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چکیده

هدف اين مطالعه تعيين رابطه بين بيگانگي اجتماعي و پايگاه هويت دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تبريز بود .روش تحقيق ،پيمايش بود .براي سنجش بيگانگي اجتماعي از شاخصهاي ملوين سيمن
شامل ،احساس بيقدرتي ،احساس بيهنجاري ،احساس انزواي اجتماعي ،احساس بيمعنايي و احساس تنفر
از خويشتن و به منظور تعيين پايگاه هويتي از آزمون عيني پايگاه هويت  EIS2-EOMبنيون و آدامز (،)9191
استفاده گرديد .جامعه آماري ،دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ،حجم نمونه  093نفر و شيوه
نمونهگيري باتوجه به جنسيت و دانشکده نمونهگيري طبقهاي متناسب باحجم بود .نتايج به دست آمده ،رابطه
معني داري بين ميزان بيگانگي اجتماعي و پايگاه هويت دانشجويان مورد مطالعه نشان داد .متوسط بيگانگي
در بين دانشجويان پسر  89/5و دانشجويان دختر  81/0و اين رابطه از نظر آماري معنيدار بود .آزمون X2
تفاوت معنيداري را بين پايگاه هويت و دانشکده نشان داد .مقدار اين رابطه برابر آزمون في ( 3/09 )Phiبود.
افراد داراي پايگاه هويت موفق چون از بحران عبورکرده و به تعهداتي دست يافتهاند ،کمتر درمعرض بيگانگي
اجتماعي قرار ميگيرند ،از مهارت هاي اجتماعي موثري استفاده کرده و در شرايط آنوميک عملکرد رفتاري
مناسبي خواهند داشت.
واژگان کلیدی :بيگانگي اجتماعي ،پايگاه هويت ،دانشجويان.
 .9دانشجوی دکتری بررسی مسایل اجتماعی ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران -ایران (نویسنده مسئول).
 .2دکتری جامعهشناسی ،مدرس دانشگاه علمی -کاربردی تهران.
 .3دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم.
 .4کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی.
 .5استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم.

پائیز

مقدمه

کسب احساس هويت ،مهمترين رويداد دوره نوجواني است ،دوراني که فرد در مفصل دو دوره خاص
واقع شده است ،از سويي دوره کودکي و از سوي ديگر دوره بزرگسالي .انتقال از کودکي به بزرگسالي
مستلزم دو چيز است ،يکي مهار و غلبه بر ضعفهاي دوره کودکي و ديگري آمادگي براي ورود به عرصه
بزرگسالي .نوجوان هنگامي با بحران هويت مواجه ميشود که بر ضعفهاي دوره کودکي غلبه نکرده و
آمادگي براي بر دوش کشيدن مسئوليتهاي بزرگسالي نداشته باشد .برخي نوجوانان اين دوره را طي
نميکنند و در فضا معلق مي مانند .بنابراين ،در پايان دوره نوجواني يک بحران هويت روي ميدهد که
اريکسون آن را بهنجار ميخواند اما ناتواني براي کنار آمدن با اين بحران ،نابهنجار به شمار ميرود ،چرا
که نوجوان را از داشتن يک هويت نيرومند محروم ميسازد و او به سردرگمي هويت يا آشفتگي نقش
مبتال مي گردد .يکي از متغيرهايي که با متغير پايگاه هويت رابطه دارد ،بيگانگي اجتماعي است .بيگانگي
اجتماعي ازمفاهيم شاخص در تفکرات اجتماعي استکه برخي آن را پديدهاي خاص جوامعمدرن ميدانند
و برخي ريشه آن را در ادبيات يونان و عهد عتيق جستجو ميکنند .صاحبنظران اجتماعي و روانشناسي
ديدگاههاي مختلفي نسبت به اين مفهوم دارند .مارکس آن را به معناي ضعف قدرت ميداند ،وبر آن را
حاصل عقالنيت بوروکراسي معرفي ميکند و دورکيم آن را مترادف بيهنجاري ميداند .مانهايم صنعتي
شدن ،تخصصگرايي و بوروکراسي را از عوامل بيگانگي معرفي ميکند(محسني تبريزي .)9033 ،برخي
از صاحبنظران بيگانگي اجتماعي را با ماهيت هويت در ارتباط ميدانند .اين هويت در برخي عرصهها به
طور ناخودآگاه و در بستر جامعه شکل ميگيرد .بيگانگي اجتماعي و بحران هويت مسئله امروز جوامع
است و آسيبهاي اجتماعي برخاسته از آن ،پديد آورنده مسائل و مشکالتي هستند که دامنگير جوامع
امروزي شده است .چون نوجوانان در مرکز اين بحران قرار دارند ،بنابراين آنان به دنبال بحران هويت به
سوي آسيبهاي اجتماعي گرايش پيدا کرده و در اکثر موارد ،فرصتهاي جبرانناپذيري را از حيث تحصيل،
اشتغال و کار از دست ميدهند و قشري مطرود در جامعه تلقي ميشوند ،رنج و ناراحتي خانوادههاي آنان
و وقت و هزينهاي که دولتها و سازمانهاي مسئول صرف حل آن ميکنند ،در جاي خود نيز قابل تأمل
است .آسيبپذيري جوانان در مقابل فشارهاي اجتماعي ،سياسي و اقتصادي ممکن است به شکلگيري و
تکامل احساس هويت صدمه بزند و باعث ايجاد عدم اطمينان ،عدم ثبات ،احساس ناامني و بيگانگي
اجتماعي فرد گردد .درمقاله حاضر با توجه به نقش بيگانگي اجتماعي در تحوالت هويت فرد ،رابطه پايگاه
هويت فرد با بيگانگي اجتماعي بررسي و ارتباط اين متغيرها با برخي متغيرهاي جمعيتشناختي توصيف و
تحليل ميگردد.
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اهداف تحقیق

