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چکیده
دراین مقاله به مطالعه جامعهشناختی گونه های بیگانگی اجتماعی جوانان در شهر تهران پرداخته شده است .در مقاله حاضر ،عوامل موثر بر
بیگانگی اجتماعی در دو سطح ک الن و خرد و تحت تأثیر دو گروه عوامل درون سیستمی و برون سیستمی در نظر گرفته شده است .ظهور
مسائل و بحران در نظام فرهنگی ،مسائل نظامهای تعامل ،مسائل و بحرانهای ساختی از جمله عوامل سیستمی کالن بیگانگی اجتماعی در
نظر گرفته شده است .موقعیت و وضعیت کنشگر ،عوامل خرد تبیینکننده بیگانگی اجتماعی افراد میباشد .جامعه آماری این پژوهش
جوانان  51تا  92ساله مناطق  99گانه شهر تهران در سال  5929بوده و با استفاده از فرمول کوکران  971نفر به عنوان نمونه مورد بررسی
و از طریق نمونهگیری چندمرحلهای از مناطق جغرافیایی شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تهران انتخاب شدند .سپس با استفاده از ابزار
پرسشنامه ،اطالعات میدانی جمعآوری و در آزمون فرضیههای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .رویکرد روششناختی در پژوهش حاضر،
رویکرد تحلیل سلسله مراتبی بود و با ساخت مدل سنجش ،روابط بین متغیرهای پژوهش مورد تحلیل قرار گرفتند .نتایج حاصل از این
پژوهش نشان میدهد  :بیهنجاری رایجترین گونه بیگانگی در میان جوانان است و پس از آن بیمعنایی در رتبه دوم ،از خود بیزاری در
رتبه سوم ،انزوای اجتماعی در رتبه چهارم و بیقدرتی در رتبه آخر قرار دارند .همچنین پدیده بیگانگی اجتماعی در بین دختران و پسران
جوان وضعیت یکسانی را داراست.
کلید واژه ها  :بیگانگی ،جوانان ،تحلیل سلسله مراتبی،شهر نشینی
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مقدمه

مطالعه تاريخ صد سال اخیر ايران نشان میدهد که کشور ما ،بعد از ورود مدرنیته تا کنون ،تحوالت بسیاری را پشت سر گذاشته بهه
نحوی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن بخصوص در شهرهای بزرگ کامالً دگرگون شده است.در اين راستا ،بسیاری از مظاهر
تمدن غرب از قبیل  :بهبود سازمان و تأسیسات شهری ،آموزش همگانی ،شکلگیری احهزاب  ،بهبهود وضهعیت بهداشهت ودرمهان،
ارتباطات و حمل و نقل و… به اين شهرهاراه يافتهاند .در اين میان ،آنچه که در حوزه مطالعات توسهعه ،بهه ويه ه در دو دههه اخیهر
بسیار بدان پرداخته شده است رابطه بین مدرنیته و مؤلفه های بهومی اقتصهادی ،اجتمهاعی و فرهنگهی جامعهه ايهران بهوده اسهت .ايهن
تغییرات ارزشی و عدم تعادلهای ناشی از آن ،سببساز مجموعهای از مسائل و مشکالت اجتماعی شده که تبلور آن را میتوان در
ناسازیها و ناهنجاریهای رفتاری و عقیدتی مشاهده کرد.
بهطورکلی میتوان گفت که ناسازیها از آن رو به وجود آمده و تقويت میشوند که در اثر تغییرات ،الگوههای مرجهد در جامعهه،
دچار دگرگونی شده و در ترکیب خود با الگوهای جديد ،چه الگوهای جديهد زيسهتی (م هل شهرنشهینی) ،چهه الگوههای ناشهی از
اشکال جديد فرهنگ مادی (گذران اوقات فراغت ،پوشاک ،تغذيه و  )...و همچنین در سطوح متفاوت ارزشههای جديهداجتماعی
(کار صنعتی ،آزادی بیان و  ،)...ايجاد گونههای ترکیبی کنش میکنند که در بسیاری از مهوارد میتهوان آنهها را بهه عنهوان کهنش
بیگانه در نظر گرفت .به عبارت ديگر ،تداخل میان تعلقات ارزشی در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در شرايط قديم و
جديد که میتواند منجر به شکلگیری اين کنشها گردد.
به نظر ما افراد با نوع کنشی که انجام می دهند ،در پی آن هستند تا واقعیتهای خارجی را با نظام ارزشی مهورد قبهول خهود منطبه
سازند .میزان انطباق واقعیت های خارجی با نظام ارزشی افراد اسهت کهه سهازگاری يها ناسهازی افهراد را بها ايهن واقعیتهها مشهخ
می سازد؛ به اين ترتیب که اگر اين انطباق تا حد بااليی حاصل شود ،فرد وضد موجود را قابهل قبهول دانسهته و بها آن تعامهل برقهرار
خواهد کرد .در غی ر اين صورت ،ناسازی میان فرد و شرايط بیرونی به وجود خواهد آمد .در چنین وضعیتی ،فرد خواهان تغییر وضد
موجود خواهد بود.در کنش های جمعی نیز ،وضد بدين منوال است .در عرصه جامعه میتوان از ارزشههای جمعهی صهحبت کهرد.
اگر چه اين ارزشها به طور کامل و برای همه افراد جامعه يکسهان نیسهت ،امها اغلهب آنهها بهرای اک ريهت جامعهه ارزش مشهترک
محسوب می شوند و اصال به واسطه همین ارزشهای مشترک است که میتوان از ارزشهای اجتماعی به عنوان يک وجود حقیقی
صحبت کرد .در اين عرصه نیز هماهنگی و انطباق ارزشهای مشترک جمعی باواقعیتهای بیرونی مطرح است .چنانچه اين انطبهاق
وجود نداشته باشد يا از بین برود ،با جمعی مواجه خواهیم بود که با واقعیت بیرونی جامعه در آن حوزه خاص بیگانه شده و خواهان
تغییر وضد موجود هستند .آن حوزه خاص ممکن است در هر يک از بخشهای فرهنگی ،اجتماعی و يا اقتصادی باشهد .بهه عبهارت
ديگر ،میتوان گفت عوامل ناساز در هريک از حوزههای فرهنگی ،اجتماعی يا اقتصادی میتوانند انطباق بین نظهام ارزشهی افهراد و
واقعیت خارجی جامعه را از بین برده و منجر به شکلگیری کنش بیگانه از سوی افراد شوند.
در وضعیت فعلی ،با توجه به آنکه جامعه ما يک جامعه جوان است ،شايد بهترين قشری که بتوان کنش بیگانه را در رابطه بها آنهها
مطالعه کرد ،جوانان می باشند .بنابراين ،مسأله اصلی که در اين په وهش در پهی پاسهخ بهه آن هسهتیم ،شهناخت تهأثیر عوامهل ناسهاز
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بر بیگانه بودن نحوه کنش جوانان در نظام اجتماعی میباشد .به عبارت ديگر ،ما در اين مقاله در پهی
آن هستیم که دريابیم عوامل فوقالذکر چگونه میتوانند بر شکلگیری گونههای مختلف کنش بیگانه جوانان در جامعه ايران تهأثیر
داشته باشند.
در اين مقاله ما بیگانگی اجتماعی را در مفهوم جدائی اعضاء جامعه از نظام اجتماعی تعريف کرده و افراد رده سنی  22تا  23سال را
به عنوان جوان در نظر گرفتهايم .سئوال اصلی پ وهش حاضر عبارتست از اينکه گونههای مختلف بیگانگی جوانان در تهران معاصر
مشتمل بر چه مواردی است و چه تفاوتی بین وضعیت بیگانگی دختران و پسران جوان در تهران معاصر وجود دارد؟
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مبانی و چارچوب نظری

شناخت تئوری های تبیین،شامل توده ای از عناوين ومسائل است که بر روی هم درک ما را از برنامه های تحقیقی بسیاری از علهوم
اجتماعی میسر می سازند .در ايهن گفتهار ازديهدگاهی مههم تهرين الگهو پهردازیههای نظهری در بهاب بیگهانگی اجتمهاعی را طهرح
میکنیم.طبعاً مفاهیم و چشم اندازهای هر يک از اين دستگاه های فکهری متفهاوت انهد ومقصهود از عرضهه آنهها ههم بیهان نظريهات
مختلف درباره ماهیت بیگانگی اجتماعی و هم کوشش برای دستیابی به الگو يا چشم انداز جامدتر است.مباحث نظری در رابطه بها
بیگانگی از منظر حوزه مطالعه و حیطه تفح

و تتبد را میتوان در سه طبقه کلی قرار داد که عبارتند از :

