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  چكيده

قشر  انيدر م يجمع يبروز رفتارها ،يمطالعات اجتماع ةدر حوز ياز مسائل اساس يكيامروزه 

 لياز قب ييهايتوانند خود را در قالب ناآراميدر جامعه م يجمع يرفتارها. استجوان جامعه 

 ،مرتبط يهاشامل واكنش يرفتار جمع. نشان دهند غيرهو  ياسيس يهاها، اعتراضيريها، درگ شورش

مطالعه و ). 456: 1388درسلر، ( ك استمحرّ كياز افراد به  يخودجوش جمع شيبوساختار و كميب

. است تيز اهميحا يعالمان علوم اجتماع يرفتارها برا نيا ةدهندليتشك يهاشناخت عناصر و مؤلفه

اعتراضي گيري رفتارهاي خودبيگانگي در ايجاد و شكلاز اثر ،ين مقالههدف اصلي ا ،اساس نيبر ا

نامه اين پژوهش با استفاده از روش پيمايش و از طريق ابزار پرسش. جمعي جوانان شهر كرمانشاه است

تعداد . استسال شهر كرمانشاه  35تا  19جوانان بين سنين  آماري مورد مطالعه ةجامع .ه استانجام شد

براي سنجش . تصادفي سيستماتيك براي مطالعه انتخاب شدند ةآماري به شيو ةاز جامعجوان، نفر  400

هاي مستقل و آزمون تحليل هاي پژوهش از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تي گروهفرضيه

براساس  .شده استاستفاد كوواريانس چندمتغيرهواريانس و براي آزمون مدل تجربي پژوهش از تحليل 

خودبيگانگي و رفتارهاي جمعي جوانان وجود ابعاد مختلف از معناداري بين ة، رابطپژوهش هاييافته

 5كه با استفاده از سؤاالتي در قالب طيف رفتار جمعي افراد  ةميانگين نمردهد كه نشان مينتايج  .دارد

د مساع طيدر بعد شراها مشخص شد، آن ةنمر 5تا  1 ةدند و در دامنشاي ليكرت سنجش درجه

، 32/22 برابر افتهيميتعم دي، در بعد عقا18/20 برابر يساختار ي، در بعد فشارها38/14 برابر يساختار

و  61/16 كنندگان برابرمشاركت جيدر بعد بس نيانگي، م83/17زا برابرفشار ايدهنده در بعد عوامل شتاب

  . است 07/19برابر يدر بعد كنترل اجتماع نيانگيم نيا كهنيا تينهادر

  .جوانان، از خودبيگانگيرفتار جمعي، : هاواژهكليد
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  مقدمه .1

هاي اجتماعي گروههاي فيزيكي و رواني بين افراد و ها و درگيريشاهد نزاعهمواره جوامع 

شناسان اجتمـاعي،  خصوص روانبهن علوم مختلف ابوده است و اين بحث ذهن متفكر مختلف

كه چه عواملي سبب بـروز   است  كرده متوجه اين سؤالشناسان و عالمان علم سياست را  جامعه

هـا و  شود؟ در پاسـخ بـه ايـن سـؤال ديـدگاه      مي 1ها به رفتار جمعي اين پديده و گرايش انسان

محصـول   هـا را ايـن نـوع رفتار   3و مـرتن  2ماننـد دوركـيم   اي عده. نظريات مختلفي وجود دارد

را ناشـي از وجـود    آنمانند مـاركس   ؛اي ديگر عده، )56: 1381ممتاز، ( آشفتگي ساخت جامعه

سـرپيچي   ةگونـه رفتارهـا را نشـان   گروهي ديگر وجـود ايـن  ، تضادهاي موجود در بطن جامعه

هـاي اجتمـاعي    ها و پايگاه رفتن نقشبينآن را محصول از همانديشمنداني ، ها از هنجارها انسان

-وجـود شدن صحيح و بهماعييند اجتآرا محصول عدم تحقق فر پندارند، جمعي نيز آن افراد مي

  . )17: 1383، دالپورتا و ماريو( دانند جويانه مي هاي ستيزه فرهنگ آمدن خرده

رفتـار   4درسلر: اندانديشمندان از زواياي گوناگون به مطالعه و تعريف رفتار جمعي پرداخته

بـر يـك   جوش جمعي از افـراد در برا بيش خودوهاي مرتبط با هم و كمجمعي را شامل واكنش

هـا، بـدون    وار مـردم بـه خيابـان    ستوده بـه هجـوم سـيل   ). 456: 1388درسلر، ( داندمحرك مي

بـيش بـا رفتـار    وبيني كـه كـم   دهي قبلي و واكنش عاطفي و غيرقابل پيشريزي و سازمان برنامه

سـتوده،  ( گويـد  عادي و روزمره يا به قولي بهنجار و معمولي تفـاوت دارد، رفتـار جمعـي مـي    

داننـد كـه در حـد فاصـل     هـايي مـي  رفتارهـاي جمعـي را پديـده    5ترنر و كيليان). 112: 1378

مثل احـزاب   ؛يافته بر مبناي مقررات يا سننفردي و رفتارهاي گروهي سازمان ةرفتارهاي پراكند

  ).155: 1383محسني تبريزي، ( گيرندقرار مي

                                                 
1. Collective Behaviour 
2. Durkhiem 
3. Merton 
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هـا در  شود، بيگـانگي آن يكي از عواملي كه سبب بروز رفتارهاي جمعي در ميان جوانان مي

هاسـت كـه مـورد    معضالت بيگـانگي مـدت  . است ها، هنجارها و ساخت اجتماعيقبال ارزش

مسـاروش،  ( ن به هيچ وجه كاهش نيافته استه آبحث انديشمندان علوم انساني بوده و عالقه ب

1380 :5.(  

ـ : دكرتوان رفتار جمعي را چنين تعريف شده ميبا توجه به تعاريف مطرح ار جمعـي بـه   رفت

-ناپذير رفتار گروهي گفته مـي بينيساختار، خودانگيخته، هيجاني و پيشالگوهاي غيرنهادي، بي

هـاي   رفتارهاي جمعي معموالً بـا محـرك  . شود كه در اكثر مواقع گوياي ناآرامي اجتماعي است

ور رسـند و بـه طـ    شوند تا به اوج خود مـي  لحظه تشديد ميبهاحساسي شديد همراهند و لحظه

دهد كـه   رفتار جمعي هنگامي رخ مي). 1357پيران، ( روند يابند و از ميان مي ناگهاني كاهش مي

هايي بدون توجه به انتظارات بهنجـار جامعـه را    فعاليت ةشرايط اجتماعي به افراد امكان يا اجاز

توانـد   ولي مـي  ؛شود ها نميآن ةاگر چه فقدان ساختار متعارف رفتار جمعي مانع مطالع. دهد مي

رفتارهاي جمعي مورد توجه علماي علوم   جوانان در حوزة. رو كندهباين مطالعه را با مشكل رو

اما اين توجه هميشه مبتني بر اين ايده نبـوده كـه همـة     ؛اند اجتماعي و علوم سياسي قرار گرفته

ياري مـوارد  بلكه در بس ؛دهند دهنده را تشكيل ميجوانان نيروي فعالي و رفتارهاي جمعي تغيير

ها  بودن جوانان است كه نوعي پيوستگي اجتماعي را براي آنكارمحافظهة اين توجه مبتني بر ايد

 ,Furlong)دارد و سـريع بـاز مـي    آورد و جوانان را از رفتارهاي غيرمعمـول، تنـد   وجود ميه ب

  :از چند جهت اهميت داردجمعي جوانان رفتار  پژوهش و بررسي پيرامون. (24 :2000

قـدرت  گونـه تحـوالت    دادن بـه ايـن   زدن به تحوالت اجتماعي و جهتدر دامن جوانان -١

  .زيادي دارند توانايي

  . هستند در جامعهيكي از اركان اصلي دستيابي به توسعه  جوانانـ 2

از  هـا هـاي آن رفتار ةدر سطح دوستان و خـانواده، مطالعـ   جوانانثيرگذاري أبا توجه به تـ 3

گيـري  شـكل  بـر بيگـانگي  خوداز ثيرأت، پژوهشهدف كلي  .برخوردار استتوجهي  اهميت قابل