هدف کلی

 تعيين تفاوت بيگانگي اجتماعي بر حسب پايگاه هويت دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز.اهداف اختصاصی

 تعيين تفاوت بيگانگي اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز بر حسب پايگاههويت آنان به تفکيک دانشکده
 تعيين تفاوت بيگانگي اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز بر حسب پايگاههويت آنان به تفکيک جنس
 تعيين تفاوت بيگانگي اجتماعي دانشجو يان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريزبر حسب پايگاههويت آنان به تفکيک وضع تأهل.
مبانی نظری

هویت

هويت کلمهاي است عربي که درزبان فارسي به جاي واژه انگليسي ( )Identityبه کار ميرود(الطائي،
 .) 00 :9039هويت در علوم مختلف داراي مفاهيم خاصي است .هويت در علوم اجتماعي بيشتر از ديدگاه
جامعهشناسي خرد و روانشناسي اجتماعي و آراي دانشمندان زيادي از قبيل :ميد ،کولي و روزنبرگ
سرچشمه ميگيرد و در کار دانشمنداني همچون تاجفل ،جان ترنر ،اسميت ،پيتربورک ،جنکينز و مک کال
بسط مييابد.
مقولهاي به نام هويت سابقهاي به قدمت تاريخ بشر دارد .از آن زماني که انسان احساس کرد به
کيستي و چيستي خود در برابر حيوانات و طبيعت پاسخ بگويد ،هويت شکل گرفت .در دوران نوگرايي
مسئلهاي به نام شناسايي يا سوبژه مطرح ميکرد که نوعي انسان در مرکز کهکشان قرار گرفته و توانايي
استعداد و عقالنيت او را درمتن هر گفتمان نوين جاي ميگيرد به طوري که اصالت انسان شکل ميگيرد.
در اين جا انسان خودش را تعريف ميکند(تاجيک و ديگران .)95 :9031 ،شکلگيري هويت انساني به
عنوان عامل شناسايي به جايي ميرسد که در تفکر نيچه و هگل و حتي متفکرين قبل از هگل ،انسان به
نوعي جايگزين خدا ميشود .در تفکر ساتر هم اين مطلب وجود دارد که انسان وجود خود را ميآفريند و
خالق خود ميشود و حتي توانايي آن را دارد که در جايگاه خالق خود قرار بگيرد ،تا نيچه که مرگ خدا را
اعالم ميدارد و انسان جايگزين او ميشود .انسان هم ميتواند به عنوان عامل شناسايي و هم موضوع
شناسايي مطرح گردد(همان .)91-93 :دوران فرامدرن هويت را در معناي کلي زير سوال ميبرد .فرامدرن
معتقد است که هويتها شکل ميگيرند با اين تفاوت که هويتها متکثر ميباشند و هويت ثابت وجود
ندارد ،در غير اين صورت شکل و محتواي خاص ديگري به نام هويت جهاني به خود ميگيرد .ما ،هويت
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جهانشمول و ثابت نداريم ،بلکه با هويتها رو به رو هستيم .هويت در معناي ساده عبارت است از مجموعه
خصوصيات و مشخصات فردي و اجتماعي و احساسات و انديشههاي مربوط به آنها که فرد آنها را از
طريق توانايي کنش متقابل با خود و با يافتن تصوراتي از خود به دست ميآورد که متمايز از ديگران است
و در جواب من کيستم؟ ارائه ميدهد .هويت يک فرد ميتواند جمعي و فردي باشد .در هويت فردي (من)
در مقابل (ديگران) قرار ميگيرد و هويت اجتماعي يک فرد باعث ايجاد (ما) در برابر (آنها) ميشود
(احمدلو.)991-990 :9099 ،
نظریه هویت اجتماعی