 -2قلمرو حوزه فلسفه
 -2قلمرو جامعه شناسی و يا قلمرو نظام اجتماعی
 -3قلمرو روان شناسی و روان شناسی اجتماعی
در قلمرو حوزه فلسفه ،نظريات  :حرکت نزولی در عالم وجود و بیگانگی (نظريه افالطون) ،غبن انسان در قرارداد اجتماعی و
بی گانگی (نظريه جان الک) ،تخلف از پیمان اجتماعی و بیگانگی (نظريه روسو) ،عدم آگاهی از ذهن و بیگانگی (نظريه هگل) ،از
میان رفتن تفاوتهای معنادار و بیگانگی (نظريه هايدگر) ،را مورد بررسی قرار داديم.
در قلمرو جامعهشناسی نظريات  :فقدان خرد نسبت به واقعیتهای هستی و بیگانگی (نظريه اگوست کنت) ،تهی شدن انسان از
خويش و بیگانگی (نظريه کارل مارکس) ،زوال ارزش های عاطفی و بیگانگی (نظريه فرديناند تونیز) ،عقالنیت ابزاری و بیگانگی
(نظريه ماکس وبر) ،انفصال فرد از هنجارهای اجتماعی و بیگانگی (نظريه امیل دورکیم) ،بروکراتیزه شده افراطی و بیگانگی (نظريه
کارل مانهايم) ،کج رفتاری و بیگانگی اجتماعی (نظريه رابرت مرتون) ،عقالنیت بدون برهان و بیگانگی (نظريه سی رايت میلز)،
فردگرايی و بیگانگی (نظريه جرج زيمل) ،عدم جذبشدگی خردهنظامها و بیگانگی (نظريه تالکوت پارسونز) ،عدم پیوند ذهنی و
عینی بین فرد و محیط و بیگانگی (نظريه میچل) ،اختالف ديدگاههای فردی و اجتماعی و بیگانگی (نظريه کنیستون) و ناسازی
عادتواره و میدان و بیگانگی (نظريه پیر بورديو) را بررسی کرديم.
در قلمرو روان شناسی اجتماعی نظريات  :بحران هويت و بیگانگی (نظريه اريش فروم) ،ساختار بروکراسی جامعه مدرن و گونهههای
بیگانگی (نظريه ملوين سیمن) ،عدم رضايت اجتماعی و بیگانگی (نظريه ادگهار فردينبهرگ) ،ناهمسهويی میهان ارزشههای خهانواده و
مدرسه و بیگانگی (نظريه ريچارد فلکس) ،ناهمسويی و تضاد میان نظامهای تربیتی و آموزشی و بیگهانگی (نظريهه ديويهد رايهزمن)،
تضاد میان ارزش های تبلیغ شده با انتظارات اجتماعی و بیگانگی (نظريه اريهک اريکسهون) ،فقهدان خالقیتههای فهردی و بیگهانگی
(نظريه گودمن) ،ستیز نسلی و بیگانگی (نظريه لوئیس فیوئر) ،رويگردانی از مشارکت و گونهههای بیگهانگی (نظريهه مهاری لهوين)،
احساسات نقشگیری منفی و بیگانگی (نظريه سوزان شات) و کاالگونه شدن احساسهات و بیگهانگی (نظريهلرلیهاکشهیلد) را مهورد
بررسی قرار داديم.
همچنین نظر انديشمندان معاصر جهان اسالم نسبت به بیگانگی را که عبارت بودند از  :غربزدگی و بیگانگی (نظريه جالل آل احمد)،
حلول هويت غیرانسانی در انسان و ب یگانگی (نظريه دکتر علی شريعتی) ،نیازهای کاذب در انسان و بیگانگی (نظريه حمید عنايت) و
خودفراموشی و بیگانگی (نظريه اقبال الهوری) نیز مورد بررسی قرار داديم.
به نظر ما ،از اين میان ،بخشی از نظريات ارائه شده در دو حوزه جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی نقاط قابل تهوجهی داشهتند کهه
در تبیین موضوع می توانستند مفید واقد شوند .لذا ضروری بود به هردوی اين حوزهها توجهه کهافی صهورت گیهرد .بهر ايهن اسها ،
چارچوب نظری اين پ وهش نیز به صورت ترکیبی و با بهرهگیری از نظريات تعدادی از صاحبنظران هر دو حوزه تدوين گرديد .اما
بیش از همه ،از نظريه «هیستريسیس» يا «ناسازی» بورديو و همچنین نظريه گونههای بیگانگی سیمن بهره گرفتیم.
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در اينجا ابتدا مرور مختصری بر نظريه هیسترسیس بورديو که در ذيل نظريه «عادتواره» iو «میدان» iiوی آورده شده است،
خواهیم داشت و سپس استفاده از آن را در تدوين مدل نظری اين پ وهش مورد بررسی قرار خواهیم داد .نظريه عادتواره و میدان
از سوی بورديو به عنوان پاسخی به تقابل

«ذهنیتگرايی» iii

و

«عینیتگرايی»ii

رايج در علوم اجتماعی مطرح شد .مفهوم

عادت واره با نگاهی تجربی به کنش افراد عنوان شد .افراد اغلب به طور تجربی احسا

میکنند که عامالن آزادی هستند که

تصمیمات روزمره خود را بر مبنای تصوراتی که از وي گیهای رفتاری و عکسالعمل قابل پیشبینی ديگران دارند ،اتخاذ میکنند.
از سوی ديگر ،کنشهای اجتماعی از منظر جامعهشناسی بر اسا

قواعد اجتماعی شکل میگیرند .اما اين قواعد برای انجام کنشها

به صورت قوانین مدون ارائه نمیشوند .اينها باعث شکلگیری پرسشهای بنیادينی میشود که عادتواره در پی پاسخ دادن به آن
است .همچنان که بورديو میگويد« :تمام تفکر من از اين نقطه آغاز شد که چگونه رفتار میتواند بدون آنکه محصول تبعیت از
قوانین باشد ،حالتی قاعدهمند پیدا کند» (بورديو 2334 ،به نقل از بونويتز .)2331 ،به بیان ديگر بورديو در پی اين است که چگونه
ساختار اجتماعی و عاملیت فردی می توانند با يکديگر تلفی شوند و (با استفاده از اصطالحات دورکیم) چگونه «بیرونی» اجتماعی و
«درونی» شخصی ،به شکل دادن يکديگر کمک میکنند.
از نظر بورديو عادتواره «ساختار ساخته شده وسازنده»ای است .اين ساختار همراه با وضعیت گذشته و حال فرد مانند خاستگاه
خانوادگی و تجربههای تحصیلی «ساختارمند» است .از طرف ديگر ،از آنجا که عادتواره فرد به شکل گرفتن کنشهای حال و
آينده او کمک میکند« ،سازنده» است .عادتواره «سازهای» است که نه به طور اتفاقی و بدون طرح ،بلکه به گونهای نظاممند
شکل گرفته است .اين سازه دربرگیرنده نظامی از تمايالت است که اصول و باورها ،ارزيابیها و قضاوتها و کنشها و رفتار فرد را
شکل میدهد .اصطالح «تمايل» iبرای بورديو در تلفی تصورات ساختاری و گرايشهای فردی بسیار مهم است .وی در رابطه با
عادتواره میگويد« :اين امر ابتدا کنشی نظاممند را با معنايی نزديک به واژهای چون ساختار در ذهن متبادر میسازد ،همچنین شیوه
بودن iiيا چگونه بودن (خصوصا حالتهای جسمی) و بهوي ه استعداد ،آمادگی ،گرايش ،ترجیح و تمايل فرد را مشخ

میسازد»

(بورديو 2311 ،به نقل از گرنفل.)2311،
از نظر بورديو اين تمايالت يا گرايشها ماندگار هستند يعنی با گذشت زمان باقی میمانند اما برای حفظ توانايی فرد در برخورد با
واقعیتهای گوناگون قابل تغییر میباشند .بنابراين عادتواره هم با «وضعیت بودن» ساخته شده و هم مولد کنشها ،باورها،
تمايالت و احساسات در تطاب بر ساختار حاکم بر خود است .البته عادتواره به تنهايی عمل نمیکند ،بلکه بورديو معتقد است
کنش افراد محصول رابطه متقابل بین عادتواره و میدان است .بورديو معتقد است کنش نتیجه رابطه بین تمايالت
شخ

(عادت واره) و جايگاه او در میدان (سرمايه) است به گونهای که امکان بروز آن در شرايطی خاص فراهم میگردد .در واقد

سه ابزار تفکر اصلی بورديو يعنی عادتواره ،میدان و سرمايه در ارتباط با يکديگرند .بدين ترتیب ،کنشها صرفا نتیجه عادتواره
فرد نبوده بلکه نتیجه رابطه متقابل بین عادتواره شخ