در پاسخ به سـؤاالت ذيـل    پژوهشاين  يياهداف جز. استرفتار جمعي جوانان شهر كرمانشاه 

  .است



  سال  يازدهم                 مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                              158

  گرايش به رفتار جمعي جوانان شهر كرمانشاه تا چه ميزان است؟ -1

حساس انزواي اجتمـاعي، احسـاس   قدرتي، ااحساس بي(آنهاي مؤلفهبيگانگي و خوداز -2

جمعـي جوانـان    هـاي رفتار چه اثـري بـر  ) بودن از خودهنجاري و احساس متنفرمعنايي، بيبي

  .وجود دارد

  پژوهش ةنيشيپ. 2

اقتصـادي مـؤثر بـر     -بررسي عوامـل اجتمـاعي  « اي با عنواندر مقاله) 1385( ايمان و منفرد

به اين نتيجه رسـيدند كـه    ،»المي واحد شيرازمندي سياسي دانشجويان دانشگاه آزاد اسرضايت

ي حـاكم بـر آن ضـعيف    مندي سياسـ رغم اهداف متعالي نظام سياسي ايران، فرآيند رضايت علي

  ).25-9: 1385ايمان، ( است

 پرداختـه  1350-51در پژوهشي به سنجش افكار دانشجويان كشور در سال ) 1354( نصفت

توجهي كارگزاران امور كشور نسـبت بـه آرا و    ه بياست كاز آن نتايج اين بررسي حاكي . است

  ).1354نصفت، ( يك دانشجو قرار دارد ةكنندانتظارات دانشجويان در رأس عوامل ناراضي

ها پذيري جوانان و والدين آن شده دربارة جامعهبالكر و شركات با استفاده از مطالعات انجام

ياسـي، تمـايالت مـذهبي، گرايشـات     پـذيري س  بـه بررسـي اثـر جامعـه     1965-73هاي  در سال

هـا و   در اعـالم نارضـايتي   هـا رواني و منشأ طبقاتي بر احتمال حضور و فعاليـت آن  -اجتماعي

وي بـه ايـن   . آمريكـا پرداخـت   1960جنگ و حقوق مدني دانشجويان در دهـة  اعتراضات ضد

اين اعتراضـات  شهرها، در نتايج دست يافت كه زنان، ساكنان جنوب و جوانان نواحي غير مادر

جوانان با تحصيالت باال و داراي والدين مرفه احتمال بيشـتري بـراي   . اند فعاليت كمتري داشته

  . (Blocker & Sherkat, 1994: 824) اند داشته 60ي دهة يهاي دانشجو حضور در جنبش

  نظريمباحث مروري بر  .3

يانـه اگرچـه   در نظريـات كاركردگرا : هـاي سـاختي كـاركردي و رفتـار جمعـي     ديدگاه

امـا جامعـه در رونـد     ؛ندشـو  هاي اجتماعي نوعي عارضه و بيماري اجتماعي تلقـي مـي   آشوب
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اي در طول حيات  اين ديدگاه هر جامعه در. حركت خود ناگزير از ابتالي به اين بيماري است

، م هنجارهايداطور بهشدن روابط دروني، تر خود به دليل افزايش تقسيم كار اجتماعي و پيچيده

هـا انطبـاق   آورد كه افراد بايد خـود را بـا آن  هاي اجتماعي جديد به وجود مي ها و نقشارزش

انسـجام  بـا  همـرا  دهند تا بتواند در شرايط جديد اجتماعي جـاي بگيرنـد و همبسـتگي خـود     

ـ   ؛حفظ كنندكافي اجتماعي  -هاما افراد جامعه همواره قادر نيستند اين عمل را انجام بدهنـد و ب

آن  هنتيج. ها ندارندقدرت انطباق سريع خود را با آن ،ات زياد باشد ر سرعت تغييرخصوص اگ

هـا  آمدن فشارهايي بر افراد شوند كـه در آن وجودتوانند سبب به است كه تغييرات اجتماعي مي

هاي فردي و  توانند سرچشمة خشونت ها نيز خود مي اين احساس. ندكايجاد ترس و اضطراب 

كـه  در ايـن حالـت چنـان   . كننـد  امعه را از حالت توازن و تعادل خارج ميگروهي شوند كه ج

امـا   ؛رود تواند به سوي آرامش پيش جامعه مي ،قدرت حاكم در جهت كاهش فشارها اقدام كند

-هاي مردمي سركوب باشد، جامعه به سوي راديكاليزه كه پاسخ قدرت حاكم به اضطرابچنان

   ).78-79: 1378فكوهي، ( هد رفتشدن و خشونت گستردة سياسي پيش خوا

 ونـدد يپيبه وقـوع مـ   يهنگام مرتون ةينظر در و به تبع آن رفتارهاي جمعي بيگانگيخوداز

-و عكـس  ابـد يكه جامعه مشخص كرده به اهداف خـود دسـت    يليكه فرد قادر نباشد با وسا

بـه نظـر    ).12 :1382 فرجـاد، ( انحـراف اسـت   نيـ آوردن به ايرو ،تيوضع نيا يعيالعمل طب

ها در هماهنگي و يگانگي و تطابق بـه سـر   منظم اهداف و ابزار يا شيوه ةمرتون، در يك جامع

عـدم تطـابق، زمـاني    . شده هستند و هم در اختيار افراد جامعه قرار دارنـد هم پذيرفته ،برندمي

 ر گيـرد هاي دستيابي به هدف قراكيدي ناموزون بر اهداف و يا ابزار يا شيوهأشود كه تظاهر مي

  ).65 :1381ممتاز، (

زندگي انسان در حالتي پايدار از تضاد براساس ديدگاه تضاد : ديدگاه تضاد و رفتار جمعي

نيازهـاي  . ترديد وجود يك سازمان اجتماعي انساني بدون تضاد غيـرممكن اسـت  بي. قرار دارد

-از اين نيازهـا را مـي  برخي . اي با تضاد دارندويژه ةبنيادين انساني چندي وجود دارند كه رابط

و سـرانجام داشـتن قـدرت     رشد و خودشكوفايي، امنيت، هويت توان در قالب نياز به پذيرش،

يافتگي اجتمـاعي آن اسـت كـه    ترين جوامع نيز دليل حفظ سازمانحتي در آرام. دكربندي طبقه
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و نيـز قـادر   دهـي بپيوندنـد   گروه داراي قدرت قادر است مردم را وادار سازد تا به اين سـازمان 

 . نندكد تا از قوانين سازمان اطاعت كن داراست اعضا را وا

ـ     اي ثير جامعـه أاصل بنيادين ماركسيسم آن است كه طرز نگاه ما نسبت به جهـان مـادي تحـت ت

نيازهـاي   توليـد يندي مستمر از خلق، رضايت و بازآتاريخ فر. بريمگيرد كه در آن به سر ميشكل مي

تاريخ نزاع بر سـر ثـروت و دارايـي     ،جوامع دنياتمامي تاريخ  اصوالً. (Noble, 2000) است انساني

طـور  همـان  .(White, 1998) دهدخصوصي بوده است و كار نيروي اين نزاع و تضاد را تشكيل مي

امـا توسـط شـرايط     ؛كننـد ارضاي نيازهايشان با محيطشان دست و پنجـه نـرم مـي    ها برايكه انسان

 غيـره؛ ، ايـدئولوژي، تقسـيم كـار و    تكنولـوژي : ندشـو محـدود مـي   ،كنندمياي كه در آن كار جامعه

خورد و مراحل متـوالي گـذر تـاريخ    روابط ميان كار و مالكيت رقم مي ةواسطبنابراين، تاريخ بشر به

  . (Marx & Engels, 1970)تنها اشكال مختلفي از مالكيت هستند

اني كه ابـزار توليـد را در اختيـار دارنـد،     يعني كس ؛داري، بورژوازهادر يك نظام سرمايه    

دهي بـه جامعـه در   نند، قدرت شكلكخود را كنترل مي  ةساختارهاي اقتصادي و سياسي جامع

 ننـد كها از طريق يك ايدئولوژي مسـلط موقعيـت خـود را حفـظ مـي     اختيار مالكان است و آن

