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  چکیده

های تحول باشند، بلکه مولفههای معطوف به آن نميی جوامع تنها در گرو رشد اقتصادی یا برنامهتوسعه
های توسعه، از اهمیت اساسي برخوردار هستند. بر همین اساس، شرطها به عنوان پیشدر باورها و رفتار

ها با ای و ارتباط آنهای تحول در باورها و رفتارهای توسعهارتباط بین مولفهاین تحقیق با هدف مطالعه 
بیگانگي اجتماعي نگاشته شد. روش تحقیق از نوع پیمایشي بوده و جامعه آماری شامل دانشجویان 

ها به شیوۀ نفر از آن 100های حقوق و علوم اجتماعي و کشاورزی دانشگاه تبریز بود که دانشکد
آوری و توسط نرم ها با استفاده از پرسشنامه جمعاند. دادهای برای مطالعه انتخاب شدهی طبقهگیرنمونه

و « پذیریجامعه»های اند. نتایج نشان داد که میزان مولفهتحلیل شده Lisrelو  SPSSافزارهای 
تر از پایین «صداقت و راستگویي»و « انضباط اجتماعي»های باالتر از حد متوسط، مولفه« شناسيوقت»

باشند. نتایج در حد متوسط مي« بیگانگي اجتماعي»و « رعایت حقوق دیگران»ی حد متوسط و مولفه
پذیری، انضباط اجتماعي، رعایت حقوق های جامعهها حاکي از آن بود که بین مولفهآزمون فرضیه
ر و منفي وجود دارد. شناسي و صداقت و راستگویي با بیگانگي اجتماعي ارتباط معنادادیگران، وقت

همچنین تفاوت میانگین بیگانگي اجتماعي برحسب نوع دانشکده، جنس و مقطع تحصیلي با بیگانگي 
پذیری بیشترین تاثیر را بر بیگانگي اجتماعي معنادار شد. براساس نتایج برازش مدل مسیر، متغیر جامعه

ناسي، رعایت حقوق دیگران و صداقت و شاجتماعي داشت. بعد از این متغیر نیز انضباط اجتماعي، وقت
درصد از تغییرات  00های بعدی قرار گرفتند. در مجموع متغیرهای مذکور توانستند راستگویي در رده

  بیگانگي اجتماعي را تبیین نمایند.
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  مقدمه

ها در طول تاریخ بوده نیل به پیشرفت و توسعه، یکي از آرزوهای دیرینه همه جوامع و انسان
ها در کنار مفاهیمي چون ترقي، تکامل، تعالي، رشد، پیشرفت و نظایر این« توسعه»است. مفهوم 

های مختلفي از همین آرزوی دیرین بشری جامعه است. در ایران نیز مفهوم توسعه همراه انعکاس
ی ایراني به دوره مدرن صورت گرفته، های مختلف برای ورود جامعههایي که به صورتا تالشب

ریزی ریزی رسمي مطرح شده است. با وجود اینکه برنامهگذاری و برنامهی سیاستدر حوزه
های ای نسبتاً طوالني دارد و ایران از جمله پیشگامان تدوین برنامهتوسعه در کشور ما سابقه

ای یافتگي در جایگاه شایستهرود، اما به لحاظ معیارهای توسعهدر خاورمیانه به شمار مي توسعه
ی های صورت گرفته کشور ما نتوانسته است به اهداف توسعهرغم تمامي تالشقرار ندارد و علي

همه جانبه دست یابد و هنوز در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد و برای رسیدن به جوامع 
 ،(. بر این اساس201: 2011ای خود فاصله زیادی دارد )شاه قاسمي، توسعه یافته و اهداف توسعه

های اصلي نخبگان سیاسي و فکری کشور به ویژه پس از پیروزی انقالب اسالمي یکي از دغدغه
ی ملي های جبران آن و نیل به توسعهها و دستیابي به روشماندگيها و عوامل عقبکشف علت

