بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل مؤثر بر آن
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تاریخ دریافت -1131/1/42 :تاریخ پذیرش1131/7/11 :

مسئلۀ جوانان بهمنزلۀ مهمترین سرمایۀ انسانی جامعه ،یکی از مسائل و دغدغههای فکری صاحبنظران
و کارگزاران کشور است .مقالۀ حاضر براساس دادههای پژوهشیای تنظیم شده است که هدف از انجام
آن بررسی بیگانگی اجتماعی جوانان (سنین 02ـ  )02شهر خدابنده و عوامل مؤثر بر آن است .با استفاده
از نوشتههای نظری و مفهومی نظریهپردازان روانشناسی و جامعهشناسی در حـوزۀ بیگـانگی اجتمـاعی
چون سیمن ،فردینبرگ ،مارکوزه و فروم ،چارچوب نظری و تجربی مقاله تنظیم شده است .پژوهش بـا
استفاده از روش پیمایشی انجام شده و بـرای گـردآوری اعاعـا و دادههـای مـورد نیـاز از تکنیـ
پرسشنامۀ محققساخته استفاده شده است .جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ جوانـان شهرسـتان خدابنـده
(02ـ  02ساله) ،شیوۀ نمونهگیری تصادفی و براساس فرمول نمونهگیری کوکران  052نفر بهمنزلۀ حجم
نمونه در نظر گرفته شدهاند .نتایج پژوهش نشان میدهند بیگانگی اجتمـاعی در بـین جوانـان باسسـت.
همچنین نتایج بیانگر آن است که متغیرهای اصلی ایجاد بیگـانگی اجتمـاعی در بـین جوانـان (02ـ 02
ساله) شامل نارضایتی اجتماعی ،فردگرایی ،رسانههای جمعی و ...اسـت .در بـین عوامـل معالعـهشـده،
عامل مربوط به نارضایتی اجتماعی و فردگرایی بیشترین سهم را در به وجود آوردن بیگـانگی بـه خـود
اختصاص دادهاند.

کلیدواژگان
بیگانگی اجتماعی ،جوانان ،فردگرایی ،نارضایتی اجتماعی

 .1نویسنده مسئول ،استادیار گروه علوم اجتماعی مؤسسۀ آموزش عالی البرز قزوین
Ebrahimi.louyeh@gmail.com

 .4کارشناس ارشد جامعهشناسی
 . 0کارشناس ارشد جامعهشناسی

sohbatiha22@yahoo.com
Homayunrezaei@gmail.com

بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دورۀ ،1شمارۀ ،1بهار و تابستان  ،1131ص 1 - 17

چکیده

4

بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دورۀ ،1شمارۀ ،1بهار و تابستان1131

مقدمه
مهمترین سرمایۀ هر جامعه ،نیروی انسانی آن جامعه است و در بین نیروهای انسانی ،نیروهـای
جوان یکی از سرمایههای بسیار مهم تلقی میشود که مـیتواننـد مسـیرهای پـژوهش ،ارتقـا و
پیشرفت ی

کشور را بهسرعت عی کنند و در صـورتی کـه زمینـههـای پویـایی و شـادابی آن

فراهم نشود ،میتوانند فاکت و هاکت ی

ملت یا جامعه را رقـم بزننـد .پـ

اگـر زمینـه و

بسترهای سزم برای پویایی ،شادابی و خاقیت این قشر مهم فراهم نشود و پیوندهای سزم بـین
آنها و اجتماع برقرار نشود ،به احتمال زیاد آنها را با ی

بیماری و مسئلۀ مهم اجتماعی به نام

بیگانگی اجتماعی مواجه میکند (توفیقیانفر و حسینی .)55 :1031 ،بیگانگی 1و ابعاد آن نظیـر

بیقدرتی ،4بیمعنایی ،1بیهنجاری ،2انزوا ،1تنفر فرهنگی 6و تنفر از خود 7یکی از پدیـدههـای
اجتماعی است که در بیشتر فرهنـ هـا بـه منزلـۀ یـ

مسـئلۀ اجتمـاعی شـناخته شـده اسـت

(بنیفاعمه و رسولی .)0 :1032 ،مفهوم بیگانگی مفهومی است که بیشتر جنبـۀ اسـتعارهای دارد.
این کلمه در جامعهشناسی بیشتر به معنی سقوط اصول و عدم ماحظۀ اصول و موازین به کـار
میرود (ربانی و انصاری .)55 :1035 ،بهعورکلی ،الیناسیون در جامعهشناسی به حالت بریـدگی
و انفصال از نظام اجتماعی در ابعاد مختلف اشاره دارد ،ممکن اسـت ایـن انفصـال از فرهنـ
عامه ،ارزشهای بنیادین ،هنجارهای شغلی ،حاکمیت سیاسی و یا عموم افراد ی