(Graham, 1992)، تضاد با منـافع كسـاني قـرار    در  داران ارجحيت داشته و غالباًمنافع سرمايه

بخـش الينفـك هـر     ،نهـاد مالكيـت خصوصـي   . دهنـد جامعـه را تشـكيل مـي    ةگيرد كه بقيمي

دهنـد و از  جامعه را تشكيل مي ةبقي) و افراد غيركارگر( پرولتاريا. داري استايدئولوژي سرمايه

ني كه اين طبقـات  اما تا زما ؛(Gramsci, 1997) برنددار رنج ميمالكان سرمايه ةتسلط و سلط

-بيگانگي و آگاهي كاذب حاصـل از روش خودبه گروهي خودآگاه تبديل نشوند و بر عوامل از

-غلبه نكنند، قادر به مقابله و غلبه بر قـدرت و ايـدئولوژي سـرمايه    ،بورژوازي ةهاي فريبكاران

كـه   بـودن كـارگر اسـت   ديگـر بيگانگي حالـت خوداز. (McMurty, 1978) داران نخواهند بود

لذا نيروهايي در برابر كارگران  ؛گيردحاصل تسلط كساني است كه قدرتشان از كارگران مايه مي

ها بـه صـورت نيروهـاي بيگانـه     اند و با آنها را به وجود آوردهآن ،ايستند كه خود كارگرانمي

 و ايـن هـدف   داري، كار ابزاري است براي تحقق يك هدفدر جوامع سرمايه. كنندبرخورد مي

به باور ماركس، كار بايد خود هدف باشد و با منافع كارگران سر و . اندوزي مالكان استثروت
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حاصـل  ) 1(كـارگران از  : بعدي اسـت اي چهارلهأبيگانگي در امر كار مسخوداز. كار داشته باشد

. (Cooper, 1991) ماننـد اجتمـاع دور مـي  ) 4(خـود و  ) 3(نيروهـاي توليـد   ) 2(رنج خـود  

ـ بسياري ا مـاركس پيرامـون از خودبيگـانگي انسـان مـدرن از       ةز محققان معاصر با تعميم نظري

هاي انقالبـي  هاي حفظ منافع و جنبشهاي معنوي و گروهها، جنبشكارش، مدگرايي، جماعت

بيگـانگي از كـار،   خودبيگانگي از خانواده، اجتماع و كشور و نيز ازخودرا به طيف وسيعي از از

تـوان  بيگانگي دريـابيم مـي  خودگر بخواهيم طرز فكر دقيق ماركس راجع به ازا. دهندنسبت مي

  :كرد ا بيانموارد زير ر

دهـد، بيگانـه   كارگر به سبب عدم امكان تملك حاصل كار خود به كاري كه انجـام مـي   -1

  .شودمي

داري سـرمايه  ةافـزود كه ابزار توليد به او تعلق ندارد و طبق قواعـد ارزش با توجه به اين -2

  .شودبيگانه ميخودلذا از ؛شوداداره مي

 .شودپوچ است، بيگانه ميود كه هيچكننهايت نسبت به خود كه احساس ميدرو  -3

هـا رفتـار جمعـي جوانـان را بايـد در چـارچوب سـاختار         در بيان كلي از ديدگاه ماركيست

هـاي   جوانان در قالب جنـبش بيگانگي و رفتار جمعي خودطبقاتي جامعه بررسي كرد و داليل از

جمله ماهيت كااليي مبـادل روابـط   از ؛بورژوازي ةاجتماعي تحت تأثير اصول و معيارهاي جامع

 ).  47: 1383  شفرز،( اجتماعي، مصرف، خدمات و مالكيت در اين جامعه قرار داد

 ةالعـ نخست مط. رفتار جمعي دو كانون اصلي را مورد توجه قرار داده استتبيين در  1بلومر

-جماعـت غوغـا  ( مردم ةشدزدهپاشيده و هيجانهمهمچون انبوه از ؛اشكال ابتدايي رفتار جمعي

هايي كه از طريق آن اين اشكال ابتدايي تبـديل بـه    دوم مطالعة شيوه. 2يا اضطراب جنگ) ساالر

رفتـار جمعـي ابتـدايي شـيدايي و      ةويژگـي برجسـت  . شـوند  يافته مـي شده و سازمانرفتار تنظيم

شـده  ين گونه هـر فـرد هيجـان توليـد    ه ايابد و ب قراري است كه به صورت دوراني انتقال مي يب

گـردد،   كند و زماني كه بار ديگر اين هيجـان بـه خـود او بـازمي     توسط فرد ديگر را بازتوليد مي

                                                 
1.Blumer 
2. War Hysteria. 



  سال  يازدهم                 مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                              162

ة ها از پنج مرحلـ  به نظر بلومر رشد جنبش). 11: 1380اسملسر، ( شود دچار هيجان مضاعف مي

هـاي  دهنده، تعهد يا پيوستگي، ايدئولوژي و تاكتيـك اجتماعي، تشكيل واحدهاي پيوندانگيزش 

  ).281: 1371تنهايي، ( گذرد ميعملياتي 

-شناسي اجتماعي پيرامون رفتارهاي جمعي بحث ميدر قالب رهيافت روان 1راديويس و گ

هـا و  داراي خواسـت ها شناسي اين است كه انساناصلي تئوري فردگرايانه و روان ةفرضي. كنند

شده يا ناكام بماننـد بـه پيـدايش    ها، سركوبها و نيازنيازهاي اساسي هستند و اگر اين خواست

ـ ). 1377، راگ( دشومنجر مياحساس خشونت و پرخاشگري  خـود احسـاس    ةديويس در نظري

ظـام  بروز نارضايتي بين مـردم و ن  عدالتي اجتماعي را در دوران ركود اقتصادي عامل اساسيبي

از نظام سياسـي را ناشـي از وجـود     شناختيهم نارضايتي سياسي و روان »راگ«. داند سياسي مي

هـاي ارزشـي آن    قابليـت . داند مي هاي ارزشي محيط شكاف بين توقعات ارزشي خود با قابليت

داننـد و   طور موجهي مسـتحق آن مـي   ها و شرايط زندگي است كه مردم خود را به دسته از كاال

در  ايـن نارضـايتي عمـدتاً   . توان يافت مي هاي ارزشي اموري عيني هستند كه در اجتماع قابليت

تـر   كردگان جدي اين امر در ميان تحصيل. گيرد مي خود با ديگران در جامعه صورت ةاثر مقايس

-عدالتي اجتماعي مهـم ر بيابنابراين از نظر ديويس و گ ؛(Davies, 1969: 6) تر است و عميق

تعهد گروهي در سطوح مختلـف اجتمـاعي، سـازمان يـا      وز نارضايتي و گسستترين عامل بر

   .كليت نظام سياسي و اجتماعي است
  

  چارچوب نظري تحقيق .4

وجـود  ) بيگانگي و رفتـار جمعـي  خوداز( يعني ؛كه در اين مقاله دو متغير اساسيبا توجه به اين

ها توجـه  هاي اساسي آندو متغير و مؤلفهنظري و ارتباط منطقي اين  ةدارد، ضرورت دارد به پشتوان

  . است منيس ديدگاه نظري اسملسر واز  تلفيقي ،چارچوب نظري اين مقالهبراين اساس . شود

هاي اجتمـاعي بيـان   گيري جنبشاسملسر شش شرط را در مورد منشأ عمل جمعي و شكل

  :كندمي

                                                 
1.Davies and Guarr 
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اسـت كـه رفتـار     اساسيساختاري شامل يك سلسله شرايط  ةزمين :ساختاري ثيرگذاريأت -1

اي باشد كه شكل خاصي از رفتار  يعني ساختار جامعه بايد به گونه ؛دكنپذير مي جمعي را امكان

تـوان بـه    هاي ساختاري در بين جوانان مـي  ها و آمادگي از جمله اين زمينه ؛جمعي را برانگيزاند

 :1378  سـتوده، ( طغيـان  دهي برايكردن و سازماندلدرد ،شدن جمعهمگفتن، گردتوانايي سخن

111.(  

فشار ساختاري معلول ابهام و فقدان و يـا  ) 1962( اسملسر ةبنا به نظري: فشار ساختاري -2

