو«با عنوان و پاز یاوکتاواست که در رمان  ییتنها

      ،ییاحساس تنها یز به نوعین ا مارکزیل گارسیاثر گابر» ییصد سال تنها«و  »خود يژنرال در هزار تو«

      توان در یرا م ین حالتیچن ،تیدر نها. کنند یم انسان را گوشزد ییمعنا یو ب يدی، نوميهنجار یب

 ؛ز مشاهده کردیت نیصادق هدا "سگ ولگرد"و  "زنده به گور"، "بوف کور" ،"سه قطره خون" يرمان ها

 "سگ ولگرد"بر رمان   "زیبایی شناسی تنهایی"عنوان   بادر مقدمه اي که ) 1379(که محمد بهارلو چنان

باالخص سگ ( تقریباً در هشت داستان سگ ولگرد": چنین اظهار می دارد ،ق هدایت نگاشته استصاد

 ی، اضطراب و نومیدي آدم ها مواجهما بیش از هر چیزي با تنهایی، بیگانگ) ولگرد، بن بست و تاریک خانه

به گور تجلی  یعنی بوف کور و زنده ،شاهکار ادبی این نوع دیدگاه در دو رمان معروف هدایت. "هستیم

ازخودبیزاري نیز یکی دیگر از حالت هاي انسان ازخودبیگانه است که  بارزترین کاربرد این تعبیر . می یابد

 شود، می آنومیک حالت دچار فرد که هنگامی .اریک فروم آمده است» جامعه سالم«از بیگانگی در کتاب 

 از و پذیرد نمی سرمشق را گروهی ارهايهنج دهد، می دست از گروه به را تعلق خود احساس و وابستگی

                                                           
1
R. Williams   

2 Georg  Simmel 
3 Graham  Wallas 
4 Other-Directed 
5 White 
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 زیرا ،برد می سر به کژهنجاري و هنجاري کم در تر دقیق یا هنجاري، بی  در مدتی براي گریزد و می ها آن

 دهد، ولی نمی دست از را هنجارها تمام البته، .سازد پیشین هنجارهاي جایگزین تا یابد نمی هنجار مطلوبی

: 1384شیخاوندي،  (یابد می همسان و سازد همنوا می دیگران با را خود کمتر و کشد می کنار را خودش

 پا پشت آن خاستگاه و حاکم اخالقیات به آنومیک انسان).  207: 1392دانش و علی پور،  به نقل از 100

 .بیند نمی   آن از پیروي و تبعیت به مجبور را خود و ندارد خویش جامعۀ جمع به دیگر اعتقادي زند، می

 و هیچ کس هیچ مسئولیت و پردازد می خود تمایالت به تنها و شود می سترون ذهنی نظر از ن آنومیکانسا

  ). همان(پذیرد نمی را چیز

 احساس از دانشجویان داراي درصد 5/18که  دهد می نشان) 1392(تحقیق دانش و علی پور هاي یافته

 آنومی احساس نشانگر این امر که دارند احساس آنومی باال درصد 16درصد متوسط و  5/65آنومی پایین، 

نیز نشان می دهد که ) 1391(جهانگیري و همکاران تحقیق نتایج .است دانشجویان باالي به رو متوسط

درصد در سطح  7/62پایین، خودبیگانگی درصد داراي از3/11:دانشجویان دانشگاه اصفهان به ترتیب

  نشان) 1388(نتایج تحقیق زکی ،همچنین. می باشند البا  خودبیگانگی داراي ازدرصد آنها  26متوسط و 

، )33/40(اجتماعی نهادهاي از بیگانگی به مربوط ترتیب به بیگانگی جوانان می دهد که بیشترین میزان

 از بیگانگی و) 3/32(خود از ، بیگانگی)10/34(خانواده از ، بیگانگی)58/36(اجتماعی روابط از بیگانگی

 ابعاد در ترتیب به در پژوهش ایشان جوانان میانگین بیگانگی بیشترین ن،مچنیه .می باشد )10/30(کار

      احساس و ) 27/41(بی قدرتی ، احساس)97/45(پوچ گرایی ، احساس)08/46(هنجاريبی  احساس

افراد از خود و نظام  یگانگیباعث ب يزین پرسش که چه چیدر پاسخ به ا. آمده است) 10/40(بی معنایی

 را آنو روان شناسان  یات اجتماعیاز واقع ید گفت که جامعه شناسان آن را انعکاسیبا ،شود یم یاجتماع

د خاطر نشان ساخت که جامعه شناسان و روان یالبته با. دانند یم یو روان یات درونیاز واقع برگرفته

د بر ین با تاکن گونه که جامعه شناسایبد ؛سته اندینگر یگانگیده بیبه پد یک از منظر خاصیشناسان هر 

ز به از یو روان شناسان ن باشند یم 1یاسیس -یاجتماع یگانگیب متوجهشتر ی، بیرونیو ب یعوامل اجتماع

دو قسم از انواع بیگانگی یعنی احساس به  متن حاضر ،ن وجودیبا ا .نشان دادندتوجه  2یگانگیخود ب

کستان خواهد پرداخت که یران و تاجیجوانان در دو جامعه ا یاسیس - یو بیگانگی اجتماع یگانگیازخودب

  . کنند یدا میامکان ظهور پ ینظام اجتماع یکیط آنومیدر شرا

  يا نابهنجاری یمفهوم آنوم -1

پرداخته  یاجتماع ين انواع نابهنجارییبه تب 4»یآنوم«است که با مفهوم  يشمندین اندینخست 3میل دورکیام

البته بعد از او رابرت مرتن . کرده است ینگ جامعه شناسرا وارد فره» یآنوم«واژه  1879او در سال . است

                                                           
1Social  & Political Alienation 
2 Self- Alienation 

3 Emile Durkheim   

4 Anomie  
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، یقاعدگ یب یم اشاره به نوعیف دورکیدر تعر یآنوم .استفاده کرد ین مسائل اجتماعییتب ين واژه برایاز ا

). 1377آرون،و 1383 تسو،یویک(دارد یدر نظام اجتماع ی، اختالل، اغتشاش و گسستگی، آشفتگيهنجار یب

و آنچه جامعه به  یو انتظارات جمع یرا به مفهوم فقدان اجماع درباره اهداف اجتماع يهنجار یم بیدورک

             و  یم آنومیدورک. برد یبه کار م خود متصور شده است، ياعضا يعمل برا يعنوان قواعد و الگوها

  :کار برده استه ب یو اجتماع يرا در دو سطح فرد يهنجار یب

ار  یانسان و مع یو شکستگ یاست که منجر به گسستگ يفرد ینابسامان ینوع : 1يدر سطح فرد یآنوم -1

و  يهنجار یاز ب ياحساس فرد ی، نوعيدر سطح فرد یآنوم ،گریان دیبه ب. شود یم يرفتار و

 ین حالتیچن .شود یم دهیسنج يکه در آن احساسات فرد نسبت به خود واست  يفکر ینشانگر حالت

و  ی، پوچيهنجار یاحساس ب یبوده و فرد نوع يدر سطح فرد ییها یهمراه با اختالالت و نابسامان

  .کند یرا تجربه م يقرار یب

در  يهنجار یاختالل، اغتشاش و ب ین سطح نشانگر نوعیدر ا یآنوم :2یدر سطح اجتماع یآنوم -2 -2

 که یزمان. شود یده میسنج یستم اجتماعیاست که در آن احساسات فرد با توجه به س ینظام اجتماع