جامعه باشـد

(هگل ،براندن ،83 :1030 ،به نقـل از قـادری .)0 :بیگـانگی ابعـاد مختلفـی ازجملـه ،بیگـانگی
فرهنگی ،بیگانگی از کار ،بیگانگی سیاسی و بیگـانگی اجتمـاعی دارد .در میـان ابعـاد مختلـف
بیگانگی ،به نظر میرسد که بیگانگی اجتماعی ،نمود بیشـتری دارد .در بیگـانگی اجتمـاعی بـه
رابعۀ دوجانبۀ میان فرد و جامعه توجه میشود و بریدگی از هنجارهای فرهنگـی و انفصـال یـا
جدایی از دیگر مردمان مدنظر است .بیگـانگی اجتمـاعی نـوعی احسـاس انفصـال ،جـدایی و
نداشتن پیوند ذهنی و عینی میان فرد و جامعه (نهادها و ساختارهای اجتمـاعی نظیـر خـانواده،
مذهب و )...است (محسنی تبریزی.)10 :1030 ،
1. Elination
2. Powerlessness
3. Meaninglessness
4. Normlessness
5. Isolation
6. Cultural estrangment
7. Self estrangment
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مسئلۀ بیگانگی از خود و بیگانگی از اجتماع در افراد به حدی اهمیت دارد کـه بسـیاری از
ناهنجاریها و کجرویهای اجتماعی ازجمله خودکشی ،اعتیاد به مواد مخـدر و ...بـا بیگـانگی
اجتماعی رابعه دارند (ستوده .)33 :1033 ،بیگانگی موجب توقف رشد و پویـایی فرهنگـی ،از
هم پاشیدگی ساخت اجتماعی ،سوء انسجام اجتماعی و...می شود کـه همـۀ ایـن مـوارد تـداوم
حیا جامعه را به خعر میاندازد .ی جامعۀ بیگانـه کـه در آن نظـام کـنش اجتمـاعی مختـل
است ،افراد دچار بیقدرتی شدهاند ،دایرههای تعهد و انسجام اجتماعی کوچ شده ،افراد جـز
به منافع فردی فکر نمیکنند ،توجههایی برای زنـدگی و عمـل خـود ندارنـد و دچـار بیـزاری
فرهنگی شدهاند؛ هیچگاه به توسعه نمیرسند (حسینزاده و دیگـران .)183 :1032 ،در تفکـر و
آرای غالب جامعهشناسان و روانشناسـان اجتمـاعی واقعیـتگـرا (میچـل1333 ،1؛ کنیسـتون،4

1335؛ لیپست1382 ،1؛ دال1338 ،2؛ جانسون )1330 ،1بیگانگی بهمثابۀ مانعی در راه مشـارکت
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی معرح شده است.
تجزیه و تحلیل شرایط موجود ایـران ،نشـاندهنـدۀ ناهمسـازیهـا ،از هـم پاشـیدگیهـا و
جداییهایی است که به دسیل مختلف در چند دهۀ اخیر رشد کردهاند .معالعا پیشین و نتایج
پژوهشهای اخیر بیانگر آناند که میزان تعهد اجتماعی کنشگران در سعح پایینی است ،بسیاری
از جوانان برای پاداشهای فرهنگی جامعـه ارزش سزم را قائـل نیسـتند و بـهراحتـی از دیگـر
فرهن ها الگو میگیرنـد .ایـن مـوارد همـه نمایـانگر ظهـور نـوع خاصـی از بیگـانگی اسـت،
بیگانگی ای که ناظر بر جدایی فرد از نظام اجتمـاعی اسـت (بنـیفاعمـه و رسـولی.)0 :1032 ،
اهمیت بررسی این موضوع از آن جهت است که با معالعه و بررسی پدیدۀ بیگـانگی اجتمـاعی
ضمن آگاهی از ابعاد زیانبار آن در میان جوانان و وابستگی به نسبه نزدی

احساس بیگانگی با

متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی ،امید آن میرود نتایج این قبیـل معالعـا

بتوانـد راه را

برای مسئوسن بهمنظور برنامهریزیهای آگاهانهتر و دقیق هموار سازد .با توجه به اینکه پژوهش
حاضر به معالعه و بررسی بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن مـیپـردازد،
بیشتر توجـه خـود را بـه عوامـل جامعـهشـناختی مععـوف داشـته و درصـدد پاسـخگویی بـه
پرسشهای زیر است:
1. Mitchell
2. Keniston
3. Lipset
4. Dahl
5. Johnson
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 .1بیگانگی چیست و به چه اشکال و حاستی خود را نشان میدهد؟
 .0میزان بیگانگی اجتماعی جوانان در جامعۀ معالعهشده تا چه حد است؟
 .0چه عوامل مؤثری سبب به وجود آمدن بیگانگی اجتماعی در جوانان میشود؟

مبانی نظری
جامعهشناسان بهعور عمده به تبیین و تشریح چگونگی مخدوششدن روابط اجتماعی ،حـاس
و خصوصیا

منصفانه و پرخاشگرانۀ فرد در قبال جامعه و ساخت اجتماعی توجه میکننـد .از

اینرو ،تأکید آنان بر بیگانگی و آنومی اجتماعی (جامعه ،نهادها ،امـور اجتمـاعی و )...سـنجیده
میشود .جامعهشناسان همچنین بر نقش عوامل بیرونی و واقعیا اجتماعی در بـروز بیگـانگی
تأکید دارند و آن را مسئلهای تحمیلی در نظر میگیرند .با آنکه بیگـانگی موضـوعا

