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بررسي جامعه شناختي عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر بر از خود بيگانگي اجتماعي شهرنشينان شهر گيوي
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چکیده

ازخود بیگانگی از مسائل ساختاری در جامعه است .که تک تک افراد را با خود درگیر می سازد .افراد ازخود بیگانه دچار
بیماری های روحی و روانی هستندکه یا به وسیله جامعه طرد شده اند یا جامعه هنجارهایش را از دست داده و انسان را به پوچ
گرایی و انزوا نشینی سوق داده و به طور کلی انسانی منفعل به بار آورده است .در این نوشتار در پی بررسی بعد اجتماعی از
خودبیگانگی و عواملی که بر آن تأثیر می گذارند بودیم.
روش به کار گرفته شده در این تحقیق ،روش پیمایشی است که با توجه به ابزار پرسشنامه محقق ساخته ،داده ها و اطالعات
گردآوری شده اند .جامعه آماری ،شهر نشینان شهر گیوی و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  033نفر تعیین گردید و
با شیوه نمونه گیری طبقه ای با حجم نا متناسب  ،نمونه ها انتخاب شدند .تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات بوسیله آماره های
پارامتریک «پیرسون و تی تست مستقل» صورت گرفته است.
یافته ها نشان می دهد بین متغییرهای محل سکونت ،سن ،دینداری و رسانه ها و ازخودبیگانگی اجتماعی رابطه معنی داری
وجود ندارد .در حالی که بین خرافات اجتماعی ،جنسیت و پایگاه اقتصادی-اجتماعی و ازخودبیگانگی اجتماعی رابطه معنی
داری وجود دارد.
کلید واژه ها :از خودبیگانگی اجتماعی ،خرافات اجتماعی ،دینداری ،رسانه ها ،شهرگیوی.
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شهر گیوی در جنوب استان اردبیل واقع است این شهر از دو منطقه ( گیوی سفلی و گیوی علیا) تشکیل شده شهروندان تر ک زبان و مسلمان و شیعه هستند .جمعیت این شهر
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مقدمه و طرح مسأله