ق آن با یم رفتار خود و تطبیله الزم جهت تنظیوجود نداشته باشد، فرد فاقد وس یتوازن اجتماع

فرد ممکن است دست به رفتار نابهنجار زده و خودش را از  ین حالتیدر چن. مقرر است يارهایمع

ممکن  ين رفتاری، حد اعتدال چن)1383و  58: 1370،يزیتبر یمحسن( ت جامعه خلع کندیعضو

بروز  یصورت خودکشه آن، ممکن است ب ییو حد نها يو انواع کژ رفتار یگانگیصورت به است ب

   .کند

ن یب یگسستگ یل چگونگیبه تحل» یآنوم«کرد تا با استفاده از مفهوم یم سعیز همچون دورکین 3رابرت مرتن

م، ید دورکرابرت مرتون مانن). 1383تسویویو ک 1374ی،توسل1382بیکرا(پردازدب یفرد و ساخت اجتماع

. ل کندیتحل آن راد خصلت دو گانه یکوش یدانست و م یم یدو جنبه مثبت و منف يمدرن را دارا ییفرد گرا

گسترش  ،ده بودیمدرن متمرکز گرد ییند فردگرایم را که بر جنبه ناخوشایمرتن آن بخش از مطالعات دورک

خرد به  یدگاه جامعه شناسید که اساساً از دم تفاوت داریشه دورکین نظر با اندیمرتن از ا يکرد نظریرو. داد

 يگاه را در کارهاین جایکالن همواره مهمتر یدگاه جامعه شناسیکه د یدر حال کند، یتوجه م ییفردگرا

 دهد یتوجه نشان م یاجتماع یگر، مرتن اساساً به قلمرو روان شناسیان دیبه ب. م داردیدورک

را  در  ی، چرا که او منبع آنومیاست نه روان شناخت یشناخت ه او جامعهیاما نظر ،)147: 1383تسو،یویک(

را  یمرتن آنوم ،تر قیان دقیبه ب. شدند يهنجار یکه دچار ب يند نه در افرادیب یم ینظام و ساخت اجتماع

در . شود یجاد میا یساختار فرهنگ به خصوصجامعه  يساختارها يداند که از سو یر وابسته میک متغی

                                                           
 5- Individual Anomie 

6- Social  Anomie 

7- Robert Merton  
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رد و آن را علت یگ یدر نظر م ین ساختار اجتماعیمهمتر یگ را در هر نظام اجتماعمرتن فرهن ،واقع

 -1:از عبارت اندداند که  یمرتن فرهنگ هر جامعه را متشکل از سه جزء م. کند یم یتلق یآدم يرفتارها

ل یقواعد و هنجارها  که حاکم بر انتخاب اهداف و وسا - 3و  2یل و ابزار فرهنگیوسا - 12یاهداف فرهنگ

  ا جامعه از اعضای، مجموعه انتظارات گروه ید مرتن اهداف فرهنگیاز د. باشند یحصول به آن اهداف م

کند و در  ین مییف و تعیرا تعر ییرهایل و مسیابزار و وسا ید مرتن هر فرهنگیاز د ،نیهمچن. باشد یم

ز ناظر و یقواعد و هنجارها ن .برسانند یدهد تا بواسطه آن خود را به اهداف فرهنگ یار اعضا قرار میاخت

بعد از آن مرتن ). 1374یو توسل 1384تزریر(باشند یم یل فرهنگیو وسا یحاکم بر انتخاب اهداف فرهنگ

ش نخواهد یپ یمشکل ،ل حصول به آن گردن نهندین اهداف و وسایکند که اگر افراد جامعه به ا یم استدالل

ان یو روابط م یل فرهنگی، وسایان اهداف فرهنگیکه م يه ابگون -اگر افراد خالف آن رفتار کنند یول. آمد

د مرتن یاز د ،نیبنابرا. شود یده مینام» یآنوم«د که یآ یم وجوده ب یطیشرا -دیبوجود آ يآنها ناهمساز

و قواعد  یل فرهنگی، وسایان سه جزء اهداف فرهنگیمعلول روابط و مناسبات م يهنجار یا بی یآنوم

له یهدف، وس(ن عواملیک از ایچ یاز ه ییک به تنهایط آنومیشرا یعنیه بطور جداگانه است؛ البته مجموعاً ن

گوناگون  يه واکنش هایمرتن بر پا. دیآ ید میان آنها پدیبلکه از روابط خاص م ،زدیخ یبر نم) و قواعد

      دهینام "همنواگرا"بوجود آورد که جز نوع اول که  یپنج نوع آرمان ،یل فرهنگیافراد به اهداف و وسا

  : دهد یم را نشان ین پنج نوع آرمانیا 1جدول. ندگرد یم گر نابهنجار محسوب یشود، چهار نوع د یم

  

  شده يل نهادیو وسا یحاالت مختلف تطابق با توجه به اهداف فرهنگ:  1جدول 

د یتائ یل فرهنگیوسا

  یشده اجتماع
  یهداف فرهنگا

تطابق و  يحالت ها

  انتخاب

 (+)رند یپذ یم (+)رند یپذ یم
، یی، همنوايسازگار

 تطابق

 يبدعت و نوآور  (+)رد یپذ یم )-(رند یپذ ینم

 )-(رند یپذ ینم (+)رند یپذ یم
، ییسنت گرا

 ییشعائرگرا

 )-(رند یپذ ینم )-(رند یپذ ینم
، انزوا ینیعقب نش

 ییگرا

 ین میرد، جانشیپذ ینم

 )(شوند 

 یمن یرد، جانشیپذ ینم

 )(شوند 
 ان و شورشیطغ

  1374 یو توسل 1382بی، کرا15: 1383تسو،یویمنبع ک*

                                                           
1 Cultural Goals 

2 Cultural Means  
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، یی، همنوايسازگار یعنیکه افراد جامعه در گروه اول  یه رابرت مرتن در صورتیبر طبق نظر ،نیبنابرا

بر  یمبتن يرفتار يدارا ،دگر باشنیچهار گروه د وکه جز یرفتار بهنجار و در صورت يدارا تطابق باشند،

  . باشند یم یاجتماع ياحساس نابهنجار

   و انواع آن اشکال، یگانگیمفهوم ب

است که خود از واژه التین ) الیناسیون( ALIENATION معادل یگانگیب یگانگیواژه ب

ALIENATIO  طیا با شرایگان ی، به طور رار منقولیز منقول و غیا چیء یت شیانتقال مالکبه مفهوم 

 یبوده که به معن  ALIENAREنیدر الت) ه نریال(  LIENERمصدر. ار گرفته شده استیبس

ا ی ینه شدن به مفهوم جن زدگیال. انت کردن، انتقال دادن، از دست دادن عواطف و تعقل استیفروختن،خ

مثل  شود که شعور خود را از دست داده، یگفته م یبه کس ALIENEه نه یال. باشد یم یوزدگیجنون و  د

ن مترادف فقدان عقل و منطق ی، همچنیگانگیب. دچار شده است یوانه و مخبط و آن که به مرض دماغید

باالخره ). 181:1369آراسته خو،(گردد یم یات زندگانیاست که منجر به ابراز عجز در برابر شناخت واقع

ا یان اجزا یم ییا جدای یگسستگ یشود به معن یبه کار برده م ی، آنگونه که عموماً در علوم اجتماعیگانگیب

ز یتواند اشاره به چند چ یم یکل ين معنایاصطالح در ا .مهم جهان تجربه است يت از جنبه هایکل شخص

