بررسی بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن
(نمونه :جوانان شهر یاسوج)
دکتر سید احمد حسینی ،١دکتر نجمه وکیلی ،2علی حسن توفیقیان فر
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چکیده
بدون شک مهمترین قشر هر جامعه ای قشر جوان آن جامعه است و یکی از معضالت و مسائلی که سالمت
عمومی جوانان را به خطر می اندازد ،پدیده بیگانگی اجتماعی است .در این پژوهش سعی شده است میزان بیگانگی
اجتماعی و همچنین عوامل اجتماعی مؤ ثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان ،مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .جامعه
آماری این تحقیق شامل کل جوانان  02تا  02سالة شهر یاسوج است و تعداد  062نفر از جوانان  02تا 02سالة
این شهر براساس نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و با لحاظ کردن جنسیت ،انتخاب و با استفاده از ابزار
پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند .روش این پژوهش از لحاظ نوع ،پیمایشی و از لحاظ هدف ،کاربردی بوده و
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آ مار توصیفی ،آمار استنباطی(آزمون کندال تائو، b-آزمون کندال تائو ،c-یومان
ویتنی وکروسکال والیس) و تحلیل رگرسیون استفاده شده است .یافته های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای
مسقل ( اعتماد اجتماعی،گرایشات مذهبی جمعی ،میزان همنوایی اجتماعی و میزان رضایت از زندگی) و متغیر
وابسته یعنی بیگانگی اجتماعی رابطة معناداری وجود دارد و قویترین رابطه (همبستگی) ،مربوط به متغیر اعتماد
اجتماعی بوده است .یافته های تحقیق نشان دا د که بین جوانان زن و مرد و نیز جوانان مجرد ،متأهل ،مطلقه و
همسر فوتی در زمینة میزان بیگانگی اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.
کلید واژه گان :از خود بیگانگی ،بیگانگی اجتماعی ،جوان ،عوامل اجتماعی

تاریخ دریافت49/ 11 /2:

تاریخ پذیرش59/ 4/3 :

 .1دانشیار دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
 .0عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،رودهن ،ایران.
 .0کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،رودهن ،ایران.
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مقدمه
امروزه برخی از کشورهای جهان شاهد تحولی هستند که به نام توسعه ،موسوم شده است.
یکی از نتایج این تحول ،صنعتی شدن و دستیابی به سطح باالتری از معیارهای زندگی است.
تجربه های تاریخی نشان می دهد که بین توسعه اقتصادی -اجتماعی و نیروهای انسانی سالم و
کارآمد همبستگی مستقیمی وجود دارد .آلمان در اروپا ،ژاپن در آسیا وایاالت متحده در امریکا
نمونه هایی از قدرت های عظیم اقتصادی جهان هستند که مردم آنها دارای روحیة جدی در
فعالیت های اجتماعی  -اقتصادی می باشند و توانسته اند با این خصلت به جایگاه های بزرگی
دست یابند.
مهم ترین سرمایة هر جامعه ،نیروی انسانی آن جامعه است و در بین نیروهای انسانی،
نیروهای جوان یکی از قشرهای بسیار مهم تلقی می شود که می توانند مسیرهای پژوهش ،ارتقا
و پی شرفت یک کشور را به سرعت طی کنند و در صورتی که زمینه های پویایی و شادابی این
قشر مهم جامعه فراهم نشود ،می توانند فالکت و هالکت یک ملت یا جامعه را رقم بزنند .پس
اگر زمینه ها و بستر های الزم برای پویایی ،شادابی و خالقیت این قشر مهم نادیده گرفته شود
و پیوندهای الزم بین این قشر و اجتماع برقرار نشود ،به احتمال زیاد آنها را در برابر یک بیماری
و مسئله مهم اجتماعی به نام بیگانگی اجتماعی آسیب پذیر می کند.
کشور ایران یکی از کشورهای در حال توسعه می باشد و یکی از عناصر اصلی توسعه پایدار،
نیروی انسانی کارآمد به خصوص جوانان فعال ،پویا و شاداب می باشد .به خاطر آنکه تخصص و
فردگرایی خصلت ذاتی جوامع در حال توسعة امروزی است و احتمال بروز مسئلة بیگانگی
اجتماعی در آن به نسبت از جوامع سنتی بیشتر است و نیز به خاطر آنکه قشر جوان مهم ترین
قشر جامعه محسوب می شوند ،پرداختن به مسئله بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی
مرتبط با آن حیاتی به نظر می رسد که در این پژوهش سعی شده به این موضوع پرداخته شود
و راهکارهای الزم برای کاهش این چالش ارایه گردد.
بیان مسئله
اجتماعی شدن فرایندی است که افراد به کمک آن ارزش ها ،اعتقادات و معیارهای رفتاری
را که فرهنگشان از آنها انتظار دارد ،می آموزند و جامعه نیز یک کل منسجم و هماهنگ است
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که زیرمجموعه ها و زیرگروه های بسیاری را در دل خود جای داده است .اگر این زیرمجموعه
ها پیوند خود را با آن کل اصلی (جامعه ) قطع کنند و جامعه نیز نتواند فرایند اجتماعی نمودن
اف راد و زیرمجموعه های خود را به نحو مطلوب انجام دهد ،در چنین وضعیتی است که احساس
جدایی و بیگانگی بر فرد مستولی شده و او را به کنشی منفصالنه و ناسازگارانه در قبال اجتماع
سوق می دهد.
دوران مدرنیته و جامعة سرمایه داری همچنان که به جلو پیش می رود چالش های اساسی
را برای افراد جامعه به وجود می آورد .چالش هایی که ممکن است فرد را از جامعه دور کند و
در نهایت نوعی انزوا و تنهایی را برای فرد پدید آورد .از جمله چالشهای اساسی مدرنیته ،یأس
اجتماعی یا حالت بیقدرتی در برابر ساختارهای جامعه است یاس اجتماعی (بیقدرتی) در واقع
اولین مرحلة بیگانگی اجتماعی است و آن مرحله ای است که فرد خود را در برابر ساختارهای
سخت جامعه میبیند و این احساس به او دست میدهدکه توانایی رفتار در درون این ساختارها
را ندارد و قادر به تغییر آنها نیست .فرد در این مرحله است که از جامعه و از نظام مسلط بر آن
مایوس می شود و قدم به قدم به انتهای فرایند بیگانگی اجتماعی نزدیک می شود.
نظریه بیگانگی مارکس به عنوان یکی از بزرگترین نظریه پردازان بیگانگی با نظر وبر درباره
عقالیی و بوروکراتیزه شدن گریز -ناپذیر جهان انسانی ،همانندی های آشکاری دارد .آنها هر دو
بر این هم داستان بودند که شیوه های نوین سازماندهی ،کارایی و تولید سازمان را به گونة بی-
سابقهای افزایش داده اند و سطح تسلط انسان بر طبیعت را باال برده اند .همچنین هر دو اینها
براین بوده اند که جهان مبتنی بر کارایی عقالیی ،به غولی بدل شده است که آفرینندگانش را
به انسانیت زدایی تهدید می کند (کوزر.)013 :1034 ،
چالش و مسئلة بیگانگی از خود و بیگانگی از اجتماع در افراد تا آن اندازه دارای اهمیت
است که بسیاری از ناهنجاریها وکجرویهای اجتماعی از جمله خودکشی  ،اعتیاد به مواد مخدر
و ...با از خودبیگانگی و بیگانگی اجتماعی رابطه دارند (ستوده .)34 :1034 ،هنگامی که ارتباط
"من اجتماعی" فرد با محیط اجتماعی اش ضعیف می شود فرد نابهنجار میگردد .بیگانگی
زمانی پدید می آید که فرد برای رسیدن به اهداف فرهنگی جامعه ،دست به تالش می زند و راه
ها وشیوه هایی را برای رسیدن به اهداف خود بر می گزیند اما جامعه وسایل رسیدن به آن
هدف ها را در اختیارش قرار نمی دهد .در مواردی ممکن است فرد با حقه بازی و نیرنگ و ...به