با وضعیت فعلی او در میدان هستند (گرنفل.)211-212 :2311 ،

بر طب آنچه گفته شد ،عادت واره و میدان ،ساختارهايی مرتبط با يکديگرند و ارتباط بین اين ساختارهای مرتبط است که کلید
درک کنش را به دست میدهد .اين دو ساختار

همگون iii

هستند -يعنی ادراکهايی ذهنی و عینی از روابط نهفته در منط

اجتماعی را بهدست میدهند -و به طور متقابل يکديگر را میسازند ،يعنی هريک به شکلگیری ديگری کمک میکند .همچنین
اين نکته بسیار مهم است که هردو مفهوم پويا هستند .بنابراين ،ارتباط بین عادتواره و میدان جاری ،پويا و ناتمام است .بايد توجه
داشت که اين دو کامال بر هم منطب نمی شوند ،زيرا هريک منط درونی و تاريخ خاص خود را دارد .اين امر ،امکانی برای ارتباط
بین ساختار میدان با عادتواره فراهم میسازد که بر اسا

آن هريک از اعضای میدان میتواند میزانی متفاوت از هماهنگی يا

ناهماهنگی را داشته باشد .برای م ال می توان وضعیتی اجتماعی را در نظر گرفت که در آن يک فرد احسا

يا تصور ناهمنوايی و

بیگانگی با يک محیط را داشته باشد ،همانند «ماهی خارج از آب» .در اين حالت فرد ممکن است تصمیم بگیرد به آنجا نرود و آنجا
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را چنین توصیف کند« :آنجا جای ام ال من نیست iiii».يا اگر در آنجا هست ،محل را ترک کند .در اين صورت ،ساختار
عادت واره فرد با ساختار میدان اجتماعی هماهنگ نیست .برعکس ،در وضعیتی اجتماعی که فرد در آن احسا

راحتی میکند،

همانند «ماهی در آب» ،در اين حالت عادتواره فرد با منط میدان هماهنگ است .به عبارت ديگر ،فرد با «باور عمومی» iiيا
«قواعد بازی» iنانوشته پشتوانه کنش در آن میدان ،هماهنگ است و بنابراين احسا

«به بازی گرفته شدن» را تجربه میکند.

بنابراين ،افراد جايگاه واقعی خود را در جهان اجتماعی میيابند و آن جايی است که تمايالت و داشتههای آنها با يکديگر پیوند
میيابد و جايی است که در آن امکان رقابت داشته و بدينترتیب به «انتظارات ذهنی از احتماالت عینی» دست خواهند يافت (همان:
.)221-224
بر اسا

آنچه گفته شد ،عامالن اجتماعی میخواهند به سمت میدانها (و جايگاههايی درون آن میدانها) جذب شوند که بیشترين

انطباق را با تمايالت آنها دارد و در پی آن هستند که تا از میدانهايی که در آنها «برخورد بین عادتواره و میدان» وجود دارد،
پرهیز نمايند .بر اين اسا  ،از نظر بورديو «ناسازی» پیامد منطقی تعريف او از «عادتواره» و «میدان» و رابطه تعیینکنندگی متقابل
میان آنهاست.
همچنانکه عنوان شد ،در تلقی بورديو از عادتواره و میدان« ،تغییر» پیامد منطقی اين ارتباط است و تغییر در يکی ضرورتا به تغییر
در ديگری میانجامد .از آنجا که تغییر ،پیشفرض تحلیل بورديو است ،طبعا در تحلیلهای اجتماعی او داليل روشن در اين باب
وجود ندارد .از نظر بورديو سرگذشت افراد حاصل تراکم سرمايه اقتصادی و نمادينی است که عادتواره آنها را شکل میدهد .اين
فرآيند مستمر است لذا عادتواره وضعیتی دائما در حال تغییر و تحول دارد .چنانچه وی در «به عبارتی ديگر» iiمی نويسد :
«عادتواره به م ابه محصول شرايط تعیینکننده اجتماعی و تاريخ (بر خالف شخصیت) در حال دگرگونی مداوم است» (بورديو،
 2334به نقل از گرنفل .) 2311 ،سرمايه نمادين هر فرد نه تنها در حال تغییر است ،بلکه در واکنش به وضعیت و ساختار متغیر میدان
دائما در سیالن و جريان دگرگونی قرار دارد .تغییريافتگی و قابلیت تغییرپذيری عادتواره به ساختيابی متعاقب میدان در فرآيند
متالطم و پیوسته تغییر باز میگردد.
در شرايط ثبات فردی و اجتماعی ،تغییر به آرامی در مسیرهای قابل پیشبینی روی میدهد و هر فرد به م ابه «ماهی در آب» است و
میتوان گفت عادت واره و میدان ،در سازگاری با هم قرار دارند .در اين حالت انديشه بورديو تغییرات درونی و تحوالت نسلی را
تبیین میکند .از نظر وی «عادتواره مدام در واکنش به تجربیات جديد تغییر میکند»(بورديو 2111 ،به نقل از گرنفل .)2311 ،اما
در شرايط ديگر و به طور خاص در مقاطد بحرانی ،عادتواره بايد به تغیییرات بنیادی و گاه فاجعهبار میدان پاسخ گويد ،اما چنین
واکنشی زمانبر است .در شرايطی که ساختار میدان به کلی تغییر میکند و چیز جديدی ظهور پیدا میکند ،موقعیتهای جديد در
میدان (که غالبا موقتی هستند) ،به وجود میآيند .عادتواره در پاسخ به اين موقعیتهای جديد ،تغییر میکند ،اما جايی که
موقعیتهای میدان يک فرد هنوز در حال شکلگیری هستند ،اين تغییر چندان قابل پیشبینی نیست .در اين حالت و وقتی که
تغییرات مشخ

و تعیینيافته نیستند ،ناسازی واژهای برای توصیف گسست میان عادتواره و میدان و پیامدهای آن در طول زمان

است (گرنفل.)212-212: 2311،
مارکس واژه «بیگانگی» را برای توصیف افرادی که در جامعه سرمايهداری از کار خود جدا می شدند استفاده میکرد .همچنین
دورکیم نیز در «قواعد روش جامعهشناسی» ( )2331و «خودکشی» ( )2322واژه «آنومی» را برای تحلیل رابطه بیسامان فرد با
جامعهای که فاقد هنجارهای هدايتکننده رفتار است ،به کار برده است .در هردوی اين نظريات پیشفرض تعیینکنندگی جامعه
وجود دارد اما بورديو اين امر را نمیپذيرد ،از اين جهت او واژهای را برمیگزيند که ناظر بر نگرش علمی به رابطه فرد و جامعه و
عین و ذهن باشد و از اين جهت واژه ناسازی به کیفیت میدان و افراد درون فضای اجتماعی مربوط میشود.
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همچنانکه اشاره شد ،ريشه تاريخی واژه «ناسازی» به تحقیقات علمی مربوط میشود .نگاهی مختصر به ريشه علمی اين واژه،
پیشزمینه و کاربردهای آن را مشخ

میکند .بر اسا

فرهنگ انگلیسی آکسفورد ،اولین اطالعاتی که از استفاده از اين واژه ثبت

شده ،در زمینه علمی بوده است .در سال  ،2112جی.جی .اوينگ  iiiکه در زمینه اثرات مغناطیس تحقی میکرد ،در جلسه انجمن
سلطنتی عنوان کرد «:در پس تغییرات در هنگام چرخش ،وقتی که قطببندی باشد ،اثر ناسازی وجود دارد»(فرهنگ آکسفورد،
 .)3 : 2313می بینیم که اين تعريف دو واژه کلیدی را در خود دارد مفهوم تغییر و تأخر زمانی .بعدها در سال  2322اين واژه از سوی
گورسی iiiiدر رابطه با «کشسانی» iiiبهکار رفت .وی عنوان ساخت « :هرگاه بدن آدمی پديده ناسازی يعنی حالتی که بازگشت به
شکل و اندازه طبیعی کند يا غیرممکن شود ،را از خود بروز دهد ،به اندازه کافی انعطاف ندارد (فرهنگ آکسفورد .)3 : 2313 ،اين
برداشتهای علمی معانی ديگری از ناسازی را برای ما روشن میسازند .نوعی ناسازگاری يا انطباق ناق