نـامعلوم   ة، ابهـام عمـده و اصـلي معلـول نتيجـ     رفتار جمعي جوانـان در . استكمبود اطالعات 

ه رخدادهاي درون عالوه، جمعيت از نظرگاه ماهيت احساسي ببه ؛است جوانان ةرفتارهاي آيند

شـناختي فـرد   چند اسملسر بر اين باور نيست كه ماهيـت روان هر. دهدواكنش نشان مي جامعه

را  مبين رفتار جمعي جوانان استشناختي كه اما نيروهاي روان ؛فشار است ةكنندتنهايي ايجادبه

  . ناديده انگاشت ،شدهسازيتوان در مدل متناسبنمي

-مـي   معنـي   هاي اعضاي جنبش عني وجود ايدئولوژي كه به كنشي :هيافتباورهاي تعميم -3

جمعي براي مسأله پيـدا شـود، نخسـت    حلي دسته كه راهپيش از آن). 153: 1384غفاري، (دهد 

اي وجود دارد و مردم نيز بپذيرند كه مـورد تهديـد، اسـتثمار و     بايد همگان باور كنند كه مسأله

اور گسترش يافت و همگاني شد، گسستن از رفتارهاي عـادي  وقتي ب. اند محروميت قرار گرفته

هايي كه رفتـار   د و به پاداششو شود و فشارهاي جاري اجتماعي تأكيد مي و روزمره حمايت مي

  ). 11: 1378ستوده، ( شودجمعي به بار خواهد آورد، اشاره مي

بش را تحريـك و  عني رويدادها و حوادثي كه اعضا و هواداران جني :دهندهعوامل شتاب -4

براي پيـدايش يـك رفتـار جمعـي، نخسـت بايـد يـك        . ندك متقاعد به اقدام و عملي جمعي مي

رويداد مهم، افراد را به واكنش جمعي برانگيزاند؛ يعني حادثه و رويدادي رخ دهد كـه موجـب   

   .مستقيم وارد عمل شوندطور بهكنند، شود كساني كه در جنبش شركت مي

-در اين مرحله وجود رهبري و سـازمان : يك گروه هماهنگوجود  يا بسيج جهت عمل -5

هاي جمعـي   اين مرحله نقش بسيار مهمي در تبديل كنش. دشو دهي رفتارهاي جمعي مطرح مي

  . اجتماعي دارد  به جنبش
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ـ   ةكننـد عامل تعيين: هاي اجتماعيكنترل -6  بـه بررسـي  ) 1962( اسملسـر  ةنهـايي در نظري

موفقيت يا عدم  .دهستنثر ؤردازد كه در ممانعت از بروز رفتار جمعي مپهاي اجتماعي ميكنترل

. كارهاي اجتمـاعي جامعـه بسـتگي دارد   وموفقيت رفتارهاي جمعي به توفيق يا عدم توفيق ساز

امكان موفقيـت شـورش و     يافته باشند،نيرومند و سازمان ،جامعه ةكنندچه نيروهاي نظارتچنان

ولي اگر نظام كنترل ضعيف باشد و جنبش اجتماعي سـركوب   ؛ستها كمتر اميدان گسترش آن

   .تواند تبديل به يك جنبش انقالبي شود آن به سرعت مي ،دشون

كيد دارنـد، سـيمن   أبيگانگي بر رفتارهاي جمعي تخودنقش ازپردازاني كه به از ديگر نظريه

كـرده اسـت و پـس از     را تحليـل بيگانگي خوداز، اجتماعي شناختيبا ديدي روان سيمن. است

اين پـنج   است، اراية تعريفي از مفهوم بيگانگي، انواع رفتار بيگانه را در پنج نوع تشخيص داده

  : ند ازامقوله عبارت

عبارت است از احتمال و يا انتظار متصـوره از سـوي    يقدرتياحساس ب: قدرتيبي احساس

و تعيـين   پـژوهش رفتار او قادر بـه   تأثيري عمل خويش و يا تصور اين باور كهفرد در قبال بي

 ده، رهنمون نيسـت شرا به هدفي كه بر اساس آن كنش او تجهيز  ينتايج مورد انتظار نبوده و و

بايـد  چـه مـي  هنگامي كه فرد نسـبت بـه آن  : ييمعنابي احساس). 151: 1383 محسني تبريزي،(

ـ  هنگامي كه حداقل استاندار ايعقيده داشته باشد، دچار ابهام است  وضـوح در   رايدهاي فـرد ب

  ). 69: 1376 خواجه نوري،( رو هستيمهبمعنايي روشوند، ما با بيگيري برآورده نميتصميم

كه از نظر اجتماعي بـراي رسـيدن    استوضعيتي كه در آن انتظار زياد : هنجاريبي احساس

دهـد  رخ مـي  هنجـاري زماني احساس بي. نشده استمعين، نياز به رفتارهاي تأييد يهابه هدف

بايـد انتخـاب شـوند كـه      ييهـا و لـذا راه  ددانكه فرد راه مقبول رسيدن به هدف را مسدود مي

  . در اين حالت نيز فرد دچار بيگانگي است. جامعه آن را نفي كرده است

بيگـانگي، احسـاس انـزواي    خودچهارمين شكل از من،ينظر س به: انزواي اجتماعي احساس

گرفته شده است كه منظور  فكر به كاربيشتر در توصيف نقش روشن اين مفهوم. اجتماعي است

 يشدن با احساس انـزوا، كسـان  گانهيب. شدن روشنفكر از معيارهاي فرهنگ عامه استاز آن جدا

معتبـر اسـت،    اريكه در جامعه نوعـاً بسـ   ييا باورهايها هدف يمانند روشنفكران هستند كه برا
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 منيمفهـوم سـ   نيا). 414: 1378 نقل از كوزر و روزنبرگ، به( ل هستنديقا يكم يارزش پاداش

معنـا كـه اگـر اهـداف و      نيه اب كند؛ياشاره م ييگراو هم به حالت عزلت يانيهم به حالت طغ

 نيگزيچـه خـود را جـا   گرا است و چنانعزلت كند،ينم نيگزيو خود را جا رديپذيابزار را نم

   .است گراانيطغ كند،يم

در كار ماركس نيز  هبه نظر سيمن اين جنبه از بيگانگي همچنان ك: ويشتنتنفر از خ احساس

جـا شـخص فاقـد    عنوان فقدان معنـاي ذاتـي يـا پـاداش در كـار اسـت، در ايـن       وجود دارد، به

-؛ مثالً كارگري كه فقط براي دستمزد كار مـي استطور ذاتي با معنا در كارش ههاي بخشنودي

  .69: 1376 ه نوري،خواج( كند، متنفر از خويشتن است

شدن جوانان را به رفتارهاي جمعي كـه يكـي   وارد ةتوانند زمينهاي ازخودبيگانگي ميمؤلفه

معنـايي،  به اين معنا كه هر انـدازه افـراد بـي    ،، فراهم كنندهستندهاي اعتراضي از مصاديق گروه

هاي اعتراضـي  گروهورود به  ةهنجاري، احساس انزوايي و تنفر از خويشتن داشته باشد، زمينبي

شـود كـه در آن خواهـان حـق و     اي ميشود و وارد فضاي اجتماعيو انتقادي در وي بيشتر مي

نمـودار زيـر روابـط بـين     . كند نسبت به آن محروم شده اسـت شود كه احساس ميحقوقي مي

 .دهدنشان مي پژوهشمتغيرهاي اين پژوهش را در قالب مدل تجربي 
 

  
  قمدل تجربي تحقي -1 شكل
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  پژوهش اصلي ةفرضي

  .بيگانگي و رفتار جمعي جوانان رابطه وجود داردخودبين از •

  تحقيقروش  .5

ـ   و با توجه به امكانات، روش پيمايش پژوهشبه اقتضاي موضوع  مناسـب تـرين    ةبـه منزل

-آوري اطالعات از طريق پرسـش جمع. آوري اطالعات مورد نظر قرار گرفتروش براي جمع

سـاكن  سـال   35تـا   19بـين سـنين   آماري در اين مطالعه جوانان  ةجامع .استگرفته انجام  نامه

كشور، كل جمعيتـي كـه در كرمانشـاه در     1385براساس سرشماري سال . ندهستشهر كرمانشاه 