. در این رابطه برخي نبود مکتب فکری منسجم توسعه و عدم نهادینه شدن آن را عامل است
اند. برخي دیگر ماهیت شخصیت نخبگان سیاسي ایران را از اصلي تأخیر توسعه قلمداد کرده

( و برخي از اندیشمندان نیز عدم مشارکت 230: 2010اند )ترابي، موانع اساسي توسعه تلقي کرده
بیگانگي از اجتماع یکي از دالیل  ،دانند. در این راستارا مانع فرایند توسعه کشور ميافراد جامعه 

های سیاسي، اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي است که اصلي عدم مشارکت افراد جامعه در حوزه
 باشد. شود که مانعي بزرگ بر سر راه توسعه جامعه ميماندگي و عدم پیشرفت ميمنجر به عقب

 بیان مساله

ترین و دشوارترین واژگان در فرهنگ یکي از غامض 2واژه بیگانگي که به زعم ریموند ویلیامز
شناسي، روانشناسي و ی جامعهرود، به عنوان یکي از مفاهیم اصلي و عمدهلغات به شمار مي

ای در علوم انساني جهت تبیین برخي از روانشناسي اجتماعي مطرح گردیده است، به طور گسترده
های پیراموني، فشارهای رواني و ت به جریانات، واقعیتها نسبها و واکنشال و انواع کنشاشک

رود و با زندگي اجتماعي امروز سخت عجین شده است )محسني تحمیالت اجتماعي به کار مي
شناسان مصروف بررسي و تبیین (. بر همین اساس، بخشي از تالش جامعه11: 2033تبریزی، 

های اجتماعي و اکم بر روابط فرد و جامعه، کارکردهای گسل نهادها و سازمانهای حناسازگاری
ی بیگانگي از خود و بیگانگي از چالش و مسأله ،در واقع .شدن و قواعد اخالقي استعدم دروني

                                                           
1. williams 
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اجتماع در افراد تا آن اندازه دارای اهمیت است که منجر به ایجاد مشکالت مختلفي در راه توسعه 
له مشکالتي نظیر؛ انحرافات اجتماعي، ناهنجاری، مشارکت سیاسي پایین، سوء جوامع از جم

 (.113: 1330و همکاران،  1؛ بائو1321، 2شود )بورکیتمصرف مواد مخدر و غیره مي

بیگانگي در تعریفي وسیع و عام به معنای احساس انفصال، جدایي و عدم پیوند ذهني 
ی دیگر، هاپیرامون او )یعني جامعه، انسان)شناختي( و عیني )کنشي( بین فرد و محیط 

هنجاری و احساس بد به جامعه به کار رفته مترادف با بي( است و ساختارهای اجتماعي و خود
، باورهای فرهنگي، هنجارها و نهادهای هاارزش( که مبین انفصال فرد از نظام 2110، 0)شوالبا

تاثیرگذار بر فرآیندهای مشارکت  یکي از عواملبیگانگي  ،اجتماعي است. بر همین اساس
، 0شود )فاکساجتماعي، سیاسي و فرهنگي بوده که مانعي در راه توسعه یک جامعه تلقي مي

 (.13: 2011؛ زکي و خشوعي، 1313

نظر و کالبدشکافي علمي قرار گرفته است، نقش اما آنچه در این میان کمتر مورد امعان
حسین   ؛1313، 1ای در توسعه است )بندرفتارهای توسعههای تحول در باورها و رفرهنگ و مولفه

توان ادعا کرد که توسعه جوامع تنها در گرو رشد اقتصادی مي ،(. بر این اساس1313و همکاران، 
(، بلکه 1320، 3پیترو؛ دی1331، 0باشد )ویلیامسونهایي که معطوف به آن هستند نميیا برنامه

ای های تحول در باورها و رفتارهای توسعهي و مولفهتوسعه را باید از منظر تجدد فرهنگ
پذیری، آمد تحول در باورها، رفتارها، افکار نظیر جامعهتوسعه پي ،نگریست. به عبارت دیگر