که  یزشیحالت انگ -3گانه شده یت بیحالت احساس شخص -2ی یا جدای یگسستگ ینیحالت ع -1: باشد

به  یدر جامعه شناس یگانگیب ،یبه طور کل. )170: 1376 گولد وکولب،(ش داردیگرا یو گسستگ ییبه جدا

ن انفصال ممکن است از فرهنگ عامه و یا .در ابعاد مختلف است یو انفصال از نظام اجتماع یدگیحالت بر

شتن یت از خویک جامعه و در نهای، عموم افراد یاسیت سی، حاکمیشغل ين، هنجارهایادیبن يها ارزش

و از  4یاجتماع یگانگی، ب3یاسیس یگانگی،ب2از کار یگانگی،ب1یفرهنگ یگانگیب معرف بیباشد که به ترت

ل سه نوع از یبه بسط و تفص ادامه،در ) .Jonson,1973 و  1373،يزیتبر یمحسن(باشد یم یگانگیخودب

 مطرح  یاسیکه در مقابل نظام س یاسیس یگانگیب :شود یپرداخته ممرتبط با موضوع مقاله  یگانگیانواع ب

رفتار فرد در  ین کنندگییر و تعیا احساس است که از انتظار عدم تأثی یر و طرز تلقتصو ینوع ،شود یم

حاد آان خود و یرا م يهمواره فاصله ا یاسیقدرت س .شود یم یت ناشیدر واقع يا دستکاریج یجاد نتایا

و  یبا تحوالت اجتماع یاسیس یگانگیب .شود یقلمداد م یاسیس یگانگیکند که منشأ ب یملّت حفظ م

بر  يرگذاریتأث يتوانند از مجرا ین تحوالت میا .کند یر مییا نوع  آن تغیابد ی یا کاهش میش ی، افزایاسیس

 يدر آن دسته از نظام ها ).27: 1375،يمحمد(ز تحت الشعاع قرار دهندیرا ن یگانگی، بیاسیاعتماد س

 یگانگیب ،اخته شده باشدت شنیرسمه کاغذ ب يافراد  بر رو يها يو انواع آزاد یکه حقوق مدن یاسیس
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2Work  Alienation  
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کاغذ خود را با حقوق  يکند؛ چرا که فرد همواره حقوق رو یدا میا کاهش پیش یافزا یبه آسان یاسیس

شتر یب یان حقوق مکتوب و حقوق واقعیهر چقدر که فاصله م. کند یسه میخارج مقا يایخود در دن یواقع

ا عدم مشارکت مردم در ی، کاهش یاسیس ینگگایج بیجمله نتا از .شود یشتر میب یاسیس یگانگیب ،باشد

 یگانگیب. ) Schwartz, 1973& 2007(باشد یم یعموم يانتخابات و رأ رینظ یاسیس يعرصه ها

ان فرد و یم) یکنش(ینیو ع) یشناخت(یوند ذهنیو عدم پ ییاحساس انفصال، جدا ینوع یاجتماع

س یتاو ).12: 1373،يزیتبر یمحسن(است...) ر خانواده ، مذهب و ینظ یاجتماع ينهادها و ساختارها(جامعه

که در   یکنند نظام اجتماع یاحساس م افراد که يبرا یعبارت است از حالت یاجتماع یگانگیب«  :دیگو یم

که باعث  يطوره ب ؛باشد یشان میها يازمندین یر با برخیخرد کننده است و مغا کنند، یم یآن زندگ

و ضوابط حاکم  ینظام اجتماع یدر نف یبعضاً سع یده است و حتو عدم تعلق آنها نسبت به آن ش ییجدا

است که با گسستن فرد از  یدرون يتجربه ا ،یگانگیاز خود ب ،نیهمچن). 41: 1372،یربان(»باشند یم بر آن

ناچار به قبول نقش  یاتیشتن بدان جهت است که بر حسب مقتضیفرد با خو یگانگیشتن همراه است، بیخو

  ). 21: 1370،یساروخان(پردازد یقاً بدان اعتقاد داشته باشد به اعمال آن میون آنکه دقبد یشود و حت یم

    يچارچوب نظر

و احساس  یاسیس -یاجتماع یگانگین بییمن به منظور تبین سیم و ملویل دورکیام يدر ادامه به تئور

م مضمون یدورک یور کلبه ط .شود یجامعه پرداخته م یکیط آنومیشرا اجوانان در رابطه ب یگانگیازخودب

انتقال جامعه از  ه دلیلداند که ب یک میط آنومیاز شرا یناش يهنجار یو ب ییمعنا یرا در ب یگانگیب

 یفرد از نظام اجتماع ییجه آن جداینت وجاد شده یا یکیارگان یبه همبستگ یکیمکان یهمبستگ

         یجوامع انسان یرکت تکاملبه مطالعه ح یتکامل یضعوم با اتخاذ میدورک). 361: 1377آرون،(است

 یتحت انسجام همبستگ اغلبه تکامل یدر مرحله اول یدارد که اجتماعات انسان یان میپردازد و ب یم

 ياز راه همانند یم، همبستگی، به اصطالح خود دورکیکیمکان یهمبستگ. افته اندی ثبات و قوام یکیمکان

. گر ندارندیکدیبا  یافراد جامعه تفاوت چندان ،لط باشدبر جامعه مس ین شکل همبستگیکه ا یهنگام. است

 يها را به ارزشیز ،دارند يک اجتماع واحد هستند به هم همانند و احساسات واحدی يآنان که اعضا

: 1377آرون،(دا نکرده اندیپ یز اجتماعیوابسته اند و جامعه از آن رو منسجم است که افراد هنوز تما يواحد

بر اساس  یشود و روابط انسان یده میو تخصص د یم کار اجتماعیوامع، حداقل تقسن نوع جیدر ا). 361

 یم کار اجتماعیج تقسیاما بتدر ؛استوار است یو مذهب یلی، فاميادی، بنیسنت ياشتراك افراد در ارزش ها

 جهیکند و در نت یر مییتغ یو انسان یرند و نوع روابط اجتماعیگ یابد و تخصص ها شکل می یتوسعه م

 ین را همبستگم آیابد که دورکی یشکل م یمتقابل یو وابستگ یبر اساس همبستگ یانسجام اجتماع

ا ی یشود، اجماع اجتماع یده میز نامین یاندام یکه همبستگ ین نوع همبستگیدر ا .نامد یم یکیارگان

م یبه نظر دورک). 392: 1377آرون،( باشد یافراد م یزات اجتماعیاز تما یافته اجتماع، ناشیوحدت انسجام 
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او معتقد است انتقال . باشد یمآن  یثبات یاست که همان تزلزل و ب یضعف ذات يدارا یکیانسجام ارگان

   عدم انتظام و  یشود که جامعه دچار نوع یسبب م یکیارگان یبه همبستگ یکیمکان یجامعه از همبستگ

د گشته و در یج ناپدیتدربه  یاجتماع يهام کار، ارزش ها و هنجاریافتن تقسیگردد و با گسترش  ینظم یب

و  شودمتظاهر  یو گم گشتگ یشانیهمراه با احساس پر يک شده فردیعوض منافع منفرد، متنوع  و تفک

  .فراهم سازدبیگانگی از نظام اجتماعی را  یو اجتماع يب ها و مشکالت فردینه بروز آسیزم

معلول علت واحدي  ،از خود بیگانگی " :یداز نخستین روان شناسانی است که می گو ،1ملوین سیمن

او در اشاره به رواج و توسعه این مفهوم در جامعه معاصر این نکته را متذکر می گردد که ساختار . "نیست