متعـدد و

متنوعی دارد ،جامعهشناسان بهعور عمده بـه بررسـی بیگـانگی اجتمـاعی ،بیگـانگی سیاسـی و
بیگانگی از کار رغبت نشان میدهند .معالوصف بیگانگی از خـود نیـز مـورد توجـه برخـی از
جامعهشناسان چون مارک  ،وبر ،مانهایم و میلر قرار گرفته است .ریشهیابی و شـناخت علـل و
اسباب بیگانگی ،بیش از همه ،جامعهشناسان را به خود مشغول کرده است .آنچه بـدیهی اسـت
اشتراک نظر کامل آنها در نقش عوامل اجتماعی و بیرونی در بـروز بیگـانگی اسـت .حتـی آن
دسته از جامعهشناسانی هم که در تبیینا خود از بیگانگی ،به انگیزههای فردی نیز توجه دارند
در تحلیلهای خود بیشتر به انگیزههایی که از ارزشهای نظام اجتماعی سرچشـمه مـیگیرنـد،
تأکید میورزند (محسنی تبریزی.)105 :1031 ،
نظریۀ سیاسی بیگانگی 1با مارک

آغاز میشود .نظریۀ وی درواقع آمیختهای است از افکـار

و آرای فیخته ،هگل ،فوئرباخ و ه  .این نظریه در نخستین نوشتههای اقتصادی و فلسـفی وی
که به «نوشتههای پاری » معروف است آمده و بخشی از فلسفۀ تاریخ او را تشـکیل مـیدهـد.
منظور مارک در خصوص از خود بیگانگی ایـن اسـت کـه انسـان خـود را ماننـد کـارگزاری
نمیبیند که بر پایۀ درک خویش از جهان عمل کند ،بلکـه جهـان عبیعـت ،دیگـران و خـود او
برایش بیگانهاند و این عوامل را برتر و رودرروی خود میداند .درحالیکـه ایـنهـا مـیتواننـد
وسیلهای برای خاقیت او باشند (کوزر و روزنبرگ.)1033 ،
ملوین سیمن 0در سال  1358یکی از اساسیترین معالعههای خـود را در جامعـهشناسـی و
1. Plitical theory of alienation
2. Seeman
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روانشناسی اجتماعی برای روشنشدن مفهوم بیگـانگی آغـاز کـرد .او بـا دیـدگاه روانشـناختی
نسبت به بیگانگی نگریسته و اساس دیدگاهش مبتنی بر شش مؤلّفه است:
 .1احساس بیقدرتی :نوعی بیگانگی اجتماعی است که در آن فرد احساس میکند قادر بـه
تعیین یا نظار

بر نتایج مورد انتظار نبوده و توانایی تقویت یا تحکیم اهداف مورد نظرخـود را

که در پی آن است ندارد.
 .0احساس بیمعنایی :در این حالت فرد احساس مـیکنـد هـیچ راهنمـایی بـرای انتخـاب
سلوک و عقیدۀ خود ندارد .بنابراین ،دچـار ابهـام و شـ

و تردیـد مـیشـود و نمـیتوانـد در

تصمیمگیری ،عقیدۀ خود را با استانداردهای فرهنگی ،اجتماعی موجـود در جامعـه وفـق دهـد
(محسنی تبریزی.)33:1035 ،
 .0احساس بیهنجاری :این حالت از بیگانگی ،از توصیف دورکیم از «آنومی» اقتباس شـده
است و به شرایط بیهنجاری توجه دارد .به بیان دیگر بیهنجاری دسلت بر وضـعیتی دارد کـه
در آن هنجارهای اجتماعی که سلوک فردی را نظم میبخشـد ،در هـم شکسـته شـده یـا تـأثیر
خودی را بهمنزلۀ قاعده از دست داده است (کوزر و روزنبرگ.)150:1033 ،
 .5احساس انزوای اجتماعی :واقعیتی فکری است که فرد در آن عدم تعلـق و وابسـتگی را
با ارزشهای مرسوم جامعه احساس میکند .احساس انزوای اجتماعی از نظر سیمن بـه مفهـوم
قابلیت سازگاری فرد با زمینۀ اجتمـاعی خـویش نیسـت بلکـه میـزان انفکـاک فکـری فـرد از
استانداردهای فرهنگی است (محسنی تبریزی.)155 :1031 ،
 .5تنفر یا نفر

از خویشتن :در وضعیتی که فرد کار میکند بـدون آنکـه بـه ارزش واقعـی

کار خود آگاه باشد و از نتایج کار خود متمتع شـود ،نتیجـۀ آن زوال و از دسـت رفـتن مفهـوم
واقعی کار و آغاز نفی خود و تولید است .در چنین وضعیتی فرد از شان و خدمت سزم برای
تولید و خلق محصولی که او را راضی و خرسند سازد برخوردار نیسـت و بـه نـوعی احسـاس
انزجار از روابط اجتماعی تولیدی گرفتار است (همان.)155 ،
 .8خودغریبگی :به معنای غربت از خویشتن است .فروم در کتاب جامعۀ سالم مینویسـد:
«منظور از خود بیگانگی شیوهای تجربی است که عی آن شخص خود را بیگانه احساس میکند
و میتوان گفت او نسبت به خود غریبه شده است.