02

فصلنامة پژوهش اجتماعی ،سال هشتم  ،شماره سی و یک ،تابستان ١331

اهدافش برسد اما کسی که حاضر به تقلب و نیرنگ نیست و از سویی دیگر نمیتواند به اهدافش
از طریق مشروع برسد ممکن است مشکل را نهایتاً در "خود" ببیند و دست به خودکشی زده یا
به مواد مخدر و  ...پناه ببرد.
طبق آنچه ذکر شد و با توجه اینکه بخش عظیمی از جمعیت شهر یاسوج را گروه جوانان
تشکیل می دهند و از آنجا که احساس بیگانگی اجتماعی در افراد (جوانان) می تواند پیامدهای
مختلف فردی ،اجتماعی ،روانی و ...داشته باشد ،بنابراین الزم است میزان و ابعاد بیگانگی
اجتماعی و همچنین عوامل اجتماعی مرتبط با آن به عنوان یک مسئله و معضل اجتماعی-
فرهنگی ،بررسی و پیگیری شود.
هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان بیگانگی اجتماعی جوانان و شناسایی عوامل مرتبط با
آن است .در راستای این هدف اصلی اهداف اختصاصی زیر نیز بررسی می شوند.
الف :شناسایی و تعیین رابطه بین پایگاه اجتماعی -اقتصادی جوانان و میزان بیگانگی اجتماعی
آنان.
ب :شناسایی و تعیین رابطه بین میزان اعتماد اجتماعی جوانان و میزان بیگانگی اجتماعی آنان.
پ :شناسایی و تعیین رابطه بین میزان گرایشات مذهبی جوانان و میزان بیگانگی اجتماعی آنان.
ت :شناسایی و تعیین رابطه بین میزان رضایت از زندگی جوانان و میزان بیگانگی اجتماعی آنان.
ث :شناسایی و تعیین رابطه بین میزان همنوایی اجتماعی جوانان و میزان بیگانگی اجتماعی
آنان.
ج :شناسایی و تعیین رابطه بین میزان تحصیالت جوانان جوانان و میزان بیگانگی اجتماعی آنان.
ح :شناخت تفاوت جوانان زن و مرد در خصوص میزان بیگانگی اجتماعی آنان.
خ :شناخت تفاوت جوانان مجرد ،متاهل ،مطلقه و همسر فوتی در خصوص میزان بیگانگی
اجتماعی آنان.
قسمت اصلی هر پژوهش ،مسئله آن پژوهش می باشد ،و این تحقیق بر آن است تا میزان
بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی موثر برآن را بسنجد ،لذا سؤال های اصلی و فرعی
پژوهش بدین قرارند:
سؤال های اصلی
-میزان بیگانگی اجتماعی جوانان شهر یاسوج چقدر می باشد؟
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 چه عوامل اجتماعی بر بیگانگی اجتماعی جوانان شهر یاسوج مؤثر می باشند؟سؤال های فرعی:
 آیا بین جوانان زن و مرد در زمینة میزان بیگانگی اجتماعی تفاوت وجود دارد؟ آیا بین جوانان مجرد ،متاهل ،مطلقه و همسر فوتی در زمینة میزان بیگانگی اجتماعی تفاوتوجود دارد؟
مبانی نظری
الف) نظریه های جامعه شناسی
از خودبیگانگی معادل (الیناسیون) به مفهوم انتقال مالکیت شیء یا چیزی منقول و غیر
منقول به طور رایگان می باشد والینه به کسی گویند که شعور خود را از دست داده است.
مصدر ) (Alienerدر التین ) (Alienareبوده و به معنی فروختن ،خیانت کردن ،انتقال دادن
و از دست دادن عواطف وتعقل است .الینه به مفهوم جن زدگی ،جنون و دیوزدگی یا دیوانسری
می باشد (دریابندری.)93 :1064 ،
دورکیم از کلمه آنومی مترادف با بیگانگی استفاد می کند و به نوعی حالت فکری اطالق
میشود که در آن به وسیله اختالالت اجتماعی ،فرد دچار نوعی سردرگمی در انتخاب هنجارها،
تبعیت از قواعد رفتاری و احساس فتور و پوچی می شود (کوزر .)121 :1034،هاری آلپرد
پژوهشگر دورکیمی چهار کارکرد عمدة دین را از نظر دورکیم به عنوان نیروهای انسجام بخش،
حیات بخش ،انضباط بخش و خوشبختی بخش طبقه بندی کرده است .آیین های مذهبی از
طریق تحمیل انضباط بر نفس و قدری خویشتن داری انسانها را برای زندگی اجتماعی آماده می
کنند .تشریفات مذهبی مردم را گردهم می آورند و به دنبال آن ،پیوندهای مشترکشان را
تصدیق بخشده و در نتیجه همبستگی اجتماعی را تحکیم می بخشند .اجرای مراسم مذهبی
میراث اجتماعی گروه را ابقا می کند و ارزشهای پایدار آن را به نسل های آینده انتقال می دهد.
سرانجام دین یک کارکرد خوشبختی بخش نیز دارد زیرا که با برانگیختن احساس خوشبختی
در مؤمنان و احساس اطمینان به حقانیت ضروری جهان با احساس ناکامی و فقدان ایمان در
آنها مقابله میکند .در وسیعترین سطح دین به عنوان یک نهاد اجتماعی ،به گرفتاری های
1