ها قادر به فرا گیري نحوه و چگونگی  دیوانساالري جدید، شرایطی را بوجود آورده است که در آن انسان

شیوه کنترل و مدیریت جامعه بر  نظام پاداش . فتارهاي خود نیستندکنترل عواقب و نتایج اعمال و ر

در  .گونه اي است که فرد ارتباطی را بین رفتار خود و پاداش جامعه نمی تواند بر قرار کنده اجتماعی ب

چنین وضعیتی است که احساس از خود بیگانگی بر فرد غلبه می کند و او را به کنشی ناسازگارانه در قبال 

بیان  2ملوین سیمن طبقه بندي معروفی را در مقاله اي ). 53:  1370محسنی تبریزي،(می دهد سوق جامعه

کرد و در آن پنج شاخص را در بیگانه شدن انسان بر شمرد که هر یک به تنهایی یا در ارتباط با متغیرهاي 

  :دیگر در این مسأله مؤثرند

د احساس می کند در وضعیت هاي اجتماعی و به حالتی اطالق می شود که فر: 3احساس بی قدرتی -1

یعنی قادر به تحت تاثیر قرار دادن محیط اجتماعی خود نباشد                            ؛کنش متقابل خود تاثیر گذار نیست

       احساس بی قدرتی عبارت از این تصور است که فرد احتمال ،به عبارت دیگر). 244: 1380ستوده،(

از دیدگاه  ،این پندار از بیگانگی.  او بی تاثیر باشد و نتایج مورد انتظار او را بر آورده نسازد می دهد که عمل

رو بیگانه شده  کارگر از این. مارکسیت ها ناشی از شرایط زندگی کارگران در جامعه سرمایه داري است

هاي دیگر بیگانگی در  البته مارکس به جنبه. حق و ابزار تصمیم گیري در دست کارفرمایان است که است

براي نمونه، بیگانگی انسان از انسان و کوچک شمردن انسان تا حد  .نظام صنعتی توجه داشته است

می توان توجه او را به ناتوانی کارگر ناشی از توجه به پیامدهاي چنین بیگانگی در محل  ،در واقع. کاالست

گسترش و رأي حوزه صنعتی پندار مارکسیستی از  در آثار وبر،). 1378:409کوزر و روزنبرگ، ( کار دانست

کارگر » جدایی«تاکید مارکس بر ": در تشریح این مفهوم گرث و میلز می گویند. مفهوم ناتوانی را می یابیم

از ابزار » جدا«سرباز عصر کنونی هم . از ابزار تولید، به نظر وبر موردي ویژه از روندي همگانی است

  ).409همان، ص (بزار تحقیق و کارمند از ابزار اداري جداستخشونت است، دانشمند از ا
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در . عنوان بی معنایی تعریف کرد بادومین حالت عمده مفهوم بیگانگی را می توان : 1احساس بی معنایی -2

دچار ابهام  ،بنابراین. فرد احساس می کند هیچ راهنمایی براي انتخاب سلوك و عقید خود ندارد ،این حالت

اجتماعی   - ید می شود و نمی تواند در تصمیم گیري، عقیده خود را با استاندارهاي فرهنگی و شک و ترد

ممکن است در کاربرد مفهوم بی معنایی، حد ). 97: 1375محسنی تبریزي،(موجود در جامعه وفق دهد

 ؛شته باشدباالیی از بیگانگی مورد نظر باشد و آن زمانی است که شخص نمی داند به چه چیز باید اعتقاد دا

ممکن است  ،همچنین. یعنی زمانی که حداقل معیارهاي فردي براي تصمیم گیري مشخص فراهم نیست

کسی این جنبه از بیگانگی را با تمرکز بر این واقعیت بطور عملی بررسی کند که ویژگی آن انتظار کمی 

. د وجود داشته باشداست که در پیش بینی هاي رضایت بخش نسبت به پیامدهاي آینده رفتار می توان

روشن تر بگوییم، در حالی که معناي نخست بیگانگی به توانایی حسی براي کنترل پیامدها توجه دارد، 

کوزر و (دومین معناي بیگانگی در اصل به توانایی حسی براي پیش بینی پیامدهاي رفتاري مربوط می شود 

  ). 411: 1378روزنبرگ،

اقتباس شده است و به » آنومی«ز بیگانگی، از توصیف دورکیم از این حالت ا:  2احساس بی هنجاري -3

بی هنجاري داللت بر وضعیتی دارد که در آن هنجارهاي اجتماعی  در واقع،. شرایط بی هنجاري توجه دارد

که سلوك فردي را نظم می بخشد، در هم شکسته شده یا تاثیر خود را به عنوان قاعده از دست داده است 

بی هنجاري عبارت از این احساس است که براي حصول به  ،به بیان دیگر). 412: 1378رگ،کوزر و روزنب(

که فرد، متقاعد این احساس، زمانی بروز می کند  .اهداف ارزشمند، ابزار و وسایل نامشروع مورد نیاز است

سنی مح(اورا به حوزه هاي هدف رهنمون می سازد که مورد تائید جامعه نیستند شود فقط کنش هایی

وضعیت بی هنجاري از نظر فرد ممکن است چنین تعریف شود که از نظر  ،یعنی ؛)98: 1375تبریزي،

  .اجتماعی براي رسیدن به هدف هاي معین، نیاز به رفتارهاي تائید نشده است

این حالت به جدایی فرد از جامعه اش اطالق                                  :3احساس انزواي اجتماعی -4

و  ارزش هابه حالتی گفته می شود که فرد احساس می کند با  ،به بیان دیگر .)Johnson,1975( می شود

فردي که از جامعه . و می خواهد از دیگران کناره گیري کندست هنجارهاي جامعه بیگانه  شده است، تنها

شیوه هاي کارکردي جامعه  کناره گیري می کند یا به اصطالح می گریزد، بدین معناست که او اعتقادي به

ها را نفی کند، با گوشه نشینی و جامعه گریزي، خود را از گزند  ندارد و چون نمی تواند این روابط و هدف

ممکن است فرد این حالت انفعالی را به همه . دیگران به حاشیه  می کشاند و کناره گیري اختیار می کند

تماعی و حتی خصوصی خویش رها کند و در الك خود ها را در زندگی اج چیز تعمیم دهد و همه هدف

این احساس انزوا به نوعی مبین انفکاك فکري فرد از استانداردهاي  که) 245: 1380ستوده،(فرو رود 
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این حالت بیشتر براي توصیف نقش  ،در واقع. فرهنگی و بیگانگی او از اهداف نظام اجتماعی است

ر تحلیل گران از این مفهوم، جدا شدن روشنفکر از معیارهاي روشنفکر به کار گرفته شده است و منظو

فرهنگ عامه است و اشاره به روشنفکري دارد که به گفته نتلر با جامعه خود و فرهنگ آن بیگانه شده 

منظور از کاربرد انزوا، نبود سازگاري اجتماعی یعنی  بدیهی است که). 414: 1378و روزنبرگ،کوزر (است

  . اطمینان و جدیت در برخوردهاي اجتماعی از سوي فرد نیست اجتناب از صمیمیت،

به حالتی گفته می شود که شخص نسبت به احساس واقعی، عالقه ها و باورهایش : 1از خود بیزاري -5

شخص از  ،در چنین وضعیتی .بیگانه می شود و به طور کلی نسبت به خود احساس بیگانگی می کند

این  ،به عبارت دیگر. او از هیچ چیز بخاطر خود آن چیز لذت نمی برد خویشتن خویش جدا می شود، زیرا