مسئله امروزی انسان دور شدن از خود حقیقی است که در جامعه شناسی با مفهوم از خود بیگانگی 4مطرح می شود .از
خود بیگانگی نمایشی از بیگانگی انسان نسبت به خود و دور شدن از مقام و جایگاه خویشتن است و زمانی رخ می دهد
که ساختار اجتماعی یا محیط ایجاد شده توسط انسان ،خود او را در سیطره می گیرد که در نهایت انسان را مبدل به
عروسک های خیمه شب بازی می کند.
از خود بیگانگی در جامعه شناسی به معنای تجربه ای ا ست خاص که موجب می شود شخص خود را همچون بیگانه
احساس کند و یا آنکه در « من » اعضا و اجزای شخصیت وی تجزی حاصل شده و کل شخصیت از معنی بیفتد ،این
بیگانگی به دو صورت تجلی می شود :بیگانگی با محیط(" 5الف) هر نهضت یا قیامی که ارزشهای مسلط محیط را
نقض نمایند با آن بیگانه شده است ( نظیر جوانان بیگانه شده با محیط)؛ ب) هر فرد که با حرکت سریع پدیده ها
سازگاری نیابد و بین او و جامعه خالء حاصل شود( نظیر بیگانگی سال خوردگان)" .بیگانگی با خود "(تجربه ای درونی
که با گسستن فرد از خویشتن همراه است نظیر از خود بیگانگی فرد بدان جهت که بر حسب مقتضیاتی ناچار به قبول
نقشی می شود و حتی بدون آنکه دقیقا بدان اعتقاد داشته باشد)" (ساروخانی .)368: 5881،
از خود بیگانگی دارای ابعاد مختلفی ،از جمله؛ از خود بیگانگی فرهنگی ،از خود بیگانگی از کار ،از خود بیگانگی
سیاسی و از خود بیگانگی اجتماعی است(محسنی تبریزی .)53 :58۳8،در میان ابعاد مختلف از خودبیگانگی ،به نظر
میرسد که از خود بیگانگی اجتماعی ،نمود بیشتری دارد .در از خود بیگانگی اجتماعی به رابطه دو جانبه میان فرد و
جامعه توجه میشود و بریدگی از هنجارهای فرهنگی و انفصال یا جدایی از دیگر مردمان مد نظر است از خود بیگانگی
اجتماعی نوعی احساس انفصال ،جدایی و نداشتن پیوند ذهنی و عینی میان فرد و جامعه( ،نهادها و ساختارهای اجتماعی
نظیر خانواده ،مذهب و …) است( همان.)53 :
از خود بیگانگی از مفاهیم کلیدی مارکس است(کوزر  )84:5888،که آنرا همزمان با پیدایش جامعه طبقاتی می داند و
چنین تعریف می کند « :از خود بیگانگی ازهم گسیختگی بستگیهای متقابل طبیعی میان مردم و نیز بین مردم وآنچه تولید
می کنند است»(ریتزر  .)88:5886،مارکس معتقد است از آن زمان که تقسیم طبقاتی به وجود آمد و جامعه برده داری
پدیدار گشت ازخود بیگانگی نیز ریشه گرفت که در آن انسان با از دست دادن کنترلش بر تولیدات مادی و تسلیم شدن
بر نظام سیاسی با فرامین مذهبی انسانیتش را از دست می دهد تا حدی که به نظام اقتصادی و سیاسی مشروعیت می بخشد
و در این میان برای بدست آوردن نظارت از دست رفته اش به خرافات و دین روی می آورد(توسلی .) 556:5881 ،
دورکیم در کتاب قواعد روش جامعه شناسی خود سه قاعده درباره مساله اجتماعی مطرح کرده است -5 :هر واقعه
اجتماعی هنگامی برای نوع اجتماعی معین در مرحله ای از رشد آن بهنجار است که میانگین این نوع اجتماعات در همان
مرحله تطور به وقوع بپیوندد -3.رسیدگی به صحت و سقم نتایج روش پیشین در صورتی ممکن است که نشان دهیم که
عمومیت پدیده به ا وضاع عمومی حیات جمعی در نوع اجتماعی منظور بستگی دارد -8 .تحقیق مذکور هنگامی
ضروریست که این واقعه به آن نوع اجتماعی مربوط شود که تطور کامل آن هنوز صورت نگرفته است(دورکیم ،
4- Alienation
5-Alienuted Youth
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 .)85:58۳8و به طور خالصه می توان گفت« :اوال نظام سیاسی با آن در گیری باشد ،دوما منحصر به فردباشد  ،سوما
عمومیت داشته باشد(بشیری .)38 :5888 ،
دورکیم نیز از دریچه دیگری به ازخودبیگانگی می نگرد .او در قسمت پایانی کتاب تقسیم کار اجتماعی از نابسامانی در
جوامع با همبستگی ارگانیکی مبتنی بر تفاوت ها سخن رانده است(دورکیم  .)5818 :458 ،از دید وی هرگاه شیرازه
تنظیم های اجتماعی از هم گسیخت ،نفوذ و نظارت کننده جامعه بر گرایش های فردی کاراییش را از دست داد ،افراد در
جامعه به حال خود واگذار می شوند که او این حالت را نابسامانی(آنومی) می نامد(کوزر. )5888:588 ،
در جوامع شهری و صنعتی امروزی که همبستگی ارگانیک درآنها حکم فرماست تقسیم کار وسیع و با ابعاد مختلف به
طور اجتناب ناپذیر وجود دارد .همچنین ،همبستگی درونی هرروزه استحکام بیشتری پیدا می کند .از دیدگاه دورکیم در
این نوع جوامع از خودبیگانگی(الیناسیون)ناهنجاری ،انزوای اجتماعی ،خشونت و ویژگی هایی از این قبیل در حد وسیعی
به چشم می خورد و به عبارتی شهر نشینی مخرب جامعه سنتی و به وجودآورنده ی همبستگی درونی و از خودبیگانگی
است( شیخی.) 53۳ - 536 :5884 ،
جامعه ما درحال گذر از شکل سنتی به جامعه ی مبتنی بر تفاوت ها است ،که این حالت باعث به وجود آمدن تضاد،
تنش ،بحران ونابسامانی می گردد .با توجه به مشارکت ضعیف افراد در اجتماعات فرهنگی ،افزایش مصرف مواد مخدر،
انزواگرایی بر خی از گروهای سنی یا مذ هبی ،خودکشی و ...که در شهر گیوی مشاهده می گردد ،این تحقیق بر آن
است تا به بررسی از خود بیگانگی و عوامل موثر اجتماعی و فرهنگی در بین شهر نشینان شهر گیوی بپردازد .بدین ترتیب
مهمترین سواالت این تحقیق عبارت است از؛
 آیا دین باوری بر از خود بیگانگی اجتماعی تاثیر دارد ؟
 تا چه اندازه خرافات بر از خود بیگانگی اجتماعی تاثیر می گذارد ؟
 تا چه حد رسانه بر از خود بیگانگی اجتماعی تاثیر دارد ؟
 تا چه اندازه پایگاه اجتماعی  -اقتصادی بر از خود بیگانگی اجتماعی تاثیر دارد؟
چارچوب نظری