1-Alienation
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وجودی انسان معنای خاصی می بخشد زیرا فرد را به قلمرو فرافردی ارزش متعالی وابسته می
سازد (کوزر ،143 :1034،به نقل از محمد قنبری).
مارکس از اولین کسانی است که مفهوم از خود بیگانگی را مورد توجه مستقیم قرار داده و
همبسته های متعددی را برای ازخودبیگانگی عنوان کرده است .از جمله احساس تنفر ،احساس
ناتوانی و احساس پوچی .او عقیده داشت که پدیده هایی مانند مالکیت ،سرمایه ،دولت و کشور
توسط انسان ایجاد شده اند .انسان در مقابل بتهایی که خود خلق کرده است با فدا کردن خود
در راه آنها به حالت ازخود بیگانگی می رسد این از خودبیگانگی می تواند سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی هم باشد .وی علت پدید آمدن این بتها را سود جویی و ناامیدی و احساس عدم تامین
میداند و علت ازخودبیگانگی را ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ،غلبة تولیدات انسانی ،مالکیت
خصوصی و تقسیم کار ذکر کرده است .مارکس راه رهیدن از ازخودبیگانگی و رسیدن به خود
آگاهی واقعی را در ایجاد سیستم اقتصادی -سیاسی و روابط تولیدی جدیدی می داند که با
قطع نیروهای بیگانه ساز ،انسان را به زندگی و هستی هدایت سازد (محسنی.)13 :1066 ،
نظریه بیگانگی مارکس در واقع آمیخته ای است از آرای هگل ،فوئرباخ وهس .مارکس با
انتقاد از نظریه ی هگل وفوئر باخ کوشید بر مبنای جدلی(دیالکتیکی)به تبیین و تحلیل بیگانگی
بپردازد .آنچه از نظریه بیگانگی مارکس می توان استنتاج کرد مبین این واقعیت است که ،اوال:
بیگانگی زایده ی ساختار های اجتماعی و فرهنگی است و به واسطه ی مالکیت خصوصی و
تقسیم کار انسان قادر به تمتع و حظ از ماحصل کار و محصول فعالیت خود نیست و در نتیجه
نمی تواند نیروهای بالقوه ی خود را باز یابد وبشناسد و بنابراین چنین بیگانگی او را از مفهوم
واقعی انسانیت دور کرده و او را از خویشتن ،از انسان همنوع واز طبیعت بیگانه و منفک می
سازد .ثانیاً :بیگانگی امری خود ساخته یا خود انتخابی نیست بلکه امری تحمیلی وناخواسته
است .و از آن جایی که وجود درد مستلزم شناخت و درمان آن است ،بیگانگی آغازی بر آگاهی
و زمینه ساز تحولی بنیادی در استقرار روابط اجتماعی تولید جدیدی است( .همان).
مرتون نیز همانند دورکیم بیگانگی را مترادف با آنومی در نظر میگیرد و بر جنبههای
اجتماعی آن تاکید می کند به نظر مرتون بی هنجاری رفتاری منحرفانه است که در عین حال
مبین گسیختگی و عدم تجانس بین اهداف فرهنگی و وسایل نهادی شده جهت نیل بدان
اهداف است .اشاره به حالتی از رابطه فرد و جامعه دارد که در آن بین فرد و ساخت فرهنگی و
ارزشی حاکم تضاد وجود دارد .مرتون همه ی صور اختالفات رفتاری از قبیل انحراف ،نابهنجاری
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و بیگانگی را نه یک مسئله و آسیب روانی و نه یک مسئلة خاص بلکه به عنوان یک مسئلة
اجتماعی و برخاسته از ساخت اجتماعی در نظر میگیرد .به عقیده مرتون زمانیکه جامعه کامالً
بر فرد کنترل دارد وی احساس نوعی بی قدرتی خواهد کرد زمانی که هر دوی هدف و هنجار از
دید فرد پوچ است وی به نوعی احساس جدایی و انزوای اجتماعی خواهد داشت و زمانی که فرد
ارزشها و هنجارهای اجتماعی را نمیپذیرد دچار نوعی احساس بی هنجاری است .به نظر وی
هر سه جنبة بیگانگی یعنی احساس بی قدرتی بی هنجاری و انزوا مجموعاً و یا به صورت منفرد
در فرد میتواند تظاهر کند .ضمناً نکته ای که در این جا قابل یاداوری است این است که مرتون
بر نقش پایگاه اجتماعی-اقتصادی ،در بروز آنومی اجتماعی تأکید دارد و می گوید مسئله آنومی
نه مسئلة فردی بلکه مسئله ای ساختاری است و چون ساخت اجتماعی نمی تواند راه های
یکسانی را برای همة اعضای جامعه تدارک بیند و چون جامعه از نظر ساخت طبقاتی همگون
نیست .لذا در چنین وضعیتی طبقات محروم و غیرمرفه جامعه بیش از طبقات دیگر احتمال
دچار شدن به حالت آنومی و استفاده از وسائل غیر مشروع برای نیل به اهداف مدنظر را دارند.
از بحث مرتون می توان چنین استنباط کرد که در طبقات پایین اجتماع احتمال بروز بیگانگی
بیشتر است (کوزر ،020 :1034 ،به نقل از محمد قنبری).
به عقیدة زیمل جامعه صرفا تعدادی از افراد است که از طریق کنش متقابل با همدیگر
پیوند دارند از این رو جامعه را باید به عنوان آرایشی از اشکال روابط یا اشکال اجتماعی شده
مطالعه کرد .برای زیمل روابط اجتماعی مسلط درجوامع مدرن مبادله است .یکی از مهم ترین
شرایط مبا دله اعتماد است بدون اعتماد عمومی افراد نسبت به همدیگر و جامعه تجزیه می-
گردند .زیمل سنخهای اجتماعی را برای تکمیل صور اجتماعی مدنظرش ترسیم کرد .برای مثال
سنخ بیگانه فرد آواره ای نیست که امروز بیاید و فردا برود و هیچ گونه پایگاه ساختاری خاص
نداشته باشد .بلکه برعکس اوشخصی است که امروز می آید وفردا می ماند.
بیگانه عنصری از یک گروه است با این تفاوت که عضو کامل آن نیست ،او به خاطر این
تعلق ناقص به گروه می تواند با کمترین تعصب گروهی بااین گرایش برخورد کند وانگهی از آنجا
که یک بیگانه از سویی به گروه نزدیک و از سویی از آن دور است می توان به او اعتماد کرد
(کوزر.)019 :1030 ،
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به اعتقاد زیمل نوعی اکراه پنهان (عدم اعتماد اجتماعی) افزایش فرد گرایی ،فاصله ها و
کاهش ارتباطات جمعی را خلق می کند .اسلوب زندگی کالن شهری مستقیماً به منزلة اجتماع
زدایی است که در واقع یکی از اشکاالت اساسی اجتماعی شدن است (زیمل.)10 :1030 ،
علی شریعتی اولیناسیون را یک بیماری برای نوع بشر در قرن حاضر می داند .شریعتی این
بحث را اولین بار در ایران مطرح کرد و خودش معتقد است که اولین کسی است که آن را به
صورت یک بحث جامعه شناسی مطرح کرده است (رضائیان.)43 :1032 ،
ب) نظریه های روانشناسی و روانشناسی اجتماعی:
فروم بیش از هر روانشناس دیگری در تفسیر تحلیل و توسعة مفهوم ازخودبیگانگی