نوع از بیگانگی حالت فردي است که کار می کند، بدون آنکه به ارزش واقعی کار خود واقف گردد و یا 

فرد بخت و  ،در چنین حالتی .کند احساس ناتوانی می کند ام فعالیت هایی که که او را ارضافرد در انج

م را براي ابداع و تولید محصولی که او را راضی و خرسند سازد، ندارد و به نوعی در احساس فرصت الز

بارزترین کاربرد این تعبیر از بیگانگی را ). 246: 1380ستوده،(انزجار از روابط اجتماعی تولید گرفتار است

شیوه تجربه اي  ،ز بیگانگیمنظور ا« : آنجا که فروم می نویسد .اریک فروم می بینیم »جامعه سالم«در کتاب 

است که طی آن شخص خود را بیگانه احساس می کند و می توان گفت که او نسبت به خود غریبه شده 

                     بنابراین فردي که دچار این ویژگی ها یعنی احساس بی قدرتی، ). 415: 1378کوزر وروزنبرگ، (  »است

و از فعالیت  می کندتنهایی و انزواي اجتماعی ساس ازخودبیزاري، ، احبی معنایی شده باشد بی هنجاري و

  . هاي اجتماعی باز می ماند

  ق یتحق يه هایفرض

               مطرح  ي زیره هایفرض ،رامون موضوع پژوهشیمطروحه پ یو تجرب يبا استناد به سوابق نظر

  : گردد یم

  . وجود دارد يکستان تفاوت معناداریران و تاجیجوانان در دو جامعه ا یاجتماع يهنجار ین احساس بیب -1

 يکستان تفاوت معناداریران و تاجیجوانان در دو جامعه ا یاسیس -یاجتماع یگانگین احساس بیب -2

  . وجود دارد

  . وجود دارد يکستان تفاوت معناداریران و تاجیجوانان در دو جامعه ا یگانگین احساس ازخوبیب -3

آنها رابطه معنادار  یاسیس -یاجتماع یگانگیجوانان و احساس ب یاجتماع يهنجار ین احساس بیب -4

  .  م وجود داردیمستق

م وجود یآنها رابطه معنادار مستق یگانگیجوانان و احساس ازخوب یاجتماع يهنجار ین احساس بیب -5

  .  دارد

                                                           
1
Self - estrangement  
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م یآنها رابطه معنادار مستق یگانگیخوبجوانان و احساس از یاسیس -یاجتماع یگانگین احساس بیب -6

    .وجود دارد

  تحقیق شناسی روش 

            محسوب یشیمایاز نوع مطالعات پ یقات کمیتحق وداده ها، جز يپژوهش حاضر به لحاظ روش گردآور

 2 جدول. شود آوري اطالعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده می براي جمع که شود یم

  : دهد یق را نشان  میتحق ير هایمتغ يه هایشاخص ها و گو) ییروا(ییایپا

  

  ق یمستقل و وابسته تحق يرهایمتغ) ییروا( ییایپا: 2جدول

  ریابعاد و شاخص  متغ    وع متغیرن
  مقدارآلفا

  کل  ابعاد

  وابسته

  

  یاجتماع يهنجار یاحساس ب

  

  حاکم شدن روابط بر ضوابط

  دن به هدفیرس يرانامشروع ب  يتوسل به راهها  74/0

  ن و مقرراتیت قوانیعدم رعا

  مستقل

  

  یاسیس - یاجتماع یگانگیب

  

  

  ینیل به بد بیم

73/0  

  ياعتماد یل به بیم

  یاسیو س یز از تعامالت اجتماعیپره

  ییاحساس انزوا و تنها

  ییاحساس پوچ گرا

  

  یگانگیاحساس از خودب

  74/0  ییمعنا یاحساس ب

71/0  

  73/0  یقدرت یاحساس ب

  72/0  يهنجار یاحساس ب

  85/0  یاجتماع ياحساس انزوا 

  80/0  يزاریاحساس ازخودب

  

دو شهر پژوهش ساکن  انجامزمان  است که در يساله ا 29 –20ه جوانان یکلاین پژوهش،  يجامعه آمار

 يتهران دارا شهر ،دو کشور ارآم براساس گزارش مرکز. بودند )کستانیتاج(و دوشنبه) رانیا(تهران

مرد و  نفر 940/969ن تعداد، حدودیا ازکه بوده  29 –20سن در ت واقعیجمع نفر 608/906/1

 –20 سن در ت واقعیجمع نفر 100/472/1 يدارا دوشنبه شهر ،نیهمچن. باشند یمزن  نفر 688/936حدود

  . باشند یمزن  نفر 300/731مرد و حدود نفر 800/740ن تعداد، حدودیا ازکه بوده 29
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شده است که براساس آن با سطح  استفاده 1شارپ -کوکران يرینمونه گ دهعقا از ن حجم نمونهییتع يبرا

 384از تعداد  ،نیهمچن. نفر انتخاب شدند 768نفر و در مجموع  384از هر دو جامعه آماري  05/0خطاي 

نفر حجم  384 از تعداد. دادند یم لیزنان تشکنفر را  189 نفر را مردان و 195 نفر حجم نمونه شهر تهران،

  .دادند یم لینفر را زنان تشک 191نفر را مردان و 193هم  نمونه شهر دوشنبه

ـ نمونـه گ و از نـوع   گروه نمونه گیري احتمالی وجز، تحقیق يدر هر دو جامعه آمار يریوه نمونه گیش  يری

براسـاس نقشـه جفرافیـایی     تهـران  ابتدا شـهر  ،با توجه به مطالب فوق. می باشد 2يچند مرحله ا يخوشه ا

 .شـده اسـت  تقسـیم  و شهر دوشنبه به سه خوشـه   مرکز شمال، جنوب، شرق، غرب و خوشهمناطق به پنج 

    سـپس  .شـدند انتخـاب   نطقـه مپـنج   نمونه گیري تصـادفی سـاده   روش براساس خوشه هابین این  از آنگاه

 29-20جوانان  ،براساس حجم نمونهند و گذاري گردید بلوك هاي هر یک از مناطق پنج و سه گانه شماره

در مرحلـه آخـر نیـز از هـر یـک از      . ساله داخل هر یک از این مناطق، بلوك ها و خانوار ها انتخاب شدند

  . جهت انجام مصاحبه و فرایند پرسشگري انتخاب گردیدند) سال  29تا 20فرد( خانوارها یک نفر

   پژوهش يافته های

  )رهیل تک متغیتحل( اده هاد یفیل توصیتحل

  :زیر بودنتیجه گیري توصیفی داده هاي مرتبط با متغیرهاي مستقل و نیز وابسته تحقیق به شرح 

  :براساس ویژگی هاي جمعیتی پاسخگویان -الف

 7/4 سـاله،  21 درصـد  1/3سـاله،  20درصـد  6/8 :پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق به ترتیبمیان از 

 9/16 سـاله،  26درصـد 4/12سـاله،  25درصـد  9/11سـاله،   24درصد4/6ساله، 23درصد 8/5ساله، 22 درصد

همچنین باید خاطر نشان ساخت که متوسط سـن  . درصد ساله بودند 8/23درصد ساله و 4/6ساله، 27درصد

سـال و نـیم دیگـر پـایین آن      27 نیمی از پاسخگویان بـاالي  ،عالوه بر این. سال بوده است 26 پاسخگویان

سـاله                     29 بیشـترین تجمـع و انباشـتگی پاسـخگویان بـه لحـاظ سـنی متعلـق بـه طبقـه           ،در نهایـت . بودند