ـ  آماري بـه  ةاز جامع. دهستننفر  252350گيرنداين گروه سني قرار مي معـرف بـه    ةعنـوان نمون

بـراي حجـــــم    پـژوهش در ايـــــن  . عه انتخاب شـدند تصادفي سيستماتيك براي مطال ةشيو

انتخـاب نمونـه    رفتن دقـت در باالجهت . (Lin, 1974) استفاده شده است نمونه از جدول لين

بـودن پايـايي   دست آمد كه براي بااله ب نفر 383درصد، حجم نمونه  5از  سطح خطاي كمتر در

گيـري تصـادفي سيسـتماتيك    اساس نمونـه  گرفته شده است كه بر نظر در نفر 400ابزار تحقيق 

و  پـژوهش  يصـور  اعتبار يابيدر پژوهش حاضر از روش ارز .زده شددست به انتخاب نمونه 

هـاي  جهت اعتبار صوري پس از طراحي گويـه  .اعتبار مبتني بر تحليل عاملي استفاده شده است

ظهار نظـر ايـن افـراد در    ا. در اختيار اساتيد و كارشناسان دانشگاه قرار گرفت هاي مربوططيف

هاي مناسب براي هر طيف منجـر  نهايت به گزينش گويههاي هر طيف، درراستاي سنجش گويه

  .شد

 از تحليـل عامـل   پـژوهش اي طيف ضمن استناد به مباني نظري جهت ارزيابي اعتبار سازه

 آزمون كرويت بارتلت در سـطح . است91/0در اين ماتريس  KMO آزمون. استفاده شده است

  . دهدداري را نشان ميدرصد اطمينان اين معني 95 حداقل

ها بـا اسـتفاده   هاي موجود ميان گويهكه در تحليل عامل الگوي همبستگيبا توجه به اين    

اي آماره. پردازيمها ميلذا در اين مرحله به تعيين تعداد عامل است؛دار معني KMOاز ضرايب 

هاي اوليه براي تحليـل  هآمار )1(جدول . است »مقدار ويژه«  دهدكه اين كار را براي ما انجام مي
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لذا ايـن   ؛است دوعامل بيشتر از  شش ةچه آشكار است، مقدار ويژچنان. دهدعامل را نشان مي

و هر شش عامل بيشترين واريـانس طيـف   هستند ها براي تحليل عامل مورد بهترين عامل شش

  . كنندمورد نظر را تبيين مي

  يجمع رفتارهاي ةكنندليتسه طيشرا -1جدول 
شرايط 
مساعد 
 ساختاري

فشار 
 ساختاري

عقايد 
-تعميم

  يافته

عوامل 
 زاشتاب

  بسيج
-مشاركت

 كنندگان

كنترل 
 اجتماعي

  هانام گويه

82/0      
تا چه حد از اجراي قوانين و مقررات در 

 اين جامعه راضي هستيد

863/0      
جامعه تا چه اندازه از امكانات رفاهي 
 احساس رضايت مي كنيد

862/0      

هاي تا چه اندازه مديريت در بخش
ده م كرمختلف جامعه رضايت شما را فراه

 است

839/0      

-توانيد خواستهراحتي ميتا چه اندازه به

صالح منتقل هاي خود را به مقامات ذي
 دينك

 441/0     
تا چه اندازه قادريد مطالب خود را آزادانه 

 دينكبيان 

 833/0     
خود  ةتا چه حد از وضعيت مالي خانواد

 رضايت داريد

 851/0     
تا چه حد عملكرد مسئولين را در حل 

 مشكالت اقتصادي مناسب مي دانيد

 86/0     
تا چه حد از زندگي خود در اين جامعه 

 بريدلذت مي

 324/0     

ا چه اندازه عملكرد نظام را در رعايت ت
-بخش ميحقوق اقليت مذهبي رضايت

 دانيد

  815/0    
قانون در جامعه تا چه حد براي همه 

 شوديكسان اجرا مي

  754/0    

تا چه اندازه عملكرد نظام را در حل 
مشكالت ازدواج جوانان مثبت ارزيابي 

 كنيدمي

  761/0    
مين أدر جهت تتا چه حد هم وغم دولت 

 منافع عمومي است و نه منافع افراد خاص
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  642/0    
دولت تا چه حد توانسته است عدالت 

 اجتماعي را برقرار كند

  386/0    
وضع كشور قابل اصالح است و نبايد 

 تغيير اساسي در آن داده شود

   76/0   
در وضع فعلي راه ديگري جز اعتراض 

 نمانده استبراي گرفتن حقوق مردم باقي 

   79/0   
حكومت توان الزم براي اداره كشور را 

 داراست

   735/0   
طور كلي فساد در جامعه در بين هب

 كارگزاران رايج است

   622/0   
والن امور ؤعزل و نصب مديران و مس

 قانون است كشور مبتني بر

   77/0   
تا چه حد اتفاقاتي مثل پيروزي ايران در 

 كندزده ميال شما را هيجانمسابقات فوتب

    46/0  

هاي مورد عالقه شما از بركناري چهره
-وليت تا چه حد شما را ناراحت ميؤمس

 كند

    913/0  

كه بين آشنايان شما با افراد در صورتي
غريبه درگيري رخ دهد، تا چه حد خود را 

 دانيدها ميموظف به دفاع از آن

    628/0  

كه توهين به مقدسات  تا چه حد معتقديد
العمل ديني قابل تحمل نيست و بايد عكس

 نشان داد

    828/0  
كه اهانتي به من شود، قادر در صورتي

 هستم تا خونسردي خود را حفظ كنم

 انداز را پاداش، سنگ استكلوخ  221/0    

     835/0 
ها و تجمعات را در تا چه حد گردهمايي

 انيددثر ميؤتغييرات جامعه م

     881/0 
چه در يك گروه عضويت داشته چنان

چرا نظر رهبر وباشيد تا چه حد بدون چون
 پذيريدگروه را مي

     764/0 
كردن ولين نظام تا چه حد در كمؤمس

 كنندطبقاتي در جامعه تالش مي ةفاصل

     794/0 
قضائيه را در  ةتا چه حد عملكرد قو

قاطعانه و جلوگيري از تخلفات اجتماعي 
 دانيدبرابر قانون مي

     743/0 
اگر اغتشاشات شهري به وجود آيد، پليس 

 تا چه حد توانمندي كنترل آن را دارد
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-ارقام جدول نشان مي .در جدول زير آمده است اصليآلفاي كرونباخ هر يك از متغيرهاي 

  . ندهستها از پايايي برخوردار دهند كه كل طيف

  و رفتار جمعي بيگانگيخودهاي ازگويه )پايايي( ي كرونباخميزان آلفا -2جدول 

  مقدار آلفا  تعداد گويه  نام طيف  مقدار آلفا  تعداد گويه  نام طيف

  86/0  5  شرايط مساعد ساختاري  83/0  5  شتنياحساس تنفر از خو

  85/0  5  فشار ساختاري  80/0  5  يقدرتيب احساس

  60/0  5  يافتهعقايد تعميم   69/0  5  ياجتماع يانزوا احساس

  52/0  5  عوامل شتاب زا  78/0  5  يهنجاريب احساس

  62/0  5  بسيج مشاركت كنندگان  87/0  5  ييمعنايب احساس

  83/0  5  كنترل اجتماعي  80/0  25  بيگانگيخوداز

  85/0  30  رفتار جمعي
  

متغيـر   پـژوهش در ايـن  . بيگـانگي اسـت  خـود مفاهيم اصلي در اين مقاله رفتار جمعي و از

نسبت بـه مجموعـه نظـام     افرادرفتار جمعي به معناي نگرش منفي . رفتار جمعي است ،وابسته

: جملهكننده است ازاسملسر رفتار جمعي شامل شش عامل تعيين ةبر اساس نظري. سياسي است

كننـده، بسـيج   يافتـه، عوامـل تسـريع   شرايط مساعد ساختاري، فشـار سـاختاري، عقايـد تعمـيم    

نامـه بـراي تعريـف عملـي متغيـر وابسـته       در پرسش. استكنترل اجتماعي كنندگان و مشاركت