میان دو عنصر که در

گذشته با هم هماهنگی و انتظام داشتند و امکان تغییر آنها همیشه وجود دارد .اين معانی ناسازی را به عنوان يک مفهوم علمی
برجسته می سازد  :وقتی دو عنصر به لحاظ هستی شناسی قابل تفکیک اما به هم وابسته هستند .نزد بورديو اين دو عنصر میدان و
عادتواره هستند .ناسازی ،آن گونه که بورديو در نوشتههای خود بهکار برده همین خط سیر را پی میگیرد و و ناظر بر گسست و
شکاف در رابطه متقابل عادتواره و ساختار میدان است که ديگر با هم تناظر و تطاب ندارند.
بورديو بحث «ناسازی» را در تعدادی از آثار خود مورد بررسی قرار داده است و در هريک از اين آثار به يک يا تعدادی از عوامل
تأثیرگذار بر اين امر پرداخته است .از آنجا که ما نیز در پ وهش حاضر به دنبال به دنبال شناسايی اين عوامل ايجاد ناسازی که به
بیگانگی فرد منجر خواهند شد ،میباشیم؛ لذا در اين بخش مرور کوتاهی بر اين آثار خواهیم داشت.
اولین م ال بورديو درباره اثر ناسازی در کتاب «مراسم ازدواج در بیآرن» ( )2112آمده است .در اين کتاب بورديو به توصیف
بحرانی می پردازد که به واسطه تحوالت سراسری فرانسه در بی آرن اتفاق افتاد و مشخصا ساختار و روابط طیفی از از میدانهای
اجتماعی -اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد .در اين نوشته بورديو نشان میدهد که وقتی ساختار میدان محلی به واسطه تحرک
گسترده جغرافیايی دستخوش تغییر شود ،شکافی میان تمايالت پايدار (عادتواره) و ساختارهای نوين میدان به وجود میآيد که
باعث میشوند رسوم جاافتاده محلی که مبتنی بر عالئ سنتی ريشهدار بودند ،کارکرد خود را به تدريج از دست بدهند(گرنفل،
 .)222: 2311می توان گفت که از نظر بورديو در اينجا ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی عامل ناسازی و بیگانگی ناشی از آن
است.
بورديو همچنین در رابطه با تحوالت اجتماعی در الجزاير نیز مینويسد « :در اين مورد وقتی میدان دستخوش بحرانی بزرگ شود،
مناسبات آن و (حتی قواعد آن) کامال متحول میشود ».نبرد استقالل در الجزاير از اين دست بحرانها بود .به خاطر جنگ و
ازهم گسیختگی سريد و خشن ساختارهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی موجود ،ساختارهای میدان و سرمايه نمادين که عادت واره
را شکل می دادند ،به روی هم باز شده بود .از اين رو موقعیتهای زيادی در میدان جديد برای جایگیری افراد ايجاد شده بود ،اما
اين موقعیت ها ضمانت و ثبات کمی داشتند .يعنی افراد بجای فقدان هنجار با انبوهی از هنجارهای متنوع روبرو بودند (همان.)223 :
بنابراين در اينجا از نظر بورديو عدم پایبندی کنشگر به ارزشهای هنجاری پیشین يکی از عوامل موثر بر ناسازی و بیگانگی ناشی
از آن میباشد.
همچنین وی در رابطه با رفتار اقتصادی روستائیان در الجزاير در آن زمان نیز معتقد بود جامعه روستايی در الجزاير دستخوش نوعی
«شتاب تاريخی» iiشد .درنتیجه اشکال مختلفی از نهادهای اقتصادی ايجاد گرديد .اشکالی که نشاندهنده شکافی عمی از گذشت
چندين سده بود و باعث جداشدن افراد از يکديگر و پیدايش تمايالت متضاد گرديد (بورديو 2111 ،به نقل از گرنفل .)2311 ،
ورود اقتصاد پولی و تحمیل آن به دنیای روستائیان الجزاير آنان را وادار به اتخاذ روشهايی جديد ساخت .شکلگیری «عادتواره
مناسب اقتصادی» iiiمتضمن نگرشی جديد به اقتصاد بودکه در آن رفتار اقتصادی از منط خاص خود برخوردار بود .منطقی که با

گونههای مختلف بیگانگی اجتماعی جوانان19 /

با اصول حاکم بر روابط معمول اجتماعی بهوي ه روابط خويشاوندی کامال متمايز است .البته روستايیان برای مدتی توانستند
کنش های سنتی خود را همچنان حفظ کنند ،اما سرانجام تسلیم شدند (همان) .وی در کتاب «سیهروزی جهان» ( )2333از م الهايی
مبتنی بر تحلیل تجربی اثر ناسازی در سطح فردی استفاده می کند .به عنوان م ال يک خانواده الجزايری در پاريس ،از مشکالتی که
خود و بچههايشان به عنوان مهاجر با آن روبرو بودهاند ،صحبت میکنند .در يکی از م الها ،يک زوج میانسال از طبقه کارگر
نوعی «ناسازی مضاعف» iiiiرا تجربه کرده اند .تمايالت آنها (عادت واره) نه با جماعت همسايگان آنها هماهنگ بود (ناسازی
فرهنگی) iiiiiو نه با افول شرايط اقتصادی و اشتغال در کارخانههای محلی (ناسازی اقتصادی) .iiiبا ورشکستگی کارخانههای
فوالد ،شرايط میدان اقتصادی عوض شده بود .عادت واره اين خانواده تغییر اندکی کرده بود اما میدان اقتصادی در سطح کالن زير
و رو شده بود (همان) .بنابراين به نظر میرسد در اين م ال از نظر بورديو ضعف در نظام اقتصادی يکی از عوامل موثر بر ناسازی و
بیگانگی ناشی از آن میباشد.
م ال ديگر در کتاب سیهروزی جهان چیزی است که بورديو آن را «زندگی دوگانه» iiنامیده است .در اين م ال زنی که از نسل
سوم مهاجران اسپانیايی در فرانسه است توانسته به کمک تحصیل در دانشگاه ،موقعیت مناسبی را در میدان و در مسیر پیشرفت
اجتماعی داشته باشد .اما اين تغییرات در عادتواره سبب ايجاد مشکل در رابطه او با همسر و دخترانش میشود .ديگر نمیداند چه
کسی است و جايش کجاست؟ زندگی خانوادگی وی دچار آسیب میشود .خودش در اين زمینه میگويد « :من واقعا خودم را
وقف خود و کارم کرده ام و دخترانم را درست زمانی که به من احتیاج دارند تنها گذاشتهام» (همان) .به نظر میرسد در اين م ال از
نظر بورديو فردگرايی خودخواهانه يکی از عوامل موثر بر ناسازی و بیگانگی ناشی از آن میباشد.
همچنین بورديو در کتاب «انسان دانشگاهی» ( ) 2311به شدت بر ساختار دنیای دانشگاهی فرانسه در دوره جنبشهای دانشجويی
سال  2321متمرکز شده است .چنانچه مینويسد « :تمام چیزهايی که نظم کهن iiiرا تشکیل میدادند ،آزادیهای نامحسو

و

همکاری و همدستی که در میان افراد در يک محیط اجتماعی وجود داشت ،دوستیها و نزديکیهای آمیخته با احترام که میان نسل
های متوالی در يک خانواده برقرار بود ،همگی در حال نابودی بود» (بورديو 2311 ،به نقل از گرنفل  .)2311تحلیلهای تجربی وی
در اين رابطه شکاف میان اساتید و مربیان را نشان میدهد .شکافی عمی میان آرمانهای فروکوفته در بحران جايگزينی ناشی از
تغییر شرايط استخدام و عادتواره تازه متولد شده مربیان بلندپرواز .به نظر میرسد در اين م ال از نظر بورديو تضعیف تعهد جمعی
يکی از عوامل موثر بر ناسازی و بیگانگی ناشی از آن میباشد.
از آنجا که ما در اين پ وهش تأثیر عوامل ناساز فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بر بیگانه بودن نحوه کنش جوانان در نظام اجتماعی
مورد بررسی قرار میدهیم .يعنی ،در پی آن هستیم که دريابیم عوامل ساختاری فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی شکلدهنده میدان
چگونه بر عادتوارههای جوانان تأثیر گذاشته و شکلگیری کنش بیگانه را در اين عامالن اجتماعی سبب میشوند ،با بهرهگیری از
نظريات بورديو ،ضعف نظام اقتصادی ،ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی ،تضعیف تعهد جمعی ،عدم پایبندی کنشگر به
ارزش های هنجاری و فردگرايی خودخواهانه را از عوامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتهايم.
همچنین از نظر ما استفاده از رسانههای بیگانه میتواند عاملی در جهت ناسازی میدان فرهنگی و عادتواره جوانان باشد .بر اين
اسا  ،ما گرايش به استفاده از رسانه های بیگانه را نیز به عنوان يکی ديگر از عوامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتهايم.
همچنین در رابطه با عوامل موثر بر بیگانگی جوانان با بهرهگیری از نظريات گوتربوک و الندن iiiiو نیز زتومکا iiiiiو همچنین
گامبتا iiii

عدم اعتماد اجتماعی را به عنوان يکی از عوامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتهايم.