  .    است

  . درصد زن بودند 5/49 درصد مرد و 5/50 :از پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق به ترتیب

درصـد   31 ،متوسـطه ت درصـد داراي تحصـیال   4/9: از پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق به ترتیـب 

. علـوم بودنـد   دکتـري لـق بـه طبقـه    عدرصد نیـز مت  MA(،3/12(فوق لیسانسدرصد  3/47، )BA(لیسانس

عـالوه بـر   . بـوده اسـت  ) BA(همچنین باید خاطر نشان ساخت که متوسط تحصیالت پاسخگویان لیسانس

بیشترین  ،در نهایت. بودندو نیم دیگر پایین آن ) MA(رانسینیمی از پاسخگویان باالي تحصیالت آسپ ،این

  .    می باشد) MA(رانسیتجمع و انباشتگی پاسخگویان به لحاظ تحصیلی متعلق به طبقه تحصیالت آسپ

                                                           
1 Cochran& Sharp 
2 Multi -Stage Cluster sampling   
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درصـد   8/1 درصـد متأهـل،   8/30درصد مجـرد،  4/67 :از پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق به ترتیب

به لحاظ وضعیت تأهل متعلق به طبقه مجـرد   بیشترین تجمع و انباشتگی پاسخگویان ،همچنین. مطلقه بودند

  .می باشد

 درصـد در حـال تحصـیل،     2/11 درصد شـاغل،  7/37 :از پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق به ترتیب

بیشترین تجمع و انباشتگی پاسخگویان به  ،همچنین. درصد بیکار فصلی بودند 14 درصد بیکار دائم و 1/37

  .بقه شاغل می باشدلحاظ وضعیت شغلی متعلق به ط

اجتمـاعی    -درصـد متعلـق پایگـاه اقتصـادي     8/32 :از پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق به ترتیـب   

                 درصد نیز متعلق به پایگاه اقتصـادي   3/33 اجتماعی متوسط و -درصد متعلق به پایگاه اقتصادي 9/33پایین،

  .  اجتماعی  باال بودند -

      کسـتان نشـان  یران و تاجیـ کل، ا يق را براساس جامعه آماریتحق يرهایمتغ یصد فراوانرو د عیتوز 3جدول

  : دهد یم

  ق یتحق ير هایمتغ یع و درصد فراوانیتوز :3جدول

مشاهدات 
  ربمعت

  

  باال
 

  متوسط
  

  نییپا
جامعه   طبقات  

  ریمتغ  يآمار

  یفراوان 9 524  235 768
  کل

  یاسیس – یاجتماع یگانگیب

  درصد معتبر  2/1 2/68  6/30 0/100

  یفراوان 9  286  89  384
  رانیا

  درصد معتبر  3/2 5/74  2/23 0/100
  یفراوان  - 238  146 384

  کستانیتاج
  درصد معتبر -  0/62 0/38 0/100

  یفراوان 25 647  96 768
  کل

  یاجتماع ياحساس نابهنجار

  درصد معتبر  3/3 2/84  5/12 0/100

  یاوانفر 25 340  19 384
  رانیا

  درصد معتبر 5/6 5/88 9/4 0/100
  یفراوان  - 307  77 384

  کستانیتاج
  درصد معتبر  - 9/79 1/20  0/100

  یفراوان 78 623  67 768
  کل

  یگانگیاحساس از خودب

  درصد معتبر  2/10 1/81  7/8 0/100

  یفراوان 70 307  7 384
  رانیا

  درصد معتبر 2/18 9/79  8/1 0/100
  یفراوان 8 316  60 384

  درصد معتبر 1/2 3/82  6/15 0/100  کستانیتاج

  

  داده ها یل استنباطیتحل

  :ردیگ یر انجام میداده ها در سه مرحله به شرح ز یل استنباطیتحل
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   :يسه ایل مقایتحل -1

ل پژوهش به شرح  ه اویبه سه فرض يسه ایل مقایداده ها با استفاده از تحل یل استنباطیدر مرحله اول از تحل

  :شود یپاسخ داده م 4جدول

  قیتحق يرهایمتغ یاختالف يها نیانگیم تفاوت سهیمقا يبرا مستقل t آزمون :4جدول

  

  

  :دهد ینشان م 4جدولنه که همانگو

 .وجود دارد يکستان تفاوت معناداریران و تاجیدر دو جامعه ا یاجتماع ين احساس نابهنجاریب -1

 مقـــدار از) df=766( يآزاد درجـــه بـــا) t=  835/2(شـــده محاســـبه Tمقـــدارنکـــه یبـــا توجـــه بـــه ا

ـ یبر ا یژوهش مبنه پیفرض ،استبزرگتر  )=  01/0(يمعنادار سطح در) t=326/2(جدولTیبحران ن ینکه ب

  . شود ید مییتأ وجود دارد، يکستان تفاوت معناداریران و تاجیجوانان در دو کشور ا یاجتماع ينابهنجار

 يکسـتان تفـاوت معنـادار   یران و تاجیـ جوانـان در دو جامعـه ا   یاسیس -یاجتماع یگانگین احساس بیب -2

  . وجود دارد

 مقـــدار از) df=766( يآزاد درجـــه بـــا) t= 517/7(شـــده محاســـبه Tمقـــدارنکـــه یبـــا توجـــه بـــه ا

ـ یبر ا یه پژوهش مبنیفرض ،استبزرگتر  )=  01/0(يمعنادار سطح در) t=326/2(جدولTیبحران ن ینکه ب

ـ یتأ وجـود دارد،  يکسـتان تفـاوت معنـادار   یران و تاجیجوانان در دو کشور ا یاسیس –یاجتماع یگانگیب    د ی

  . شود یم

  . وجود دارد يکستان تفاوت معناداریران و تاجیجوانان در دو جامعه ا یگانگین احساس ازخوبیب -3

 مقــدار  از) df=754( يآزاد درجــه  بــا ) t= 297/13(شــده محاســبه  Tمقــدار نکــه یبــا توجــه بــه ا  

ـ  یبر ا یه پژوهش مبنیفرض ،استبزرگتر  )= 01/0(يمعنادار سطح در) t=326/2(جدولTیبحران ن ینکـه ب

  . شود ید مییتأ ،وجود دارد يکستان تفاوت معناداریران و تاجیدر دو کشور اجوانان  یگانگیاحساس ازخودب

Sig
df  
  

  Tنسبت 

  

 يخطا

  اریمع

  تفاوت ها

تفاوت                   

  نیانگیم

  نیانگیم

  

  یفراوان

  

جامعه 

  يآمار
  ریمتغ

000/0 766  517/7  233/0  756/1  
  رانیا 384 11/27

  یاسیس – یاجتماع یگانگیب
  کستانیتاج 384 88/28

000/0 766  835/11  205/0  432/2  
  رانیا 384 21/16

  یاجتماع ياحساس نابهنجار
  کستانیتاج 384 65/18

000/0 754 297/13  298/0  956/3  
  رانیا 384 09/25

  یگانگیاحساس ازخودب
  کستانیتاج 384  05/29
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ـ یه اول، دوم و سوم تحقیو مطالب فوق فرض 6 ن با توجه به مندرجات جدولیبنابرا ـ  یبـر ا  یق مبن ن ینکـه ب

جوانان در دو جامعه  یاسیس -یاجتماع یگانگیجوانان و ب یگانگی، احساس ازخودبیک اجتماعیط آنومیشرا