کانون نظريه هويت اجتماعي ،ارتباطات بين گروهي و مخصوصاً سوگيري درون گروه و کشمکش
اجتماعي است .افراد عالقه دارند که خودشان را کمتر به عنوان اشخاص فردي متفاوت و بيشتر به عنوان
عضو مقوله اجتماعي مشترک ببينند و تعريف کنند .براي مثال يک مرد عالقه دارد خود را به مرد در
مقابل زن مقولهبندي کند .بنابراين او متمايل است که بر مشابهت ديگر مردان تأکيد کند و تفاوتهاي
ادراکي خود از زنان را باال ببرد( .)Turner & haslam, 2001: 20بلومر معتقد است فرآيند جهاني شدن
زندگي گروهي استکه قواعد را ميآفريند نه اينکه قواعد ،زندگي گروهي را به وجود آورد و زيمل اساس
زندگي اجتماعي را افراد يا گروههاي آگاه ميداند که با يکديگر کنش متقابل دارند و تحت تأثير انگيزهها،
اهداف و عاليق يکديگر قرار ميگيرند و يا کولي که (خودآينهسان) را متأثر از ويژگيهايگروهي ميداند.
اين انديشمندان عالوه بر تأکيد مجدد بر کنش اجتماعي ،وجوه مشترک و آگاهي بر عضو ديگري که
عبارت است از (در احاطه قرار گرفتن بخشي از هويت فردي توسط نيروي جمعي يا هويت جهاني) تأکيد
ميکنند(رزازيفر.)935 :9031 ،
کاستلز معتقد است که هويت اجتماعي در بستر روابط قدرت شکل ميگيرد و به گونهاي که وي بين
سه صورت و منشأ ساختن هويت تمايز قائل ميشود:
هويت مشروعيت بخش :اين نوع هويت توسط نهادهاي غالب جامعه ايجاد ميشود تا سلطه آنها بر
کنشگران اجتماعي گسترش دهد.
هويت مقاومت :اين هويت به دست کنشگراني ايجاد ميشود که در اوضاع و شرايطي قرار دارند که
از طرف منطق سلطه بي ارزش دانسته ميشوند و يا داغ ننگ بر آن زده ميشود .از همين رو سنگرهايي
براي مقاومت برمبناي اصول متفاوت يا متضاد با اصول مورد حمايت نهادهاي جامعه ساخته ميشود.
هويت معنادار :هنگامي که کنشگران اجتماعي با هرگونه مواد و مصالح فرهنگي قابل دسترس هويت
جديدي ميسازند که موقعيت آنان را در جامعه از نو تعريف ميکند و به اين ترتيب در پي تغيير شکل کل
ساخت اجتماعي هستند اين نوع هويت تحقق مييابد(کاستلز .)18 :9093 ،ميد نيز (ديگري تعميم يافته)
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را ايفا کننده نقش هويت جمعي ميداند که به بيان او تقدم جامعه را بر فرد نمايان ميسازد و ارزش عام
را بر رفتارهاي فردي اعمال ميکند(ترنر.)013 :9039 ،
استرايکر و سرپ به تعهد کنش متقابلي که از طريق ارتباط با شبکههاي مختلف روابط مشخص
ميشود ،اشاره ميکنند و ميگويند :افراد خاص که شبکههاي کنش متقابل را شکل ميدهند از طريق چنين
ساختارهاي اجتماعي با تأثيرورزي تعهدات ،مستقيما بر هويت مؤثر ميشوند(.)Brogatta, 1992: 847
ماوچي که در نظريههايش بيش از هر چيز به مفهوم هويت تأکيد دارد معتقد است که عضو تضاد در
تشکيل هويت نقش مؤثري ايفا ميکند(.)Schlesinger, 1991: 150
گلنر (نظام آموزشي عام) را در شکلگيري هويت جمعي مؤثر ميداند به طوري که ايشان ،اين نظام
را سبب تجانس فرهنگي ميداند که قواعد مشترکي را براي تعامالت اجتماعي فراهم ميکند و عمل به
اين قواعد مشترک موجب ناسيوناليسم يا تعهدات عام ميگردد(.)Wiggins & bereiy, 1994: 19
اسميت مع تقد است که هويت اجتماعي يک کنشگر نه يک وصف واحد بلکه اوصاف متعددي را به او
نسبت مي دهد و اين اوصاف درمنابع هويت بخش او ريشه دارند .مثال افراد ،توسط خانواده ،زادگاه ،مناطق
و نواحي زندگي ،سن ،گروههاي جنسي ،طبقات و قشر ،گروههاي مذهبي ،قومي و ملي و همچنين توسط
انسانيت تعيين هويت شدهاند(اسميت .)995 :9033 ،با توجه به بررسيهايي که از ديدگاه صاحبنظران
مختلف در مورد هويت اجتماعي انجام شد ،ميتوان درمورد پايه تشکيل يک هويت اجتماعي بر دو عنصر
عمده و مشترک تأکيد نمود و آن عبارت است از تعهد و تعلق عاطفي .بدين ترتيب تعريفي که از هويت
اجتماعي مي توانيم ارائه بدهيم عبارت است از :هويت اجتماعي نوعي احساس تعهد و تعلق عاطفي نسبت
به اجتماعي عام مي باشدکه باعث وحدت و انسجام اجتماعي شده و درکل بخشي از هويت فرد را تشکيل
ميدهد.
امروزه هويت از جنبههاي گوناگون و از سوي نظريهپردازان گوناگون مطرح ميشود به طوري که
مفاهيمي از قبيل هويت قومي ،هويت ملي ،هويت جهاني ،بحران هويت و  ...همگي حول مفهوم هويت
مطرح و بررسي ميشوند .هويت درمعناي عام و کارکردي همان چيزي استکه (خودي) را از (غيرخودي)
متمايز ميکند و در معناي تخصصياش عبارت است از فرايند معناسازي بر اساس يک ويژگي فرهنگي يا
مجموعه به هم پيوستهاي از ويژگيهاي فرهنگي که بر منابع معياري ديگر اولويت داده ميشود(کاستلز،
.)9093 :11
پایگاه هویت

هويت تعريفي است که شخص از خود و وجود خود ميکند و به کمک آن به سئوالهايي از قبيل
«چيستم»؟ و «چه ميخواهم»؟ پاسخ ميدهد و از طريق آن به ابعاد شخصيت خود انسجام نسبي
ميبخشد و در زمان و مکان و جامعه و از نظر رواني و رفتاري ،موضعيابي و جهتيابي ميکند .مارسيا با
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توجه به دو متغير کاوش و تعهد از پايگاههاي هويت سخن ميگويد .اريکسون نيز هويت را تعادلي بين
تعهد و سردرگمي نقش مي داند .مارسيا هويت من اريکسون را به عنوان پايگاه هويت عملياتي کرده و
چهار پايگاه هويت را مشخص کرده است :پايگاه هويت موفق ،9ديرتحققپذير ،1زودتحققپذير ،0آشفته،8
دوره نوجواني با تغييراتي از جمله روابط صميمانه با ديگران و تواناييهاي جديد شناختي همراه است .اين
تغييرات نوجوانان را وادار ميسازد که به يگانگي و ثبات بيشتر در تعريف خود بيانديشند و به دنبال آن
باشند که هويت خود را مستقل از ديگران شکل دهند.
بیگانگی اجتماعی