مارکس پیدایش از خودبیگانگی را همزمان با پیدایی مفهوم طبقه در جامعه ی برده داری و بعد از آن در جامعه زمین
داری و نهایتا امروزه در جامعه سرمایه داری و صنعتی می داند .او جامعه را به طبقات مختلف از جمله :برده و برده دار،
رعیت و زمین دار ،کارگران و صاحبان ابزار تولید ،تقسیم می کند .و در این طبقات ،طبقات دارا ،برای استثمار طبقه
تحت سلطه اش با ایدئولوزی خویش به آنها هویت کاذب می دهد تا مشرو عیت کسب نماید و این آگاهی کاذب از
خود بیگانگی را در انسان به وجود می آورد.
در ابتدا قبل از جامعه برده دار که «کمون اولیه» وجود داشت و انسان ها در مقابل قدرت های موجود هیچ گونه نظارت
وکنترلی نداشتند ،به مذهب و جادو روی می آوردند تا نظارت بیشتر در جامعه را به دست آورند و امروزه با تسلط
سرمایه داری بر زندگی انسان و به بی قدرتی ،پوچی و بی معنایی کشاندن او با استفاده از مذهب و خرافات و حتی رسانه
( را نیز می توان جای داد) در تالش بودند به این حاکمیت شان در بین مردم مشروعیتی کاذب ببخشند .وقتی در جامعه
ای مشروعیت واقعی به مشروعیت کاذب و تحریف شده مبدل می شود ،انسان ابتدا از خویشتن و سپس با جامعه اش

/45مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال چهارم/شماره سوم /تابستان 1931