  .  شوند ید مییتأ ،وجود دارد يکستان تفاوت معناداریران و تاجیا يارآم

   :رهیل دو متغیتحل

ه دوم پژوهش به شرح  یبه سه فرض يسه ایل مقایداده ها با استفاده از تحل یل استنباطیدر مرحله دوم از تحل

  :شود یپاسخ داده م 5جدول

  ق یر وابسته تحقیمستقل با متغ يرهایمتغ يب، مقدار و سطح معناداریع ضرایتوز :5جدول

مشاهدات 
  معتبر

سطح 
 يمعنادار

  مقدار
  ریمتغ  يجامعه آمار  بیضرا  بیضرا

768  000/0 Sig:  
000/0 Sig:  

23/0 V= 
21/0 V= 

Kendall's tau  
Somers d  

 و یاجتماع يهنجار یاحساس ب  کل

  جوانان یاسیس - یاجتماع یگانگیب

  

384  005/0 Sig:  
005/0 Sig:  

19/0 V= 
17/0 V=  

Kendall's tau  
Somers d  

  رانیا

384  000/0 Sig:  
000/0 Sig:  

25/0 V= 
22/0 V=  

Kendall's tau  
Somers d  

  کستانیتاج

768  000/0 Sig:  
000/0 Sig:  

54/0 V= 
51/0 V=  

Kendall's tau  
Somers d  

 و یاجتماع يهنجار یاحساس ب  کل

  جوانان یگانگیاحساس ازخودب

  

384  000/0 Sig:  
000/0 Sig:  

49/0 V= 
46/0 V=  

Kendall's tau  
Somers d  

  رانیا

384  000/0 Sig:  
000/0 Sig:  

69/0 V= 
66/0 V=  

Kendall's tau  
Somers d  

  کستانیتاج

768  000/0 Sig:  
000/0 Sig:  

21/0 V= 
19/0 V=  

Kendall's tau  
Somers d  

 یاسیس -یاجتماع یگانگیاحساس ب  کل

  هاآن یگانگیاحساس ازخودب وجوانان 

  

384  014/0 Sig:  
014/0 Sig:  

14/0 V= 
16/0 V=  

Kendall's tau  
Somers d  

  رانیا

384  000/0 Sig:  
000/0 Sig:  

24/0 V= 
21/0 V=  

Kendall's tau  
Somers d  

  کستانیتاج

          .د قرار گرفته اندیره مورد تأئیل دو متغیق در تحلیتحق يه هایه فرضی، کل7با توجه به مندرجات جدول

   :رهیل چند متغیتحل

  :شود یم ل استفادهیذ يآمار يره از شاخص هایل چند متغیتحل يبرا

  :٢رهیون چند متغیق رگرسیمدل از طر ١ییکویل و برازش نیتحل -3-1 -8-2

) 6(جـدول . شـود  یره اسـتفاده   مـ  یون چند متغیل رگرسیداده ها از تحل یل استنباطیدر مرحله سوم از تحل

شـاخص  ) 7(ن جـدول یهمچن. دهد یجوانان را نشان م یگانگیره احساس ازخودبیغچند مت یونیمدل رگرس

   :کند یم جوانان را مشخص یگانگیاحساس ازخودب یونیل رگرسیتحل يها و آماره ها 

  

  

  

  

                                                           
1Goodness of Fit 
2 Multiple Regression 
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  جوانان یگانگیره احساس ازخودبیچند متغ یونیمدل رگرس: 6جدول

  که وارد معادله شده ا ند ییرهایمتغ

  t يدار یمعن

  
 tمقدار 

ب یضرا

  استاندارد

ر یب غیضرا

  استاندارد
 رهایمتغ

Beta 
 يخطا

  استاندارد
B 

  یاسیس - یاجتماع یگانگیب  994/0  262/0  12/0  777/3 000/0

  یاجتماع يهنجار یاحساس ب  180/0  320/0  51/0  858/20 000/0

000/0 
427/19 

  
  )Constant( عرض از مبدأ   744/16  862/0  -

  

  جوانان یگانگیاحساس ازخودب یونیل رگرسیتحل يره ها شاخص ها و آما: 7جدول

  Method : Stepwise  روش گام به گام : رهایروش ورود متغ
  = M.R 60/0    چندگانه یب همبستگیضر 

  2R  =37/0    نییب تعیضر
  adj2R. =36/0    ین واقعییب تعیضر 

  S.E =496/3  ار یمع يا خطایانحراف 
   =ANOVA 343/108 انسیل واریتحل

 F 000/0= Sig يسطح معنادار
  
توان به صورت استاندارد شده و به شـکل   یفوق را م يرهایچندگانه متغ یونیل رگرسیج حاصل از تحلینتا

  : ن نوشتیچن یاضیر

E 37) +51/0) (یاجتماع يهنجار یب)+ (  12/0)( یاسیس -یاجتماع یگانگیب  (Y=  

  : می توان گفت ،فوق یونیبر اساس معادله رگرس

به ازاي هر واحـد   ،یعنی؛ جوانان تأثیر دارد یگانگیبر احساس ازخودب0 /51زانیبه م یاجتماع يهنجار یب -

ـ بـه م  51/0جوانـان،  یاجتماع يهنجار یزان بیش در میافزا                     جوانـان افـزوده    یگـانگ یزان احسـاس ازخودب ی

  .  می شود

بـه   ،یعنی ؛جوانان تأثیر دارد یگانگیبر احساس ازخودب 12/0ن زایجوانان به م یاسیس -یاجتماع یگانگیب -

 یگـانگ یزان احساس ازخودبیبه م 12/0جوانان،  یاسیس -یاجتماع یگانگیزان بیش در میازاي هر واحد افزا

  .  جوانان افزوده می شود

   :ریل مسیق تحلیمدل از طر ییکویل و برازش نیتحل

ر وابسته با در نظر گرفتن تقدم یق بر متغیمستقل تحق يرهایمتغ ک ازیر هر یبه منظور مشخص شدن سهم تأث

ـ   1نمـودار . شـود  یر اسـتفاده مـ  یل مسیان آنها از تحلیو تأخر در م ـ  -تحلیلـی   یمـدل علّ احسـاس   یتجرب

  : دهد یجوانان را نشان م یگانگیازخودب



١٧ 

 

  

  جوانان یگانگیاحساس ازخودب یتجرب -تحلیلی یعلّ؛ مدل )1(نمودار

 
 
 
 
  

  

  

  

مستقل مؤثر بر  يرهایر کل متغیز تأثیم و نیرمستقیرغیم، تأثیر مستقیتوان تأث یم یار داشتن مدل علّیدر اخت با

  : مشخص کرد 8 جوانان را به شرح جدول یگانگیاحساس ازخود ب

  

  جوانان یگانگیمستقل مؤثر بر احساس ازخود ب يرهایز کل متغیم و نیرمستقیم، غیر مستقیتأث: 8جدول

  جوانان یگانگیاحساس ازخود ب  مستقل يرهایمتغ

  ر کلیتأث  میرمستقیر غیتأث  میر مستقیتأث

  14/0  02/0  12/0  یاسیس - یاجتماع یگانگیب

  51/0  -  51/0  یاجتماع ياحساس نابهنجار

  

 يرهـا ینکـه متغ یبر ا یق مبنیتحق يه هایه فرضیره، کلیل چند متغیدست آمده از تحله ب يافته هایبا توجه به 

ر دارنـد،  یجوانـان تـأث   یگـانگ یزان احساس ازخود بیبر م یاسیس -یاجتماع یگانگیو ب یاجتماع يرنابهنجا