با بهرهگیری از نظريات استارک و بین بريج ،iiiبرگر iiiiو نیز يونگ  iiiiiو ويلسون iiiiiiضعف در دينداری را به عنوان
ديگر عامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتهايم .با بهرهگیری از نظريات وايزبرگ iiiiو اينگلهارت iiiو نیز
عدم رضايت اجتماعی را به عنوان ديگر عامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتهايم.

فريدنبرگ iiii
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صاحبنظر ديگری که در تدوين چارچوب نظری پ وهش از آرای وی اسهتفاده کهردهايم ،سهیمن اسهت .سهیمن بهی شهک در زمهره
نخستین روان شناسانی است که کوشید مفهوم بیگانگی روانی را در قالبی منظم و منسجم تدوين و تعريهف نمايهد .وی بهدواً بهراين
پندار که بیگانگی معلول علتی واحد است خط بطالن میکشد .به نظر سیمن واژه بیگانگی امروزه چنان تداول و عمومیت دارد کهه
در تبیین هر چیز بدان رجوع می شود.
او در اشاره به رواج و توسعه اين مفهوم در جامعه معاصر اين نکته را متذکر می شود که ساختار بروکراسی جامعه مدرن شهرائطی را
ايجاد و ابقاء کرده است که در آن انسان ها قادر به فراگیری نحوه و چگونگی کنترل عواقب و نتايج اعمال و رفتار های خود نیستند.
نحوه کنترل و مديريت جامعه بر سیستم پاداش اجتماعی به گونه ای است که فردارتباطی را بین رفتار خود و پاداش ماخوذه از جامعه
نمی تواند برقرار کند و در چنین وضعیتی است که احسا

بیگانگی بر فردمستولی گرديده و اورا به کنش منفصهالنه و ناسهازگارانه

در قبال جامعه سوق می دهد (به نقل از محسنی تبريزی.)21:2311،
سیمن کوشیده ضمن ارائه تعريفی مفهومی از بیگانگی و مشخ

نمودن تیپولوژی آلیناسیون ،صور و انواع تظاهرات کنش بیگانه را

در پنج نوعی قابل تمیز که بنظر وی رايج ترين و متداول ترين صور کاربرد مفهومی واژه در ادبیهات جامعهه شناسهی و روان شناسهی
نشان دهد؛ که عبارتند از:
الف -بی قدرتی iiiii

عبارت است از احتمال و يا انتظار متصوره از سوی فرد در قبال بی تاثیری عمل خويش و يا تصور اين باورکهه رفتهار او بهه تحقه و
تعین نتايج مورد انتظار منجر نبوده و وی را ب ه هدفی که براسا

آن کنش او تجهیز گرديده رهنمون نیست  .سیمن معتقد اسهت کهه

اين مفهوم از بیگانگی بیش از صور ديگر آن در ادبیات معاصر کاربرد دارد.
ب -بیمعنائی يا بیمحتوائی

iiiiii

اين شکل از بیگانگی به نظر سیمن زمانی مشهود است که فرد در باور و عقیده دچار ابهام و ترديد و شک است .يعنی نمیداند که به
چه اعتقاد داشته باشد .در تصمیم گیری ها عقیده خود را با استانداردهای موجود در جامعه خويش نمیتواند تطبی دهد .بهه عبهارت
ديگر ،وی در تخمین و پیش بینی بالنسبه دقی رفتار ديگران و نیز برآورد عواقب و نتايج رفتار خود با دشواری روبروست.
ج -بی هنجاری يا

نابهنجاری iiiii

به عقیده سیمن بیهنجاری همچون بیقدرتی و بیمعنائی وضعیتی فکری و ذهنیاست که درآن فرد احتمهال را بحهد مفهرط بهر خهود
مفروض و متصور می دارد که تنها کنشهائی فرد را به حوزه های هدف نزديک میسازد ،که مورد تائید جامعه نیستند.
د -انزوای

اجتماعی iiii

واقعیتی فکری است که در آن فرد عدم تعل و وابستگی و انفصال تامهای را با ارزشهای مرسهوم جامعهه احسها

میکنهد .در ايهن

حالت فرد همچنین دارای اعتقاد و باور نازلی نسبت به مکانیسم ارزشگذاری و سیستم پاداش اجتماعی است و با هر آنچه که از نظر
جامعه معتبر و ارزشمند است خود را همعقیده و هم سو نمی بیند .انزوای اجتماعی مد هذا از نظر سیمن بهه مفههوم فقهدان سهازگاری
فرد با زمینه اجتماعی خويش نبود بلکه مبین انفکاک فکری فرد از استانداردهای فرهنگی است.
ه -ازخود بیزاری يا تنفراز خويش

iiiii

سیمن میزان و درجه هر رفتار را براسا

پاداشهای مورد انتظار آتی میبیند و چون مارکس معتقد اسهت پهاداش منحصهرا در خهود

عمل نهفته نیست بلکه نسبت به کارامری خارجیiiiiiiاست.
بنظر سیمن در دنیای صنعتی انسان در بسیاری از حرف و مشاغل در رو ابط تولیدی خاصی واقد می شود که درآن کار و تولید فهرد
را ديگر به هدف و تعالی مورد انتظار رهنمون نیست .او کار می کند بدون آنکه به ارزش واقعی کار خود واقف باشد و از نتايج کار
خويش محفوظ و متمتد گردد .نتیجه زوال واز دست رفتن مفهوم واقعی کار و آغاز نفی خود وتولید است .در چنین وضعیتی فهرد
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شانس و فرصت الزم را جهت خل و تولید محصولی که او را راضی و خرسند سازد نیست و بهه نهوعی احسها

انزجهار از روابهط

اجتماعی تولید گرفتار است (به نقل از محسنی تبريزی.)2311،
با بهرهگیری از نظريات بورديو ،ضعف نظام اقتصادی ،ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی ،تضعیف تعهد جمعی ،عدم پایبندی
کنشگر به ارزشهای هنجاری و فردگرايی خودخواهانه را از عوامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتهايم .همچنین از نظر ما
استفاده از رسانههای بیگانه میتواند عاملی در جهت ناسازی میدان فرهنگی و عادتواره جوانان باشد .بر اين اسا  ،ما گرايش به
استفاده از رسانههای بیگانه را نیز به عنوان يکی ديگر از عوامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتهايم.
همچنین در رابطه با عوامل موثر بر بیگانگی جوانان با بهرهگیری از نظريات گوتربوک و الندن و نیز زتومکا و همچنین گامبتا عدم
اعتماد اجتماعی را به عنوان يکی از عوامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتهايم .با بهرهگیری از نظريات استارک و بین بريج،
برگر و نیز يونگ و ويلسون ضعف در دينداری را به عنوان ديگر عامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر گرفتهايم .با بهرهگیری از
نظريات وايزبرگ و اينگلهارت و نیز فريدنبرگ عدم رضايت اجتماعی را به عنوان ديگر عامل موثر بر بیگانگی جوانان در نظر
گرفتیم.
هدف اصلی اين پ وهش مطالعه گونههای مختلف بیگانگی اجتماعی در بین جوانان است که با استفاده از نظريات سیمن در نظر
گرفتهايم .سیمن با مشخ

نمودن گونهشناسی بیگانگی ،صور و انواع تظاهرات کنش بیگانه را در پنج گونه بیقدرتی ،بیمعنايی،

بی هنجاری ،انزوای اجتماعی و ازخودبیزاری عنوان ساخته است .همچنین در اين پ وهش ما کنش بیگانه را با استفاده از نظريات
سیمن در نظر گرفتهايم .همچنانکه عنوان شد ،سیمن با مشخ

نمودن گونهشناسی بیگانگی ،صور و انواع تظاهرات کنش بیگانه را

در پنج گونه به شرح زير عنوان ساخته است :در اين پ وهش ما بیقدرتی را با دو شاخ
«محرومیت نسبی» مورد سنجش قرار دادهايم .بیمعنايی را با شاخ
مورد سنجش قرار دادهايم .بیهنجاری را با دو شاخ

کلی «عدم توانايی اقتصادی و فکری» و

کلی «بیهدفی يا فقدان آرزوی ناشی از عدم تحق اهداف»

کلی «عدم رضايت و پذيرش قوانین مدون» و «پذيرش هنجارهای گروهی

منفی و مخالف با هنجارهای جامعه» مورد سنجش قرار دادهايم .انزوای اجتماعی را با شاخ

کلی «جدا شدن از ارزشهای جامعه

و بیتفاوتی نشان دادن نسبت به ارزشها» مورد سنجش قرار دادهايم .از خود بیزاری را با شاخ
احسا