بیگانه می گردد و چنیثن جامعه ای به جای ره بردن به جامعه ای انسانی ،فقط فرمانبرانی مکانیکی خواهد داشت و از
درون جامعه کم کم فرو خواهد ریخت و به سستی و ضعف خواهد گروید.
دورکیم این مفهوم را با نظریه آنومی یا بی هنجاری مورد بررسی قرار می دهد .از دید او هر جامعه ای دارای هنجار هایی
است که نظم اجتماعی را به وجود می آورد ،هر گاه هنجارها مشروعیت خود را از دست بدهد و شیرازه تنظیم های
اجتماعی از هم بگسلد و به عبارتی زمانی که همبستگی با جامعه را از دست می دهد ،افراد در آن جامعه بدون معیار و
راهنما رها می گردند و نهایتا بی هنجاری پدید می آید .آنومی دورکیم مترادف با از خودبیگانگی مورد نظر ماست.
مرتون نیز در این باره مفهوم دورکیم یعنی آنومی را به کار می برد .از نظر وی بی هنجاری زمانی است که افراد در یک
ج امعه که اهداف مثبت را تبلیغ می کند و لی وسایل مشروع را در اختیار همه ی افراد نگذاشته است .وقتی افراد نتوانند با
وسایل مشروع به اهداف خود برسند از وسایل نامشروع استفاده می کنند دقیقا زمانی که به تحصیالت  ،شغل ،در آمد ....
مورد نظر خود نتواند با ایزارهای تعریف شده دست یابد ،هنجار ها را می شکند.
وبر بروکراسی و عقالنیت را مطرح می کند و عقالنی و هرچه بروکراتیزه شدن جامعه آینده را تبدیل به قفس آهنین می
داند که قدرت و اقتدار را از انسان میگیرد.
مارکوزه منتقد شدید تکنولوژی مدرن ،معتقد است که تکنولوژی امروزه نظارت و تسلط بر انسان را بر عهده دارد .انسان
در ظاهر هیچ تسلطی را احساس نمی کند ،ولی تکنولوژی مثل تلوزیون آزادی درونی انسان را در بند می کشد و انسانی
تک بعدی را به وجو می آورد.
هابرماس به بازسازی دیدگاه های مارکس و وبر می پردازد و در مقابل تاکید مارکس بر ساختارهای تحریف شده ی
کار به ساختارهای تحریف شده ی ارتباطی تاکید می کند که عامل اصلی این تحریف را ایدئولوژی و مشروع سازی می
داند که امروزه توسط رسانه ها در جامعه ایجاد می گردد .گرچه ابتدا به صورت خنثی عمل می کنند ولی با افکار اثباتی
به جای تفاهمی که به ذهن مردم می ریزند ،آنها را به بند می کشند .او در مقابل عقالنیت ابزاری وبر هم ،عقالنیت
ارتباطی را مطرح می کند.
سی من با ترکیب نظریه های جامعه شناسی ،شاخص هایی را برای از خود بیگانگی بیان می کند:
 .5احساس بیقدرتی( :مارکس و وبر)
 .3احساس بیهنجاری( :دورکیم و مرتون)
 .8جدایی از خود( :آگاهی کاذب) ( .فروم و سی رایت میلز)
 .4انزوای اجتماعی( :مرتون)
 .1احساس بیمعنایی( :آدورنو و مانهایم)
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خرافات

درونی
ناتوانی

رسانه ها

پوچی

از خودبیگانگی
بیرونی
دینداری

بی هنجاری
انزوا
طرد
اجتماعی

ویژگی های
فردی

فرضیه های تحقیق



بین دو گروه جنسیتی(زنان و مردان) و میزان ازخود بیگانگی اجتماعی آن تفاوت معنی داری وجود دارد.



بین میزان ازخودبیگانگی اجتماعی شهرنشینان گیوی باال و گیوی پایین تفاوت معنی داری وجود دارد.



بین میزان سن و ازخود بیگانگی اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.



بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و ازخود بیگانگی اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.



بین خرافات و ازخود بیگانگی اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.



بین دین باوری و ازخود بیگانگی اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.



بین رسانه های جمعی و ازخود بیگانگی اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق

در این تحقیق از روش تحقیق پیمایشی با ابزار پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شده است .شهر نشینان شهر گیوی به
عنوان جامعه آماری می باشد ،که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  888نفری بدست آمد.
روش نمونه گیری ،نمونه گیری طبقه ای با حجم نامتناسب می باشد .واحد تحلیل در این تحقیق شهر گیوی بوده و شیوه
کدگزاری متغیرها به صورت طیف لیکرت  ،خیلی موافقم = ، 5موافقم = ، 3تاحدودی = ، 8مخالفم = 4خیلی
مخالفم= 1
روایی و پایایی تحقیق :برای پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که ضریب آلفای کرونباخ  ./۳8۳می
باشد که نشان از انسجام نسبتا باالی گویه ها می باشد.
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یافته های تحقیق
جدول  :5توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب منطقه شهری