  . گردند ید مییتأ

   يریجه گیث و نتحب

اسـتفاده شـده     يهـا  ين پـژوهش بـا تئـور   یا يافته هاین است که یق حاضر ایتحق یتجرب ياز دستاوردها

پـژوهش  این دست آمده از به  يافته های چنان کهد؛ کن یت میآنان را تقو یو به لحاظ تجرب رددا یهمخوان

 یگـانگ یو ب یگـانگ یاحسـاس ازخـود ب   ،یاجتمـاع  يهنجـار  یر احساس بیاز آن است که متغ یحاک یدانیم

ـ بر طبق تحل جوانان یاسیس -یاجتماع          متوسـط مـورد مطالعـه    يدر دو جامعـه آمـار  داده هـا   یفیل توصـ ی

عـالوه  . شـود  یمتذکر مرا  یمورد بررس يآمارک دو جامعه یط آنومیران امر وجود شیا). 3جدول(باشد یم

ل چنـد  یـ ز تحلیـ و ن) 5جـدول (رهیـ ل دو متغیداده ها در بخش تحل یل استنباطیج حاصل از تحلینتا ن،یبر ا

جوانـان بـا    یاجتماع يهنجار یر احساس بیرابطه متغ يمعنادار يایگو) 1ز نموداریو ن 8و  6جداول(رهیمتغ

ـ تـوان ا  یم ،نیبنابرا. باشد یم جوانان یگانگیو احساس ازخودب یاسیس -یاجتماع ینگگایر بیمتغ گونـه   نی

و احسـاس   یاسـ یس -یاجتمـاع  یگـانگ یاز عوامل مؤثر بر ب یاجتماع يهنجار یاحساس بجه گرفت که ینت

  احساس ازخود بیگانگی

 جوانان

 سیاسی - بیگانگی  اجتماعی

 

احساس  بی هنجاري 

 اجتماعی 

12/0  

 

19/0  

51/0  

 
37/0  

E1 

E2 

81/0  
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 یگانگیزان بیش میافزا ،یاجتماع يهنجار یش احساس بیرا افزایگردد؛ ز یقلمداد مجوانان  یگانگیازخودب

ج یبـا نتـا   ج پژوهش حاضرینتا. جوانان را به دنبال داردجوانان  یگانگیو احساس ازخودب یاسیس -یاجتماع

ـ تبر یرضـا محسـن  ی، عل)1391(يرطاهر موسـو ی، م)1382(زدان پناهیال یل يپژوهش ها و  )1383و1369(يزی

ـ   ریه نقـش و تـأث  ز در مطالعات خود بیرا آنان نیدارد؛ ز یهمخوان .)1387(يقاد یعباس یمجتب  یاحسـاس ب

زان یمرو به باال بودن متوسط  ،نیبنابرا .افتندیجوانان دست  یاسیس -یاجتماع یگانگیبر ب یاجتماع يهنجار

جوانـان و احسـاس    یاسـ یس -یاجتماع یگانگیجوانان، احساس ب یاجتماع يهنجار یاحساس ب يرهایمتغ

 یو اجتمـاع  يک را در دو سـطح فـرد  یـ ط آنومیا، شـر کستانیران و تاجیدو جامعه ا جوانان یگانگیازخودب

ـ بـه شـرح ز   ین و دست اندرکاران دو کشور اقداماتمسئوال يلذا به جاست که از سو. کند یگوشزد م ر در ی

  :ردیصورت گ) ينابهنجار(کیط آنومیجهت کاهش و کنترل شرا

  .کنند ین و مقررات را نقض میکه قوان يبا افراد يو برخورد جد يمقابله با فساد ادار -

 .رندیگ یکه روابط را بر ضوابط در حل و فصل امور به کار م يبا افراد يبرخورد جد -

 . در جامعه افراد یشغل يو یا ارتقاض یدر تفو يسته ساالریو توجه به شا ییمقابله با انتساب گرا -

 یصطالح مرتونند و به اه اا منصب کردینامشروع کسب ثروت و  يها که از راه يبا افراد يبرخورد جد -

   .شوند یمحسوب م "نوآوران"در زمره 

مقابله با  يبرا یرانه و مداخالتیشگیالزم به منظور انجام اقدامات پ يها ين استراتژیو تدو يزیبرنامه ر -

ن یان و مطرودیگروه واگرا" یدر جامعه که به اصطالح مرتون یاجتماع يب هایانواع انحرافات و آس

  .تندهس با آن مواجه "اجتماع

 يالزم برا ينه هاین امر مستلزم فراهم نمودن بستر و زمیا که يرساالریاز پ یافراط زیو پره يجوان باور -

و  یاسی، سي، اقتصادیت ها و امورات اجتماعینسل جوان در فعال يها ياستعدادها و توانمند يریبه کار گ

  . باشد یجامعه م یفرهنگ

  . آنان یو اجتماع ياقتصاد يازهاین هبه ویژه جوانان یکل يازهایتوجه به ن -

ز از یجوانان، احساس انزوا و پره یاسیس - یاجتماع یگانگیب ياز شاخص ها یکیکه از آنجا  همچنین،

- 2جدولطبق  - باشد یم يز نهادیو ن ین شخصیدر سطح ب یاجتماع ياعتماد یز بیو ن یتعامالت اجتماع

. شود یرا در جامعه متذکر م یه اجتماعیش سرماید فرساتوان یم یر به نوعین متغین بودن اییمتوسط و پا

شود که  یم ان افراد است، موجبیمتقابل م يها یاز وابستگ يمجموعه ا يکه به معنا یه اجتماعیسرما

 -یاجتماع یگانگیب. ها و مجامع داوطلبانه بپردازند ل گروهیک جامعه به هم اعتماد  کنند و به تشکیافراد 

  دیرا در جامعه تهد یه اجتماعیهستند که سرما یدو عامل مهم یگانگیاس ازخودبجوانان و احس یاسیس

 یاسیس -یاجتماع یگانگیزان بیو به حداقل رساندن م یه اجتماعیش سرمایت و افزایتقو يلذا برا .کنند یم

و در  داشندر جامعه، الزم است که افراد جامعه تنها به فکر منافع خود نب یگانگیجوانان و احساس ازخودب
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داوطلبانه و  يها در قالب گروه ها و تشکل یجمع يبلکه به انجام کارها ،به آن عمل نکنند یابیجهت دست

نان یت اعتماد و اطمیرش صداقت، قابلیه پذیشود مگر در سا ین امر حاصل نمیر داوطلبانه بپردازند و ایغ

    .يریز معاشرت پذیکردن و ن
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This paper is to study the effect of youth feelings of social disorder on social - 
political alienation and feelings about self alienation in Iran & Tajikistan. 
Because of the space development of conceptual research subject, the 
theoretical approaches of Robert Merton, Emile Durkheim and Melvin Seeman 
has been used to describe and explain.Also, the questionnaire techniquewas 
used  on 768 young people in the age group 20-29 year who were selected 
through a multi-stage cluster sampling in Tehran and Dushanbe city. Required 
information was collected. To calculate the validity indices, Content validity of 
the formal was used and to calculate reliability indices, Cronbach's alpha 
coefficient was used from zero to one. Research findings showed significant 
relationship and effect exists between youth feelings of social disorder on social 
- political alienation and feelings about self alienation in Iran & Tajikistan.                                                        

 
 Key Words: Feelings of Social Anomie, Alienation, Social Alienation, 
Political Alienation and Feelings of Alienation Self  