مارکس از خودبيگانگي را هم معني ضعف قدرت دانسته و به زعم او فرد در هنگام ضعف قدرت تا
حدي از خود بيگانه ميشود که قدرت ويژه خود را در تصميمگيري از دست ميدهد .نميتواند سهم
اقتصادي خود را کنترل و براي استفاده از وجودش براي رسيدن به اهداف خود احساس درماندگي کرده و
مانند ابزاري جهت رسيدن به اهداف مؤسسان حاکم عمل ميکند .اين حالت منجر به بيگانگي فرد از
خود و پايين آمدن شان او در حد ابزار ميگردد(سيمن.)398 :9151 ،
مارکس بيگانگي و از خودبيگانگي انسانها را حاصل «تقسيم کار» و «مالکيت خصوصي» ميداند.
اين بيماري وقتي درمان ميشود که مالکيت خصوصي برداشته شود و کمونيسم درجامعه انساني حاکميت
پيدا کند .زيرا انسان وقتي با خود بيگانه است که به آغوش جامعه باز گردد و کمونيسم ميتواند تضاد
ميان فرد و اجتماع ،جبر و اختيار و انسان و طبيعت را از ميان بردارد.
زیمل و از خودبیگانگی انسان

از جمله اموري که در حوزه اقتصاد ميتواند عامل از خودبيگانگي انسان شود پول است .اين عامل در
ميان طبقه متوسط جامعه (بورژوا) پديد ميآيد .بورژوا انساني است که همه فضايل را به پول منسوب
ميکند و تمام تواناييهاي مادي و معنوي انسان را در پول و کسب آن خالصه ميکند و آن را فضيلت-
ساز ميداند .از اين رو به جاي آن که بگويد اين من هستم که پول به دست ميآورم ،تمام ارزشها را به
پول نسبت ميدهد .بدين ترتيب در برابر پول از خودبيگانه ميشود و توانمنديهاي خود را به آن نسبت
ميدهد(شريعتي .)911 :9033 ،زيرا در اين تلقي آدمي به جاي آن که پول را ابزاري براي تأمين معيشت
و زندگي خود به کار ببرد ،خود ابزار در اختيار پول قرار ميگيرد و تمام حرکات و سکنات خود را با عنايت
به پول تنظيم ميکند .به تعبير ديگر فرمان او در جيب او است ،نه اين که جيب او در اختيارش باشد.
1.

Achievement identity
Moratorium identity
3.
Foreclosure identity
4.
Diffusion identity
2.
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بنابراين ،مقدار هزينه او به مقدار پول او بستگي دارد ،نه به نيازهاي اصلي و اساسي که خود او تشخيص
داده است .کسي که به پول الينه شده است هم خود و هم ديگران را تحقير شده پول ميداند .لذا در
درجه اول او خود از را خود بيگانه احساس ميکند ،در درجه دوم به آدمهاي پولدار احترام ميگذارد و
آدمهاي بيپول را تحقير ميکند .بدين ترتيب ثابت ميکند که در برابر پول ،حقيقت ،هويت و ماهيت
خود را باخته است و از انسان تلقي ديگر عرضه ميکند.
ماكس وبر

ماکس وبر با بررسي روح سرمايهداري به مضمون از خودبيگانگي تحت عنوان ضعف قدرت انسان
جديد پرداخته است و آن را ناشي از بوروکراسي و عقالنيت خشک و رسمي ،بيروح و منحرفي ميداند
که کاپيتاليزم و سوسياليزم نمودهاي اصلي آن است(ابراهيمي و پريچهر .)15 :9018 ،تأکيد عمده در
تئوري از خودبيگانگي وبر به نقشي است که مفهوم عقالنيت در زمينه کلي رفتار اجتماعي بازي ميکند.
ولي مشکالت برخاسته از عقالنيت را نه در بينظميکه چنين فرايندي ايجاد ميکند ،بلکه درنظم مفرطي
است که در رفتار و کردار بشر وجود ميآورد ميداند .به طوري که در کنش منظم و حساب شده و بيروح
و خشک و مفرطي که زاييده عقالنيت است .انسان از بسياري خصوصيات و کيفيتهاي مطلوب و حياتي
چون عشق ،احساس اشتياق و همدلي که از لوازم هستي است جدا ،منفک و نوعي از خودبيگانگي را
تجربه ميکند(.)Nisbet, 1973: 294
امیل دوركیم

دورکيم ازخودبيگانگي را مترادف با کلمه بيهنجاري در نظر ميگيرد .بيهنجاري از نظر او بيانکننده
موقعيتها و وضعيتهاي بيقانوني و پريشاني و بيتجانسي اجتماعي است .او بيهنجاري را به مفهوم
فقدان اجماع بين فردو جامعه درباره اهداف اجتماعي و انتظارات جمعي و آنچه جامعه به عنوان الگوهاي
رفتار براي اعضاي خود متصور شدهاند به کار ميبرد .هر جامعهاي اهدافي را ارزش داده و از اعضاي خود
اين انتظار را دارد که رفتاري مطابق با هنجارهاي مقرره نسبت به هدف مورد نظر اتخاذ نمايند
(محسنيتبريزي.)53 :9033 ،
هربرت مرتون