شناسي، صداقت و راستگویي و رعایت حقوق دیگران و بطور کلي فرهنگ انضباط اجتماعي، وقت
ای است که بسیاری از یابي به توسعه به اندازهو باورها در دست هاارزشاست. تغییر و تحول 
های نظران تحول فکری را بر تحول مادی مقدم دانسته و معتقدند الزامکارشناسان و صاحب

ی دوم قرار گیرند. در غرب توسعه به دنبال تحول در فکر و فرهنگ فکری و ذهني باید در رده
ي است که اصل، تحول در فکر و فرهنگ ی فرعرو بحث توسعه یک مسئلهاتفاق افتاد. از این

ی تکنیکي، اقتصادی، سیاسي و نظایر است و با این تحول در اندیشه، لوازم خود، یعني توسعه
 (. 131: 2010آورد )بهشتي و همکاران، ها را همراه مياین

 ها، انتظارات و نیازهایها، رفتارها، باورها، انگیزشحصول به اطالعات تجربي درباب نگرش
های معطوف به توسعه آموزش عالي یاری ریزان را در طراحي برنامهجامعه دانشجو نه تنها برنامه
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7. Di Pietro 
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ها، ابعاد و وجود موارد و آثار ها و برخي جنبهها، مشکالت، نارسائيرساند، بلکه کاستيمي
 به وکند های آموزشي را در سطح دانشجویان تعریف و تعیین ميشناختي محیطآسیب
 موانع برداشتن میان از و تنگناها و مسائل از کاستن و مشکالت رفع برای هایيریزیبرنامه
 پایدار توسعه هایبرنامه گردانیدن منظور به دانشجویان، میان در اجتماعي بیگانگي نظیر توسعه

 نهادی مثابه به آموزشي، محیط هر چون دانشگاه، اجتماعي محیط شود.مي منجر عالي آموزش
 و هنجارها کردن دروني فرهنگ، انتقال در را ایعمده نقش کننده اجتماعي عاملي و اجتماعي

 و هامهارت و هاارزش انتقال اجتماعي، من مفهوم توسعه شخصیت، تکوین اجتماعي، یهاارزش
 انضباط پذیری،جامعه بین ارتباط مطالعه اساس همین بر کند.مي ایفا علوم و فنون آموزش

 اصلي هایمولفه جزو که دیگران حقوق رعایت و راستگویي و صداقت شناسي،وقت اجتماعي،
 بین در اجتماعي بیگانگي با هامولفه این ارتباط و باشندمي توسعه رفتارهای و باورها در تحول

 ارتباط بررسي هدف با حاضر تحقیق راستا همین در است. برخوردار اساسي اهمیت از دانشجویان
 ایزمینه متغیرهای از برخي و ایتوسعه رفتارهای و باورها در تحول مذکور هایمولفه بین

 تبریز دانشگاه دانشجویان میان در اجتماعي بیگانگي با تحصیلي( مقطع دانشکده، نوع )جنس،
  شود.مي نگاشته

 نظري مبانی

 که بودند داده اختصاص این بر را خود دیدگاه اساس بیگانگي یدرباره کالن هاینظریه
 نظیر واربیگانه رفتارهای گوناگون نمودهای به منجر جامعه یک در بیگانگي یپدیده وجود

 این فکری هایریشه مبحث این در که شد خواهد اینها نظایر و فرهنگي تنفر انزوا، قدرتي،بي
 فاطمه)بني است شده ریزیپایه دیگران و لوکاچ، دورکیم زیمل، وبر، هگل، مارکس، توسط پدیده

  (.0 :2013 رسولي، و

 مستقیم کشيبهره پایه بر را آن او و بود مارکس سیاسي فلسفه قوت نقاط از یکي بیگانگي

 (.220 :1323 همکاران، و 2)اینییکالوم بود کرده  مطرح کار نیروی از دارانسرمایه غیرمستقیم و