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

درصد

فراوانی

منطقه شهری

6328

6328

8.63

58۳

گیوی پایین

588

8۳2۳

۳.8۳

558

گیوی باال

588

588

888

کل

این سوال در سطح اسمی طرح شده و شاخص گرایش مرکز ی مد 5 :می باشد که  58۳نفر در حدود  8263در صد از
حجم نمونه را گیوی پایین به خود اختصاص داده است و همچنین 558نفردر حدود  ۳28۳درصد از حجم نمونه به گیوی
باال اختصاص داده شده است .شهر گیوی دارای دو منطقه یعنی گیوی باال و گیوی پایین است .توزیع جمعیتی در هر دو
منطقه تقریبن یکسان است ولی شهروندان گیوی پایین از پایگاه اجتماعی باالتری نسبت به گیوی باال برخوردار هستند.
گیوی باال دشت مانند است و به همین جهت مهاجر پذیر از روستاهای اطراف است ولی گیوی پایین به خاطر محصور
شدن در بین کوه ها زمین کمتری دارد و به همین جهت مهاجرپذیر از روستاها نمی باشد .در گیوی باال نسبت به گیوی
پایین زمین و خانه ارزانتر است.
جدول  :3توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب جنسیت

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

درصد

فراوانی

جنسیت

18. 8

18..8

15

513

زن

588

48.4

48

548

مرد

588

588

888

کل

این سوال در سطح اسمی طرح شده و شاخص گرایش مرکز ی مد 5 :می باشد که  513نفر در حدود  15در صد از
حجم نمونه زنان و همچنین  548نفر در حدود  48درصد از حجم نمونه به مردان اختصاص داده شده است.
جدول  :8توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب میزان سن

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

درصد

فراوانی

سن

4826

4826

4323

536

38 – 88

۳128

8328

8523

84

84 – 4۳

882۳

532۳

5328

86

48 – 65

6823

۳26

۳28

33

63 – ۳1

58828

828

82۳

55

۳6 - 88

58828

862۳

385

کل

828

8

گمشده ها

58828

888

جمع کل
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این سوال در سطح فاصله ای طرح شده است که شاخص گرایش مرکزی میانگین  63288 ، 6می باشد که حدا قل سن
 38و حدا کثر سن  8۳می باشد.
جدول  :4توزیع فراوانی متغییرها بر حسب میزان بیگانگی اجتماعی ،دینداری و خرافات
خرافات

دینداری

بیگانگی اجتماعی

بیگانگی ،دینداری و خرافات

46288

4426

8821

بیشترین

81236

58244

44288

بینابین

56216

8828

33288

کمترین

5281

3256

5268

گمشده ها-جواب نداده ها

588

588

588

کل

طبق اطالعات جدول شماره ( ، )4متغییرهایی که بر اساس شاخص ها و مولف های آنان جمع بندی شده و در سطح
سنجش ترتیبی(بیشترین-بینابین-کمترین) ریکدبندی شده اند ،نتایج ذیل حاصل شده است .بیشترین میزان بیگانگی
اجتماعی با  44288درصد در حالت بینابین است که نشان می دهد میزان و میانگین از خودبیگانگی اجتماعی حجم نمونه
در حد متوسط است .برای دینداری بیشترین میزان در حدود  4426است که نشان می دهد میزان دینداری حجم نمونه
باالست .و همچنین برای خرافات با توجه به شاخص های آن ،بیشترین میزان  88/46درصد است که در کل نشان از میزان
باالی خرافاتی بودن و اعتقاد به خرافات جامعه نمونه است.
آمار استنباطی
جدول  :1خالصه نتایج آزمون های آماری سنجش رابطه متغیرهای وابسته با متغیرهای مستقل پژوهش
آزمون های آماری
آماره های پارامتریک(پیرسون)
ردیف