مرتن همه صور اختالالت رفتاري از قبيل انحراف و نابهنجاري و ازخودبيگانگي را نه يک مسئله آسيب
رواني و نه يک مسئله خاص فردي ،بلکه به عنوان يک مسئله اجتماعي ميداند(محسني تبريزي:9033 ،
 .)51وقتي جامعه کامالً بر فرد کنترل دارد وي نوعي احساس ضعف قدرت ،زماني که هر دوي هدف و
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هنجار از ديد فرد پوچ و بيمحتواست نوعي احساس جدائي و انزواي اجتماعي و زماني که فرد ارزشها و
هنجارهاي اجتماعي را نپذيرد ،دچار نوعي احساس بيهنجاري است(محسنيتبريزي.)11 :9033 ،
به طورکلي ،سرعت تحوالت درجوامع درحال گذار ،آنومي اجتماعي و درهم شکسته شدن هويتهاي
اجباري و قالبي به بروز بيگانگي اجتماعي و بحرانهاي هويتي انجاميده است .از نظر فويرباخ و مارکس،
انسان واالترين موجود عالم است و حالت از خودبيگانگي انسان در بيگانگي انسان محروم و ستمکش از
دارايي و حقوق است .از ديد مارکس مفهوم بيگانگي انسان به صورت بيگانگي از کار تجلي مييابد .او در
اين زمينه مينويسد« :در شرايط روابط اجتماعي متباين و متضاد ،طبقه کارگر امر توليد را کار اجباري
ميشمارد و بدين روال روح خود را به تباهي ميکشاند»(عنايت.)55 :9135 ،
مرتون منبع از خودبيگانگي را درشرايط آنوميک جامعه جستجو ميکند و عقيده دارد که آنومي اجتماعي
اثرات متفاوتي بر افراد با توجه به موقعيتهاي مختلفيکه آنها در ساختار اجتماعي اشغال کردهاند ميگذارد.
مانهايم يکي از عملکردهاي عمده روابط اجتماعي -توليدي در نظام سرمايهداري را تمرکز و تملک ابزار و
وسائل اراده سياسي ،ماشين دولتي ،وسائل زور ،خشونت و کنترل در دست اقليت کوچکي به نام نخبه
ميبيند .وي صنعتي شدن ،عقالنيت ،بوروکراسي ،تخصصگرائي را به عنوان زنجيرهايي که تمدن جديد بر
دست و پاي انسان بسته ،تلقي کرده و اين عوامل را در بروز از خودبيگانگي انسان مدرن به صورت احساس
بيياوري ،ناتواني ،نااميدي دخيل ميداند(قديمي.)911 :9093 ،
سيمن معتقد است که ساختار بوروکراسي جامعه مدرن شرايطي را ايجاد کرده استکه در آن انسانها
قادر به فراگيري نحوه و چگونگي کنترل عواقب و نتايج اعمال و رفتارهاي خود نيستند .نحوه کنترل و
مديريت جامعه بر سيستم پاداش اجتماعي به گونهاي است که فرد ارتباطي را بين رفتار خود و پاداش
ماخوذه ازجامعه نميتواند برقرار کند و در چنين وضعيتي استکه احساس بيگانگي بر فرد مستولي گرديده
و او را به کنش ناسازگارانه و تخريبگرايانه در قبال جامعه سوق ميدهد.
پیشینه تحقیق

بررسي پيشينه تحقيق نشان داد که پژوهشهايي به طور جداگانه در مورد بيگانگي اجتماعي ،پايگاه
هويت و عوامل مؤثر بر آن انجام گرفته است .رباني خوراسگاني در پژوهشي به بررسي موردي بيگانگي
اجتماعي دانش آموزان تهران پرداخته است ،بيگانگي اجتماعي در بين آنان با نوع خانواده رابطه معنيداري
داشته است(رباني خوراسگاني.)9031 ،
قديمي( ،)9093ميزان بيگانگي از کار در ساختار نظام اداري کشور را مورد بررسي قرار داده است و
نشان داده است که اين ميزان در بين کارکنان ادارات دولتي نسبتاً شديد بوده است و عوامل سازماني،
فردي ،مديريتي و انگيزشي در آن مؤثر بودهاند(قديمي.)9093 ،
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رستمي( ،)9093در مطالعهاي در بين کارگردانان سينماي کشور به اين نتيجه ميرسدکه هرچه تحصيالت
فرد بيشتر باشد و سابقه کار بيشتري وجود داشته باشد بيگانگي از کار کمتر ميباشد(رستمي.)9093 ،
شاره و آقامحمديان( ،)9091در پژوهشي نشان دادهاند که نمرات پايگاه هويتي دير تحققپذير در
دختران فراري به طور معنيداري باالتر از ميانگين اين پايگاه در دختران عادي بود(شاره و آقامحمديان،
.)9091
جوادي( ،)9093در پژوهشي به اين نتيجه دست يافت که نمرات پايگاه هويت آشفته و دير تحققپذير
در بين معتادين به طور معنيداري باالتر از غيرمعتادين و نمرات پايگاه هويت موفق در بين غيرمعتادين
باالتر از معتادين بود(جوادي.)9093 ،
روش تحقیق

اين تحقيق به روش پيمايش مقطعي انجام گرفته است .جامعه آماري دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تبريز به تعداد  11019بود .حجم نمونه با اجراي يک پيشآزمون با سطح اطمينان  15درصد و
فاصله اطمينان  5درصد از طريق برآورد واريانس و با مراجعه به فرمول کوکران  093نفر تعيين گرديد.
شيوه نمونهگيري با توجه به جنسيت دانشجويان و دانشکده ،نمونهگيري طبقهاي متناسب با حجم بود.
ابزارهاي گردآوري دادهها از دو ابزار جداگانه تشکيل شدهبود ،براي سنجش بيگانگي اجتماعي ازشاخص-
هاي ملوين سيمن شامل احساس بيقدرتي ،احساس بيهنجاري ،احساس انزواي اجتماعي ،احساس
بي معنايي و احساس تنفر از خويشتن و به منظور تعيين پايگاه هويتي آزمودنيها از آزمون عيني پايگاه
هويت  EIS2-EOMبنيون و آدامز( ،)9191استفاده گرديد .از روش اعتبار صوري و آلفاي کرونباخ براي
سنجش اعتبار و پايايي ابزارهاي اندازهگيري استفاده شد .به منظور تحليل دادهها با توجه به مقياس
اندازهگيري دادهها از آزمونهاي معنيداري  X2 ،F ،Tو  LSDاستفاده گرديد.
فرضیههای تحقیق

