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  شناختی تاثیر دینداری بر اشکال و موضوعات بیگانگیتبیین جامعه

 یاز خود، از جامعه و از سیاست( در نزد شهروندان بالغ تهران)

 2علیرضا محسنی تبریزي، 1سیده معصومه غفوري کله

 16/7/1397تاريخ پذيرش:   22/6/1396تاريخ دريافت: 

 چکیده
های اجتماعی از جمله دين و نقش و تاثير آن در ابعاد مختلف جامعه و از جمله آسيب 

های مختلف فكری بوده است. به نظران در حوزهموضوعات مورد نظر بسياری از صاحب
از ) ن منظور در اين مقاله به بررسی تاثير دينداری بر اشكال و و موضوعات بيگانگیهمي

خود، از جامعه، از سياست( پرداخته شده است. روش پژوهش پيمايش و تكنيک گردآوری 
باشد اطالعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری آن شامل شهروندان بالغ شهر تهران می

اند. در اين ای انتخاب شدهگيری احتمالی چند مرحلهروش نمونه نفر به384كه از اين جامعه 
پژوهش برای بررسی اشكال بيگانگی از نظريه سيمن و كنيستون و برای سنجش 
موضوعات بيگانگی از مقياس دين، نتلر و فيوئر، اسرول و شوارتز استفاده شده است. 

عد احساس، اعتقاد، عمل و ب4شاخص دينداری نيز با توجه به مقياس گالک و استارک در 
پيامد مورد سنجش قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان داد بين متغير دينداری و بيگانگی 

ای وجود نداشته است ولی بين متغير دينداری و بيگانگی سياسی و بيگانگی اجتماعی رابطه
ابعاد  دار و معكوس مشاهده شده است. در ميان از خود و اشكال بيگانگی رابطه معنی

دار داشته است و بيشترين دينداری، بعد پيامدی با تمامی موضوعات بيگانگی رابطه معنی
همبستگی آن نيز با بيگانگی از خود نشان داده شده است. بيشترين تاثيرگذاری در اشكال 
بيگانگی را نيز بعد پيامدی داشته است و بيشترين همبستگی نيز ميان اين بعد با تنفر از 

 به دست آمده است.خويشتن 

 بيگانگی از خود، بيگانگی اجتماعی، بيگانگی سياسی، دينداری کلیدي: گانواژ
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 ؛ پست الكترونيكی: مركزشناسی، دانشگاه آزاد  اسالمی واحد تهران دانشجوی مقطع دكترا جامعه 1
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 طرح مساله
به طور كلی از بيگانگی به عنوان تنفر يا بيزاری در احساس و نيز احساس انفصال، جدايی و دور افتادن فرد 

-اعتنايی افراد و گروه(. دلسردی و بی1370تبريزی،محسنی) انداز خود، ديگران، جامعه، كار و... ياد كرده

های مختلف اجتماعی تحت تاثير بيگانگی باعث ايجاد شكنندگی در ساختار اجتماعی شده و اعضای شبكه 
اجتماعی نسبت به فرايندهای اجتماعی بدبين و دچار بيماری نااميدی نسبت به آينده و انزوای اجتماعی به 

 –شوند. لذا فردی كه نسبت به جامعه به طور عام و نظام اجتماعی میدور از هر گونه ارتباط اجتماعی 
گيری كرده و كند احتمال دارد كه از همه انواع مشاركت كنارهسياسی به طور خاص احساس خصومت می

تفاوت هستند بپيوندد و يا اينكه در سطوح مختلف جامعه مشاركت فعال به صف افرادی كه كامالً بی
باشد. (. در بروز بيگانگی نيز مانند ساير مسائل اجتماعی عللی موثر می129: 1381ش، را) نداشته باشد

های مختلفی مطرح است. شود ديدگاهاينكه چه عواملی باعث ايجاد بيگانگی در افراد يک جامعه می
كنند و به دنبال متغيرهايی شناسان علل اين مساله اجتماعی را در ساخت اجتماعی جستجو میجامعه

گردد و حال آنكه در مقابل روانشناسان هستند كه در ساختار جامعه منجر به احساس بيگانگی در افراد می
پردازان مختلف مطرح و باشند. يكی از عواملی كه از سوی نظريهبه دنبال متغيرهای فردی اين مساله می

معه است. در رابطه با تاثير اين مورد بررسی قرار گرفته است دين و به عبارتی ميزان دينداری افراد يک جا
متغير در بروز بيگانگی در اشكال و موضوعات مختلف آن نظريات متفاوتی وجود دارد. انديشمندانی چون 

اند و كسانی چون دوركيم، يينگر، برگر و ماركس و ديگر انتقاديون دين را عامل اصلی بروز بيگانگی دانسته
و مانعی برای بروز نوعی از بيگانگی يعنی بيگانگی اجتماعی ياد اُدی از آن به عنوان عاملی قوام بخش 

 اند.كرده
نيز  را معنايیبی افزايش و كرده معرفی افراد معنايیعامل بی را پايين دينداری ميزان ويلسون يونگ، 
 ( در بررسی1387) سراج زاده و پويافر(. 324: 1377، 1هميلتون) كنندمی بيان بيگانگی ميزان به منجر

رابطه دينداری با احساس آنومی و كجروی نشان دادند بين احساس آنومی و كجروی و دينداری رابطه 
 دار وجود دارد.معكوس و معنی

با توجه به اهميت اين متغير، در اين مقاله به بررسی ميزان تاثير دينداری بر اشكال و موضوعات  
در واقع مساله اصلی تحقيق حاضر آن است كه تاثير بيگانگی در شهروندان بالغ تهرانی پرداخته شده است. 

 دينداری، بر هر يک از موضوعات بيگانگی و اشكال آن تا چه حد است؟ 

 پیشینه تحقیق
های اجتماعی تحقيقات متعددی در رابطه با تاثير دينداری بر بيگانگی اجتماعی و به طور كلی آسيب

ی با عنوان بررسی اثرات دينداری بر بيگانگی ( در پژوهش1386) صورت گرفته است. بقايی. رضوان
نفر از دانشجويان دانشگاه  370اجتماعی با روش پيمايش به بررسی اثرات دينداری بر بيگانگی اجتماعی 

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Hamilton 

https://www.goodreads.com/author/show/1372952.Malcolm_Hamilton
https://www.goodreads.com/author/show/1372952.Malcolm_Hamilton
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دهد كه ميان دو متغير دينداری و بيگانگی های تحقيق نشان میتربيت مدرس پرداخته است. يافته
( در تحقيقی رابطه دينداری با بزهكاری 1998) د دارد. سراج زادهدار و معكوس وجواجتماعی رابطه معنی

آموزان سال سوم دبيرستان شهر تهران را بررسی نموده است. بر اساس نتايج اين تحقيق دينداری با دانش
ای كه هرچه ميزان ميانگين دينداری نوجوانان دار و معكوس دارد به گونهبزهكاری نوجوانان رابطه معنی

نقش  ی با عنواندر پژوهش (1385) بار و همكارانتنازك باشد ميزان بزهكاری آنان كمتر است.باالتر 
و  ينداریابعاد د ينب یداریكه تفاوت معن دادندجوانان شهر تهران نشان ی در ممانعت از بزهكار يندارید
سراج زاده دارد.  درصد وجود95 يناندر سطح اطم ی،و زندان یگروه جوانان عاد ين دودر ب یبزهكار يزانم

، بررسی رابطه دينداری با احساس آنومی و «دين و نظم اجتماعی»ای با عنوان ( در مقاله1387) و پويافر
ای از دانشجويان خوابگاهی دانشگاه سمنان به روش پيمايش نشان دادند كه بين كجروی در ميان نمونه

وجود دارد. همچنين در ميان ابعاد دينداری دار و معكوس احساس آنومی و كجروی و دينداری رابطه معنی
بعد پيامدی و بعد مناسكی دارای بيشترين رابطه همبستگی منفی و ابعاد اعتقادی و تجربی كمترين رابطه 