0

ادگار فردینبرگ 1بیگانگی را مترادف با مفهوم نارضایتی به کار گرفته و آن را منبـع اصـلی
1. Edgar Friedenberg
2. Resentment
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فعالیت فرد در نظر میگیرد .به نظر فردینبـرگ ایـن چنـین احسـاس نارضـایتی در فـرد سـبب
میشود که وی بهنوعی احساس انفصال و جدایی از موضوعا
آنچه قباً پیوندی داشته خود را جدا و منف

پیرامونی میـل کـرده و بـا هـر

ببیند .فـرد همچنـین در چنـین حـالتی بـه خـود

بهمنزلۀ موضوعی خارجی نگریسته و بهعور درونی بین خـود و ایـن موضـوع نـوعی احسـاس
کشمکش ،تضاد ،ستیز و عدم ارتباط و شناخت تصـور مـیکنـد .فردینبـرگ در پـژوهشهـای
تجربی خود در باب علل بیگانگی نسل جوان بر این فرض کلی تأکید دارد کـه فـرد نارضـایتی
خود را بهصور

رفتار منفصانه و ناسازگارانه در قبال ارزشها ،هنجارها و ضوابط اجتمـاعی

نهادی شده بروز داده و در مقابل آن ژستی دفاعی همراه با احسـاس نفـر  ،بـدبینی ،انفعـال و
بیتفاوتی نشان میدهد (همان.)158 ،

اینگلهار  1در کار خود حضور مجموعهای از تغییرا در سعح نظام را عامل تغییـرا در
سعح فردی و به همین ترتیب پیامدهایی برای نظام میداند .وی تغییرا در سـعح سیسـتم را

توسعۀ اقتصادی و فناوری ،ارضای نیازهای عبیعی به نسبت وسیعی از جمعیت ،افزایش سـعح
تحصیا  ،تجارب متفاو

گروههای سنی مثل فقدان جن

و گسترش ارتباعا

جمعی ،نفوذ

رســانههــای جمعــی و افــزایش تحــرک جغرافیــایی مــیدانــد (اینگلهــار  .)5:1030 ،فراینــد
مدرنیزاسیون سبب انتقال عمیق نگرشها ،عقاید ،رفتار که انتقال اجزای فرهنگی است ،میشود.
به عقیدۀ اینگلهار مدرنیزاسیون تحول فرهنگی بسیار وسـیعی در فرهنـ معاصـر غـرب بـه
وجود آورده است (خالقیفر120 :1031 ،ـ .)125در نظریۀ اینگلهار  ،تغییـر از جامعـۀ ماقبـل
صنعتی به صنعتی سبب تغییراتی در تجربۀ افراد و دیـدگاه آنـان شـده اسـت .پیـدایش جامعـۀ
فراصنعتی ،محرک پیدایش و گسترش دیدگاههای جهانی میشـود .پیـدایش جامعـۀ فراصـنعتی
منجر به افزایش و تأکید بیشتر بر خودابزاری میشود (یوسفی.(55 :1030 ،
آدورنو 4بیان میدارد که سرنوشت نیروهای تولید به همۀ سعوح اجتماعی کشانده میشـود
و در هر سعح بحران تازهای ایجاد میکند .در سعح روبنا (فرهن ) شـاهد «صـنعت فرهنـ »
خواهیم بود .آدورنو معتقد است :که در عصر روشنگری ،قدر

و معرفت مترادف هم شدهاند،

معرفت همان عمل یا دست به کار شدن است .تکنولوژی نیز فقط ابزاری است برای سلعه ،در
این شرایط هدف انسان از شناخت عبیعت استفاده از عبیعت بهمنظور سلعه بـر خـود عبیعـت
است .اما فرایند سلعه بر عبیعت و سلعه بر انسان منجر به از خـود بیگـانگی انسـان مـیشـود
1. Inglehart
2. Adorno
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(پهلــوان .)55 :1031 ،صــنعت فرهنگــی بــا ایــدئولوژی خــود بــهگونــهای عمــل مــیکنـد کــه
مصرفکننده تمام نیازهایش از پیش ،پیشبینی شده باشـد .بـرای آن تولیـد نیـاز شـده باشـد و
متناسب آن تولید انجام گرفته باشد و درنهایت بـه گونـهای عمـل شـود کـه مصـرفکننـده در
مصرف خود را فاعل بداند ،این شرایط منجر به رضایت مصرفکننده و درعینحال بسندگی او
به هر آن چه عرضه میگردد ،میشود و سرکوب انسان رخ میدهد (وقتی سـرکوب انسـان رخ
میدهد ،اختیار از کف انسان میرود و بهعور کامل از عریـق صـنعت فرهنـ از خـود بیگانـه
میشود) (نوذری .)015 :1030 ،صنعت فرهن

سعی میکند بـا مهـمتـرین ابـزار خـود یعنـی

رسانهها ،تودۀ سرگرمی فراهم سازد .درحالیکه واقعیت امر تصویری نیست جز تصـویر دنیـای
تنیشده و کاسییشده که نهتنها منفعل و غیرانتقادی است بلکه فقط میخواهد بـازتولیـد وضـع
موجود باشد (همان.)013 :