 بين ميزان بيگانگي اجتماعي دانشجويان و پايگاه هويت آنان تفاوت وجود دارد. بين ميزان بيگانگي اجتماعي دانشجويان و متغيرهاي جمعيتشناختي (دانشکده ،جنس ،وضعتأهل) تفاوت وجود دارد.
 بين پايگاه هويت دانشجويان و متغيرهاي جمعيت شناختي (دانشکده ،جنس ،وضع تأهل) تفاوتوجود دارد.
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تعاریف نظری و عملیاتی

بیگانگی اجتماعی

1

حالتي است که در آن شخص خود را غريبه حس ميکند ،خود را مرکز عالم به حساب نميآورد،
خالق اعمال خود نيست و اعمال و نتايج ،بر وي حاکم هستند ،از آنها اطاعت ميکند يا حتي آنها را
ستايش مينمايند(فروم .)983 :9013 ،براي سنجش بيگانگي اجتماعي از شاخصهاي ملوين سيمن
( ،)9135استفاده شده است:
احساس بیقدرتی

2

احساس بي قدرتي ،نوعي بيگانگي اجتماعي است که در آن فرد احساس ميکند قادر به تعيين يا
نظارت بر نتايج مورد انتظار نبوده و توانايي تقويت يا تحکيم اهداف مورد نظر خود را که در پي آن است
ندارد .بيقدرتي را هگل ،مارکس و وبر طي بحثهايي درباره دوري کارگران از تسلط واقعي بر سرنوشت
اقتصادي ،درماندگي شان و بهرهبرداري از آنها براي مقاصدي جز مقاصد خودشان مطرح کرده بودند
(.)Seeman, 1975: 85
احساس بیهنجاری

3

حالتي از بيگانگي است که طي آن فرد با سطح بااليي از انتظار ،اين را بر خود متصور ميداند که
نزديک شدن به اهداف دلخواه ،تنها در گروي اعمال و رفتارهايي استکه ازنظر اجتماعي مقبول و پسنديده
نيست .فرد احساس ميکند براي رسيدن به هدفهاي ارزنده خود نياز به وسايل نامشروع دارد يا کنش-
هايي او را به هدفش نزديکتر ميسازد که مورد تأييد جامعه نيست( .)Ibd: 786از دست رفتن يا فقدان
هنجارهاي اجتماعي بر عدم امنيت شخصي ،از دست رفتن ارزشهاي ذاتي که احتماالً به زندگي هدف يا
جهت ميبخشد ،منجر ميشود .لئواسرول اين متغير را با احساس تعلق به ديگران با مقياس  5گويهاي
ميسنجد .بيهنجاري به مفهوم پريشاني در برابر قوانين ،قواعد و هنجارهاي اجتماعي است ،بدين معني
که هنجارهاي اجتماعي اقتدار آمرانه و جنبه مطلوب خود را بر فرد از دست داده و مديريت اخالقي الزم
را بر وي نميتوانند اعمال کنند ،پس فرد نميتواند جهت رفتار خويش را تعيين کند(محسنيتبريزي،
.)10 :9033

Social Alienation
Powerlessness
Normlessness

1.
2.
3.

پایگاه هویت بیگانگی

احساس انزوای اجتماعی

1

وضعيتي که در آن انفصال تام در رابطه با ارزشهاي مرسوم جامعه پيدا کرده است .فرد داراي باور يا
اعتقاد نازل نسبت به مکانيسم ارزشگذاري و سيستم پاداش اجتماعي ميباشد و با هر آن چه که از نظر
جامعه معتبر و ارزشمند است خود را هم عقيده و همسو نميبيند .بهعبارتي جداماندگي يک فرد يا جمعي
خاص از نظر فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي کاهش يا انحالل مبادالت بين آنها همچنين جداماندگي
ميتواند به علت عدم پذيرش فردي از جانب جامعه باشد که دليل آن ميتواند زير پاگذاشتن هنجارهاي
پذيرفته شده جامعه از سوي فرد باشد يا علل سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي آن را به وجود آورده باشد
(ساروخاني.)093 :9030 ،
احساس بیمعنایی

2

بي معنايي ،نوعي بيگانگي است که افراد در اين نوع از بيگانگي دچار نوعي ابهام ،شک و دودلي شده
و قادر نيستند که نتايج و پيامدهاي رفتار خود را پيشبيني کنند .يعني ترديد در اين که در مورد معيارهاي
مطرح شده در سطح جامعه به چه چيزي اعتقاد داشته يا نداشته باشند .در تصميمگيريها عقيده خود را
با استانداردهاي جامعه نميتواند تطبيق دهد(محسني تبريزي.)19 :9033 ،
احساس تنفر از خویشتن

3

احساس تنفر از خويشتن حالتي از بيگانگي اجتماعي است .افراد در اين وضعيت در رابطه با زندگي
فردي خود دچار تنفر و بيهدفي ميشوند و در رسيدن به پاداشها يا به کمال نايل شدن فعاليتهايي که
در آن درگير هستند و مشارکت دارند ،احساس ناتواني ميکنند .سيمن درجه هر رفتاري را براساس
پاداشهاي مورد انتظار آتي ميبينند و مانند مارکس معتقد است که پاداش منحصراً در خود عمل نهفته
نيست بلکه نسبت به کار امري خارجي است(همان.)19 :
جدول شماره ( :)1فرآیند اندازهگیری متغیر بیگانگی اجتماعی

بیگانگی اجتماعی

احساس بیقدرتی

عدم تسلط بر زندگی ،ناتوانی در برابر مشكالت ،اعتقاد به تقدیر ،عدم مشارکت

احساس بیهنجاری

عدم رعایت قانون ،رعایت قانون به خاطر ترس از مجازات

احساس انزوای اجتماعی

عدم مشارکت در امور ،تنهایی را ترجیح دادن ،دوری از دوستان

احساس تنفر از خویشتن

بیزار بودن از خود ،احساس عقب بودن از دیگران ،خود را قبول نداشتن

احساس بیمعنایی

احساس بیمعنایی نسبت به دنیا ،بدبین بودن به آینده ،نامشخص بودن آینده شغلی

1.