گويـه ايـن متغيـر سـنجش شـده       30ها تنظيم شدند و با استفاده از براساس طيف ليكرت گويه

  .است

مشتمل بـر   ،يگانگيبخودمفهوم از ق،يتحق نيدر ا. است يگانگيبخوداحساس از گريمفهوم د

عبارت است از احتمال و يا انتظار متصـور از   يقدرت يحساس با: يقدرتياحساس ب) الف: ابعاد

عمل خويش و يا تصور اين باور كـه رفتـار او قـادر بـه تحقـق و       تأثيري يسوي فرد در قبال ب

 رامـون يپ طيتوانـد بـر محـ   يو نمـ ) 151: 1383 محسني تبريزي،(تعيين نتايج مورد انتظار نبوده 

كـه   ياحساسـ  يعني ؛ياجتماع ياحساس انزوا: يماعاجت ياحساس انزوا) ب. اردگذ ريخود تأث

 يبـرا  ياوريـ و  اريـ و  كيجهان تنهاسـت و شـر   نيكه در ا نيبر ا يمبن دهد، يبه فرد دست م

وضعيتي ذهني است، كه در آن فرد اين احتمـال را  : يهنجارياحساس ب) ج. كردن ندارديزندگ
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-هاي هدف نزديك مي را به حوزههايي او  كه تنها كنش دكن يخود فرض م ايبه حد مفرطي بر

مـورد نظـر    يو فـرد هنجارهـا  ) 151: 1383 محسني تبريزي،( د كه مورد تأييد جامعه نيستندكن

هنگامي است كه فرد نسـبت بـه    ييمعنا ياحساس ب: ييمعناياحساس ب) د. رديپذ يجامعه را نم

احساس تنفـر از   و) 69 :1376 نوري،خواجه( بايد عقيده داشته باشد، دچار ابهام است چه مي آن

بـه  . سـت ين يخشنود و راضـ  يليدال اي يلياست كه فرد از خودش به هر دل يتيوضع: شتنيخو

 يبـرا . بيند در اين حالت، فرد خود را وسيله و ابزار رسيدن به هدف براي ديگران مي لزيقول م

  .استفاده شده است ، براساس طيف ليكرتبيگانگيخوداز ريسنجش متغ

  هاتحليل دادهوتجزيه .6

نفر جـوان در شـهر    400هايي است كه توسط نامهحاصل استخراج پرسش پژوهشهاي داده

پـس از   .هاي پژوهش حاضر قرار گرفته استتحليل يافتهوده و اساس تجزيهشتكميل  كرمانشاه

ـ    شده استخراج ،هانامه، پرسش هايافتن گرداوري دادهپايان سـپس بـا    ه،و به كـامپيوتر انتقـال يافت

 .تحليـل قـرار گرفتـه انـد    ومـورد تجزيـه   1آماري براي علوم اجتماعيافزار نرم ةبستاستفاده از 

گرفتـه، همچنـين بـراي    ها انجام بر اساس سطوح سنجش متغيرها و طيفها تحليل دادهوتجزيه

ي و ضريب همبستگ Fتحليل رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته از تحليل واريانس و آزمون 

  .پيرسون استفاده شده است

لذا با استفاده از دستور  ؛كه برخي ابعاد رفتار جمعي با هم قابل تركيب نبودندتوجه به اينبا 

كلي  ةجهت كرده و نمرتمام ابعاد را با هم هم ه است كهكدگذاري مجدد در كامپيوتر، سعي شد

دهد كه ميـانگين  اول نشان ميمتغير  .به دست آوريم ،رفتار جمعي را كه حاصل اين ابعاد است

ـ    39/110رفتار جمعي براي افراد مورد مطالعه برابر  ةنمر  ةاست كه اين نمره در مقايسـه بـا دامن

آن  ةشاخص دوم فشار ساختاري است كه ميـانگين نمـر   .در حد بااليي است) 150تا  30( نمره

در ) 25تـا   5( نمـره  ةا دامنـ است كه اين نمره در مقايسه ب 18/20براي افراد مورد مطالعه برابر 

حد بااليي است و بيانگر وجود نوعي فشار ساختاري قوي حاكم بـر زنـدگي در بـين جوانـان     

                                                 
1.Statistical Package for Social Science(SPSS) 
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آن براي افراد مـورد   ةيافته است كه ميانگين نمرشاخص سوم در اين جدول عقايد تعميم. است

اسـت و   بـااليي ر حد د) 25تا  5(نمره ةاست كه اين نمره در مقايسه با دامن 32/22مطالعه برابر 

شاخص چهارم در اين مجموعه عوامـل  . متوسطي در بين جوانان است ةيافتبيانگر عقايد تعميم

است كـه ايـن نمـره در     83/17آن براي افراد مورد مطالعه برابر  ةزا است كه ميانگين نمرشتاب

ـ . بااليي است اًدر حد نسبت) 25تا  5( نمره ةمقايسه با دامن ن مجموعـه بعـد   شاخص پنجم در اي

است كـه   61/16كنندگان است كه ميانگين نمره آن براي افراد مورد مطالعه برابر بسيج مشاركت

شاخص بعدي بيانگر بعد . بااليي است در حد نسبتاً) 25تا  5( نمره ةاين نمره در مقايسه با دامن

 07/19عـه برابـر   اين شاخص براي افراد مـورد مطال  ةكنترل اجتماعي افراد است كه ميانگين نمر

متغير ديگـر   .قرار دارد بااليي نسبتاًدر حد ) 25تا  5( نمره ةاست كه اين نمره در مقايسه با دامن

 47/98آن براي افـراد مـورد مطالعـه برابـر      ةبيگانگي است كه ميانگين نمرخوددر اين جدول از

است و بيانگر اين مطلـب   در حد بااليي) 125تا  25( نمره ةاست كه اين نمره در مقايسه با دامن

  .استبيگانگي در ميان جوانان خيلي باال خوداست كه ميزان از

اين متغير براي افـراد مـورد    ةميانگين نمر است،قدرتي بيگانگي، بعد بيخودازشاخص اول 

ـ    76/11مطالعه برابر  . در پـايين اسـت  ) 25تـا   5( نمـره  ةاست كه اين نمره در مقايسـه بـا دامن

 99/14آن براي افراد مـورد مطالعـه برابـر     ةنزواي اجتماعي است كه ميانگين نمرشاخص دوم ا

در حـد متوسـطي اسـت و بيـانگر وجـود      ) 25تا  5( نمره ةاست كه اين نمره در مقايسه با دامن

-شاخص سوم در اين جدول بـي . نوعي انزواي اجتماعي حاكم بر زندگي در بين جوانان است

است كـه ايـن نمـره در     81/18آن براي افراد مورد مطالعه برابر  ةهنجاري است كه ميانگين نمر

-در حد بااليي است و بيانگر ايجاد نـوعي احسـاس شـديد بـي    ) 25تا  5( نمره ةمقايسه با دامن

 ةمعنايي است كه ميانگين نمرشاخص چهارم در اين مجموعه بي. هنجاري در بين جوانان است

در ) 25تا  5( نمره ةاست كه اين نمره در مقايسه با دامن 40/21آن براي افراد مورد مطالعه برابر 

خويشـتن اسـت كـه ميـانگين     ازشاخص پنجم در اين مجموعه بعد تنفر. حد خيلي بااليي است

تـا   5( نمـره  ةاست كه اين نمره در مقايسه با دامنـ  21/12آن براي افراد مورد مطالعه برابر  ةنمر

  .پاييني است در حد نسبتاً) 25
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و  يگـانگ يبخـود از زانيـ ضـريب همبسـتگي بـين م   آزمون  )3(آمده از جدول دستهج بنتاي

نتايج جدول مؤيد اين مطلـب اسـت كـه اكثـر     . دهدرا نشان مي جوانان يرفتار جمع يهامؤلفه

 ةدهـد كـه رابطـ   شده از جدول نشـان مـي  نتايج مشاهده. ندهستمتغيرهاي در اين رابطه معنادار 

  . بيگانگي جوانان وجود داردخودختلف رفتار جمعي و ميزان ازدار بين ابعاد ممعني

  رفتار جمعي جوانانهاي مؤلفهبيگانگي و خوداز ميزانضريب همبستگي بين  -3جدول 

  داريسطح معنا  ضريب همبستگي  بيگانگيخودازهاي مؤلفه  ضريب همبستگي

  