کوشیده است .فروم در کتاب جامعة سالم خود به تشریح و تحلیل "شخصیت اجتماعی بیمار
گونه" پرداخته است" (فروم.)113-113 :1011 ،
فروم یک روانشناس با گرایش مارکسیستی است که با روانشناختی کردن مفهوم
بیگانگی ،عمدتاً متوجه ازخودبیگانگی ،چگونگی انفصال ذهنی و فکری فرد از خویشتن خود
تحت تاثیر نیروهای بنیادی جامعه و تجارب زندگی اجتماعی است .تز اصلی فرم بر این اصل
استوار است که انسان در حالت طبیعی آ زادی را به خود قرین دارد ولی در به کار گیری این
آزادی برای شناخت و تصور مفهوم خود کامیاب نبوده است .به نظر فروم از آن جایی که فرد
همواره در ایفای نقشهای مقرره ،منافع ،مصالح و خواسته های دیگران را در نظر دارد تبدیل به
ساز گاری بیگانه از خود گردیده است (محسنی تبریزی.)111 :1032،
سیمن کوشیده است ضمن تعریف مفهومی از بیگانگی و مشخص نمودن سنخ شناسی
(تیپولوژی) بیگانگی ،صور و انواع تظاهرات رفتار بیمار گونه را که به نظر وی از رایج ترین صور
کاربردی مفهومی واژه در ادبیات جامعه شناسی و روان شناسی هستند ،نشان دهد:
الف -احساس بی قدرتی
عبارتست از احتمال یا انتظار متصور از سوی فرد در قبال بی تاثیری عمل خود وتصور این
باور که رفتار قادر به تحقق وتعیین نتایج مورد انتظار نبوده و وی را به هدفی که کنش او بر
اساس آن تجهیز گردیده است ،رهنمون نیست سیمن معتقد است که این مفهوم از بیگانگی
بیش از موارد دیگر ان در ادبیات معاصر به کار می رود.
ب -احساس بی معنایی یا احساس بی محتوایی
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این شکل از بیگانگی به نطر سیمن زمانی مشهود است که فرد در باور و عقیده دچار ابهام
و تردید است یعنی نمی تواند به چیزی اعتقاد داشته باشد .در تصمیمگیری ها عقیدة خود را با
استانداردهای موجود در جامعة خویش نمیتواند تطبیق دهد و به عبارتی وی در تخمین و
پیش بینی بالنفسه دقیق رفتار دیگران و نیز براورد نتایج و عواقب خود وکار خود با دشواری
روبروست.
ج -احساس نابهنجاری(بی هنجاری)
به عقیدة سیمن احساس بی هنجاری حالتی است که فرد احساس می کند که برای
رسیدن به هدفهای ارزنده ی خود نیاز به وسایل نامشروع دارد.
د -احساس انزوای اجتماعی
واقعیتی فکری است که فرد در آن عدم تعلق و وابستگی را با ارزشهای مرسوم جامعه
احساس می کند .احساس انزوای اجتماعی از نظر سیمن به مفهوم قابلیت سازگاری فرد با
زمینة اجتماعی خویش نیست بلکه میزان انفکاک فکری فرد از استاندارد های فرهنگی است.
ه -احساس تنفر یا نفرت از خویشتن
سیمن میزان و درجة هر رفتار را مبتنی بر پاداشهای مورد انتظار آتی می داند و همچون
مارکس اعتقاد دارد که پاداش منحصرا در خود عمل نهفته نیست بلکه نسبت به کار امری
خارجی است .به نظر او در دنیای صنعتی انسان در بسیاری از حرف و مشاغل در روابط تولیدی
خاصی قرار می گیرد .او کار می کند بدون آنکه به ارزش واقعی کار خود آگاه باشد و از نتایج
کار خود متمتع گردد .نتیجه ،زوال و از دست رفتن مفهوم واقعی کار و آغاز نفی خود و تولید
است در چنین وضعیتی فرد از شانس وخدمت الزم برای تولید وخلق محصولی که او را راضی و
خرسند سازد برخوردار نیست و به نوعی احساس انزجار از روابط اجتماعی تولیدی گرفتار است
(محسنی تبریزی)111-110 ،
و -خود غریبگی:
به معنای غربت از خویشتن است .فروم در کتاب جامعة سالم می نویسد" :منظور از از
خودبیگانگی شیوه ای تجربی است که طی ان شخص خود را بیگانه احساس می کند و می توان
گفت او نسبت به خود غریبه شده است( ".همان).
فردینبرگ در بررسی علل نارضاتی توجه خود را عمدتا معطوف به علل نارضایتی نسل
جوان می کند به نظر وی محیط اموزشی و شرایط تحصیلی فرد ،زندگی خانوادگی و ارتباطات
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فامیلی و نیز کسانی نظیر گروه همساالن که فرد با آنها در کنش متقابل به سرد می برد از علل
و عوامل بروز احساس بیگانگی در نسل جوان است .فردینبرگ در پژوهشهای تجربی خود در
باب علل بیگانگی نسل جوان براین فرض کل تأکید دارد که فرد نارضایتی خود را به صورت
جداگانه و ناسازگارانه در قبال ارزشها هنجارها و ضوابط اجتماعی نهادینه شده بروز میدهد و
در مقابل آ ن ژست دفاعی همراه با احساس نفرت ،بدبینی ،انفعال و بیتفاوتی میگیرد .از عوامل
دیگریکه فردینبرگ ضمن پژوهشهای تجربی خود در بروز بیگانگی و احساس نارضایتی
دخیل می داند ،سرکوب شدن مفهوم فردیت و هتک شخصیت فردی مشغلة فکری به ویژه سر
و کار مفرط با مفاهیم تجریدی و انتزاعی و نیز غلبة ارزشها و احساسات گروه بر ارزشها و
عواطف فرد هستند (فردینبرگ.)116 :1430 ،
کنیستون که پژوهش هایش بر دانشجویان بیگانه در هاروارد در سه دهة  62و 32و32
متمرکز است ،با طرح مفهوم غیرمتعهد ،1بدبین و مظنون 0میکوشد بحران هویت و خودباختگی
نسل جوان را به ستیزهای اودیپی میان آنان و والدین نسبت دهد .توصیف کنیستون از
دانشجویان بیگانه از خویش متمضن این حقیقت است که بیگانگی روانی در شکل بحران
هویت 0تجلی می یابد و آن نتیجه ای از کامیابی غم انگیز در ستیز اودیپی با پدر وسر در گمی
و ناکامی در هویت یابی با والدین است (محسنی تبریزی.)162 :1032:
اریکسون ضمن اشاره به نقش محیط های آموزشی و تربیتی ،ایجاد سردرگمی و بحران
هویت ،ناهمسویی ،تضاد بارز میان ارزشهای تبلیغ شده هدف های فرهنگی و انتظارات اجتماعی
از یک سو و وسایل راه ها و شیوه های اتخاذ شده و عرضه شدة جامعه را از دیگر سو مورد
تحقیق و تأکید قرار می دهد .به نظر اریکسون سر در گمی ،ابهام و بحران خودشناسی از آنجا
ناشی می شود که فرد در جامعه جدید از طریق نظام تربیتی نظیر خانواده و مدرسه از یک سو
ارزش هایی چون عدالت ،استقالل ،اراده ،آزادی و برابری و نظایر آن را می آموزد و از سوی دیگر
به محض ابراز کوچکترین آزادی عمل ،عدالت خواهی ،ارادة فردی ،تکروی و استقالل رأی توبیخ
1
و تنبیه می شود (محسنی تبریزی)160 :1032،
فرضیه های تحقیق
فرضیه های اصلی
- 1بین میزان اعتماد اجتماعی جوانان و میزان بیگانگی اجتماعی آنها رابطه وجود دارد.
3. iddetitycisis