Social Isolation
Meaninglessness
3.
Estrangement
2.

پائیز

پایگاه هویت

1

مارسيا ،1در پي نظريه هويت اريکسون ،تعريف خود از هويت را با دو مولفه بحران و تعهد ارائه کرد و
براي عملياتي کردن روند هويتيابي با توجه به اين دو عامل به مقولههاي چهارگانه هويت دست يافت
که عبارتند از :زود تحققپذير ،موفق ،آشفته ،دير تحققپذير.
یافتهها

با توجه به هدف اصلي تحقيق که بيان رابطه بين بيگانگي اجتماعي و پايگاه هويت دانشجويان دانشگاه
آزاد اسالمي واحد تبريز بود ،آزمون فرضيهها نشان داد که رابطه معنيداري بين اين دو متغير وجود دارد ،به
گونهاي که کساني که از پايگاه هويت آشفته برخوردار بودند ،بيگانگي اجتماعي بااليي نيز داشتند و برعکس
کساني که داراي پايگاه هويت موفق بودند ،بيگانگي اجتماعيکمتري احساس ميکردند (جداول زير).
جدول شماره ( :)2آزمون  Fبرای متغیرهای پایگاه هویت و بیگانگی اجتماعی
متغیر
بیگانگی اجتماعی

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

بین گروهها

8271/276

3

555/557

درون گروهها

25257/828

372

کل

22735/13

375

مقدار F

سطح معنیداری

3/632

873/262

2/266

جدول شماره ( :)3آزمون  LSDبرای معناداری تفاوت بیگانگی اجتماعی به تفکیک پایگاه هویت جوانان
هویت آشفته

هویت زودتحققپذیر

هویت دیرتحققپذیر

هویت موفق

پایگاه هویت
هویت آشفته

-

*

-

*

هویت زود تحققپذیر

*

-

-

-

هویت دیر تحققپذیر

-

-

-

-

هویت موفق

*

-

-

-

متوسط بيگانگي اجتماعي در بين جوانان حدود  89/9درصد که در بين پسران  89/5درصد و دختران
 81/0درصد بود اين رابطه از نظر آماري نيز معنيدار بود (جدول شماره  .)8در بين جوانان داراي پايگاه
هويت آشفته اين ميزان برابر  51/9درصد و با هويت موفق برابر  85/8درصد بود.
جدول شماره ( :)4آزمون تی مستقل بیگانگی اجتماعی و جنسیت
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

جنس
پسر

627

21/22

88/25

2/18

دختر

872

25/63

82/55

8/83

آزمون لون برای برابری واریانسها
مقدار F

سطح معنیداری

5/22

2/281

آزمون  Tبرای برابری میانگینها
مقدار  tدرجه آزادی سطح معنیداری
-2/528

371

2/575

-2/558

361

2/516

Identity status
Marcia

1.
2.

پایگاه هویت بیگانگی

جهت آزمون تفاوت متغيرهاي جنسيت و بيگانگي اجتماعي از آزمون  Tمستقل استفاده شد .نتايج اين
آزمون نشان داد که تفاوت معنيداري بين دو متغير وجود داشت و در بين دانشجويان دختر متوسط
بيگانگي اجتماعي اندکي بيشتر از دانشجويان پسر بود (جدول شماره .)8
در بين جوانان مورد مطالعه ،دانشجويان دانشکده الهيات بيشترين درصد هويت موفق و دانشجويان
دانشکده پزشکي بيشترين درصد هويت آشفته را داشتند .آزمون  X2اين تفاوت را معنادار دانست (جداول
زير).
جدول شماره ( :)5آمارههای توصیفی پایگاه هویت در بین دانشجویان دانشکدههای مختلف
دانشكده

معماري و هنر

پزشكي

مكانيك

الهيات و علوم سياسي

ادبيات و زبان خارجي

مديريت و حسابداري

علوم اجتماعي و تربيتي

علوم پايه

فني

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آشفته
زود تحققپذير

53/8 87

5

78/2 65 22/5

7

31 56/8 65 22/7 87 53/2 85 62/8

دير تحققپذير

3

5/2

6

5/8

3

1/2

2

62/7

2

2

5

62/1 82 83/6

7

35 5/6

موفق

8

3/8

8

2/5

2

32/5 82 88/2

5

87/5

6

5/3

3

2/3

1

86 82/5

82/7

كل

822 66 822 36

35

31 822 61 822

822

21

76 822 72 822

822

822

65

تعداد

1/2

2

62/7

درصد

25/5 82 32/2 88

3

1

كل

پايگاه هويت

88 32/3 63 62/1 82 32/1 82 61/2

85/3

52

35

21/2

25/5 811

21/2

52

83/6

22

86

822 312

52

65/3

جدول شماره ( :)6آزمون  X2برای متغیرهای پایگاه هویت و دانشکده
متغیر

مقدار آزمون فی

مقدار X2

درجه آزادی

سطح معنیداری

تعداد مشاهدات

پايگاه هويت

2/371

52/63

62

2/222

312

دانشجويان دانشکده معماري و هنر با ميانگين  58/3درصد از باالترين ميزان بيگانگي و دانشجويان
دانشکده ادبيات با ميانگين  88/5درصد از پايين ترين ميزان بيگانگي برخوردار بودند ،البته آزمون  Fاين
تفاوت را معنادار ندانست (جداول زير).
جدول شماره ( :)7آمارههای توصیفی بیگانگی اجتماعی دانشجویان به تفکیک دانشکده
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