 اوضاع گرداگردش، احوال و اوضاع اثر بر که است کسي حالت بیگانگي مارکس، نظریه بر بنا

 رفتار شيء چون اون با که جایي تا ندارد؛ خود از اختیاری دیگر سیاسي و اقتصادی مذهبي،

 کندمي داشتن فدای را بودن حقیقت در و گرددمي پول یبرده خاصه و اشیاء یبرده او و شودمي

 به و کندمي استفاده بیگانگي با مترادف آنومي کلمه از دورکیم (.13 :2011 خشوعي، و )زکي

 در سردرگمي نوعي دچار فرد اجتماعي، اختالت بوسیله آن در که شودمي اطالق فکری نوعي

                                                           
1. Inyikalum Daniel 
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 حسیني، و فر)توفقیان شودمي پوچي و فتور احساس و رفتاری قواعد از تبعیت هنجارها، انتخاب

2012: 01.)  

 و ناهنجاری اصلي عوامل او دیدگاه از و گیردمي نظر در آنومي با را بیگانگي نیز مرتون
 است جامعه در شده نهادینه وسایل و اهداف بین معقول هماهنگي و ارتباط عدم انسان بیگانگي

 در هاآن که هایيموقعیت به توجه با افراد بر متقابل اثرات اجتماعي آنومي که دارد عقیده و
 احساس نوعي دارد کنترل فرد بر کامالً جامعه وقتي گذاردمي اندکرده اشغال اجتماعي ساختار
 احساس نوعي محتواست،بي و پوچ فرد دید از هنجار و هدف دو هر که زماني قدرت، ضعف،
 نوعي دچار نپذیرد را اجتماعي هنجارهای و هاارزش فرد که زماني و اجتماعي انزوای و جدایي

  (.213 :2010 )فوالدیان، است هنجاریبي احساس

 خاصي نگرش حاصل توسعه، و پیشرفت سمت به حرکت و اجتماعي بیگانگي از شدن دور
 خاص نگرش این و نیست ممکن ترقي و پیشرفت خاص، نگرش این ایجاد بدون و است عالم به

 جامعه افراد کننده تشویق که فرهنگي است؛ توسعه برای مناسب فرهنگ یک وجود لزوم بیانگر
 مردم که است آن توسعه آغاز شرط عبارتي به باشد. ایتوسعه کردارهای و رفتارها رعایت به

 کردارهای و تفکر طرز در تحول ایجاد یعني سازند؛ متحول را خود رفتارهای و باورها جامعه
 دهنده تشکیل افراد که زماني تا و است توسعه شروع شرط جامعه، هر دهنده تشکیل هایانسان

 آغاز توسعه باشد داشته امکانات هم قدر هر جامعه نسازند، متحول را خود عمل و فکر جامعه یک
 بر چشمگیری تاثیر جامعه یهاارزش و باورها رفتارها، در تحول که نگرش نوع این شود.نمي

 کنت، شناسيجامعه یحوزه در دارد. توسعه هاینظریه در دیرین یریشه دارد جوامع توسعه
 را توسعه خاصي فرهنگ و تفکر عقاید، ،هاارزش که معتقدند روستو و ردفیلد پارسونز، اسملسر،
   (.120 :2010 همکاران، و )بهشتي شوندمي توسعه مانع دیگر برخي و کنندمي تشویق

 نیافتگيتوسعه یا توسعه به منجر جامعه یک یهاارزش و عقاید است معتقد وبر ماکس
 پروتستان فرد هر در که کاری رسالت یا پروتستاني اخالق که کندمي نشان خاطر وی شود،مي

 بسترسازی و علمي مدیریت برای را زمینه و بوده داریسرمایه نظام پیشرفت محرک دارد وجود
 از و کنند پیشه ریاضت تا کندمي ترغیب را افراد مفهوم این است. ساخته فراهم توسعه
 مصرف در امساک و سود کسب برای است مبنایي دستورات این باشند. برحذر دنیوی هایخوشي