2. Pessimist

1. uncommitted
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- 0بین پایگاه اقتصادی  -اجتماعی جوانان و میزان بیگانگی اجتماعی آنها رابطه وجود دارد.
- 0بین میزان رضایت از زندگی جوانان و میزان بیگانگی اجتماعی آنها رابطه وجود دارد
- 9بین میزان گرایشات جمعی مذهبی جوانان و میزان بیگانگی اجتماعی آنها رابطه وجود
دارد.
- 1بین میزان همنوایی وسازگاری جوانان و میزان بیگانگی اجتماعی آنها رابطه وجود دارد.
- 6بین میزان تحصیالت جوانان و میزان بیگانگی اجتماعی آنها رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی
- 3بین جوانان متاهل ،مجرد  ،مطلقه وهمسر فوت شده درزمینه ی میزان بیگانگی
اجتماعی تفاوت وجود دارد.
- 3بین زنان ومردان جوان در زمینه ی میزان بیگانگی اجتماعی تفاوت وجود دارد.
روش شناسی
در علوم اجتماعی روشهای متفاوتی برای تحقیقات علمی وجود دارد (مثل تحقیقات
آزمایشی-مشاهدة مشارکتی و ، )...که هر محقق با توجه به موضوع مورد بررسی و شرایطی که
در آن قرار دارد ،یک یا چند شیوه را برای بررسی موضوع مورد مطالعه انتخاب می کند .در
پژوهش حاضر با توجه به موضوع مورد بررسی و نیز ویژگی جامعة آماری ،روش پژوهش ،روش
پیمایشی است .روش پیمایشی که عام ترین روش در تحقیقات اجتماعی به شمار می آید روشی
برای گرداوری داده ها است که در آن از گروه های معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی
پرسش مشخص پاسخ دهند .این پرسش ها مجموعة اطالعات تحقیق را شکل می دهند (بیکر،
.)146 :1033
جامعة پژوهش به مجموعه ای از اشخاص ،اشیاء ،گیاهان ،مکان ها ،رویدادها و به طور کلی
اموری اطالق می شود که در یک یا چند صفت یا ویژگی مشترک باشند (میرزایی:1033 ،
 .)132جامعة آماری در این تحقیق عبارتست از کلیة جوانان  02تا  02سالة شهر یاسوج اعم از
مرد و زن که تعدادشان 03014نفر بوده و شامل  10320مرد و  11916زن می باشند( .این
آمار از مرکز بهداشت شهید دامیده شهر یاسوج به دست پژوهشگر رسیده است).
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نمونة پژوهش ،از آنجا که تعداد جامعه پژوهش 03014 ،نفر بوده و جامعه نیز ناهمگون می
باشد از نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم برای به دست آوردن حجم نمونه استفاده شده
است که در ابتدا طبق فرمول یامانی ،حجم (اندازه) نمونه را به دست آورده ،سپس با استفاده از
فاصلة نمونه سهمیه هر محله را به تناسب جمعیت و جنس به دست آوردیم که اندازه (حجم)
نمونه ،با استفاده از فرمول یامانی 049نفر به دست آمد و برای سهولت کار و جبران پرسشنامه
های بی پاسخ یا نامطلوب 922 ،نفر در نظر گرفته شد که تجزیه و تحلیل نهایی داده ها بر روی
 062پرسشنامه که شامل 132زن و 142مرد است ،صورت گرفته است( .به علت عدم وضوح در
جوابگویی و یا عدم پاسخ گویی بعضی از پرسشنامه ها)
: n=N/(1+N〖(e)〗^2 n=28259/(1+28259〖(0.05)〗^2 )=394
فرمول یامانی
ابزار پژوهش
واحد تحلیل در این پژوهش فرد (جوان) می باشد که شامل یکی از جنس های مرد یا زن
می باشد و از لحاظ سنی بین  02تا 02سال می باشد .ابزار پزوهش اصلی در این تحیقیق
پرسشنامه بوده که از مصاحبه نیز به عنوان ابزار فرعی تحقیق سود جسته شده است.
آزمون برازش داده ها
ازمون برازش داده ها و تعیین میزان اعتماد (پایایی) و اعتبار (روایی) در تحقیقات اجتماعی
و اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اندازه گیری مطلوب ،آن است که نتایج حاصل
از آن اوالً دقیق و صحیح باشد یعنی بیانگر تفاوت های حقیقی در واقعیت یا پدیدة مورد اندازه
گیری باشد و ثانیاً مبین همان صفت یا صفاتی باشد که مورد نظر محقق بوده است و درست در
پی همان چیزی باشد که در تعریف مساله آمده است .
اعتماد (پایایی)
در این قسمت سعی کرده ایم مشخص شود که نتایج حاصل از اندازه گیری توسط یک ابزار
مشخص ،قابل اعتماد است یا خیر ،یعنی ابزار اندازه گیری ما با چه دقت یا صحتی موضوع مورد
بررسی را قابل اندازه گیری کرده است و اگر اندازه کیری مربوطه توسط محقق دیگری و طی
همان شرایط تکرار شود آیا همان نتایج قبلی به دست میاید یا خیر؟
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در تحقیقات اجتماعی محقق به کمک یک سری از روش ها حدود اعتماد (پایایی) ابزارهای
اندازه گیری را مشخص میکند (کالنتری .)30 :1033 ،مهمترین این روشها عبارت از  .1روش
باز آمایی .0روش موازی یا آزمون همتا  .0روش دو نیمه کردن  .9روش ضریب ثبات  .1روش
کودر ریچارسون  -6روش آلفای کرونباخ.
به این خاطر که روش آلفای کرونباخ از عمومیت بیشتری برخوردار است ،در این تحقیق از
این روش سود جسته ایم.
مقدار آلفای بهدست آمده متغیر بیگانگی اجتماعی  ،2/30اعتماد اجتماعی  ،2/31گرایشات
مذهبی جمعی ،2/30پایگاه اجتماعی -اقتصادی ،2/32همنوایی  ،2/31احساس ستیز با جامعه
 ،2/32و میزان رضایت از زندگی  2/31محاسبه شده است.
اعتبار (روایی)
اعتبار محتوا روشی برای سنجش میزان اعتبار اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری
می باشد که معموال توسط افراد متخصص درباره ی موضوع مورد مطالعه انجام می شود از این
رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران ومتخصصان بستگی دارد .که در این پژوهش نیز ابزار اندازه
گیری (پرسش نامه)توسط صاحب نظران ومتخصصان فن ارزیابی وایرادات آن برطرف وابزار
مورد نظر نهایی شده است.
شیوة تجزیه و تحلیل داده ها :برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار  spssورژن شانزده
استفاده شده است که برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده
شد .آمار توصیفی این تحقیق شامل جدول های فراوانی ،نمودارها و شاخص های مرکزی وآمار
استنباطی شامل آزمونهای کندال تائو، b-کندال تاتو c-و آزمونهای یومان ویتنی وکروسکال
والیس و تحلیل رگرسیون می باشد.
یافته ها
جدول شمارة  :١آزمون همبستگی بین میزان اعتماد اجتماعی و بیگانگی اجتماعی