از طريق ، (1385:235همكاران،  نازكتبار و) ، به نقل از(2001) 1يتو را يربا اند.را با احساس آنومی داشته
 يریتأث ی دينی،و رفتارها يدعقانشان دادند كه  یو بزهكار ه دينداریاب رابطپژوهش در ب60 يلفرا تحل

معكوس دار و معنی هرابط يدمؤ يل،فرا تحل ينفرد دارند. در واقع ا هبر رفتار مجرمان ی بخشبازدارنده و تعال
-لف سنجه( در بررسی رابطه ميان انواع مخت2007) 2پری و رفتار مجرمانه است.ی و بزهكار ينداریدبين 

كيشی مسيحی، تجربه دينی و نيز رفتارهای گيری درونی و بيرونی، راستهای دينداری مانند جهت
آميز نوجوانان شامل مصرف مواد مخدر، الكل و تنباكو، بزهكاری، افسردگی و تالش برای مخاطره

 دار و معكوس ميان اين رفتارها و دين را نشان داد. خودكشی، رابطه معنی

 ظري تحقیقپیشینه ن
بر شناسی نظريات كاركردگرا و نظم اجتماعی است. اين نظريات يكی از رويكردهای غالب در جامعه

مفاهيمی همچون انسجام، نظم و وفاق ميان عناصر نظام تاكيد دارند و غالباً از مذهب به عنوان عامل 
ين حوزه است كه درصدد بود تا پردازان ااز جمله نظريه 3دوركيمكنند. كاهنده بيگانگی اجتماعی ياد می

با مفهوم آنومی به تبيين كج رفتاری و انواع صور ناهنجاری  نقش دين در جوامع سنتی را تبيين نمايد. وی
هنجاری، آشفتگی، اختالل، قاعدگی، بیاجتماعی پرداخته است. آنومی در تعريف دوركيم اشاره به نوعی بی

(. در واقع برای دوركيم آنومی 394: 1377آرون ) جتماعی داردسازمانی و گسستگی در نظام ااغتشاش، بی
ای تحت تاثير آن وضعيتی است كه افراد تعهدی به حاكميت اخالقی جامعه ندارند و به شكل قابل مالحظه
ها و كنند، خواستهنيستند. از اين رو افراد احساس اضطراب، پريشانی و كمبود راهنمای اخالقی می

گيرد. اين وضعيت شرايطی مناسب برای هايشان قرار میان و تحت غلبه خودخواهیآرزوهايشان نابسام

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Baier and Wright 

2 Perry 

3 Durkheim 
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دهد به ويژه آنها كه تعلق خاطر كمتری به جامعه و جرم و انحراف است و همه افراد را تحت تاثير قرار می
سراج ) گيرندارزشهای آن دارند بيشتر در معرض رنج و دشواری و افتادن در ورطه جرم و خودكشی قرار می

: 1382كرايب، ) كندهنجاری و پوچی معرفی می(. دوركيم بيگانگی را به شكل احساس بی58: 1998زاده، 
 ی؛وجدان جمع يریگلشك در يناست كه د یبرگرفته از نقش يناز د يمدورك يلحل(. در رابطه با دين، ت126
به نظر دوركيم دين در افراد حس  .(321: 1372 ياده،ال) كند.یم يفاجامعه ا یاخالق یوجدان و آگاه يعنی

ای را احساس كنند كه آنان را به نمايد كه از طريق آن فشار اجتماعی محرمانهوظيفه اخالقی ايجاد می
(. در واقع از نظر 175: 1377 :هميلتون 197: 1380كوزر، ) كندهای اجتماعی وادار میتبعيت از خواسته

ستگی اجتماعی و ايجاد وحدت در جامعه و حل مسائل اجتماعی توان كاركرد دين را در همبدوركيم می
 مشاهده نمود. 

زندگی انسان مثل ناكامی، رنج، عدم اطمينان، به خصوص «مسائل غايی»گويد برای حل می 1يينگر
های متعالی نياز دارند. ايده رستگاری كه به وسيله اديان مطرح شده است راه حلی مرگ، مردم به ارزش

با آن كه اين مسائل برخاسته از خصوصيات روان شناختی افراد هستند به «. مسائل غايی»است برای 
های كنند زيرا حل نشدن آنها موجب از هم گسيختگینوعی با مسائل اجتماعی هم ارتباط پيدا می

شوند. بنابراين دين كه مسائل غايی زندگی انسان را حل كرده و از نظم اخالقی جامعه اجتماعی هم می
(. 208-207: 1995هميلتون ) نمايدكند هم نيازهای فردی و هم نيازهای اجتماعی را تامين میحمايت می

. به كنديف میمختلف تعر یانجام كاركردها یاز تالش و كوشش، برا یرا به عنوان نوع خاص يند يينگر،
مسائل و  ينی، باه دگرو يکه هكه در مواج شودیاطالق م یبه مجموعه اعتقادات و اعمال يند یعبارت

 (.1377:48 يلم،و) را بر عهده دارد یضرور يازهایبه آن مشكالت و ن يیپاسخگو ی،زندگ يممشكالت عظ
در واقع دين با ارائه كاركردهای سه گانه تعيين وضعيت كنونی فرد و اجتماع، هدف نهايی و مسير شناخت 

(. از اين ديدگاه نيز 89-88: 1977يينگر، ) دكنكاركرد آرامش بخشی و حذف اضطراب را در افراد ايفا می
دين در نظم و انسجام اجتماعی و حل معضالت در سطح فردی و اجتماعی و مشروعيت بخشی به 

 باشد.هنجارهای اجتماعی موثر می
. از نظر وی، دين يكی از پرداخته استبيگانگی اجتماعی  به تبيين اثرات دينداری در كاهش 2پيتر برگر

كند و آن را برای جهان بيرونی را در نظمی مشخص معنی می شكال نظام معنايی است كهترين امهم
 داندیو نظم را با هم مرتبط م ينبرگر د. (73-72: 1383برگر) نمايدالقا می تفسير جهان بيرونی به مؤمنان

و  كندیم يفتضعجامعه، حس نظم را در انسان  يی از. جداآوردیبه حساب م یاجتماع يندفرآ يکو نظم را 
تجربه  ينا يجهو در نت دهندیرا از دست م يتواقع با رابطه خود شوند،یم يیانزوا ينكه دچار چن یكسان
حس  یبرا یجد يدیكه تهد یاز امور يكی. كندیم هنجار پيدایو حالت ب شودیآنها نابسامان م یزندگ

 يریامور را به صورت تصو يلقب نياست كه ا يند ينا باشد ویمرگ م يدۀپد شود،ینظم محسوب م
 يختگیگس را كه ممكن است باعث از هم یو تجارب گيردیم نظر در يتاز واقع ينو راست يهیبد يرفته،پذ

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1Yinger 

2 Berger 
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مانند شورش، جنگ،  ی؛اهيحاش یهاها و تجربهتيو موقع كندمی شود را معقول یو نابسامان یاجتماع
-یرا مشروع م گيرندیروزانه قرار م یتجربه عاد یهادهاز محدو خارج رنج، شر و ... را كه در ی،خودكش

 است هنجارییمبارزه با ب ينی،د يه. نقش توجنامدیم ينیه ديتوج را هاهيدپد ينن اييبرگر تب سازد.
 (.274 - 273 :1377 يلتون،هم)

( با طرح كاركردهای عمده دين در شش زمينه حمايتی، كشيشی، هويت بخشی، 1966) 1اُدی توماس
شد دهی، هنجاری، مشروعيت بخشی و پيامبرانه به چگونگی اثرات دين در كاهش بيگانگی اشاره دارد. ر

های شود و اهداف گروهی بر خواستهبخشد باعث نظم اجتماعی میدين با تقدسی كه به هنجارها می
نظام،  یارزشها اي یاجتماع یجرم را با ساختارها هعوامل به وجودآورند يهرظن ينايابد. فردی اولويت می