 است ضروری امری صنعتي یتوسعه برای که گذاریسرمایه برای اندازپس ایجاد بنابراین و
 نظام شدن محقق که کندمي تاکید رهیافت این بر وبر دیگر، عبارتي به (.13 :2011 )تفضلي،
 رواني، اخالقي، ایزمینه تعبیری به و خاص ایروحیه نیازمند زمین، مغرب در داریسرمایه

 خاص یروحیه و زمینه چنین شدن همراه با غربي جوامع که بوده خاص فرهنگي و اجتماعي
 همکاران، و )بهشتي کنند پیدا دست صنعتي ایجامعه نهایت در و داریسرمایه نظام به اندتوانسته
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 را عناصری سوم جهان کشورهای برای وبر، عقاید از تقلید به نیز ایعده (.121 :2010
 غرب، فرهنگ در فرهنگي عناصری مالحظه با و است وبر ماکس عقاید از فراتر که اندبرشمرده

 فرهنگي عناصر نیز اندیشمندان از برخي اند.دانسته ضروری سوم جهان کشورهای برای را هاآن
 به اعتقاد دیگران، حقوق رعایت اجتماعي، انضباط پذیری،جامعه علم، نگرش در را توسعه بر موثر

 (.30 :2011 همکاران، و نیا)صالح اندکرده عنوان و انددانسته دنیا به معقول توجه و انسان برابری
 ایتوسعه باورهای و تحول هایمولفه ترینمهم از برخي نظری تبیین به ادامه در اساس این بر

 شود.مي پرداخته

 اجتماعي نظم گیریشکل عامل ترینمهم فرهنگ که است معتقد پارسونز رابطه این در
 تقویت با تدریج به باشند نداشته ناامني و عدالتيبي احساس جامعه در افراد که هنگامي و است

 نیز دورکیم شوند.مي برخوردار مطلوب اجتماعي نظم از جامعه اجتماعي مشارکت و عمومي اعتماد
 مفرط همساني و شباهت طریق از نظم مکانیکي، همبستگي بر مبتني سنتي جوامع در که بود معتقد
 جوامع در اما باشد. شده جذب و حل جمع در کامالً فرد که ایگونه به آیدمي پدید یکدیگر به افراد

 گیردمي شکل که است هم با افراد تفاوت و تمایز براساس نظم ارگانیک همبستگي بر مبتني مدرن
 اعتماد پایه بر اجتماعي نظم نیز، 2هاردین نظر از (.03-11 :2011 همکاران، و چشمهده )صادقي

  (.2110 )هاردین، شودمي حاصل روابط تکرار با هم اعتماد که است استوار افراد بین

 گروهي زندگي با عمالً را فرد که دانندمي جریاني را پذیریجامعه نیز 0کفنیم و 1برناگ
 وظایف گروهي، هنجارهای با شدن هنموا اثر بر که است کسي پذیرجامعه فرد و کندمي همساز
 شده پسند گروه رفتارهای دارای سبب بدین و شناخته را همکاری هایراه و پذیرفته را گروهي

 و رفتار گیریشکل در سزایي به اهمیت خانواده پارسونز و کولي هاینظریه طبق همچنین است.
 تاکید پذیریجامعه در پرورش و آموزش و مدرسه اهمیت بر نیز دورکیم و دارد فرد هایگرایش

 اندهنجارهایي و هاارزش کردن دروني در مهم نهاد دو مدرسه و خانواده ترتیب بدین است. کرده
 لفقاریا)ذو شودمي ارائه فرد به مختلف هایشیوه با هنجارها این و هستند آن حامل خود که

    (.211-0 :2011 همکاران، و زعفراني

 وی نظر به است. ارتقا و پیشرفت الزمه زمان مدیریت که است معتقد (1331) کامرون
 اهداف به دستیابي موجب که بپردازد هایيفعالیت به انسان شودمي باعث زمان از صحیح استفاده
 چگونگي و زمان قدرت که کساني کند،مي بیان نیز (2110) استرتون بشود. اجتماعي و فردی