باال

بیگانگی اجتماعی

متوسط

پایین

مجموع

اعتماد اجتماعی
پایین

01

02

00

33
01/36
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متوسط

03

باال

10

مجموع

31

missing=0
Kendall’s tau b= -0/483

sig=0/000

194
31
96
91/9
100
33
09
06/4
062 131
122
122/2
Observation case=360

طبق اطالعات به دست آمده از جدول شمارة  1میبینیم که مقدار همبستگی به دست
آمده با استفاده از نرمافزار به میزان  -2/930رابطة بین میزان اعتماد اجتماعی و میزان بیگانگی
اجتماعی را تایید میکند .همچنین همبستگی محاسبه شده در سطح  2/21معنی دار می باشد
(به خاطر آنکه . )Sig=0/000
جدول شمارة  :2آزمون همبستگی بین پایگاه اجتماعی و بیگانگی اجتماعی

پایگاه اجتماعی باال

متوسط

پایین

مجموع

بیگانگی اجتماعی
پایین

09

06

متوسط

14

64

باال

01

13

مجموع

63

110

missing=0
Kendall’s tau b= 0/038

sig=0/453

33
03
01/3
194
61
91/9
100
11
06/4
062
192
122/2
Observation case=360
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طبق اطالعات به دست آمده از جدول شمارة  0می بینیم که مقدار همبستگی حاصله با
استفاده از نرم افزار به میزان  2/203و همچنین سطح معنی داری به دست آمده یعنی 2/910
(که از  2/21بزرگتر است) ،رابطة بین میزان اعتماد اجتماعی و میزان بیگانگی اجتماعی را رد
میکند .بنابراین به احتمال  41درصد بین این دو متغیر رابطة معناداری وجود ندارد و فرض
صفر پذیرفته می شود.

جدول شمارة  :3آزمون همبستگی بین میزان رضایت از زندگی و بیگانگی اجتماعی

متوسط

پایین

مجموع

پایین

11

03

01

متوسط

62

13

01

33
01/3
194
91/9

باال

61

96

00

100
06/4

مجموع

192

100

33

062
122/2

بیگانگی اجتماعی

missing=0

رضایت از زندگی باال

Observation case=360
sig=0/000
Kendall’s tau b= -0/226

طبق اطالعات به دست آمده از جدول شمارة  0می بینیم که مقدار همبستگی به دست
آمده با استفاده از نرمافزار به میزان  -2/006رابطة بین میزان رضایت از زندگی و میزان
بیگانگی اجتماعی را تایید می کند .همچنین همبستگی محاسبه شده در سطح  2/21معنی دار
است( .درجه معنی داری برابر صفراست).
جدول شمارة  :8آزمون همبستگی بین میزان گرایشات مذهبی جمعی و بیگانگی اجتماعی

بیگانگی اجتماعی

گرایشات مذهبی

باال

متوسط

پایین

مجموع

38
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پایین

01

00

09

33
01/3

متوسط

62

13

01

باال

64

10

10

194
91/9
100
06/4

مجموع

112

100

33

062
122/2

Observation case=360

sig=0/000

missing=0
Kendall’s tau b= -0/37
طبق اطالعات به دست آمده از جدول شمارة  9می بینیم که مقدار همبستتگی بته دستت
آمده با استفاده از نرم افزار به میزان  -2/006رابطة بین میزان گرایشات مذهبی جمعی و میزان
بیگانگی اجتماعی را تایید می کند .همچنین همبستگی محاسبه شده در سطح  2/21معنی دار
می باشد (به خاطر آنکه )Sig=0/000بنابراین فرضیة صفر رد می شود و با احتمال  2/44متی
توان گفت که بین میزان گرایشات مذهبی جمعی و میزان بیگانگی اجتمتاعی رابطته معنتی دار
وجود دارد.
جدول شمارة  :1آزمون همبستگی بین میزان همنوایی اجتماعی و بیگانگی اجتماعی

همنوایی باال

متوسط

پایین

مجموع

بیگانگی اجتماعی
پایین

00

متوسط

11

باال

10

مجموع

101

sig=0/02 missing=0
Kendalll’s tau b= -0/10

33
03
13
01/3
194
12
99
91/9
100
03
90
06/4
062
101
129
122/2
Observation case=360
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طبق اطالعات به دست آمده از جدول شمارة  1می بینیم که مقدار همبستگی به دست
آمده با استفاده از نرمافزار به میزان  -2/12رابطة بین میزان همنوایی اجتماعی و میزان بیگانگی
اجتماعی را تأیید می کند .همچنین همبستگی محاسبه شده در سطح  2/21معنیدار می باشد
(به خاطر آنکه. ) Sig=0/02

جدول شمار :8آزمون همبستگی بین میزان تحصیالت و بیگانگی اجتماعی
تحصیالت
بیگانگی
اجتماعی

بیسواد

ابتدایی

راهنمایی

دیپلم

فوق
دیپلم

لیسانس

فوق
لیسانس

دکترا

مجموع

پایین

3

0

1

3

13

14

16

6

33

متوسط

1

11

10

09

03

99

02

2

194

باال

1

6

1

04

01

11

19

0

100

مجموع

12

02

13

31

64

119

12

3

062

missing=0
Kendall’s tau c= 0/02

sig=0/64

Observation case=360

طبق اطالعات به دست آمده از جدول شمارة  6می بینیم که مقدار همبستگی حاصله با
استفاده از نرم افزار به میزان  2/20و همچنین سطح معنی داری به دست آمده یعنی ( 2/69که
از  2/21بزرگتر است) ،وجود رابطه بین میزان تحصیالت جوانان و میزان بیگانگی اجتماعی را
رد میکند .بنابراین به احتمال  44درصد بین این دو متغیر رابطة معناداری وجود ندارد و فرض
صفر پذیرفته می شود.
جدول شمارة :8آزمون مقایسه بیگانگی اجتماعی جوانان مجرد ،متاهل ،مطللقه و همسر فوت شده

بیگانگی اجتماعی

38
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02/169
0
2/222

کای اسکوئر
درجه ی آزادی
سطح معنی داری

در جدول شماره  3مالحظه می شود با  44درصد می توان اطمینان کرد که بین جوانان
مجرد ،متاهل ،مطلقه و همسر فوتی های مورد مطالعه در زمینة میزان بیگانگی اجتماعی تفاوت
معناداری وجود دارد .بنابراین فرضیه ی یک تأیید می شود.
Sig=0/000
df=3
chi-squre=20/164
جدول شمارة  :0آزمون مقایسه بیگانگی اجتماعی زنان و مردان جوان