تحقیر ناشی از آن» مورد سنجش قرار دادهايم .بر اسا

صورت زير خواهد بود :

کلی «عدم منزلت اجتماعی و

مولفههای نظری که بدانها اشاره شد ،مدل نظری پ وهش حاضر به

/19مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال پنجم/شماره سوم /تابستان 9312
مدل نظری پژوهش عوامل موثر بربیگانگی اجتماعی جوانان
عدم توانایی
اقتصادی و فکری

محرومیت نسبی

عدم اعتماد اجتماعی
بی قدرتی

ضعف نظام اقتصادی

ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی
بیهدفی یا فقدان
آرزوی ناشی از

بی معنایی

تضعیف تعهد جمعی

عدم تحقق اهداف

گرایش به استفاده از رسانههای بیگانه
عدم رضایت و
پذیرش قوانین
مدون

پذیرش هنجارهای

بی هنجاری

گروهی منفی و

عدم تطابق
ذهن و عین

بیگانگی اجتماعی جوانان

مخالف با
هنجارهای جامعه

ضعف در دینداری

جداشدن از
ارزشهای جامعه

انزوای

و بیتفاوتی

اجتماعی

عدم پای بندی کنشگر به ارزش های

نشان دادن نسبت

هنجاری

به ارزش ها

فردگرایی خودخواهانه
عدم منزلت
اجتماعی و
احساس تحقیر

از خودبیزاری

عدم رضایت اجتماعی

ناشی از آن

روش تحقیق

جامعه آماری يا

جمعیت iiiiiii

بوده است که براسا

مورد تحقی اين پیمايش جوانان رده سنی  22الی 23ساله کلیه مناط شهر تهران در سال 2332

برآوردهای حاصل از اطالعات موجود در مرکز آمار ايران که حاصل از سرشماری سال  2331میباشد ،اين

تعداد برابر  4221122نفر میباشد .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با ضريب اطمینان %32معادل 321نفر بدست آمد .به
منظور خن ی کردن اثرات پرسشنامه های ناق

يا مفقوده و در جهت ارتقاء دقت نمونه ،تعداد  22نفر به حجم نمونه اضافه شدند و

بنابراين اطالعات  312نفر پاسخگو مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .در اين پ وهش از روش نمونهگیری

چندمرحلهای iiiii

تصادفی استفاده شده است .بدين صورت که سه معیار منطقه جغرافیايی شهری ،جنس و گروههای سنی پاسخگويان در ابتدا مدنظر
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قرار گرفتند .بدين ترتیب ابتدا شهر تهران به پنج منطقه جغرافیايی شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسیم شد .سپس متناسب با
توزيد جغرافیايی ،جنسی و سنی حاصل از سرشماری عمومی نفو

و مسکن سال  ،2331تعداد نمونههای مورد بررسی به تفکیک

گروه های جغرافیايی ،جنسی و سنی در هر منطقه به دست آمد.در پ وهش حاضر ،ابزار مورد استفاده برای جمدآوری اطالعات و
دستیابی به پاسخ سئواالت و آزمون فرضیهها ،پرسشنامه محق ساخته بوده که به صورت حضوری در اختیار نمونههای منتخب قرار
گرفت .پس از جمدآوری اطالعات از طري پرسشنامه ،دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند.
در بخش توصیفی از آماره های توصیفی از قبیل توزيد فراوانی استفاده شده است .در بخش استنباطی نیز با بهرهگیری از مدل تحلیل
سلسله مراتبی ،روابط میان متغیرها مورد بررسی قرار گرفت .الزم به ذکر است که تحلیلهای آماری صورت گرفته در بخش
توصیفی به کمک نرمافزار( )Spssو مدلسازی و تحلیلهای استنباطی به کمک نرم افزار ()Expert Choiceانجام شده است.
یافتههای تحقیق

در رابطه با گونههای مختلف بیگانگی اجتماعی ،به يافتههای زير دست يافتیم.
بیقدرتی :همچنان که عنوان شد ،بی قدرتی گونهای از بیگانگی است که عبارت است از احتمال ويا انتظار متصوره از سوی فرد در قبال بی
تاثیری عمل خويش و يا تصور اين باور که رفتار او به تحق و تعین نتايج مورد انتظار نبوده و وی را به هدفی که براسا
گرديده رهنمون نیست .دادههای میدان در رابطه با متغیرهای تشکیل دهنده اين شاخ

آن کنش او تجهیز

 ،به شرح زير است:

در رابطه با “عدم خالقیت فردی و آزادی عمل در امور زندگی” پاسخها عبارتست از2181 :درصد خیلی کم2181 ،درصد کم ،
 2382درصد متوسط  181 ،درصد زياد 2282 ،درصد خیلی زياد و  283درصد بدون پاسخ .بین جنسیت و سن و عبارت فوق رابطة
معناداری وجود ندارد.
در رابطه با “ناتوانی در کسب شغل” پاسخها عبارتست از 3282 :درصد خیلی کم  2282 ،درصد کم2282 ،درصد متوسط و
2282درصد زياد و382درصدخیلی زياد و  283درصد بدون پاسخ .بین جنسیت و سن و عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد.
در رابطه با “ناتوانی در ادامه تحصیل” پاسخها عبارتست از 44 :درصد خیلی کم 2382 ،درصد کم  2382 ،درصد متوسط ،
383درصد زياد 382 ،درصدخیلی زياد و  181درصد بدون پاسخ .بین جنسیت و سن و عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد.
بیمعنایی :همچنان که عنوان شد ،بی معنايی گونهای از بیگانگی است که فرد درباور و عقیده دچار ابهام و ترديد و شک است .يعنی نمیداند
که به چه اعتقاد داشته باشد .در تصمیمگیریها ،عقیده خود را با استانداردهای موجود در جامعه خويش نمیتواند تطبی دهد .به عبارت ديگر،
وی در تخمین و پیشبینی بالنسبه دقی رفتار ديگران و نیز برآورد عواقب و نتايج رفتار خود با دشواری روبروست .دادههای میدان در رابطه با
متغیرهای تشکیل دهنده اين شاخ

 ،به شرح زير است :

در رابطه با “عدم رضايت از اعمال خود در دوران جوانی” پاسخها عبارتست از2382 :درصد خیلی کم2283 ،درصد کم ،
2183درصد متوسط 2181 ،درصد زياد  282 ،درصد خیلی زياد و  282درصد بدون پاسخ .بین جنسیت و سن و عبارت فوق رابطة
معناداری وجود ندارد.
در رابطه با “احسا

روزمرهگی” پاسخها عبارتست از  2181درصد خیلی کم 2283 ،درصد کم 2283 ،درصد متوسط 2281 ،درصد

زياد 283 ،درصدخیلی زياد و  181درصد بدون پاسخ .بین جنسیت و سن و عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد.
بیهنجاری :همچنان که پیشتر نیز عنوان شد ،بیهنجاری گونهای از بیگانگی است که شامل وضعیتی فکری و ذهنی است که درآن فرد اين
احتمال را بحد افراطی بر خود مفروض و متصور میدارد که تنها کنشهائی فرد را به حوزههای هدف نزديک می سازد که مورد تائید جامعه
نیستند .دادههای میدان در رابطه با متغیرهای تشکیل دهنده اين شاخ

 ،به شرح زير است :

در رابطه با “عدم رضايت و پذيرش قوانین مدون” پاسخها عبارتست از2382 :درصد خیلی کم 3183 ،درصد کم  3184 ،درصد
متوسط 2183 ،درصد زياد  284 ،درصد خیلی زياد و  283درصد بدون پاسخ .بین جنسیت و سن و عبارت فوق رابطة معناداری
وجود ندارد.
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در رابطه با “احسا

تبعیض” پاسخها عبارتست از 2281 :درصد خیلی کم  2282 ،درصد کم  2282 ،درصد متوسط 2182 ،درصد

زياد 182 ،درصد خیلی زياد و  283درصد بدون پاسخ .بین جنسیت و سن و عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد.
در رابطه با “نبودن شرايط و ابزارهای مناسب برای رسیدن به اهداف مورد نظر” پاسخها عبارتست از 2182 :درصد خیلی کم ،
2282درصد کم  3282 ،درصد متوسط 2282 ،درصد زياد 281 ،درصد خیلی زياد و  282درصد بدون پاسخ .بین جنسیت و سن و
عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد.
انزوای اجتماعی:همچنان که عنوان شد ،انزوای اجتماعی گونهای از بیگانگی است که در آن فرد عدم تعل و وابستگی و به عبارت ديگر
انفصال تامهای را با ارزشهای مرسوم جامعه احسا