 از همیشه که هستند افرادی از جلوتر و ترموفق بسیار دانند،مي را آن از استفاده و سازماندهي

                                                           
1. Hardin 

2. Egbern 

3. Nim Kof 
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 که هستند عقیده این بر 2هادسون و نونیز همچنین (.13 :2011 پور،)کریمیان نالندمي وقت تنگي
 خود، هایفعالیت بندیاولویت و شناسي وقت زمان، مدیریت اعمال با توانندمي جامعه افراد

  (.1330 هادسون، و )نونیز برسند نظمي خود حالت به و دهند انجام موقع به  را متعددی وظایف

 فرهنگ حوزه در محوری هنجار را راستگویي و صداقت هنجار (2010) چلپي همچنین
 پیدا دوام صداقت، هنجار بر تاکید با تنها جامعه فرهنگي )تعامالت( نظام که است معتقد و داندمي
 موجب جامعه در صداقت و راستگویي بودن حاکم (.203 :2011 زاده،رضوی و )یوسفي کندمي

 از دوری شد. خواهد یکدیگر قبال در افراد نمودن مسئول و اخالقي رفتارهای از بسیاری پرورش
 نقش درک با همچنین است. جامعه سطح در غیراخالقي رفتارهای از بسیاری سرآغاز گویيراست
 بدون و ابتدا از اگر که زیرا شود؛مي روشن نیز عنصر این اهمیت جامعه افراد برابری به اعتقاد
 از ایعده شد خواهد باعث آمیزتبعیض اندیشه این بدانیم، دیگران از برتر را افراد از ایعده دلیل
 مسیر پیمودن و نباشند سوهم توسعه اهداف با و نداشته مشارکت توسعه فرآیند در جامعه افراد

 و شوندمي حذف جامعه نیروهای از ایعده میان این در سازند، مواجه مشکل با نیز را توسعه
 نیروی از مقداری و کندمي دیگران حذف صرف را خود نیروی داندمي ممتاز را خود که ایطبقه

 امری جامعه، امکانات همه از نکردن استفاده و نیروها رفتن هدر این رود.مي بین از هم هاآن
   (.31 :2011 همکاران، و نیا)صالح داردمي باز ترقي و پیشرفت از را جامعه که توسعه ضد است

 تغییرات ایجاد برای هاتئوری این که داشت اذعان باید نیز توسعه هایتئوری با رابطه در
 توسعه های پدیده بررسي و تبیین برای توسعه، نظریات اند.شده تدوین مختلف جوامع در مطلوب
 این اند.شده ارایه نیافتگي، توسعه معضل از رفت برون برای راهکارهایي ارایه نیز و نیافتگي
 نوسازی، ،2113 دهه اواخر در داد. قرار بررسي مورد عمده مکتب سه در توانمي را نظریات
 مرحله فرآیندی را نوسازی چون يفرضیات از استفاده بود. توسعه هایبحث در مسلط پارادایم
 معرفي طوالني و پیشرفت به رو ایمقوله را توسعه و دیدن، اروپایي را توسعه دانستن، مرحله
 و کرد ظهور التین آمریکای در وابستگي پارادایم باشد.مي پارادایم این عمده هایویژگي از کردن

 وابستگي  پارادایم این در بود. التین آمریکای اقتصادی کمیسیون هایبرنامه شکست به پاسخي
 غالباً و گرد مي تحمیل بیرون از که وضعیتي یعني شود؛مي قلمداد خارجي وضعیت یک عنوان به
 و وابستگي معتقدند پارادایم این پردازاننظریه و شود مي سنجیده اقتصادی وضعیتي عنوان به

 ناشي مرکز به مازاد مستمر انتقال از نیافتگي، توسعه زیرا ناسازگارند، فرایند دو یافتگي، توسعه

 جهاني نظام پاردایم ،2133 دهه اواخر در توسعه مطالعات حوزه در مطرح پاردایم سومین .شودمي
 کشورهای سریع رشد به توجه با پاردایم، این پرداز نظریه ترینشاخص عنوان به والرشتاین است.