بیگانگی اجتماعی
12996/222
09431/222
-6/0
2/222

یومان  -ویتنی
ویلکاکسون
Z
سطح معنی داری

در جدول شمارة  3مالحظه می شود با  44درصد می توان اطمینان کرد که بین جوانان
زن و مرد مورد مطالعه در زمینة میزان بیگانگی اجتماعی تفاوت معناداری باهم دارند .بنابراین
فرضیة یک تایید می شود.
Sig=0/000
z=-6/2
نتیجه گیری
یافته های حاصل از تحلیل تک متغیره بدین صورت بود که :از مجموع  062نفر از
پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق به ترتیب  01/3درصد دارای بیگانگی اجتماعی پایین
 91/9دارای بیگانگی اجتماعی متوسط و 06/4درصد دارای بیگانگی اجتماعی باال بوده اند .از
همین  062نفر به ترتیب  09/0درصد دارای ازخودبیگانگی (بیگانگی فردی) پایین 91/3 ،درصد
دارای ازخودبیگانگی (بیگانگی فردی) متوسط و  09/0درصد دارای از خودبیگانگی (بیگانگی
فردی) باال بوده اند.
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نتایج تجربی فرضیه های تحقیق در گام اول:
در رابطه با تأ ثیر متغیرهای مستقل تحقیق برمتغیر بیگانگی اجتماعی نکات زیر برای ما روشن
می گردد:
 بین دو متغیر اعتماد اجتماعی و بیگانگی اجتماعی جوانان رابطة معنیدار و معکوسی وجوددارد .این امر بیانگر این است که هر چه میزان اعتماد اجتماعی جوانان در جامعه پایین
باشد میزان بیگانگی اجتماعی در آنها افزایش می یابد که این متغیر (اعتماد اجتماعی) در
دیگر تحقیقات انجام شده لحاظ نشده است.
 بین دو متغیر گرایشات مذهبی جمعی و بیگانگی اجتماعی جوانان رابطة معنیدار ومعکوسی وجود دارد .این امر بیانگر این است که هر چه میزان گرایشات مذهبی جوانان در
جامعه پایین باشد میزان بیگانگی اجتماعی در آنها افزایش می یابد که این نتیجه موافق
نتیجة تحقیق قصابی است
 بین دو متغیر رضایت از زندگی و بیگانگی اجتماعی جوانان رابطة معنیدار و معکوسیوجود دارد .این امر بیانگر این است که هرچه میزان رضایت از زندگی جوانان در جامعه
پایین باشد میزان بیگانگی اجتماعی در آنها افزایش می یابد.
 بین دو متغیر همنوایی اجتماعی و بیگانگی اجتماعی جوانان رابطة معنیدار و معکوسیوجود دارد .این امر بیانگر این ا ست که هر چه میزان همنوایی اجتماعی جوانان در جامعه
پایین باشد میزان بیگانگی اجتماعی در آنها افزایش می یابد.
 بین زنان و مردان مورد بررسی این تحقیق در زمینة بیگانگی اجتماعی تفاوت معنی داریوجود دارد و میزان بیگانگی در مردان مورد مطالعه بیشتر از زنان بوده است که جای بحث
دارد
 بین جوانان مجرد ،متأهل ،مطلقه و همسر فوتیها در زمینة میزان بیگانگی اجتماعی آنهاتفاوت وجود دارد که این میزان در همسر فوت شدهها بیشتراز سایرین است و باید تدبیری
در این زمینه اندیشیده شود .واین نتیجه مخالف نتیجة ابراهیمی مقدمیان است.
 بین دو متغیر پایگاه اجتماعی -اقتصادی و میزان بیگانگی اجتماعی جوانان رابطة معناداریوجود ندارد .این واقعیت مخالف نتیجة توماس دورانت و کریستین الوی است.
 بین دو متغیر میزان تحصیالت جوانان و میزان بیگانگی اجتماعی آنها رابطة معنیداریوجود ندارد .این نتیجه موافق نتیجة ابراهیمی مقدمیان است.
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نتایج تجربی فرضیه های تحقیق در گام دوم:
در مدل نهایی رگرسیونی چند متغیری بیگانگی اجتماعی جوانان از میان نه متغیر وارد
شده در معادله شش متغیر اعتماد اجتماعی ،همنوایی اجتماعی ،گرایشات مذهبی ،رضایت از
زندگی ،جنس و وضعیت تاهل تأثیر معناداری را بربیگانگی اجتماعی جوانان داشتند و حدود
 92درصد (ضریب تعیین تعدیل شده) از تغییرات بیگانگی اجتماعی را تبیین کرده اند .به طور
کلی یافته های حاصل از تحلیل رگرسیونی نتایج زیر را برای ما روشن می سازد:
- 1اعتماد اجتماعی به میزان  -2/91بربیگانگی اجتماعی جوانان تأثیر دارد واین مطلب
گویای این است که به ازای هر واحد افزایش در میزان اعتماد اجتماعی  2/91از میزان
بیگانگی اجتماعی کاسته می شود.
 - 0گرایشات مذهبی جمعی به میزان  -2/02بربیگانگی اجتماعی جوانان تأثیر دارد واین
مطلب گویای این است که به ازای هر واحد افزایش در میزان گرایشات مذهبی جمعی
 2/02از میزان بیگانگی اجتماعی کاسته می شود.
- 0همنوایی اجتماعی به میزان -2/00بر بیگانگی اجتماعی جوانان تأثیر دارد واین مطلب
گویای این است که به ازای هر واحد افزایش در میزان همنوایی اجتماعی  2/00از میزان
بیگانگی اجتماعی کاسته می شود.
 - 9رضایت از زندگی به میزان -2/11بربیگانگی اجتماعی جوانان تأثیر دارد واین مطلب
گویای این است که به ازای هر واحد افزایش در میزان رضایت از زندگی 2/11از میزان
بیگانگی اجتماعی کاسته می شود.
ارایه پیشنهادها
نتیجة تحوالت جمعیتی چند دهة اخیر در ایران ،افزایش حجم ساختار جمعیتی جوان
بوده است .نتایج پژوهش حاضر در قشر جوان  02تا  02ساله نشان دهندة آن است که در
جامعه تحت بررسی ،میزان بیگانگی اجتماعی بالنسبه باالست .از آنجا که نسل جوان با توجه به
شرایط و موقعیتهای خاص جسمی ،جنسی ،روحی ،اجتماعی و ...احتمال بیشتری برای گرفتار
شدن در تلة این معضل اجتماعی دارند ،و نیز طبق نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر (بر
اساس میزان همبستگی متغیرهای مستقل و متغیر وابسته) ،مواردی به عنوان راهکارهای
کاهش میزان بیگانگی اجتماعی جوانان ارایه می گردد.
افزایش اعتماد اجتماعی در جوانان:
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همانگونه ک ه یافته های تحقیق نیز نشان داده است ،افزایش اعتماد اجتماعی جوانان بر
کاهش میزان بیگانگی آنان تأثیرگذار بوده است .برای تقویت میزان اعتماد اجتماعی در جوانان
الزم است که افراد جامعه و متولیان امور جوانان ،به شرکت دادن جوانان در کارهای جمعی در
قالب گروه ها و ت شکل های داوطلبانه و غیرداوطلبانه در سایه اطمینان به آنان پرداخته و زمینه
هایی که شبکه ی ارتباطی بین جوانان وجامعه را به صورت سالم برقرار می کند ،فراهم کنند تا
بده و بستانهای عاطفی میان جوانان وسایر اعضای جامعه صورت گیرد و از این طریق روحیة
همبستگی اجتماعی و اعتماد جوانان در جامعه افزایش یابد .این چیزی است که جامعة امروزی
ما با توجه به تغییراتی (همچون افزایش جمعیت ،دگرگونی زندگی شهری ،تحوالت اقتصادی
اجتماعی و سیاسی و )...که سال های اخیر در آن به وجود آمده است ،به آن نیازمند است.