هابرماس 1معتقد اسـت کـه علـم و عقانیـت در عصـر سـرمایهداری بـهویـژه در جوامـع
سرمایهداری صنعتی به ابزاری علیه بشریت تبدیل شدهاند و سـبب تضـعیف و نـابودی حیـا
فکری ،فرهنگی و معنوی انسانها شدهاند .به نظر او وظیفۀ نگرش انتقادی آن اسـت کـه دقیقـاً
جایگاههای شئگونگی و عقانیت ابزاری و نیز فضاهایی را که هنوز دستخوش این فرایندنگـر
دیدهاند را پیدا کند و بتواند دیدگاهی تئوریکی توسعه دهد کـه بـراسـاس آن اجـازۀ بازسـازی
معنی و تعهد در زندگی اجتماعی را داشته باشد .از اینرو هابرماس در مقابل مفهـوم عقانیـت
ابزاری همهگیر ،اندیشۀ فرایند مثبت و رهابخش «عقل ارتباعی و تفاهمی» را معرح مـیکنـد و
اظهار میکند که بایستی از گسترش و نفوذ عقانیت ابـزاری بـه حـوزۀ زیسـتجهـان (جهـان
کنشگران اجتماعی و حوزۀ عمومی) جلوگیری کرد و با آن به مبارزه پرداخت .به نظر او پـروژۀ
مدرنیته ،تنها با محدودشدن منعق کنش ابزاری به نظام (دولت و مؤسسا بـزرگ و نهادهـا) و
حاکمشدن منعق کنش ارتباعی به زیستجهـان کامـل خواهـد شـد (بهرامـی35 :1033 ،ـ 35؛
مهدوی و مبارکی.)11 :1035 ،
مارکوزه 4در کتاب انسان ت ساحتی نشان میدهد کـه چگونـه نظـام تکنولوژیـ حاضـر
انسان را موجودی ی بعدی ساخته است (مارکوزه .)1080 ،درواقع به عقیدۀ او تکنولـوژی در
خدمت سرکوبی فردیت است .تکنولوژی نوین به آزادی درونی انسانها تجـاوز کـرده و آن را
در نوردیده است .در نتیجه این امر همان است که مارکوزه جامعۀ ت بعدیاش خوانده اسـت.
البته مارکوزه تکنولوژی را فیالنفسه دشمن نمیانگارد ،بلکه تکنولوژی را به همان صور کـه
1. Habermas
2. Markoze
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در جامعۀ سرمایهداری نوین به کار بسته میشود دشمن انسان مـیپنـدارد .او از ایـن حیـا بـا
مارک اتفاق نظر دارد که تکنولوژی در ذا خـود مسـئلهای نیسـت و مـیتـوان آن را بـرای
ساختن ی جامعۀ بهتر به کـار بـرد (ریتـزر .)020 :1033 ،از رهگـذر تکنولـوژی ،فراینـدهای
فرهن  ،سیاست و اقتصاد درهم میآمیزند و سیستمی را به وجود میآورند کـه بـا دخالـت در
تمامی عرصههای زندگی انسان ،انسانها را میبلعد و هر جهشی را واپ مـیزنـد (مـارکوزه،
.)00 :1080
1
اریش فروم بیش از هر روانشناس اجتماعی دیگری در تفسـیر ،تبیـین ،تحلیـل و توسـعۀ
مفهوم بیگانگی کوشیده است .فروم اعتقاد دارد که ریشههـای بیگـانگی آدمـی را مـیتـوان در
جریان رشد تکاملی او جست وجو کرد .برخاف حیوانا

پستتر که غرایز آنها را به رفتار و

فعالیت وادار میکند ،انسان به قابلیت روانی منحصربهفردی مجهز است که او را قادر میسـازد
بر جهان عبیعت فائق آید .زندگی او دیگر تابعی از نیروهـای قهـار و سـلعهگـر نیسـت ،بلکـه
براساس خودآگاهی ،برهان ،تحلیل و تفهیم قوام و نظامیافته است .ازاینرو انسان و عبیعـت دو
واقعیت مستقل به شمار میآیند و عدم وحد و یگانگی این دو سبب میشود بشر خود را در
محیط بیگانهای ببیند که در آن از عبیعت جدا افتاده است .به قول فروم انسان با آنکه از عبیعت
جدا و منف

است ،با آن هستی مییابد؛ با عبیعـت قـرین اسـت .بخشـی از او عـالم باسسـت،

خدایی است ،الهی است ،نامتناهی است و بخش دیگرش از جهان خاکی و حیوانی است.
فروم معتقد است که «بیگانگی تعریفی است از وضعیت انسـان در جامعـۀ صـنعتی» .او در
تفسیر خود از بیگانگی انسان نسبت به خویش ،شخصـی را معالعـه مـیکنـد کـه از خـود دور
میشود ،اعمال او به جای آنکه تحت کنترل او باشد بر او مسلط است و او خود را مرکز اعمال
فردی خویش نمییابد .به جای اینکه اعمال عبق خواست و ارادۀ او انجام گیرد ،او از اعمـالش
اعاعت میکند ،او خود را نظیر همۀ مردمی مییابد که بهمنزلۀ اشیا درک میشوند .با احساسها
و خواستههای مشترک ،اما درعینحال در همان زمان او هیچگونه وابستگی و ارتباعی با جهـان
خارج ندارد .به نظر اری فروم اعضای جامعۀ صـنعتی همگـی الینـهشـده هسـتند و بیگـانگی
مختص گروه و عبقۀ خاصی نیست ،او میگوید« :انسان امـروزین در جامعـۀ صـنعتی شـکل و
شد