ميزان گرايش به 

  رفتار جمعي

  000/0 55/0  شتنيخوازاحساس تنفر

  000/0  44/0  يقدرتيب احساس

  000/0  27/0  ياجتماع يانزوا احساس

  000/0  53/0  يهنجاريب احساس

  000/0  - 39/0  ييمعنايب احساس

  در ابعاد مختلف رفتار جمعي نمرات عامليتفاوت 

-دسـت هنتايج ب. دهدميانگين ابعاد متغير رفتار جمعي را نشان مي ةآزمون مقايس )4(جدول 

ابعـاد مختلـف رفتـار     ةدهد كه تفاوت معناداري به لحاظ آماري بين ميانگين نمـر نشان ميآمده 

رفتار جمعـي افـراد در بعـد     ةدهد كه ميانگين نمرهاي جدول نشان ميداده. جمعي وجود دارد

، در بعـد عقايـد   18/20 ، در بعد فشارهاي ساختاري برابـر 38/14 شرايط مساعد ساختاري برابر

، ميـانگين در بعـد   83/17 زا برابـر دهنده يـا فشـار  ، در بعد عوامل شتاب32/22 رابريافته بتعميم

 كه اين ميانگين در بعد كنترل اجتماعي برابـر نهايت ايندرو  61/16كنندگان برابربسيج مشاركت

شـده براسـاس   هاي هر بعد با هم تفاوت است و اين تفاوت مشـاهده بين ميانگين .است 07/19

-چه از نتـايج بـه  آن. ييد شده استأت 000/0داري و در سطح معني 528/300 داربا مق Fآزمون 

رفتـار جمعـي جوانـان در ابعـادي چـون       ةآمده بيانگر اين مطلب است كه ميـانگين نمـر  دست

تـوان  ديگـر مـي  عبـارت بـه  است؛دهنده بيشتر از ساير ابعاد فشارهاي ساختاري و عوامل شتاب

به اين معنا كه كانالي بـراي   ،زه افراد در جامعه احساس فشار كنندچنين استدالل كرد كه هر اندا

. هاي بالقوه خود نداشته باشند، بيشتر گرايش به شركت در رفتارهاي جمعي دارندخروج انرژي



 173                          ...گيرياثر از خودبيگانگي در ايجاد و شكل                           شمارة اول   

) غيـره  بحران معني و بودن منزلت اجتماعي،آلودستيز، ابهامنظير محروميت( فشارهاي ساختاري

لـذا تركيبـي از    ؛كنـد  مـي  ر مشـخص تده و نوع رفتار را هر چه بيشدر داخل اين ميدان عمل كر

  . كند مي رتترغيب و فشار است كه دامنة احتماالت را در كنش جمعي باريك

  ميانگين ابعاد مختلف متغير رفتار جمعي ةآزمون مقايس -4جدول 

  معناداري  آزمون فيشر  انحراف معيار  ميانگين  تعداد مشاهده  نام متغير

    67/3  38/14  397  اعد ساختاريشرايط مس

  

82/6  

  

  

000/0  

  53/4  18/20  394  فشارهاي ساختاري

  74/3  32/22  386  يافتهعقايد تعميم

  55/2  83/17  390  دهندهعوامل شتاب

  27/2  61/16  388  كنندگانبسيج مشاركت

  10/3  07/19  398  كنترل اجتماعي

  چندمتغيره كوواريانستحليل 

دهد اثـر متغيـر مسـتقل بـر روي متغيـر      انس روشي آماري است كه اجازه ميتحليل كوواري

در . بـرد كه اثر متغير ديگري را حذف كرده يا از بين ميحاليدر ،وابسته مورد بررسي قرار گيرد

در اين وضعيت شـش بعـد رفتـار    . ه استدشتغيره استفاده چندمتحليل كواريانس  اين مقاله از

عنـوان  بيگانگي بـه خودو پنج بعد از ه استوابسته در نظر گرفته شد عنوان شش متغيرجمعي به

جهت معناداري تفاوت بين سطوح مختلف متغير مستقل . پنج كوواريانس در تحليل وارد شدند

در تركيب خطي متغيرهاي وابسته از چهار آزمون اثر پياليي، اثر هوتلينـگ، المبـداي ويلكـز و    

  .است بزرگترين ريشه روي استفاده شده

بيگانگي و خوددو متغير ازرا براي  متغيرهچند نتايج حاصل از تحليل كوواريانس )5(جدول 

نسـبتي از واريـانس    Fدر ايـن جـدول مقـادير     .دهداد مختلف نشان ميعرفتارهاي جمعي با اب

و خطـاي   ازخودبيگـانگي  متغيرهاي رفتارهاي جمعي است كه ناشي از دستكاري متغير مستقل

 مقـادير اتـا، سـهمي از واريـانس     دهـد هاي حاصـل از جـدول نشـان مـي    يافته. استواريانس 

يعنـي ازخودبيگـانگي اس كـه نشـان      ؛است كه مربوط به متغير تركيبي جديد رفتارهاي جمعي
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لـذا   اسـت؛  05/0كه سطح معناداري كمتـر از  با توجه به اين. اثر تقريباً زياد است ةدهد اندازمي

دهـد  نتايج نشان مي. اندال نبردهؤها را زير سرض تساوي خطاي واريانسها فتوان گفت دادهمي

  . داري با متغير وابسته رابطه داردكه متغير تصادفي در اين تحليل به طور معني

  ازخودبيگانگي و رفتارهاي جمعينمرات  ةچندمتغير انسيكووار ليتحل جينتا -5جدول 

  تاثيرضريب   معناداري  Fمقدار   معادل التين  اثرات

  Pillai s Trace  375/6  000/0  360/0  ييالياثر پ

  Hotelling s Trace   Wilk s  856/23  000/0  482/0  اثر هولتينگ

  Lambda   Roy s  906/12  000/0  613/0  المبداي ويلكز

  Largest Root  312/57  000/0  697/0  بزرگترين ريشه روي

  و پيشنهادها گيرينتيجه .7

. اسـت رفتارهـاي جمعـي    ةلأجوانان قابل بحث است، مسـ  ةه دربارمهمي كه امروز موضوع

بـا   هـا آن. ترين نيروهاي تحول و حركت اجتماعي هسـتند ثرترين و پرتحركؤهمواره جوانان م

ريـزي بـراي   رو برنامهايناز. شده نيروهاي بالقوه هر حكومتي هستندداشتن نيروي عظيم ذخيره

نتـايج  . امـري ضـروري اسـت    هـا ري از انـرژي عظـيم آن  گيو بهره هاتمام دوران و ساعات آن

گويـاي پيونـد منطقـي بـين سـطح       ،شدهها و نظريات مطرحدر ارتباط نظري با ديدگاه پژوهش

گيـري رفتارهـاي جمعـي مربـوط بـه      بخشي از شـكل . و سطح تجربي آن است پژوهشنظري 

ديگر اعتمـاد ندارنـد و   زماني كه افراد در محيط اجتماعي به همـ  ،شرايط ساختاري جامعه است

زمينـه   مسلماً .ارگزاران اجتماعي اعتماد ندارندكپذيرند و حتي به وليتي نميؤدر قبال جامعه مس

رفتارهـاي  معتقـد اسـت،   دوركيم  طوري كههمان. براي بروز رفتارهاي جمعي آماده خواهد شد

عه بر رفتار افراد كـم  سو تسلط هنجارهاي جامگيرند كه از يك ناآرام و نابهنجار زماني شكل مي

شـدن افـراد در   كـم  ،اصـطالح بهشدن و شود و از سوي ديگر سطح توقعات افراد در اثر شهري

گونـه  ترين مواد بـراي هـر   اين افراد مناسب. زندگي ماشيني در مسيري فزاينده قرار گيرد جريان

 .اقدام جمعي هستند
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در ثيرگذار در رفتارهـاي جمعـي   أتعنوان متغير بيگانگي، بهخود، احساس ازپژوهشدر اين 

گونـه قـدرتي    كند، هـيچ  به ميزاني كه فرد احساس ميدهد نتايج نشان مي .ه استنظر گرفته شد