افزایش گرایشات مذهبی جوانان:
همان طور که دیدیم رفتارهای جمعی مذهبی از متغیرهای تأثیرگذار در اعتماد اجتماعی
بوده است .فقدان ایمان و گرایشات مذهبی آن قدر مهم بوده است که پروفسور "کارل گوستاو
یونگ" استاد کرسی روان شناسی می گوید" :بیماری قرن ما "بیماری مذهبی" است که در اثر
تکنولوژی و جمود تعالیم وکوته نظری و تعصب ،بشر قرن بیست و یکم المذهب شده است و
سرگشته در جستجوی روح خود است وتا مذهبی نیابد آرامش و آسایش ندارد .بی مذهبی
بدون شک پوچی و بی معنایی زندگی را سبب می شود و داشتن مذهب به زندگی اجتماعی
انسان معنا و مفهوم خاصی را می بخشد .آن کس که با شهامت در راه خودشناسی گام گذاشت
به خداشناسی میرسد و در مرحله ی آخر به تکامل نفس وفردیت خود واصل می شود.
نگارندگان مقاله را اعتقاد بر این است که به دلیل شرایط خاص (اجتماعی ،روحی و)...
جوانان ،جامعة امروزی نیاز دارد جهت رسیدن به ثبات کامل گرایشات جمعی مذهبی در آنان،
متوسل به زبان هنر و اصل فرهنگ سازی شود و ضروری است که متولیان مذهبی ،فرهنگی و
هنری جامعه در این باره به وسیلة این راهکار پیگیر جریان باشند .چرا که در غیر این صورت
جوانان احساس خواهند کرد خیلی از برخوردهای نادرست زایدة قوانین مذهبی و فرهنگی
جا معه است و به همین جهت فرار از مذهب را در هر شرایطی امری مهم و حیاتی تلقی می
کنند.
باید یقین داشته باشیم که با برخورد نادرست و بی احترامی به نسل جوان ،نمی توان
مشکالت را حل کرد و حتی در برخی موارد ،به عمق معضالت جامعه نیز می افزاید .فراموش
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نکنیم که نسل جوا ن ،نسل حساس و زودرنجی است و این نسل نه تنها برخورد نادرست را نمی
پذیرد بلکه همیشه منتقد مسائل جامعه است و خواهان اثبات مسائل براساس حقیقت است.
اینک زبان خشونت در قرن  01رو به افول است وخشونت تنها در موارد بسیار نادری که فردی
بخواهد قوانین اجتماعی را عمداً و کراراً زیر پا بگذارد و باعث اخالل در نظم و آسایش افراد
دیگر جامعه شود اجرا می شود ،به شرطی که کرامت انسانی برای فرد ناهنجار که در هر درجه
ای باشد حفظ شود  .حفظ واجرای قانون مهم است ،لکن آنچه مد نظر است :قانون را درست
اجرا کنیم و مسائل حیاتی را در اولوبت قرار دهیم نه مسائل جزیی را.
در خصوص افزایش میزان تمایالت مذهبی جوانان ،مسئوالن امور دینی و مذهبی باید چند
استراتژی را مدنظر داشته باشند:
 شفاف نمودن و تفسیر روشن مفاهیم دینی و معارف مذهبی و اسالمی با توجه به مقتضیاتزمان وجامعه.
 تأکید بر مشترکات و برجسته نمودن مفاهیم اساسی دین و زدودن خرافات (نمونة آنگسترش عرفان های نوظهور و )...با زبانی که متناسب با حال و هوای نسل جوان باشد.
 شفاف نمودن و باز بینی برخی از مسائل و رفتارهای اجتماعی ای که در هاله ای از ابهام استمانند نگرش به هنر ،آرمانها  ،ارزش ها و...
 اجرای شیوه های درست امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و عدم اعمال سلیقه هایشخصی دراین امر مهم.
بقیة پیشنهادات طبق نتایج به دست آمده از پژوهش بدین قرارند:
 ارتقا سطح آگاهی افراد جامعه باالخص نسل جوان در خصوص مفهوم بیگانگی و انواعآن و عواقب ناشی از آن از طریق رسانه های جمعی ای که جوانان به صورت دیداری
یا شنیداری و ...با آنها در ارتباطند.
 ایجاد و تقویت حس مثبت اندیشی و مشارکت اجتماعی جوانان در قالب برگزاریکالسها و دوره های آموزشی توسط روانشناسان اجتماعی و روانکاوان برای کلیه ی
افراد جامعه ،باالخص خانواده ها و جوانانی که با بحران هویت و از هم گسیختگی
اجتماعی مواجه اند .این استراتژی رضایت از زندگی را در جوانان موجب می شود که
یکی از متغیرهای دخیل در کاهش بیگانگی اجتماعی است.
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 آموزش مهارتهای جامعه پذیری ،فنون ارتباطات جمعی و مدیریت اضطراب ،ناتوانی،یاس و ...جوانان ،در قالب برگزاری همایش ها و کالس های خاص توسط سازمان ملی
ورزش  -جوانان.
 فراهم ساختن بسترهای الزم برای رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان که پتانسیلعظیم نیرووی انسانی را شکل میدهند  .این عمل به نوعی اعتماد اجتماعی و به تبع
آن پیوند اجتماعی آنان را به همراه دارد.
 در نظر گرفتن برنامه ها و احداث اماکن ویژه ،متناسب با حال و هوای جوانان که بسترساز توسعة سرمایة اجتماعی و تبادل فکری آنان است و همنوایی اجتماعی را در آنان
موجب می شود.
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Abstract:
Undoubtedly the most important part of a society is the young people of that
society and one of intricate questions and problems which endanger the general
health of young people is social alienation. in this research, we attempt to
analyze the degree of social alienation and also the social factors which affect on
social alienation of young people. the statistical society of this research includes
twenty up to thirty year- old young people of of yasuj city . 360 young people
about twenty up to thirty years- old were selected based on sex and stratified
sampling and were examind through question- nire . this is a quantitative
research in respect of sort and an appliable one in respect of purpose . descriptive
statistics , inferential statistics ,kendalls tau- b test kendall s tau c test mann
whitney and kruskal wallis test were used for analyzing data the finding of the
research showed that there is a correlation between independent variables (social
confidence- public religions tendency- the degree of social congruence and the
degree of life satisfaction )and dependante variable i.e social alienation and the
strongest correlation is related to social confidence . also it was observed that
there is much difference in the degree of social alienation between young women
and men between single and married young people and between divorced people
and ones husband/wife were died.
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