كه مورد  يیاست فشارها ينا یاصل ه. نكتداندیاند، مرتبط مهيدد يبآس یاجتماع نظر از یكه به نحو
و  يتوا) باشندیدر ارتباط م یفرهنگ یدهاينو فرا یساختار یهابا فرصت گيرندیم يل قرارو تحل يهتجز

  (.99 :2،1382ينسه
شخص با جامعه كه مانع از كج  يوندپ یچهار عامل اصل عینظريه كنترل اجتما از  صاحبنظران 3یهرش

 شدن و يرداشتن تعلق خاطر نسبت به افراد و نهادها در جامعه، متعهد بودن، درگ شوند رای فرد میرفتار
علت هم  ينفرد با جامعه مهمتر يوندپ ی،از نظر هرش یبه طور كل نمايد.يمان( مطرح میا) اعتقاد مشاركت،

 یرفتار كج ینبود آن عامل اصل يا يوندپ يناست و ضعف ا یفرد یكنترل رفتارها یصلعامل ا و يینوا
 .(52 :1388 ی،سروستان) است
 داندی میاعمال فرد يابلكه آن را متشكل از تعامالت  داند؛یمستقل نم یوجود یجامعه را دارا 4يملز
 يمل،ز) است شود دينیبب تعامل افراد مامور كه س يناز ا يكی. كندیفراهم م يزتعامل افراد را ن ينهكه زم
با هم جمع  یكه وقت داندی میانسان یهاها و عالقههيدا يبرا ترك يندستاورد د ين. او بزرگتر(93 :1388

 يانب يملشناسان قبل از زهجامع برخالف آنچه يممفاه ين. اآيندیدر م يگانه يمبه صورت مفاه شوند،یم
ها در هيدگونه ا ني. از آنجا كه ادارند انسان نقش یمحسوس بودن در زندگ و واسطهیاند، به علت بكرده

 ينكند. ا يداكل آنها پ یمشترک برا يک منشأتوانسته است  ينتناقض هستند، د یانسان دارا ينیبجهان
 (.54 -108 :1388 يمل،ز) شودیباعث انسجام م یمشترک در سطح اجتماع اءمنش

قدرتی و انزوای انسان در ابر شهرها و رقابت، فردگرايی، تخصص و بیزيمل بيگانگی را در پوچی،  
(. زيمل نمود و ظهور بيگانگی را با زندگی 265-267، 1382كرايب، ) داندغلبه روح عينی بر ذهنی می

مردم در كالن شهرها، فردگرايی، غلبه روح عينی بر روح ذهنی، انزوای اجتماعی و در نهايت دلزدگی 
 (. 260-259: 1989ترنز و همكاران، ) كندمی اجتماعی مطرح

در زمره نخستين روانشناسانی است كه با رويكرد روانشناسی اجتماعی كوشيد تا مفهوم  5سيمن
بيگانگی را در قالبی منظم و منسجم تدوين و تعريف نمايد. سيمن بر اين پندار كه بيگانگی معلول علتی 

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Eddie  
2 White& Haines 
3 Hirschi 
4 Simmel  
5   Seeman 
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، واژه بيگانگی امروزه چنان عموميت دارد كه در تبيين هر كشد. به نظر سيمنواحد است خط بطالن می
(. وی بيگانگی اجتماعی را 1379به نقل از بيگدلی، 1370تبريزی، محسنی) شودچيزی به آن رجوع می

دهد. سيمن  داند كه هر فرد در رابطه با خود، ديگران و جامعه از خود بروز می نوعی احساس يا وضعيتی می
هنجاری، احساس انزوای  قدرتی، احساس بی گونه را در پنج نوع احساس بی ار بيگانهاشكال تظاهرات رفت

 (.784: 1957سيمن، ) معنايی و احساس تنفر از خويشتن نشان داده است اجتماعی، احساس بی
در اين تحقيق به منظور بررسی اشكال بيگانگی از نظريه سيمن و كنيستون و برای متغير دينداری از 

دوركيم، يينگر، برگر و ادی استفاده شده است. همچنين جهت بررسی بيگانگی از خود، از های نظريه
مقياس دين، نتلر و فيوئر، جهت سنجش بيگانگی سياسی از مقياس شوارتز، جهت بررسی بيگانگی 

 اجتماعی از مقياس اسرول و جهت بررسی دينداری از مقياس گالک و استارک استفاده شده است.

 مدل تحقیق
 

 

 هافرضیه
 افرادی كه دينداری بيشتری دارند نسبت به ساير افراد بيگانگی كمتری از خود دارند.

 افرادی كه دينداری بيشتری دارند نسبت به ساير افراد بيگانگی اجتماعی كمتری دارند.
 افرادی كه دينداری بيشتری دارند نسبت به ساير افراد بيگانگی سياسی كمتری دارند.

 يابد.معنايی در افراد كاهش میيزان دينداری ميزان احساس بیبا افزايش م
 يابد.هنجاری در افراد كاهش میبا افزايش ميزان دينداری ميزان احساس بی

 يابد.با افزايش ميزان دينداری ميزان احساس انزوای اجتماعی در افراد كاهش می
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 يابد.اهش میقدرتی در افراد كبا افزايش ميزان دينداری ميزان احساس بی
 باشد. احساس تنفر از خويشتن در افراد ديندار كمتر از ساير افراد می

ای همچون سن، جنس، تحصيالت، شغل، تأهل، وضعيت مهاجرت، قوميت و منطقه متغيرهای زمينه
 مسكونی بر ميزان دينداری افراد تاثيرگذار است.

 تعریف نظري و عملیاتی متغیرها
 1اجتماعی بیگانگی

 و فرد ميان عينی و ذهنی پيوند و نداشتن جدايی انفصال، احساس نوعی اجتماعی نظری: بيگانگی تعريف
 (. 12 :1373 تبريزی، محسنی(( است ...خانواده، مذهب نظير اجتماعی ساختارهای و نهادها) جامعه

به  تعريف عملياتی: جهت سنجش بيگانگی اجتماعی از مقياس اسرول استفاده شده است و اين متغير
 فكر-مشكالت به مسووالن جامعه چندان ثمربخش نباشد انيروزها ب نيكنم ایفكر م» گويه5وسيله 

كنم در فكر حال یم فكر-حساب كرد( یكس یرو) اعتماد كرد یروزها كمتر بتوان به كس نيكنم ا یم
از مردم  یليال خكنم اوضاع و احویم فكر -بودن باشد ندهيشمردن( بهتر از در فكر آ متيدم را غن) بودن

خوش  ندهيتوانم به آیكنم كه كمتر میم یزندگ یكنم در عصر می فكر -شود یروز به روز بهتر م یعاد
 سنجيده شد.« باشم نيب

 2بیگانگی سیاسی
تعريف نظری: بيگانگی سياسی نوعی احساس جدايی يا عدم ارتباط با يک نظام سياسی يا احساس 

 (.411: 1387ليپست،) خصومت بارز بدان نظام را گويند
تعريف عملياتی: جهت سنجش بيگانگی سياسی از مقياس شوارتز استفاده شده است. اين متغير از 

-یحس م گانهيخود را با آن ب شمياندیكشورم م یاسيدر مورد حكومت و ساخت س یوقت» گويه3طريق 
 لياوا-ستيموجود ن من یبرا یاسيجهت نفوذ س یكشورم راه یاسيكنم به علت بافت سیم فكر-كنم

مورد سنجش « نميبینم نيچن نيا گريامروز د یپنداشتم ولیم یو حكومت یاسيس ستمياز س يیخود را جز
 قرار گرفت.