متغیرهای مستقل

سطوح سنجش متغییرها(فاصله ای – فاصله ای)

متغیر وابسته
ضریب
همبستگی

5

سن

8/15
8/513

8/858

8/85

8/618
8/888
8/1۳۳

3

پایگاه

8

دینداری

4

خرافات

8/488

1

رسانه ها

8/88

ردیف

متغیر مستقل

ازخودبیگانگی
اجتماعی

سطح معنی داری
8./433

متغیر وابسته

رابطه یا عدم رابطه
رابطه معنی داری وجود
ندارد
رابطه معنی داری وجود دارد
رابطه معنی داری وجود
ندارد
رابطه معنی داری وجود دارد
رابطه معنی داری وجود
ندارد

آماره های

(تی تست مستقل)

پارامتریک

(اسمی – فاصله ای)

سطوح سنجش متغییرها
مقدار

سطح معنی داری

تفاوت یا عدم تفاوت معنی
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تی مستقل
5

جنسیت

محل سکونت(گیوی

3

باال-گیوی پایین)

داری
8/858

5/85
ازخودبیگانگی
اجتماعی

8/855

8/14

تفاوت معنی داری وجود
دارد
تفاوت معنی داری وجود
ندارد .

مقایسه بین سن و از خود بیگانگی اجتماعی شهرنشینان شهر گیوی نشان می دهد ،با توجه به اینکه متغییر وابسته (از خود
بیگانگی اجتماعی) و متغییر مستقل (سن ) در سطح سنجش فاصله ای -فاصله ای است ،از آزمون پارامتریک پیرسون
استفاده شده است .این آزمون در فاصله ی اطمینان  ٪81سنجش شده است و چون سطح معنی داری آن از  1در صد
بیشتر می باشد  Sig : .443است .در نتیجه با تو جه به اطالعات جدول

تایید و

رد می شود  .به عبارتی میزان سن

شهرنشینان شهر گیوی بر ازخودبیگانگی اجتماعی آنان تأثیر ندارد.
مقایسه بین محل سکونت و از خود بیگانگی اجتماعی شهرنشینان شهر گیوی نشان می دهد ،با توجه به اینکه متغییر وابسته
(از خود بیگانگی اجتماعی) و متغییر مستقل (محل سکونت) در سطح اسمی -فاصله ای است ،از آزمون تی مستقل
استفاده شده است .این آزمون در فاصله ی اطمینان  ٪81سنجش شده است و چون سطح معنی داری آن از  1در صد
بیشتر می باشد  Sig : .855می است در نتیجه با تو جه به اطالعات جدول

رد و

تایید می شود .به عبارتی محل

سکونت شهرنشینان شهر گیوی تأثیری بر از خودبیگانگی اجتماعی ندارد.
مقایسه بین جنسیت و از خود بیگانگی اجتماعی شهر گیوی نشان می دهد ،با توجه به اینکه متغییر وابسته (از خود بیگانگی
اجتماعی) و متغییر مستقل (جنسیت) که در سطح اسمی -فاصله ای است از آزمون تی مستقل( )tاستفاده شده است .این
آزمون در فاصله ی اطمینان  ٪81سنجش شده است و چون سطح معنی داری آن از  1در صد کمتر می باشد : .858
 Sigاست ،در نتیجه با توجه به اطالعات جدول

رد و

تایید می شود .به عبارتی جنسیت شهرنشینان شهرگیوی

بر از خودبیگانگی اجتماعی تأثیر دارد ،بطوریکه مردان نسبت به زنان از خودبیگانه تر می باشند.
مقایسه بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و از خود بیگانگی اجتماعی شهر گیوی نشان می دهد ،با توجه به اینکه متغییر
وابسته (از خود بیگانگی اجتماعی) و متغییر مستقل (پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی ) که در سطح فاصله ای  -فاصله ای
است ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .این آزمون در فاصله ی اطمینان  ٪81سنجش شده است و چون
سطح معنی داری آن از  1در صد کمتر می باشد  Sig : .858است و ضریب همبستگی پیرسون  .513 :می باشد که
نشان دهنده ی رابطه ی قوی و مستقیم بین از خود بیگانگی اجتماعی و پایگاه افراد است .در نتیجه با تو جه به اطالعات
جدول