بتزدگی را ،دگرگون ساخته است .او در دست نیروهای اقتصادی کور حاکم ،ی

شیء

شده است .او ساختههای دست خود را میپرستد و به «شیء» بدل میشود .در جهـانی از ایـن
دست تنها کارگر بیگانه نیست...که همگان بیگانهاند(».محسنی تبریزی.)1031 ،

1. ErichForum
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فرضیهها
همیشه فرضیهها موتور حرکت پـژوهشانـد ،در پـژوهش حاضـر نیـز بـا توجـه بـه معالعـا
اکتشافی ،پیشینه و مبانی نظری پژوهش و ...فرضیههای زیر معرحاند که سعی در آزمـون آنهـا
داریم:
به نظر میرسد بین میزان استفاده از وسایل ارتبـاط جمعـی و بیگـانگی اجتمـاعی جوانـان
رابعه وجود دارد.
به نظر میرسد بین احساس رضایت اجتماعی و بیگانگی اجتمـاعی جوانـان رابعـه وجـود
دارد.
به نظر میرسد بین محدودیتهای انتخـابی فـرد و احسـاس بیگـانگی اجتمـاعی او رابعـه
وجود دارد.
به نظر میرسد بین فردگرایی و بیگانگی اجتماعی جوانان رابعه وجود دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه (پرسشـنامۀ محقـقسـاخته) بـرای
جمعآوری اعاعا

و دادههای مورد نیاز استفاده شده است .جامعۀ آمـاری پـژوهش ،جوانـان

(02ـ  02ساله) شهرستان خدابنده است و از شیوۀ نمونهگیری تصادفی استفاده شده و براسـاس
فرمول کوکران  052نفر بهمنزلۀ حجم نمونه انتخاب شدند .اعتبار سنجش داده از اعتبار صوری
به دست آمد ،مضافاً این که گویههایی که برای سـنجش بیگـانگی اجتمـاعی بـه کـار رفتـه ،در
پژوهش های قبلی اعتبار آنها محاسبه شده اسـت .بـرای سـنجش روایـی پرسشـنامه از آلفـای
کرونباخ استفاده شده است .پ از انجام آزمون مقـدماتی ،از ضـریب آلفـای کرونبـاخ روایـی
پرسشنامه مشخص شده و گویههای نامناسب که سبب کاهش روایی عیـف مـیشـدند حـذف
شدند و ضریب آلفا برای گویههای متغیر مستقل و وابسته بیشتر از  ./3بود که نشان از باسبودن
پایایی در پرسشنامه

دارد.

یافتههای پژوهش
تحلیل توصیفی متغیرها
نمونۀ آماری پژوهش حاضر (55/50 )N =052درصد زن و 55/53درصد مرد اسـت .وضـعیت
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شغلی پاسخگویان زن نشان میدهد که 50/03درصـد خانـهدار18/08 ،درصـد کارمنـد دولتـی،
3/13درصد در کار آزاد شـاغلانـد و 00/23درصـد دانشـجو هسـتند ،همچنـین 05/55درصـد
پاسخگویان مرد دارای شغل آزاد03/33 ،درصد کارمند دولتـی02/08 ،درصـد دانشـجو و 8/03
بیکار هستند .توزیع فراوانی نسبی تحصیا

نشان میدهد که 51/30درصد دارای تحصـیا

دانشگاهی05/35 ،درصد دارای مدرک دیپلم10/50 ،درصد دارای تحصیا
هستند.

پایینتـر از دیـپلم

جدول .1توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

131

55/53

زن

153

55/50

کل

052

122

جدول .2توزیع فراوانی پاسخگویان مرد برحسب نوع شغل
نوع شغل

فراوانی

درصد

کارمند دولتی
آزاد
بیکار

55
88
10

03/33
05/55
8/03

دانشجو

53

02/08

کل

131

122

جدول .3توزیع فراوانی پاسخگویان زن برحسب نوع شغل
نوع شغل

فراوانی

درصد

کارمند دولتی

08

18/08

آزاد
خانهدار

10
83

3/13
50/03

دانشجو
کل

51
153

00/23
122

11
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جدول .4توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیالت
فراوانی

درصد

تحصیا
دانشگاهی
دیپلم

131
100

51/30
05/35

پایینتر از دیپلم

53

10/50

کل

052

122

جنس
برای آزمون تفاو میانگین بیگانگی اجتماعی برحسب جن افـراد از آزمـون  tاسـتفاده شـد،
نتایج استنباعی آزمون نشان میدهـد بـا مقـدار کمیـت  t = -0/020و سـعح معنـاداری 2/203
تفاو معناداری بین میانگین از خود بیگانگی زنان و مردان وجود دارد .نتایج نشان میدهد بـا
توجه به میانگین دو گروه میزان بیگانگی در بین مردان بیشتر از زنان است .جدول 5نتـایج ایـن
آزمون را نشان میدهد.
جدول .5رابطۀ بین جنسیت و بیگانگی اجتماعی
جن
زن
مرد

تعداد

میانگین بیگانگی

مقدار t

درجۀ آزادی

معناداری

153
131

55/10
53/20

-0/020
-

025
-

2/203
-

آزمون همبستگی بین فردگرایی و بیگانگی اجتماعی
برای آزمون رابعۀ بین فردگرایی جوانان و بیگانگی اجتماعی با توجه بـه سـعوح انـدازهگیـری
آنها (فاصلهای) از آزمون  rپیرسون استفاده شد .با توجـه بـه نتـایج جـدول 8همبسـتگی بـین
فردگرایی و بیگانگی اجتماعی در بین جوانان همبستگی مستقیم و باسست ،بـه ایـن معنـی کـه
هرچه میزان فردگرایی باس رود ،میزان بیگانگی اجتماعی افزایش مییابد .
جدول .6رابطۀ همبستگی بین فردگرایی و بیگانگی اجتماعی
متغیر وابسته