میکند .در اينحالت فرد دارای اعتقاد و باور نازلی نسبت به مکانیسم ارزشگذاری و

سیستم پاداش اجتماعی است و با آنچه که از نظر جامعه معتبر و ارزشمند است خود را همعقیده و همسو نمیبیند .دادههای میدان در رابطه با
متغیرهای تشکیل دهنده اين شاخ

 ،به شرح زير است :

در رابطه با “نپذيرفتن ارزشهای رايج” پاسخها عبارتست از  2382 :درصد خیلی کم  3183 ،درصد کم 3184 ،درصد متوسط ،
2183درصد زياد 284 ،درصد خیلی زياد و  283درصد بدون پاسخ .بین جنسیت و سن و عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد.
در رابطه با “بی اعتمادی و سوء ظن” پاسخها عبارتست از 2383 :درصد خیلی کم 3383 ،درصد کم 2282 ،درصد متوسط 181 ،
درصد زياد  4 ،درصدخیلی زياد و  283درصد بدون پاسخ .بین جنسیت و سن و عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد.
در رابطه با “احسا

ناامنی و تر ” پاسخها عبارتست از  32 :درصد خیلی کم  2382 ،درصد کم 2284 ،درصد متوسط ،

2282درصد زياد 4 ،درصدخیلی زياد و  182درصد بدون پاسخ .بین جنسیت و سن و عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد.
در رابطه با “بی تفاوتی نسبت به ارزشها” پاسخها عبارتست از 3281 :درصد خیلی کم 3183 ،درصد کم 2482 ،درصد متوسط 182 ،
درصد زياد 382 ،درصدخیلی زياد و  284درصد بدون پاسخ .بین جنسیت و سن و عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد .
در رابطه با “جداشدن از ارزشهای جامعه” پاسخها عبارتست از 3282 :درصد خیلی کم 3484 ،درصد کم 2283 ،درصد متوسط ،
182درصد زياد  382 ،درصد خیلی زياد و  282درصد بدون پاسخ .بین جنسیت و سن و عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد.
از خود بیزاری :همچنان که پیشتر نیز عنوان شد ،از خود بیزاری گونهای از بیگانگی است که در آن فرد از شانس و فرصت الزم جهت
خل و تولید فعالیتی که او را راضی و خرسند سازد نیست و به نوعی احسا
رابطه با متغیرهای تشکیل دهنده اين شاخ

انزجار از روابط اجتماعی کاری گرفتار است .دادههای میدان در

 ،به شرح زير است :

در رابطه با “عدم دريافت پاداش مناسب در قبال انجام امور(مادی -معنوی)” پاسخها عبارتست از 2281 :درصد خیلی کم ،
2281درصد کم 2182 ،درصد متوسط 2281 ،درصد زياد 182 ،درصدخیلی زياد و  282درصد بدون پاسخ  .بین جنسیت و سن و
عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد.
در رابطه با “نبودن اعتبار اجتماعی” پاسخها عبارتست از 3282 :درصد خیلی کم 2383 ،درصد کم2382 ،درصد متوسط  182 ،درصد
زياد 281 ،درصدخیلی زياد و  282درصد بدون پاسخ .بین جنسیت و سن و عبارت فوق رابطة معناداری وجود ندارد.
همچنان که عنوان شد ،ما در اين پ وهش برای سنجش میزان تأثیر عوامل تأثیرگذار بر مقوله بیگانگی جوانان از مدل مبتنی بر تحلیل
سلسله مراتبی )AHP( iiبا کمک نرم افزار Expert Choiceاستفاده کردهايم .تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبر مقايسه
دو به دو بنا نهاده شده است .برای اين منظور در هرسطح يعنی هم سطح عوامل موثر که در مدل فوق سطح  2را تشکیل میدهد و
هم در سطح گونههای بیگانگی که در مدل فوق سطح  2را تشکیل میدهد ،میانگین هندسی هر جزء با ساير اجزاء مقايسه شده و
نسبت آنها مبنای تحلیل قرار میگیرد .در اين پ وهش ،ما میانگینهای هندسی را با استفاده از دادههای میدان و به کمک نرم افزار
 SPSSمحاسبه کردهايم .اين تعاريف در نرمافزار ) )ECبه شکل زير صورت گرفته است :
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شکل  : 1تعریف عوامل موثر بر بیگانگی و گونههای مختلف بیگانگی در نرمافزار ))EC

سپس انجام مقايسههای زوجی میانگینهای هندسی را در هريک از دو سطح انجام میدهیم .نخست مقايسه زوجی بین میانگینهای
هندسی عوامل موثر بر بیگانگی صورت میگیرد .در اين حالت نسبت میانگینهای هر عامل با ساير عوامل را محاسبه کرده و با
ورود آنها به نرم افزار ،ماتريس اين نسبتها مشخ

میگردد .تشکیل اين ماتريس در شکل ( )2نمايش داده شده است :

شکل  : 2مقایسه میانگینهای هندسی عوامل موثر بر بیگانگی

در اينجا اگر میانگین عامل سمت چپ بیش از میانگین عامل سمت راست باشد ،عدد به رنگ قرمز در ماتريس نمايش داده میشود و اگر
میانگین عامل سمت راست بیش از میانگین عامل سمت چپ باشد ،عدد به رنگ مشکی در ماتريس نشان داده میشود.
در اين نرمافزار سنجش میزان ناسازگاری بین نسبتهای میانگینها و خطای احتمالی که از اين بابت ممکن است به وجود آيد ،در سمت چپ
جدول ماتريسها با عالمت  Incoنمايش داده میشود که نرخ ناسازگاری را نشان میدهد .به طورکلی نرخ ناسازگاری بايد کمتر از  1/2باشد
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تا بتوان دادهها را سازگار و قابل قبول تلقی کرد .در پ وهش حاضر ،همچنان که در شکل فوق مشاهده میگردد ،اين میزان برابر صفر نمايش
داده میشود که نشاندهنده اين است که دادهها کامال با يکديگر سازگار هستند .بنابراين مدل ساخته شده نیز از منظر نیکويی در بهترين حالت
ممکن خواهد بود.
در مرحله بعد ،مقايسه زوجی بین میانگینهای هندسی گونههای مختلف بیگانگی صورت میگیرد .در اين حالت نسبت میانگینهای هر گونه با
ساير گونهها را محاسبه کرده و با ورود آنها به نرم افزار ،ماتريس اين نسبتها مشخ

میگردد .اين ماتريس در رابطه با هر عامل به طور مجزا

تشکیل میشود و سپس با يکديگر تلفی میگردند .تشکیل اين ماتريس در شکل ( )3نمايش داده شده است :

شکل  : 3مقایسه میانگینهای هندسی گونههای مختلف بیگانگی

در اينجا نیز همچون مرحله قبل ،اگر میانگین عامل سمت چپ بیش از میانگین عامل سمت راست باشد ،عدد به رنگ قرمز در
ماتريس نمايش داده می شود و اگر میانگین عامل سمت راست بیش از میانگین عامل سمت چپ باشد ،عدد به رنگ مشکی در
ماتريس نشان داده میشود.
در اينجا نیز ،همچنان که در شکل فوق مشاهده میگردد ،میزان ناسازگاری بین مقادير میانگینها برابر صفر نمايش داده شده که
نشاندهنده اين است که اين داده ها نیز کامال با يکديگر سازگار هستند .بنابراين مدل ساخته شده از اين سطح نیز از منظر نیکويی در
بهترين حالت ممکن خواهد بود.
همچنان که در شکل نیز مالحظه میگردد ،میانگین هندسی گونههای مختلف بیگانگی برای عامل عدم اعتماد اجتماعی (عامل اول)
با يکديگر مقايسه شدهاند .اين مقايسه بايستی در رابطه با تمامی عوامل ديگر نیز صورت گیرد.
پس از ورود دادههای مربوط به میانگینهای گونههای مختلف بیگانگی ،تلفی دادهها برای کل مدل صورت میگیرد .در اين حالت
با استفاده از منوی  Sensitivity-Graphsنتايج در قالب شکل زير ظاهر خواهند شد :
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شکل  : 4میزان تأثیر عوامل موثر بر گونههای بیگانگی اجتماعی