رد و

تایید می شود  .به عبارتی پایگاه اقتصادی اجتماعی شهرنشینان شهر گیوی بر از خودبیگانی اجتماعی

آنان تأثیر دارد ،بطوریکه هرچقدر پایگاه افراد باال می رود میزان از خودبیگانگی بیشتر می شود.
مقایسه بین دینداری و از خود بیگانگی اجتماعی شهر گیوی نشان می دهد ،با توجه به اینکه متغییر وابسته (از خود
بیگانگی اجتماعی) و متغییر مستقل (دینداری) هر دو فاصله ای  -فاصله ای است ،از آزمون پیرسون استفاده شده استفاده
شده است .این آزمون در فاصله ی اطمینان  ٪81سنجش شده است و چون سطح معنی داری آن از  1در صد بیشتر می
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باشد  Sig : .618است .در نتیجه با تو جه به اطالعات جدول

تایید و

رد می شود .به عبارتی میزان دینداری بر

ازخودبیگانگی تأثیری ندارد.
مقایسه بین خرافات اجتماعی و از خود بیگانگی اجتماعی شهر گیوی نشان می دهد ،با توجه به اینکه متغییر وابسته (از
خود بیگانگی اجتماعی) و متغییر مستقل (خرافات اجتماعی) هر دو فاصله ای  -فاصله ای است ،از آزمون پیرسون
استفاده شده است .این آزمون در فاصله ی اطمینان  ٪81سنجش شده است و چون سطح معنی داری آن از  1در صد
کمتر می باشد  Sig : .888می باشد و میزان همبستگی پیرسون برابر است با  .488است که نشان دهنده ی شدت رابطه
ی بسیار قوی و مستقیم بین از خود بیگانگی اجتماعی و خرافات اجتماعی است در نتیجه با تو جه به اطالعات جدول
رد و

تایید می شود .به عبارتی خرافات اجتماعی بر از خودبیگانگی اجتماعی تأثیر دارد ،بطوریکه هرچقدر میزان

خرافات باال می رود میزان از خودبیگانگی اجتماعی بیشتر می شود.
مقایسه بین رسانه و از خود بیگانگی اجتماعی شهر گیوی نشان می دهد ،با توجه به اینکه متغییر وابسته (از خود بیگانگی
اجتماعی) و متغییر مستقل (رسانه های جمعی) هر دو فاصله ای  -فاصله ای است ،از آزمون پیرسون استفاده شده است.
این آزمون در فاصله ی اطمینان  ٪81سنجش شده است و چون سطح معنی داری آن از  1در صد بیشتر است : .1۳۳
 Sigمی باشد .پس با تو جه به اطالعات جدول