 3بیگانگی از خود
 شخص شودمی موجب كه خاص است ایتجربه معنای به شناسیجامعه تعريف نظری: بيگانگی از خود در

 و شده حاصل تجزی وی شخصيت اجزای و اعضا« من»در  آنكه اي و كند بيگانه احساس همچون را خود
 (.264 :1385ساروخانی،) بيفتد معنی از شخصيت كل

تعريف عملياتی: جهت سنجش بيگانگی از خود از مقياس دين، نتلر و فيوئر استفاده شده است و اين 
دانم به چه گمم و نمیاين روزها سردر-كنمارزشی میاغلب احساس پوچی و بی»گويه 6متغير از طريق  

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Social alienation 

2 Political alienation 

3 self Alienation  
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كنم طوری گير فكر می-دانم كه هستمشناسم، نمیام، خود را نمیبا خود بيگانه -چيزی اعتقاد داشته باشم
كنم چيز زيادی احساس می -نسبت به خودم نگرش منفی دارم -ام كه نه راه پيش دارم، نه راه پسافتاده

 سنجيده شده است.« ندارم كه به آن افتخار كنم

 کال بیگانگی اش
 1قدرتیاحساس بی

كند از نظارت كمتری برای كنترل رويدادها و حوادث به وجود تعريف نظری: زمانی كه فرد احساس می
 (.94-93: 1975سيمن، ) شودقدرتی میآمده برخوردار است در اين صورت آن فرد دچار احساس نوعی بی

در  من-خود ندارم  یبر زندگ یتسلط چندانكنم یاحساس م»گويه4قدرتی توسط تعريف عملياتی: بی
-تر هستم عقب گرانيكنم كه از دیم احساس-كنمیم یاوقات احساس ناتوان شتريبرخورد با مشكالت ب

 سنجيده شده است.« برسم یبه اهداف مورد نظرم در زندگ ستميقادر ن من

 2معناییاحساس بی
ی افراد يا فرد به خصوصی غيرقابل درک باشد تعريف نظری: در صورتی كه مسائل اجتماعی و فردی برا

، 94-93: 1975سيمن، ) شودمعنايی نسبت به مسائل پيرامون خود میدر اين صورت فرد دچار احساس بی
 (.68: 1370به نقل از محسنی تبريزی، 

و  یمعن ايدن نيكنم كه ایاوقات احساس م یبعض»گويه5معنايی از طريق تعريف عملياتی: احساس بی
 یهدف و آرمان برا داشتن-كنمیم یام احساس روزمرگیزندگ یفعل طيكمتر در شرا من -ندارد یهوممف

 -توانم به آن مطمئن باشمام برای من روشن نيست و نمیآينده زندگی -ندارد يیچندان معنا یمن در زندگ
 مورد سنجش قرار گرفت.« بينمآينده جامعه را تيره و تار می

  3هنجارياحساس بی
هنجاری وضعيتی است كه طی آن فرد با سطح بااليی از انتظار اين را بر خود احساس بی تعريف نظری:

دارد كه نزديک شدن به اهداف مورد دلخواه، تنها در گرو اعمال و رفتارهايی است كه از نظر متصور می
 (.68: 1370به نقل از محسنی تبريزی،  788: 1959سيمن ؛ ) اجتماعی مقبول و پسنديده نيستند
 یاگر عواقب خوب یشود حت تيرعا ديقانون با»گويه5هنجاری به وسيله تعريف عملياتی: احساس بی

انجام  یگرفت و هر كار دهيقانون را ناد توانیم یبه اهداف شخص دنيرس یبرا-ما نداشته باشد یبرا
مردم و  نيب نيقوان یاجرا در-آن ندارم تيبه رعا یو اعتقاد رميپذیمدون جامعه را نم نيقوان من-داد

 سنجيده شده است.« دارد یخود قانون یبرا یجامعه ما هر كس در-شودیبرخورد نم كسانيمسووالن 

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Feeling powerless 

2 Feeling meaningless 

3 Feeling normlessness 
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 1احساس انزواي اجتماعی
احساسی كه فرد دارد در مورد اينكه از محدوده مقبوليت اجتماعی طرد و به كنار زده  تعريف نظری:

، 94-93: 1975سيمن، ) شودهای حاكم در آن منفک میو ارزش  شود. به عبارتی فرد از متن اجتماع می
 (. 68: 1370به نقل از محسنی تبريزی، 

هستم احساس  گرانيكه با د یاغلب زمان»گويه 5تعريف عملياتی: احساس انزوای اجتماعی به وسيله 
 شتريب-حساب كنم گرانيكمک د یتوانم رویم ،شومیدچار مشكل م یليكه به هر دل یزمان-كنمیم يیتنها

هنجارها و  من-به تعامل با افراد ندارم یليجمع و اجتماعات مختلف تما در-اوقات دوست دارم تنها باشم
 مورد سنجش قرار گرفت.« كنمیم تيرعا یطيرا تحت هر شرا یجامعه فعل یاجتماع یهاارزش

 2احساس تنفر از خویشتن
شود كه بنابران ميزان و درجه هر ساسی اطالق میتعريف نظری: جدايی از خود يا تنفر از خود به اح

 (.94-93: 1975سيمن، ) شودهای مورد انتظار در آينده تبيين میرفتاری مطابق پاداش
 یگاه -ندارم یمن نسبت به خودم چندان نظر مثبت»گويه 4تعريف عملياتی: تنفر از خويشتن توسط 

 یزندگ طيشرا از-دانمیم یديرا انسان مف خود-ام را دوست ندارمیفعل تيكنم شخصیاوقات احساس م
 سنجيده شده است.« خود متنفرم

 3دینداري
ای از تعريف نظری: دينداری يا تدين، التزام فرد به دين مورد قبول خويش است. اين التزام در مجموعه

ند سامان زاعتقادات يا احساسات و اعمال فردی و جمعی كه حول خداوند و رابطه ايمانی با او دور می
(.گالک مفهوم دين را حول چهار محور جمع كرد و مفهوم عملی 60-57: 1383زاده، سراج) پذيرد می

 كامپنهود، كيوی.) مجزايی با چهار بعد ساخت: بعد تجربی، بعد ايدئولوژيكی، بعد مناسكی و  بعد استنتاجی
1381: 116.) 

 ل و پيامدی مد نظر قرار گرفته است.بعد احساس، اعتقاد، عم 4در اين تحقيق نيز دينداری در 
رامش آاز خواندن دعا احساس »گويه 5بعد احساسی: دينداری در بعد احساسی توسط  تعريف عملياتی: 

احساس  ینيانجام اعمال د از-دورم یليكنم از خدا خیاحساس م -دهدیبه من دست م یو لذت معنو
مسلمان هستم  نكهياز ا -پوچ است یكنم زندگیاحساس م ینيداشتن اعتقادات د بدون -كنمیم یخستگ

 سنجيده شده است.« خوشحالم
اعتقاد  یبه وجود خدا و نقش موثر آن در زندگ من»گويه6بعد باور: دينداری در بعد باور به وسيله 

ظهور  با-ديپاداش و مجازات اعمال خود را در آخرت خواهد د انسان-پس از مرگ وجود دارد یزندگ-دارم
محض  قتيكالم خداست و هر چه گفته است حق قرآن-جهان پر از عدل و داد خواهد شد نياامام زمان 

 سنجيده شده است. «انجام داد یطيتحت هر شرا ديرا با ینيو فرائض د اعمال-است

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1Feeling of social isolation 
2 Feeling of estrangemen 
3 Religiosity 
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-گذارم قضا شودیخوانم و نمینمازم را م شهيهم»گويه7بعد عمل: دينداری در بعد عمل به وسيله 
ماه محرم و... اصالً  یو عزادار یهمچون مولود یمراسم مذهب در-شودیقضا م ميهااوقات روزه شتريب

 اياوقات در مسجد و  شتريب-كنم یجهت مطالعه كم استفاده م یو مذهب ینيكتب د از-كنمیشركت نم
هر زمان الزم باشد امر به  من-كنمیسفر م اديز یارتيز یشهرها به-حضور دارم یمذهب یهائتيه

 مورد سنجش قرار گرفت.« دهمیاز منكر را انجام م یمعروف و نه
 افراد-به شدت مجازات شود ديخطاكار با انسان»گويه6بعد پيامدی: دينداری در بعد پيامدی به وسيله 

امر به معروف و  اگر-درستكار بود  ستيبایم یطيداد و ستد تحت هر شرا در-مجازات شوند ديبد حجاب با
 گرانيبه د ديبا یطينظرم انسان تحت هر شرا به-رديگیهمه جا را  فرا ماز منكر ترک شود فساد  ینه

 سنجيده شده است.« بهتر از قصاص است شهيهم عفو-كمک كند 

 روش تحقیق
به عنوان روشی بنيادی و مرسوم در مطالعات  1با توجه به موضوع تحقيق و ماهيت مسئله از روش پيمايش

 اجتماعی استفاده شده است. 