 جمعـي كند، گرايش نسبت بـه رفتـار    قدرتي مي در برابر نيروهاي اجتماعي ندارد يا احساس بي

اشـي از عـدم تطـابق    هـاي ن  احساس انزواي اجتماعي نيز، يكـي از وضـعيت  . در او بيشتر است

-مرتن معتقد است، وقتي فرد هم اهداف فرهنگي پذيرفتـه . استوسايل و اهداف از نظر مرتن 

كـوهن نيـز معتقـد     .كند كند، انزوا پيشه مي شده را و هم وسايل رسيدن به اين اهداف را رد مي

ـ       است، وقتي فرد دچار احساس انزوا مي  ؛دشـود، سـعي دارد ايـن احسـاس را از خـود دور كن

 ).65 :1381ممتاز، ( آورد بنابراين به رفتار انحرافي براي كسب لذت و شادي روي مي

بيگـانگي در ارتبـاط معنـاداري بـا رفتارهـاي      خودهاي ازدهد كه تمام مؤلفهنتايج نشان مي 

هر اندازه فرد بيشتر احسـاس  . هنجاري است احساس بيها مؤلفه ينيكي از ا. جمعي قرار دارند

البتـه بيشـتر در مباحـث    . ند، تمايل بيشتري جهت ورود به رفتارهاي جمعـي دارد ك هنجاريبي

شود و به وضعيتي اشاره دارد كه فرد هنجارهـاي جامعـه    هنجاري بحث مي دوركيم راجع به بي

دهـد،   اين وضعيت زمـاني رخ مـي  . كند هنجاري اشاره مي مرتن نيز به وضعيت بي. پذيرد را نمي

را   كند كه جامعه آن داند و لذا راهي انتخاب مي دن به هدف را مسدود ميكه فرد راه مقبول رسي

بيگانگي منجـر شـده و   خودخود به ازبههنجاري خوداحساس بيبه نظر سيمن . نفي كرده است

معنايي نيز وضعيتي است  احساس بي .دكنراهي براي ورود جوانان به باندهاي جمعي فراهم مي

در اين وضعيت فرد احساس  .ورد اعتقادات خود دچار ترديد استكه فرد در آن وضعيت در م

نتايج . كند نهايت اين وضعيت فرد را مستعد انجام رفتار انحرافي ميدركند و  بيگانگي ميخوداز

داري وجـود   رابطـة معنـي   رفتار جمعيمعنايي و  دهد، بين احساس بي نشان مي پژوهشدر اين 

معنايي بيشتري تجربـه كنـد، شـدت گـرايش وي بـه رفتـار        يعني هر چه فرد احساس بي ؛دارد

 .يابد افزايش مي جمعي

در وضـعيت احسـاس   . خويشتن اسـت ازبيگانگي، احساس تنفر خود آخرين بعد احساس از

در اين حالـت  . بيند خويشتن، فرد خود را وسيله و ابزار ديگران براي رسيدن به هدف ميازتنفر

دهـد، بـراي وي    كند يا نقشي كه جامعه به فرد مـي  ودي نميفرد در كار خودش، احساس خشن
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دهـد كـه بـه ميزانـي كـه در فـرد        نشـان مـي   پژوهشنتايج در اين . حالتي از اجبار و اكراه دارد

 .بيشتر است جمعيخويشتن بيشتر است، گرايش فرد نسبت به رفتار ازاحساس تنفر

. دهـد نوعي همخواني را نشان مـي همچنين در ارتباط با تحقيقات پيشين هم  پژوهشنتايج 

ايمان نشان داده شده كه جدايي و فاصله ميان انتظارات قشـر دانشـجو و جـوان از     پژوهشدر 

گيـري  ثري در ارتبـاط بـا شـكل   ؤتوانـد عامـل مـ   هاي نظام اجتماعي مينظام سياسي با واقعيت

هـا و نيازهـاي   واسـته بين خ ةمونتيل رابط پژوهشدر . ها و فروپاشي نظم اجتماعي باشدناآرامي

ايـن   ةچه نتيجآن. ها مورد توجه قرار گرفته شده استها و ناآراميجوانان و شورش ةنشدارضا

نشـده  هاي ارضـا عالوه بر عواملي چون نارضايتي، محروميت و خواسته ،دهدنشان مي پژوهش

  . كيد داشتأتهاي ديني و مذهبي نيز اجتماعي و ارزش ةتوان به مباحثي چون تقويت سرمايمي

ها داراي نيازهـا  دهند، اينكه جوانان جمعيت وسيعي از جامعه را تشكيل ميبا توجه به اين

. شـان در جامعـه كمـك كنـد    تواند به بهبود زندگيها ميكه برآوردن آن هستندهايي و خواسته

يـن  ا. دانندكشورها بخش زيادي از حفظ و گسترش فرهنگ و تمدن خود را مديون جوانان مي

اصـول حـاكم بـر    دهـي  دهد تا بتواننـد بـه سـامان   ه مييريزان راهكارهايي اراپژوهش به برنامه

عدم وجـود ايـن    هايي كه ازتنشرفتارهاي جمعي و  از كمك كنند وتعهدات اجتماعي جوانان 

  .شود، جلوگيري كنندناشي مي هاارزش

ضالت بالقوه ناشي از عدم شناخت نيازهاي جوانان و رفع اين نيازها جهت جلوگيري از مع

  .  رعايت اصول اخالقي در جامعه

 در ميان جوانانپذيري تعهد ةتقويت روحي

 نهادهاوالن ؤهاي جوانان از طرف خانواده و مس مندي ها و نياز توجه بيشتر به خواسته

  نهيزم نيدر ا يسازو فرهنگ ينيد يهاآموزه قيبردن گرايش ديني جوانان از طرباال

 هنامكتاب

 :تهـران  .ترجمـه و اقتبـاس اميرحسـين آريـانپور     .شناسيجامعه ةزمين). 1349(. آگ برن و نيمكف .1

  .هاي جيبيكتاب
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هـاى  مؤسسـه يافتـه   :تهـران  .1چ  .رضا دژاكـام  ةترجم .تئورى رفتارجمعى .)1380(. اسملسر، نيل .2

  .نوين با همكارى مؤسسه نشر دواوين

ثر بر رضـايتمندي  ؤبررسي عوامل اقتصادي اجتماعي م«). 1385( .حسين ؛ منفرد،ايمان، محمدتقي .3

ـ  .»سياسي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد شـيراز  علـوم اجتمـاعي و انسـاني دانشـگاه      ةمجّل

  .25-9:صص .دوم ةشمار .چهارموبيست ةدور .شيراز

  .نشر ني: تهران .هاي سياسي قرن بيستمتاريخ انديشه. )1381(. بشيريه، حسين .4

a. معاونـت   :تهران. كردن مشاركتطرح شهردار مدرسه گامي به سوي نهادينه). 1372(. رويزپيران، پ

  .امور اجتماعي و فرهنگي شهر تهران

  .نشر مرنديز :مشهد شناسي، هاي جامعه مكاتب و نظريه). 1371(. ابوالحسن حسين  تنهايي، .5

 ةمطالعـ ( گـانگي زنـان  اقتصادي مـؤثر بـر بي  -بررسي عوامل اجتماعي .)1376( .نوري، بيژنخواجه .6

 .كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز ةرسال .)زنان شهر شيراز :موردي

مهـرداد   ةترجمـ  .هابررسي تعامل انسان: شناسيجامعه). 1388(. ويليس. درسلر، ديويد و ويليام ام .7

  .انتشارات اطالعات :تهران .هوشمند و غالمرضا رشيدي

محمـد تقـي    ةترجمـ  .هاي اجتمـاعي  اي بر جنبش مقدمه .)1383(. دالپورتا، دوناتال و دياني ماريو .8

  .انتشارات كوير  :تهران .دلفروز

مؤسسـه   :تهـران  .گهرعبدالحسين نيك ةترجم .شناسي تالكوت پارسونزجامعه). 1376( گي  روشه، .9

  .فرهنگي انتشارات تبيان

  .رانتشارات آواي نو  :تهران  .شناسي اجتماعيروان). 1378(. هللاستوده، هدايت .10
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