تایید و

رد می شود .به عبارتی رسانه و استفاده از آن بر

ازخودبیگانگی تأثیری ندارد.
نتیجه گیری و پیشنهادها

از خود بیگانگی به حالت بریدگی و انفصال از نظام اجتماعی در ابعاد مختلف است؛ این انفصال ممکن است از فرهنگ
عامه و ارزشهای بنیادین ،هنجارهای شغلی ،حاکمیت سیاسی یا عموم افراد یک جامعه باشد که به ترتیب معرف از خود
بیگانگی فرهنگی ،از خود بیگانگی از کار ،از خود بیگانگی سیاسی و از خود بیگانگی اجتماعی است که این پژوهش به
از خود بیگانگی اجتماعی پرداخته که در از خود بیگانگی اجتماعی به رابطه دو جانبه میان فرد و جامعه توجه میشود و
بریدگی از هنجارهای فرهنگی و انفصال یا جدایی از دیگر مردمان مد نظر است .از خود بیگانگی اجتماعی نوعی احساس
انفصال ،جدایی و نداشتن پیوند ذهنی و عینی میان فرد و جامعه است .و جامعه شناسان هر کدام آن را در معنایی مورد
بررسی قرار می دهند ،مثال مارکس و وبر در احساس بی قدرتی و دورکیم و مرتون با احساس بی هنجاری بررسی می
کنند.
یافته های این پژوهش نمایانگر آ ن است که خرا فات اجتماعی از عوامل اصلی موثر بر از خود بیگانگی اجتماعی شهر
نشینان شهر گیوی می باشد بر طبق دید گاه مارکس دست آورد های انسان وقتی بر او تسلط یافت او را بر از خود
بیگانگی می کشاند عق اید خرافی که در فرهنگ یک جامعه از گذشتگان تا حال مانده و بر افکار انسانی تسلط پیدا کرده
و او را بر از خود بیگانگی کشانده است آن هم به این دلیل که انسان با از دست دادن نظارتش بر طبیعت به عقاید خرافی
روی می آورد و وبر هم آن را کنش غیر عقالنی سنتی می داند با و جود فرایند عقالنی شدن جهان همچنان در این شهر
کنش های غیر عقالنی وجود دارد که در این پژوهش اثبات می شود .میزان  Sig:./888و همبستگی پیر سون ./488است
که نشانگر را بطه ی معنی دار و شدت بسیار قوی و مستقیم بین خرافات اجتماعی و از خود بیگانگی اجتماعی است یعنی
با افزایش خرافات اجتماعی از خود بیگانگی اجتماعی هم افزایش می یابد.
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مطابق یا فته های تحقیق پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی رابطه ی معنی داری با از خودبیگانگی اجتماعی دارد میزان ./858
 Sig:وهمبستگی پیرسون آن برابر است با ./513که نشانگر رابطه ی معنی دارو شدت رابطه ی نسبتا متوسط و مستقیم
پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و از خود بیگانگی است .یعنی هر چه پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی افزایش یابد میزان از خود
بیگانگی نیز افزایش می یابد.
بین جنسیت و از خود بیگانگی اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد ولی بین منطقه ی سکونت و از خود بیگانگی
تفاوت معنی داری دیده نشد که در واقع همیشه محیط تا ثیر بسیار ضعیفی در مسایل اجتماعی داشته است.
بین سن و از خودبیگانگی اجتماعی هم رابطه ی معنی داری دیده نشد و هم چنین طبق یافته های این تحقیق بین رسانه
های جمعی و دینداری را بطه ی معنی داری با از خود بیگانگی اجتماعی وجود ندارد.
بر مبنای یافته های این پژو هش برای کاهش از خود بیگانگی اجتماعی شهر نشینان شهر گیوی می توان پیشنهاد های زیر
را ارائه داد.
 طبق یافته های تحقیق خرا فات اجتماعی از عوامل اصلی موثر بر از خود بیگانگی اجتماعی شهر نشینان شهر گیوی
می باشد .پس با تالش در جهت آگاهی دهی به شهر نشینان از طریق تشویق به مطالعه و مشارکت دادن آنها در فعالیت
های علمی و تحقیقاتی و همچنین بها دادن به کنش های عقالنی و حذف کنش های عاطفی و سنتی در جامعه در پی
کاهش از خود بیگانگی اجتماعی برآییم.
 تالش در جهت ترویج روحیه خود باوری اجتماعی.
 تالش در جهت کاهش زمینه های احساس بی قدرتی با مشارکت دادن افراد در تصمیم گیری ها و تو جه به رای و
نظر های آنها.
 ایجاد برنامه هایی در زمینه ی فعالیت های جمعی در جهت کاهش انزواگرایی.
 اشاعه رفتارهای برابری گونه در میان اقشار مردم.
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