 ريجامعه آما
دهد كه بر طبق سرشماری  سال( تشكيل می15باالی ) جامعه آماری تحقيق را كليه شهروندان بالغ تهرانی 

 نفر است.6314297، تعداد آن 1390

 نمونه آماري و حجم آن
نفر 384ای با حجم در اين تحقيق از ميان جامعه آماری عنوان شده با استفاده از فرمول كوكران نمونه

 :تانتخاب شده اس
 
 
 
 

  گیريروش نمونه
حوزه 5ای استفاده شده است: ابتدا شهر تهران به گيری چند مرحلهدر تحقيق حاضر از روش نمونه

انتخاب يک يا دو -ای ساده(گيری خوشهنمونه) جغرافيايی شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز تقسيم شد
ای متناسب گيری خوشهنمونه) ب بلوکبسته به جمعيت كلی آن منطقه(در آن حوزه و سپس انتخا) منطقه

انتخاب يک فرد -های انتخاب شده به روش نمونه گيری سيستماتيک انتخاب خانوار داخل بلوک-با حجم(
 گيری تصادفی ساده.واجد شرايط داخل خانوار نمونه به روش نمونه

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Survey Research 
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 ها به تفکیک هر منطقه و حوزه: تعداد نمونه2جدول شماره
نام 
 حوزه

ه تعداد جامع
 آماري

مناطق انتخاب 
 شده

جمعیت هر 
 منطقه

سهم هر 
 منطقه

حجم نمونه 
 حوزه

نمونه هر 
 منطقه

 35 35 %9 323374 1 575022 شمال

 1130532 جنوب
16 229352 

18% 69 
33 

18 246270 36 

 2062432 شرق
4 666270 

33% 125 
57 

8 312378 27 
15 498584 42 

 1399162 غرب
2 519784 

22% 85 
41 

5 554909 44 

 1147149 مركز
6 207731 

18% 70 
36 

12 198740 34 
 384 384 %100 3577618 - 6314297 جمع

 هاروایی و پایایی مقیاس

سنجد و تا چه اندازه از يابی به اين كه ابزار سنجش چه چيزی را میبه منظور دست 1مسئله اعتبار
يابد. برای بررسی ميزان اعتبار، معيارهای زيادی وجود ست، اهميت میلحاظ سنجش موضوع كارا بوده ا

كه در اين پژوهش  .ایاعتبار سازه -4اعتبار محتوا و  -3اعتبار مرتبط با معيار،  -2اعتبار ظاهری،  -1دارد:
 .نظران تكيه شده استنيز سنجش متغيرها به اعتبار صوری به طور خاص، بر تاييد اهل فن و صاحب

ها، روش آزمون آلفا های تعيين ميزان پايايی گويهباشد. يكی از روشمی 2ه ديگر، موضوع پايايیمسئل
 ها مورد آزمون پايايی قرار گرفتند. پرسشنامه گويه30، از طريق 3كرونباخ است. در آزمون مقدماتی

 ها:ضریب پایایی مقیاس1جدول شماره

 متغیر تعداد گویه سطح سنجش آلفا

 بيگانگی اجتماعی 5 ترتيبی 0834

 بيگانگی سياسی 3 ترتيبی 0748

 خود از بيگانگی 6 ترتيبی 0689

 قدرتیاحساس بی 4 ترتيبی 0710

 معنايیاحساس بی 5 ترتيبی 0637

 هنجاریاحساس بی 5 ترتيبی 0783

 احساس انزوای اجتماعی 5 ترتيبی 0621

 احساس تنفر از خويشتن 4 ترتيبی 0884

 دينداری 24 ترتيبی 0731

 

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Validity 
2 Reliability 
3 Pre Test 
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 ابزار جمع آوري اطالعات
آوری اطالعات در ترين ابزار جمعها از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان عمدهجهت گردآوری داده

سوال و گويه در  61مطالعات اجتماعی با روش پيمايش استفاده شده است. پرسشنامه تنظيمی متشكل از 
 د.باششكل سواالت بسته و در فرم مقياس ليكرت می

 هاي تحقیقیافته
 هاي فردي و جمعیتی پاسخگویانویژگی (الف

درصد نمونه 9/35اند. همچنين درصد را زنان تشكيل داده5/50درصد جامعه مطالعاتی را مردان و 5/49
باشند. درصد همسر فوت شده می7/4درصد همسر جدا شده و 6/3درصد متاهل بوده، 7/55مطالعاتی مجرد و 

سال قرار داشته است 41-53های سنی در رده سنیگويان با اندكی تفاوت با ساير گروهبيشترين درصد پاسخ
درصد افراد دارای تحصيالت ديپلم و 1/40درصد افراد دارای تحصيالت دانشگاهی و  7/59درصد. 3/27با 

 اند.درصد غير فعال بوده2/36درصد فعال و 8/63باشند. از ميان پاسخگويانكمتر از ديپلم می

 وصیف متغیرهاي اصلیتب( 

 موضوعات و اشکال بیگانگی -1
، ميانگين 1/2دهد در ميان جامعه مطالعاتی ميانگين بيگانگی اجتماعی( نشان می4) اطالعات جدول شماره

توان استدالل كرد از بين بوده است. به عبارتی می 9/1، ميانگين بيگانگی از خود8/1بيگانگی سياسی
اجتماعی در جامعه مطالعاتی نسبت به ساير موضوعات بيگانگی در سطح موضوعات بيگانگی، بيگانگی 

 باالتری قرار داشته است.  

 : مقایسه درصد فراوانی و میانگین مقیاس موضوعات بیگانگی4جدول شماره:

 متغیر زیاد متوسط کم میانگین

 بيگانگی اجتماعی 1/33 1/46 8/20 1/2

 بيگانگی سياسی 8/7 2/67 25 8/1

 بيگانگی از خود %6كه  6/63 4/10 9/1

(، 54/2) قدرتیدهد در ميان جامعه مطالعاتی ميانگين احساس بی( نشان می5) اطالعات جدول شماره
(، ميانگين احساس انزوای 16/2) هنجاری(، ميانگين احساس بی24/2) معنايیميانگين احساس پوچی و بی

توان استدالل كرد از ( بوده است. در واقع می99/1) ( و ميانگين احساس تنفر از خويشتن30/2) اجتماعی
قدرتی در جامعه مطالعاتی نسبت به ساير اشكال بيگانگی در سطح ميان اشكال بيگانگی، احساس بی

 باالتری قرار داشته است.  
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 : مقایسه درصد فراوانی و میانگین مقیاس اشکال بیگانگی5جدول شماره

 متغیر زیاد متوسط کم میانگین

 قدرتیاحساس بی 7/66 6/21 7/11 54/2

 معنايیاحساس پوچی و بی 38% 4/48 5/13 24/2

 هنجاریاحساس بی 9/29 3/56 8/13 16/2

 احساس انزوای اجتماعی 1/41 4/48 4/10 30/2

 احساس تنفر از خويشتن 4/10 6/78 9/10 99/1

 دینداري -2
 (، ميانگين بعد اعتقادی57/2) د احساسی دينداریدهد ميانگين بع( نشان می6) اطالعات جدول شماره

توان ( به دست آمده است. در نتيجه می25/2) ( و ميانگين بعد پيامدی31/2) (، ميانگين بعد عمل64/2)
 ( بيش از ساير ابعاد بوده است.64/2) گفت در بين ابعاد دينداری در جامعه مطالعاتی ميانگين بعد اعتقادی