بیگانگی اجتماعی

متغیر مستقل
سعح معناداری 2/22
فردگرایی

ضریب همبستگی 2/530
تعداد مشاهدا

052
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آزمون همبستگی بین وسایل ارتباط جمعی و بیگانگی اجتماعی
برای آزمون رابعۀ بین متغیر وابسته (بیگانگی اجتماعی) و متغیر مستقل (وسایل ارتباط جمعی)
با توجه به سعوح اندازهگیری آنها از آزمون  rپیرسون استفاده شد .با توجه به نتـایج جـدول3
همبستگی بین وسایل ارتباط جمعی و بیگانگی اجتماعی در بین جوانان ،همبسـتگی مسـتقیم و
باسست .یعنی با باسرفتن میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی میـزان بیگـانگی اجتمـاعی نیـز
افزایش مییابد.
جدول .7رابطۀ همبستگی بین وسایل ارتباط جمعی و بیگانگی اجتماعی
متغیر وابسته
متغیر مستقل
وسایل ارتباط جمعی

بیگانگی اجتماعی
سعح معناداری 2/221
ضریب همبستگی 2/133
تعداد مشاهدا 052

آزمون همبستگی بین محدودیت انتخابی برای فرد و بیگانگی اجتماعی
برای آزمون رابعۀ بین متغیر مستقل (محدودیت انتخابی برای فرد) و متغیـر وابسـته (بیگـانگی
اجتماعی) با توجه به سعوح اندازهگیری آنها از آزمون  rپیرسون استفاده شد .با توجه به نتایج
جدول 3همبستگی بین محدودیت انتخابی بـرای فـرد و بیگـانگی اجتمـاعی در بـین جوانـان،
همبستگی مستقیم است .یعنی با باسرفتن محدودیت انتخابی برای فرد ،میزان بیگانگی اجتماعی
نیز افزایش مییابد.
جدول .8رابطۀ همبستگی بین محدودیت انتخابی برای فرد و بیگانگی اجتماعی
متغیر وابسته
متغیر مستقل
محدودیت انتخابی برای فرد

بیگانگی اجتماعی
سعح معناداری 2/221
ضریب همبستگی 2/121
تعداد مشاهدا

052
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رابطۀ بین رضایت اجتماعی و بیگانگی اجتماعی
برای آزمون رابعۀ بین متغیر مستقل (رضایت اجتماعی) و متغیر وابسته (بیگانگی اجتمـاعی) بـا
توجه به سعوح اندازهگیری آنها از آزمون  rپیرسون استفاده شد .با توجـه بـه نتـایج جـدول3
همبستگی بین رضایت اجتماعی و بیگانگی اجتماعی در بـین جوانـان ،همبسـتگی معکـوس و
قوی است .یعنی با باسرفتن رضایت اجتماعی فرد ،میزان بیگانگی اجتماعی او کاهش مییابد و
بهعک .
جدول .9رابطۀ همبستگی بین رضایت اجتماعی و بیگانگی اجتماعی
بیگانگی اجتماعی

متغیر وابسته
متغیر مستقل

سعح معناداری 2/222

رضایت اجتماعی

ضریب همبستگی -2/353
تعداد مشاهدا 052

تحلیل روابط چندگانۀ بیگانگی اجتماعی
در این بخش با استفاده از رگرسیون چندگانه با روش  Enterبه پیشبینی و تبیین متغیر وابسـته
پرداخته شده است .در این روش متغیرهای پیشبینیکننده با هم وارد معادله میشوند.
جدول .11مدل رگرسیونی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابستۀ بیگانگی اجتماعی جوانان
متغیرها

ضریب رگرسیونی استاندارد

T

درجۀ معناداری

رضایت اجتماعی
رسانههای جمعی

-2/811
2/110

-3/101
0/003

2/22
2/22

فردگرایی

2/530

3/110

2/21

محدودیتهای انتخابی برای
فرد

2/235

1/503

2/221

بتا

ضریب همبستگی چندگانه ()R

2/333

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده

2/800
2/821

اشتباه معیار

0/83
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ضریب همبستگی چندگانه برابر بـا  2/333بیـانگر وجـود رابعـۀ قـوی بـین متغیرهاسـت.
همچنین ضریب تعیین نشان میدهد که 80درصد از واریان

متغیر وابسـته توسـط متغیرهـای

رضایت اجتماعی ،وسایل ارتباط جمعی ،فردگرایی ،محدودیتهای انتخـابی بـرای فـرد تعیـین
میشود و بقیه توسط متغیرهای خارج از مدل تبیین میشـود .همـان عـور کـه در مـدل مسـیر
مشاهده میشود ،متغیرهای رضایت اجتماعی ،وسایل ارتباط جمعی ،فردگرایی ،محدودیتهای
انتخابی برای فرد بهعور مستقیم بر بیگانگی اجتماعی جوانان تأثیرگـذار بـودهانـد کـه رضـایت
اجتماعی با ضریب مسیر (بتای)  -2/811و سعح معناداری  ،2/222اولـین و مهـمتـرین متغیـر
تبیینکنندۀ بیگانگی است و چهار متغیر دیگر بهترتیب اثرگذاری شـامل؛ فردگرایـی بـا ضـریب
مسیر  2/530و سعح معناداری  ،2/222متغیر رسانههای جمعی با ضریب مسیر  2/110و سـعح
معناداری  2/222همچنین متغیر محدودیتهای انتخابی برای فـرد بـا ضـریب مسـیر  2/235و
معناداری  2/221متغیرهای تبیینکنندۀ دیگر هستند.