همچنانکه در شکل فوق مالحظه میگردد از کل  211درصد تأثیر عوامل بر پديده بیگانگی ،عدم اعتماد اجتماعی  22/3درصد،
ضعف نظام اقتصادی  24/2درصد ،ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی  22/2درصد ،تضعیف تعهد جمعی  22/3درصد ،گرايش به
استفاده از رسانههای بیگانه  22/3درصد ،ضعف در دينداری  21درصد ،عدم پایبندی کنشگر به ارزشهای هنجاری  1/2درصد،
فردگرايی خودخواهانه  21/3درصد و عدم رضايت اجتماعی  3/2درصد را شامل میشوند.
همچنین از کل  211درصد میزان بیگانگی اجتماعی 21/3 ،درصد در گونه بیقدرتی 21/2 ،درصد در گونه بیمعنايی 22/3 ،درصد
در گونه بیهنجاری 23/3 ،درصد در گونه انزوای اجتماعی و  23/2درصد در گونه از خود بیزاری قرار دارند.
اين میزانها به ترتیب در جدولهای ( )2و ( )2نمايش داده میشوند :

جدول  :1میزان تأثیر عوامل موثر بر بیگانگی اجتماعی

عامل

میزان تأثیر

ضعف نظام اقتصادی

 24/2درصد

عدم اعتماد اجتماعی

 22/3درصد

ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی

 22/2درصد

گرايش به استفاده از رسانههای بیگانه

 22/3درصد

تضعیف تعهد جمعی

 22/3درصد

فردگرايی خودخواهانه

 21/3درصد

ضعف در دينداری

 21درصد

عدم رضايت اجتماعی

 3/2درصد

عدم پایبندی کنشگر به ارزشهای هنجاری

 1/2درصد

/999مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال پنجم/شماره سوم /تابستان 9312
جدول  :2میزان بروز گونههای مختلف بیگانگی اجتماعی

گونه بیگانگی

میزان بروز

بیهنجاری

 22/3درصد

بیمعنايی

 21/2درصد

از خود بیزاری

 23/2درصد

انزوای اجتماعی

 23/3درصد

بیقدرتی

 21/3درصد

با استفاده از نرمافزار ) ،)ECقادر خواهیم بود نشان دهیم که چگونه دو گونه از بیگانگی در رابطه با عوامل نهگانه موثر با يکديگر
مقايسه شدهاند .اين مقايسهها در اشکال زير نمايش داده شدهاند :

شکل  : 5مقایسه بیقدرتی و بیمعنایی در رابطه با عوامل موثر

شکل فوق میزان هريک از عوامل را در دو گونه بی قدرتی و بیمعنايی نمايش میدهد .همچنانکه مالحظه میشود تمام عوامل در
گونه بیمعنايی نسبت به گونه بیقدرتی حضور بیشتری دارند .نتیجه کلی نیز که در پايین نمودار قرار دارد ،ترکیب کلی را نشان
میدهد .به همین ترتیب مقايسه زوجی بین ساير گونههای بیگانگی نیز میتوان انجام داد که نتیجه اين مقايسهها به شرح زير است :
تمام عوامل در گونه بیهنجاری نسبت به گونه بیقدرتی حضور بیشتری دارند.
تمام عوامل در گونه انزوای اجتماعی نسبت به گونه بیقدرتی حضور بیشتری دارند.
تمام عوامل در گونه از خود بیزاری نسبت به گونه بیقدرتی حضور بیشتری دارند.
تمام عوامل در گونه بیهنجاری نسبت به گونه بیمعنايی حضور بیشتری دارند.
تمام عوامل در گونه بیمعنايی نسبت به گونه انزوای اجتماعی حضور بیشتری دارند.
تمام عوامل در گونه بیمعنايی نسبت به گونه از خود بیزاری حضور بیشتری دارند.
تمام عوامل در گونه بیهنجاری نسبت به گونه انزوای اجتماعی حضور بیشتری دارند.
تمام عوامل در گونه بیهنجاری نسبت به گونه از خود بیزاری حضور بیشتری دارند.
تمام عوامل در گونه از خود بیزاری نسبت به گونه انزوای اجتماعی حضور بیشتری دارند.
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بحث:
ما در اين پ وهش بر آن بوديم که از تک ساحتی ديدن عوامل دوری جسته و در يک مدل سنجش به طور همزمان ،اثرات عوامل
مختلف را بر گونه های مختلف بیگانگی اجتماعی مورد سنجش قرار دهیم .پ وهشگر در اين زمینه ،عوامل مؤثر بر بیگانگی جوانان
را در نه عامل شامل  :عدم اعتماد اجتماعی ،ضعف نظام اقتصادی ،ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی ،تضعیف تعهد جمعی،
گرايش به استفاده از رسانههای بیگانه ،ضعف در دينداری ،عدم پایبندی کنشگر به ارزشهای هنجاری ،فردگرايی خودخواهانه و
عدم رضايت اجتماعی در نظر گرفت .در اين وضعیت ،ترکیب همزمان اين عوامل و تشکیل گونههای مختلف بیگانگی ،شامل
بیقدرتی ،بیمعنايی ،بیهنج اری ،انزوای اجتماعی و از خود بیزاری مالحظه اصلی اين پ وهش بود .در واقد به دنبال اثبات آن بوديم
که در عالم واقد چگونه از کنار هم قرار گرفتن همزمان اين عوامل گونههای مختلف بیگانگی شکل میگیرند .نتايج به دست آمده
از میدان نیز نشان داد که ترکیب و تعامل عوامل نهگانه فوقالذکر است که منجر به شکلگیری گونههای پنجگانه بیگانگی میشود.
از ديگر محاسن استفاده از رويکرد تحلیل سلسله مراتبی در اين پ وهش ،سنجش غیرخطی اين مدل میباشد .از نظر ما واحدهای
تحلیل در روابط بین متغیرهای بکاررفته در پ وهشهای اجتماعی نه فقط در حول يک خط بلکه ممکن است پیرامون يک انحنا يا
در مسیری متقاطد و يا هر نوع مسیر ديگری قرار گیرند .نگاه غیرخطی توان پديدار کردن پیوندهای خطی میان متغیرها را نیز
داراست اما رويکرد خطی از هويدا کردن پیوندهای غیرخطی ناتوان است.
با استفاده از اين رويکرد ما توانستیم روابط چندمتغیره را فراتر از مدلهای خطی معمول تحلیل کنیم .در اين پ وهش ما با اتخاذ
رويکرد تحلیل سلسله مراتبی که اساسا رويکردی غیرخطی است ،توانستیم هم روابط خطی و هم روابط غیرخطی را مورد تحلیل
قرار دهیم و اين مزيتی است که مدل سنجش پ وهش حاضر در رقابت با مدلهای خطی مبتنی بر تحلیلهای رگرسیونی برخوردار
بود .همچنین ،با استفاده از اين رويکرد ما توانستیم مقايسههای زوجی بین گونههای بیگانگی انجام دهیم و سهم حضور عوامل
نهگانه را در بین هرگونه با ساير گونهها مورد مقايسه قرار دهیم.
در اينجا،در حوزه کاربردی پیشنهاد اجرايی به منظور استفاده مجريان و برنامهريزان حوزه جوانان و همچنین در حوزه پ وهشی به
منظور جهتدهی به خطوط فکری پ وهشگران ،پیشنهادهای زير عنوان میگردد :
 -2با توجه به اينکه ضعف نظام اقتصادی در رتبه نخست عوامل موثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان قرار گرفت؛ پیشنهاد
میشود اولويت اصلی برنامهريزان حوزه جوانان بر محوريت ايجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی جوانان قرار گیرد.
 -2با توجه به آن که عدم اعتماد اجتماعی و ضعف ساختار در موقعیت اجتماعی نیز عواملی با میزان تأثیر باال بر بیگانگی
اجتماعی جوانان بودند؛ پیشنهاد می شود اقدامات اساسی جهت ايجاد اعتماد در قشر جوان ،مد نظر برنامهريزان اين حوزه
قرار گیرد .از جمله اقدامات موثر در اين زمینه حمايت از سازمانهای غیردولتی جوانان میباشد.
 -3به منظور پائین آوردن گرايش جوانان در استفاده از رسانههای بیگانه ،پیشنهاد میشود ساخت برنامههای جذاب برای
مخاطبین جوان در اولويت برنامهسازان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران قرار گیرد.
 -4به پ وهشگران پیشنهاد میشود به منظور فرموله کردن مناسب مباحث نظری جهت سنجش آنها در میدان پ وهش ،در
پ وهشهای جامعهشناختی به ساخت مدل سنجش خاص آن پ وهش که بتواند مباحث نظری را به منظور سنجش عینی
آماده سازد ،اهتمام ورزند.
 -2به پ وهشگران همچنین پیشنهاد میشود ،بجای تأکید بر مدلهای سنجش خطی ،مدلهای سنجش غیرخطی را که با
متغیرهای بکاررفته در پ وهشهای اجتماعی سازگاری بیشتری دارند ،نیز مورد توجه و استفاده قرار دهند.
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