 درصد فراوانی و میانگین ابعاد مقیاس دینداري: مقایسه 6جدول شماره

 متغیر زیاد متوسط کم میانگین

 بعد احساسی 4/65 1/27 6/7 57/2

 بعد اعتقادی 2/67 8/25 6/2 64/2

 بعد عمل 3/45 1/41 6/13 31/2

 بعد پيامدی 5/43 38% 4/18 25/2

 آزمون فرضیات( ج

ه ساير افراد بيگانگی كمتری از خود دارند. اطالعات : افرادی كه دينداری بيشتری دارند نسبت ب1فرضيه
داری مفروضه و ضريب پيرسون محاسبه شده بين دهد كه بر اساس سطح معنی( نشان می7) جدول شماره

مبنی بر  H1دار و معكوس وجود دارد. در نتيجه فرض رابطه معنی (=r-255/0) دينداری و بيگانگی از خود
 گيرد.دينداری و بيگانگی از خود مورد تاييد قرار میوجود رابطه ميان دو متغير 

: افرادی كه دينداری بيشتری دارند نسبت به ساير افراد بيگانگی اجتماعی كمتری دارند. 2فرضيه
داری مفروضه و ضريب پيرسون محاسبه دهد كه بر اساس سطح معنی( نشان می7) اطالعات جدول شماره

مبنی  H0  دار وجود نداشته است. در نتيجه فرضاجتماعی رابطه معنی شده بين متغير دينداری و بيگانگی
 گيرد.بر عدم وجود رابطه ميان دو متغير دينداری و بيگانگی اجتماعی مورد تاييد قرار می

: افرادی كه دينداری بيشتری دارند نسبت به ساير افراد بيگانگی سياسی كمتری دارند. 3فرضيه
دار و ( رابطه معنی=r-109/0) ويای آن است بين دينداری و بيگانگی سياسی( گ7) های جدول شماره داده

 گيرد.مبنی بر وجود رابطه ميان دو متغير مورد تاييد قرار می H1معكوس وجود دارد. به عبارتی فرض 
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 : همبستگی دو متغیره بین موضوعات بیگانگی با دینداري و ابعاد آن7جدول شماره

Correlations 
 صعنوان شاخ

 موضوعات بیگانگی

بیگانگی 

 اجتماعی

بیگانگی 

 سیاسی

بیگانگی از 

 خود

 
 كل() دينداری

Pearson Correlation 
 

076.- 109.- 255.- 

Sig. (2-tailed) 137. 032. 000 

 ابعاد دينداری

 احساسی
 

Pearson Correlation 
 

028.- 202.- 007.- 

Sig. (2-tailed) 584. 000 888. 

 اعتقادی
Pearson Correlation 

 
073. 517.- 162.- 

Sig. (2-tailed) 153. 000 001. 

 عمل
Pearson Correlation 

 
049 079.- 083.- 

Sig. (2-tailed) 343. 120. 105. 

 پيامدی
Pearson Correlation 

 
152.- 145.- 189.- 

Sig. (2-tailed) 003. 004. 000 

 

يابد. اطالعات جدول معنايی در افراد كاهش میينداری ميزان احساس بی: با افزايش ميزان د4فرضيه
دار و (، همبستگی معنی=r-319/0) معنايیدهد بين متغير دينداری و احساس بی(نشان می8) شماره

 گيرد.معكوس وجود دارد. در نتيجه فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار می
يابد. اطالعات جدول هنجاری در افراد كاهش میساس بی: با افزايش ميزان دينداری ميزان اح5فرضيه

-(، همبستگی معنی=r-282/0) هنجاری( حاكی از آن است كه بين متغير دينداری و احساس بی8) شماره

 دار و معكوس وجود داشته است و فرضيه تحقيق تاييد گرديد.
يابد. با توجه به فراد كاهش می: با افزايش ميزان دينداری ميزان احساس انزوای اجتماعی در ا6فرضيه

دار و (، همبستگی معنی=r-253/0) ( بين متغير دينداری و انزوای اجتماعی8) اطالعات جدول شماره
 مبنی بر وجود رابطه ميان دو متغير مورد تاييد قرار گرفت. H1معكوس نشان داده شد. در نتيجه فرض 

يابد. اطالعات جدول قدرتی در افراد كاهش می: با افزايش ميزان دينداری ميزان احساس بی7فرضيه
( را مورد تاييد =r-176/0) قدرتیدار و معكوس بين متغير دينداری و احساس بی( ارتباط معنی8) شماره

 دهد. در نتيجه فرضيه تحقيق تاييد گرديد.قرار می
بر اساس اطالعات  باشد.: احساس تنفر از خويشتن در افراد ديندار كمتر از ساير افراد می8فرضيه

دار و ( همبستگی معنی=r-214/0) ( بين دو متغير دينداری و احساس تنفر از خويشتن8) جدول شماره
 معكوس وجود دارد. در نتيجه فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار گرفت.
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 : همبستگی دو متغیره بین اشکال بیگانگی و دینداري و ابعاد آن8جدول شماره

Correlations 
 شاخص

 

 اشکال بیگانگی

احساس 
 قدرتی بی

 احساس
بی 

 معنایی

احساس 
 هنجاري بی

احساس 
انزواي 
 اجتماعی

احساس 
تنفر از 
 خویشتن

 دينداری

Pearson 
Correlation 

 
176.- 319.- 282.- 253.- 214.- 

Sig. (2-tailed) 001. 000 000 000 000 

ابعاد 
 دينداری

 احساسی
 

Pearson 
Correlation 

 
174.- 110.- 080. 041.- 004. 

Sig. (2-tailed) 001. 031. 116. 421 982. 

 اعتقادی

Pearson 
Correlation 

 
050. 170.- 226.- 160.- 208.- 

Sig. (2-tailed) 333. 001. 000 002. 000 

 عمل

Pearson 
Correlation 

 
053.- 048.- 057. 060. 007. 

Sig. (2-tailed) 299. 345. 265. 240. 886. 

 پيامدی

Pearson 
Correlation 

 
161.- 278.- 074.- 109.- 380.- 

Sig. (2-tailed) 002. 000 147. 033. 000 

ای همچون سن، جنس، تحصيالت، شغل، تأهل، وضعيت مهاجرت، قوميت : متغيرهای زمينه9فرضيه
 يرگذار است.و منطقه سكونت بر ميزان دينداری افراد در موضوعات و اشكال مختلف تاث

 جنس
 داریميزان دينداری آنان در سطح معنی وپاسخگويان جنس  نيب دهدینشان م (9) شماره جدول اطالعات

(sigمفروضه ) فرض نيوجود ندارد. بنابرا یداریرابطه معن  H0جنس  ريمتغ نيبر عدم وجود رابطه ب یمبن
 .شودیم دييتأ دينداریو 

 نداري: رابطه بین جنس و دی9جدول شماره

متغیر 
 مستقل

متغیر 
 وابسته

جهت همگنی  Levenآزمون 
 واریانس ها

 tآزمون 

 دينداری جنس

 F 

سطح 
معنی 
 داری

t 
درجه 
 آزادی

معنی داری 
 دو دامنه

تفاوت 
 ميانگين

با فرض همگن 
 بودن واريانس

386. 536. 

405.- 382 686. 5100.- 

با فرض نا همگن 
 بودن واريانس

405.- 966/381 686. 5100.- 
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 سن
درصد و با استفاده از ضريب پيرسون، بين  99دهد در سطح اطمينان ( نشان می10) اطالعات جدول شماره

 متغير سن و دينداری همبستگی وجود ندارد.

 : همبستگی دو متغیره بین دینداري و سن10جدول شماره

 سن Correlations متغیر

 دينداری
Pearson Correlation 079. 

Sig. (2-tailed) 122. 

 وضعیت تأهل
( بين F) دهد بر اساس نتايج حاصل از تحليل واريانس( نشان می11) چنانكه اطالعات جدول شماره

مبنی بر عدم وجود رابطه ميان  H0 دار وجود ندارد. در نتيجه فرضوضعيت تأهل و دينداری تفاوت معنی
 گيرد. متغيرها مورد تاييد قرار می

 تحلیل واریانس متغیرهاي وضعیت تأهل و دینداري :11جدول شماره

 منبع تغییر متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

تخمین 

 واریانس
F 

سطح معنی 

 داري

دينداری و وضعيت 
 تأهل

 بين گروهی

 گروهی درون
 كل

337.952 
57785.337 
58123.289 

3 
380 
383 

112.651 
152.067 

741. 
528. 
 