-2/811
2/110
بیگانگی
اجتماعی

2/530

رضایت
اجتماعی
رسانههای
جمعی
فردگرایی

2/235
محدودیتهای
انتخابی برای فرد

مدل تحلیل مسیر(تأثیرات متغیرهای مستقل بر بیگانگی اجتماعی جوانان)

بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده از این پـژوهش بیـان مـیدارد کـه فردگرایـی حـاکم بـر جامعـۀ همبسـتگی
معناداری با بیگانگی اجتماعی دارد .این نتایج با یافتههای پژوهش کرمالهـی ،محسـنی تبریـزی،
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هری و بوتو ،نظریه های سـیمن در خصـوص ابعـاد بیگـانگی اجتمـاعی و رفتـار آنومیـ و
فردگرایی شدید با تقسیم کار دورکیم و نظریۀ بحران روانکاوی فروم همخوانی دارد .همچنـین
بیانگر این موضوع است که جوانان هر چه بیشتر گرفتار فردگرایی حاکم بر جامعۀ مدرن شـوند
به همان نسبت دچار بیگانگی اجتماعی میشوند.
براساس نتایج بهدستآمـده از ضـرایب همبسـتگی و تحلیـل رگرسـیونی چنـدگانـه ،بـین
محدودیتهای انتخابی برای فرد و بیگانگی اجتماعی جوانان رابعۀ معنـاداری وجـود دارد .بـه
عبار

دیگر ،هر چقدر از سوی نظام اجتماعی حق انتخاب برای جوانان کمتر شـود بـه همـان

میزان بیگانگی اجتماعی بیشتر میشود .یافتههای این پژوهش در این ارتباط با یافتههای تجربی
اسرول ،علی ربانی خوراسگانی ،هـمسـو بـوده و بـا نظریـۀ مـارک

کـه بیـان مـیکنـد ،نظـام

سرمایهداری آگاهی و حق انتخاب را از انسان گرفته و با نظریۀ فروم که بیان میکند هر چقـدر
انسان با نظام سرمایهداری همجهت شود به همان انـدازه انتخـاب وی محـدود مـیشـود و بـه
بیگانگی میرسد ،همخوانی دارد.
رسانههای جمعی یکی از متغیرهای اصلی در تمامی پژوهشها و نظریههـای مـدرن بـرای
تبیین مسئلۀ بیگانگی است که در میان نظریـههـای نظریـهپـردازان مـدرن ،مکتـب انتقـادی بـا
نظریههای آدورنو و هابرماس سکاندار اصلی این روند هستند .نتایج نشان میدهد متغیر مستقل
(وسایل ارتباط جمعی) رابعۀ معنادار و مستقیم با متغیر وابسته (بیگـانگی اجتمـاعی) دارد .ایـن
نتایج همجهت با نظریۀ هابرماس،آدورنو و مارکوزه است.
نتایج بهدستآمده از این پژوهش بیان میکند که رضایت اجتماعی همبستگی معنـاداری بـا
بیگانگی اجتماعی دارد و بیگانگی افراد نسبت به مسائل اجتماعی تحتتـأثیر همـین نارضـایتی
اجتماعی است .این نتایج بـا نظریـۀ رضـایت اجتمـاعی فردینبـرگ هـمخـوانی دارد .همچنـین
اینگلهار

نارضایتی نسل جدید را نسبت به وضعیت موجود بیان کرده و آن را سبب بیگـانگی

اجتماعی معرح

میکند.

همان گونه که نتایج نشان میدهد نارضایتی اجتماعی مهمترین عامـل در بیگـانگی جوانـان
است .از سوی دیگر جوانان ما برای پاداشهای فرهنگی جامعـه ارزش سزم را قائـل نیسـتند و
بهدلیل شرایط حاکم بر جامعه بهراحتی از دیگر فرهن ها الگو میگیرند .به همین دلیـل جهـت
کاهش میزان بیگانگی اجتماعی جوانان برقـراری امنیـت اجتمـاعی توسـط مسـئوسن ،عملکـرد
معلوب نهادهای رسمی و مسئوسن در قبال مـردم و بـهخصـوص جوانـان گـام مـؤثّری بـرای
افزایش رضایت اجتماعی و کاهش میزان بیگانگی اجتماعی در بین جوانان است.
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با توجه به اینکه بیشتر متغیرهای بهکاررفته در این پژوهش رابعۀ معناداری با متغیر وابسـته
(بیگانگی اجتماعی) داشتند پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به بررسی رابعـۀ بـین شـکاف
نسلی با بیگانگی اجتماعی که یکی از موضوعهای مهم و قابل بررسی است پرداخته شود.
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