حداقل

حداکثر

معماری و هنر

36

52/26

82/62

6/52

62/32

12/62

دانشكده
پزشكی

66

58/33

83/22

6/58

61

12/65

مكانیك

35

25/56

82/62

6/28

61

12/67

الهیات و علوم سیاسی

65

27/56

86/16

6/31

85/78

22/12

پائیز
ادبیات و زبان خارجی

61

22/51

88/17

6/26

63/23

25/78

مدیریت و حسابداری

31

27/51

82/66

8/25

67/82

72/65

علوم اجتماعی و تربیتی

21

25/28

82/32

8/25

82/86

25/86

علوم پایه

72

21/55

85/21

8/12

66/12

56/65

فنی

76

25/26

86/16

8/58

62/82

58/23

کل

312

21/16

83/67

2/21

82/86

56/65

جدول شماره ( :)8آزمون  Fبیگانگی اجتماعی به تفکیک دانشکده
متغیر
بيگانگي
اجتماعي

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

بين گروهها

6672/27

1

613/13

درون گروهها

22225/85

378

كل

22735/13

375

مقدار F

سطح معنیداری

8/23

873/72

2/882

از نظر پايگاه هويت ،پسران  11/5درصد از پايگاه آشفته 89 ،درصد از پايگاه زود تحققپذير95/3 ،
درصد از پايگاه دير تحققپذير و  90/3درصد از پايگاه موفق برخوردار بودند .در بين دختران اين ميزان به
ترتيب برابر  93/1 ،59/9 ،19/8و 93/1درصد بود .آزمون  Fاين تفاوت را معنادار ندانست (جدول شماره .)1
جدول شماره ( :)9آزمون  X2متغیرهای پایگاه هویت و جنسیت جوانان
متغیر

مقدار X2

درجه آزادی

سطح معنیداری

تعداد مشاهدات

پايگاه هويت

2/523

3

2/627

312

از نظر وضع تاهل نيز ،دانشجويان متاهل  15/9درصد از پايگاه آشفته 89/3 ،درصد از پايگاه زود تحقق-
پذير 90/5 ،درصد از پايگاه دير تحققپذير و  91درصد از پايگاه موفق برخوردار بودند .در بين دانشجويان
مجرد اين ميزان به ترتيب برابر 91/1 ،53/5 ،18/1و  91/1درصد بود .البته آزمون  Tاين تفاوت را معنادار
ندانست (جدول شماره .)93
جدول شماره ( :)11آزمون  X2برای متغیرهای پایگاه هویت و وضع تأهل جوانان
متغیر

مقدار X2

درجه آزادی

سطح معنیداری

تعداد مشاهدات

پايگاه هويت

2/871

3

2/518

372

از نظر وضع تاهل نيز ،دانشجويان متاهل  81/93درصد از بيگانگي اجتماعي برخوردار بودند .در بين
دانشجويان مجرد اين ميزان برابر  81/11درصد بود .البته آزمون  Tاين تفاوت را نيز معنادار ندانست.

پایگاه هویت بیگانگی
جدول شماره ( :)11آزمون  Tبیگانگی اجتماعی و وضع تأهل
وضع
تأهل

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

خطای
معیار
میانگین

مجرد

675

25/25

83/55

2/187

متأهل

55

22/17

86/61

8/62

آزمون لون برای برابری

آزمون  Tبرای برابری میانگینها

واریانسها
مقدار F
2/882

سطح
معنیداری
2/722

مقدار t
8/75

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

321

2/272

871/175

2/226

بحث و نتیجهگیری

نياز اساسي انسان ،نياز به يک هويت است .با توجه به دو نوع هويت ،هويت موفق و هويت شکست،
ميتوان گفت ،دارندگان هويت موفق ،کساني هستند که خود را توانا ،باکفايت و با ارزش ميدانند و دارندگان
هويت شکست ،خود را تنها و بيکس احساس کرده ،درحل مشکالت زندگي خود دشواريهايي دارند و از
روبرو شدن با واقعيات ناراحت ،مضطرب و اندوهگين ميشوند .جواناني که قادر به يافتن ارزشهاي مثبت
پايدار در فرهنگ ،مذهب يا ايده خود نيستند ،ايدهآلهايشان به هم ميريزد و از اين در هم ريختگي رنج
ميبرند .احساس ناامني در جامعه و غير قابل پيشبيني بودن آينده جامعه در فراهم آوردن زمينههاي اشتغال
و به کارگيري استعدادهاي نسل جوان و بهرهوري از نيروهاي بالقوه آنان ،نوجوانان را با نوعي سرگشتگي
و نااميدي روبرو ميسازد و به آنان هويت منفي ميدهد .کساني که از پايگاه هويت آشفته برخوردارند ،با
بحران هويت روبرو نميشوند ،به تعهد نميرسند و در زندگي هدف و برنامه مشخصي ندارند .کساني که
دچار بيگانگي هستند نميتوانند به خوبي با بحرانها روبرو شوند و توان حل بحران را در خود ايجاد کنند.
افراد داراي پايگاه هويت موفق چون از بحران عبور کرده و به تعهداتي دست يافتهاند ،کمتر در معرض
بيگانگي اجتماعي قرار ميگيرند و قادرند از مهارتهاي اجتماعي موثري استفاده کرده و در شرايط
آنوميک عملکرد رفتاري مناسبي داشته باشند .تعهد به ارزشهاي مذهبي ،خانوادگي و شغلي نيز به عنوان
عوامل محافظ عمل ميکنند.
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