 تحصیالت
( بين F) دهد بر اساس نتايج حاصل از تحليل واريانس( نشان می12) شماره چنانكه اطالعات جدول

مبنی بر وجود عدم رابطه ميان H0دار وجود ندارد. در نتيجه فرض تحصيالت و دينداری تفاوت معنی
 گيرد. متغيرها مورد تاييد قرار می

 : تحلیل واریانس متغیرهاي تحصیالت و دینداري12جدول شماره

مجموع  تغییرمنبع  متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادي

تخمین 

 واریانس

F  سطح معنی

 داري

 بين گروهی دينداری و تحصيالت

 درون گروهی
 كل

694.282 
57429.007 
58123.289 

6 
377 
383 

115.714 
152.332 

760. 602.  

 وضعیت فعالیت
( وضعيت F) ريانسدهد بر اساس نتايج حاصل از تحليل وا( نشان می13) چنانكه اطالعات جدول شماره

-ها نشان میگيرد. تفاوت ميانگينمورد پذيرش قرار میH1 فعاليت با دينداری ارتباط دارد. در نتيجه فرض

 .269/16ها بوده استدهد ميزان دينداری در افراد كارگر بيش از ساير گروه
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 : تحلیل واریانس متغیرهاي وضعیت فعالیت و دینداري13جدول شماره

 رمنبع تغیی متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

تخمین 

 واریانس
F 

سطح معنی 

 داري

دينداری و 
 وضعيت فعاليت

 بين گروهی

 درون گروهی
 كل

4981.286 
53142.003 
58123289 

8 
375 
383 

622.661 
141.712 

4.394. 000 
 

 وضعیت مهاجرت
( مفروضه sig) دارینیو دينداری در سطح مع مهاجرت تيوضع نيب (14) شماره جدول اطالعاتبا توجه به 

 شود.( مبنی بر وجود رابطه ميان دو متغير رد میH1) در نتيجه فرضيه تحقيق. ندارددار وجود یرابطه معن

 : رابطه بین وضعیت مهاجرت و دینداري14جدول شماره

 قومیت
( بين متغير F) واريانس دهد بر اساس نتايج حاصل از تحليل( نشان می15) چنانكه اطالعات جدول شماره

 گيرد. مورد پذيرش قرار می H0 قوميت و دينداری ارتباط معنی دار وجود ندارد. در نتيجه فرض

 : تحلیل واریانس متغیرهاي قومیت و دینداري15جدول شماره

 منبع تغییر متغیر
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادي

تخمین 

 واریانس
F 

سطح معنی 

 داري

دينداری و 
 قوميت

 روهیبين گ

 درون گروهی
 كل

877.029 
57246.260 
58123.289 

3 
380 
383 

292.343 
150.648 

1.941 123. 

 منطقه سکونت
( بين متغير F) دهد بر اساس نتايج حاصل از تحليل واريانس( نشان می16) چنانكه اطالعات جدول شماره

 گيرد. ورد پذيرش قرار میم H1 منطقه سكونت و دينداری ارتباط معنی دار وجود دارد. در نتيجه فرض
 

متغیر 

 مستقل

متغیر 

 وابسته

جهت همگنی  Levenآزمون 

 واریانس ها
 tآزمون 

وضعيت 
 مهاجرت

 دينداری

 F 
سطح 

 داری معنی
t 

درجه 
 آزادی

معنی داری 
 دو دامنه

تفاوت 
 ميانگين

با فرض همگن 
 بودن واريانس

608. 436. 

013/1 382 311. 3909/1 

با فرض نا همگن 
 بودن واريانس

029/1 181/223 305. 3909/1 
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 : تحلیل واریانس متغیرهاي منطقه سکونت و دینداري16جدول شماره

 منبع تغییر متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

تخمین 

 واریانس
F 

سطح معنی 

 داري

دينداری و منطقه 
 سكونت

 بين گروهی

 درون گروهی
 كل

6078.790 
52044.499 
58123.289 

17 
366 
383 

357.576 
142.198 

515/2 001 

 1رگرسیون چند گانه
دهد كه در خصوص بيگانگی اجتماعی متغيرهای مستقل وارد ( نشان می15) در جدول شماره R2مقدار 

درصد تغييرات بيگانگی از  17درصد تغييرات بيگانگی سياسی  و 14باشند. شده تبيين كننده اين متغير نمی
باشد و ما بقی به ساير عوامل مربوط تحليل قابل تبيين میخود به وسيله متغيرهای مستقل وارد شده در 

درصد تغييرات به وسيله 14شود كه در اين پژوهش بررسی نشده است. در خصوص اشكال بيگانگی می
 متغيرهای مستقل وارد شده در تحليل قابل تبيين بوده است. 

 بینی کننده موضوعات و اشکال بیگانگی:ضریب تعیین پیش15جدول شماره
 (R Rsquare (R2) موضوعات و اشكال بيگانگی

 .14 .37 اشكال بيگانگی

 .04 .22 بيگانگی اجتماعی
 .14 .38 بيگانگی سياسی
 .17 .42 بيگانگی از خود

 داري ضریب تعیین:آزمون معنی16جدول شماره

 مدل متغیر
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

 میانگین

 مربعات
F 

سطح معنی 
 داري

 اشكال بيگانگی
 رگرسيون
 باقيمانده

 جمع

5133.769 
31325.132 
36458.901 

14 
338 
352 

366.698 
92.678 

3.957 000 

 بيگانگی اجتماعی
 رگرسيون
 باقيمانده

 جمع

212.181 
3851.717 
4063.998 

14 
338 
352 

15.156 
11.396 

1.330 193. 

 بيگانگی سياسی
 رگرسيون
 باقيمانده

 جمع

175.075 
1021.646 
1196.720 

14 
338 
352 

12.505 
3.023 

4.137 000 

 بيگانگی از خود
 رگرسيون
 باقيمانده

 جمع

551.168 
2554.463 
3105.632 

14 
338 
352 

39.369 
7.558 

5.209 000 

 

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Multiple Regression Analysis 
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 بیگانگی سیاسی() تحلیل مسیر موضوعات بیگانگی

 

مستقيم بر  شود از ميان ابعاد دينداری بعد عمل دينداری دارای بيشترين اثرگذاریچنانكه مالحظه می
 ( به دست آمده است. -18/0) بيگانگی سياسی است كه اثر مستقيم آن

 بیگانگی از خود() تحلیل مسیر موضوعات بیگانگی
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شود از ميان ابعاد دينداری بعد اعتقادی دارای بيشترين اثرگذاری مستقيم بر  می چنانكه مالحظه
 ت آمده است.( به دس-18/0) بيگانگی از خود است كه اثر مستقيم آن

 تحلیل مسیر اشکال بیگانگی

 
 

شود از ميان ابعاد دينداری بعد اعتقادی دارای بيشترين اثرگذاری مستقيم بر اشكال  می چنانكه مالحظه
 ( به دست آمده است.-29/0) بيگانگی است كه اثر مستقيم آن

 نتیجه گیري و پیشنهادات

 گیرينتیجه
ر جوامع به ويژه كشورهای در حال توسعه در ابعاد مختلف رخ داده، امروزه بر اثر تغييراتی كه در ساختا

مسائل اجتماعی زمينه بروز و ظهور پيدا كرده است. در اين راستا يكی از موضوعاتی كه مورد توجه 
شناسی، روانشناسی و... قرار داشته است مساله بيگانگی است. های فلسفی، جامعهانديشمندان در حوزه

های اجتماعی است كه عوامل مختلفی در سطح ال و موضوعات مختلف آن از جمله آسيببيگانگی در اشك
فردی و اجتماعی در به وجود آمدن يا بازدارندگی از آن موثر هستند كه الزم است نقش و ميزان 
تاثيرگذاری هر يک از آنها مورد بررسی علمی قرار گيرد چرا كه گسترش اين مساله در جامعه نظم، 

سازد. يكی از اجتماعی، سالمت فردی و جمعی يک جامعه و اعضای آن را را دچار مشكل میهمبستگی 
پردازان مختلف بر بيگانگی مورد توجه قرار گرفته است دينداری است. عواملی كه تاثير آن از سوی نظريه

 سی قرار گرفت. از اينرو در اين مقاله رابطه دينداری و ابعاد آن با موضوعات و اشكال بيگانگی مورد برر
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جهت سنجش متغير دينداری از نظريات دوركيم، يينگر؛ ادی و برگر و جهت سنجش بيگانگی از 
قدرتی، احساس نظريه سيمن و كنيستون استفاده شده است. سيمن بيگانگی را در پنج سطح احساس بی

طرح كرده است. معنايی، احساس انزوای اجتماعی و احساس تنفر از خويشتن مهنجاری، احساس بیبی
دينداری با استفاده از مقياس گالک و استارک در چهار بعد احساسی، اعتقادی، عمل و پيامدی و 

ازخود، از جامعه و از سياست( با استفاده از مقياس دين، نتلر و فيوئر، مقياس اسرول و ) موضوعات بيگانگی
 اند.مقياس شوارتز سنجيده شده

تايج نشان داد از بين موضوعات بيگانگی، بيگانگی اجتماعی در در خصوص متغيرهای اصلی تحقيق ن
جامعه مطالعاتی نسبت به ساير موضوعات بيگانگی در سطح باالتری قرار داشته است. به طوری كه 

به دست آمده  9/1و ميانگين بيگانگی از خود 8/1، ميانگين بيگانگی سياسی1/2ميانگين بيگانگی اجتماعی
قدرتی در جامعه مطالعاتی نسبت به ساير اشكال اشكال بيگانگی، احساس بیاست. همچنين از ميان 

(، ميانگين احساس پوچی و 54/2) قدرتیبيگانگی در سطح باالتری قرار داشته است. ميانگين احساس بی
( و 30/2) (، ميانگين احساس انزوای اجتماعی16/2) هنجاری بی (،  ميانگين احساس24/2) معنايیبی

 ( بوده است. 99/1) حساس تنفر از خويشتنميانگين ا
( بيش از ساير ابعاد نشان داده 64/2) در بين ابعاد دينداری در جامعه مطالعاتی ميانگين بعد اعتقادی

( به دست 25/2) ( و ميانگين بعد پيامدی31/2) (، ميانگين بعد عمل57/2) شد. ميانگين بعد احساسی
 آمده است.

نتايج نشان داد در ميان موضوعات بيگانگی بين متغير دينداری و های تحقيق، در خصوص فرضيه
-109/0) بيگانگی اجتماعی رابطه معنی دار وجود نداشته است. ولی بين متغير دينداری و بيگانگی سياسی

=rو بيگانگی از خود ) (255/0-= rرابطه معنی).دار و معكوس وجود داشته است 

-عات حاصل شده نشان داد بين متغير دينداری و احساس بیهمچنين در ميان اشكال بيگانگی اطال

(، بين متغير دينداری و احساس r= -319/0) معنايی( ، بين متغير دينداری و احساس بیr=176/0) قدرتی
( و بين متغير r=-235/0) (، بين متغير دينداری و احساس انزوای اجتماعیr=-282/0) هنجاریبی

 دار و معكوس وجود دارد.  ( رابطه معنیr = -214/0) ويشتندينداری و احساس تنفر از خ
 سراج زاده و پويافر (،1385) (، نازكتبار و همكاران1998) (، سراج زاده1386) نتايج تحقيق بقايی

دار و معكوس وجود دهد ميان دينداری و آنومی و كجروی رابطه معنی( نيز نشان می2007) (، پری1387)
دار و معكوس نشان داده شد كه البته ی ميان دينداری و بيگانگی اجتماعی رابطه معنیدارد. در تحقيق بقاي

با توجه به آنكه در آن تحقيق بيگانگی اجتماعی با اشكال بيگانگی مطرح در نظريه سيمن سنجيده شده 
ق حاضر است كه در اين تحقيق به عنوان اشكال بيگانگی در نظر گرفته شده، نتيجه آن تحقيق نيز با تحقي

 همخوانی دارد.
همچنين نتايج حاصل شده از تحقيق كه به نقش بازدارنده دين و تاثير منفی آن در بيگانگی و اشكال 
آن نظر دارد با چهارچوب نظری تحقيق همخوانی دارد چرا كه از نظر دوركيم، برگر، يينگر و ادی دين در 

ی نقش مهمی دارد. به نظر دوركيم دين در ايجاد نظم، همبستگی اجتماعی و مشروعيت بخشی و معناياب
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ای را احساس كنند كه نمايد كه از طريق آن فشار اجتماعی محرمانهافراد حس وظيفه اخالقی ايجاد می
توان كاركرد دين را در كند. در واقع از نظر دوركيم میهای اجتماعی وادار میآنان را به تبعيت از خواسته

دت در جامعه و حل مسائل اجتماعی مشاهده نمود. از نظر اُدی دين با همبستگی اجتماعی و ايجاد وح
های فردی شود و اهداف گروهی بر خواستهبخشد باعث نظم اجتماعی میتقدسی كه به هنجارها می

نيز معتقد است دين در نظم و انسجام اجتماعی و مشروعيت بخشی به هنجارهای  يينگريابد. اولويت می
 اجتماعی موثر است.

معنايی دهد بيشترين همبستگی ميان دينداری با اشكال بيگانگی در زمينه بیها نشان میچنانكه داده 
ترين ين يكی از مهمد دارداست كه اين نتيجه با نظريه برگر مطابقت دارد. چنانكه برگر نيز عنوان می

ن را برای تفسير جهان كند و آجهان بيرونی را در نظمی مشخص معنی می اشكال نظام معنايی است كه
  .كندالقا می بيرونی به مؤمنان

ای بين سن، جنس، تحصيالت، وضعيت تاهل، وضعيت مهاجرت و قوميت در خصوص متغيرهای زمينه
-با دينداری رابطه معنی دار مشاهده نشد ولی بين وضعيت فعاليت ومنطقه سكونت با دينداری رابطه معنی

 ميانگين دينداری در گروه شغلی كارگران بيشتر بوده است.دار وجود داشته است به طوری كه 

مقدار
2  درصد تغييرات 14درصد تغييرات اشكال بيگانگی، 14در تحليل رگرسيون نشان داد كه

درصد تغييرات بيگانگی از خود به وسيله متغيرهای مستقل وارد شده در تحليل قابل 17بيگانگی سياسی و 
 ده است. تبيين بو

 پیشنهادات تحقیق
شود با توجه به اينكه تحقيقات انجام شده در رابطه با موضوع بيشتر كمی بوده است پيشنهاد می -

های كيفی نيز اين موضوع مورد بررسی قرار گيرد تا نتايج و اطالعات ضمن انجام فراتحليلی با روش
 تری حاصل شود.عميق
ای بين دو نسل انجام شود تا تفاوت نسل در اين زمينه ايسهتحقيقی با موضوع حاضر به صورت مق -

تواند عوامل مورد بررسی قرار گيرد. البته با تحليل شرايط اجتماعی، سياسی و اقتصادی. چنين بررسی می
 ريزان مشخص نمايد. تاثيرگذار در سطح كالن را برای برنامه

ی قرار داد و سپس در همان نمونه علل محتلف ای مورد بررستوان موضوعات بيگانگی را در نمونهمی -
سازد كه محقق هم تمامی ابعاد را به شكل كامل را ارزيابی نمود. اين نوع پژوهش اين امكان را فراهم می

 تری ارزيابی كند.بررسی نمايد و نگران تعداد سواالت پرسشنامه نباشد و هم علل را به صورت كامل
 كند.ها كمک میايی تحقيق و اطمينان از خلوص يافتهتكرار مطالعات به روايی و پاي-
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