 پاردایم که آمریکایي داریسرمایه بحران و سوسیالیستي کشورهای بحران شرقي، آسیای
 دارای جهاني نظام پاردایم، این در کرد. مطرح را نظریه این نبود، انها تبیین به قادر وابستگي

                                                           
1. Nonis & Hudson 
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 رکود و توسعه متناوب مراحل در که پیرامون( و پیرامون نیمه )مرکز، است ساختاری هایبخش
 بود معتقد جهاني نظم یک به و کردمي رد را« سوم جهان» اندیشه والرشتاین اند.آمده وجود به
 به ساده کار نیروی از استفاده به کشورها سایر اما و شودمي انجام مرکز کشورهای در تولید که

 و مذکور هایپارادایم از گذار نتیجه در اما (.2011 )عطار، است محدود خام مواد استخراج
 و تکثرگرایي سمت به ساختارگرایي از توسعه هایپارادایم گرایي،پسااثبات عصر به گرایياثبات

 به نوسازی پارادایم از تحول در توانمي را وضعیتي چنین است. کرده حرکت ساختار با ضدیت
 و گرایيپساتوسعه مانند نظریاتي و مدرنیسم پست نوظهور پاردایم سمت به مسلط پاردایم عنوان
 نفي و ساختارمحوری محوری، قدرت محوری،غرب با ضدیت به که کرد مشاهده انساني توسعه
 بدون و است مختلف ابعاد در مردم مشارکت مستلزم جوامع توسعه شک بدون پردازند.مي انسان

 توسعه، فرایند در یافت. دست پایداری و فراگیر محور،مردم توسعه به تواننمي مردم مشارکت
 در جامعه افراد اگر که کرد اذعان باید اساس همین بر است. نظر مد جامعه جامعه آحاد مشارکت

 افتاد. نخواهد اتفاق نیز ایتوسعه باشند، خود جامعه از بیگانه و باشند نداشته مشارکت توسعه
 در جوامع در توسعه عدم اصلي عوامل از یکي عنوان به آن نقش بر تاکید و جامعه از بیگانگي

 عامل عنوان به مردمي مشارکت از گیریبهره عدم و بیگانگي که بطوری است. توسعه حال
 است. شده ارزیابي توسعه هایبرنامه شکست اصلي

 نظري چارچوب

 ایتوسعه رفتارهای و باورها در تحول هایمولفه تاثیر تحقیق این اصلي هدف اینکه به عنایت با
 و صداقت و دیگران حقوق رعایت شناسي،وقت اجتماعي، انضباط پذیری،جامعه هایمولفه )شامل

 هاینظریه تحقیق این نظری چارچوب اساس این بر باشد.مي اجتماعي بیگانگي بر راستگویي(
 راستا، این در گردد.مي اشاره آنها به ادامه در به که گردید تعیین مذکور هایمولفه با مرتبط
 نظام توسعه که بود این بر مبني غربي جوامع توسعه و پروتستاني اخالق با رابطه در وبر نظریه

 و اجتماعي رواني، اخالقي، ایزمینه و خاص ایروحیه خاطر به غربي، جوامع در داریسرمایه
 هاینظریه همچنین است. گردیده جوامع این توسعه و رشد موجب که بوده خاص فرهنگي
 این برای مختلف جوامع در که گردید مطرح اجتماعي نظم با رابطه در هاردین و پارسونز ،دورکیم

 و کردندمي تاکید پذیریجامعه بر بیشتر هم کف نیم و برن آگ .بودند قائل حیاتي نقش مولفه
 نهادهای نقش نیز پارسونز و کولي است. گروهي زندگي الزمه پذیریجامعه که بودند معتقد

 ،کامرون نیز شناسيوقت با رابطه در .کردندمي تلقي مهم پذیریجامعه در را مدرسه و خانواده

 همچنین .باشدمي توسعه و پیشرفت الزمه شناسيوقت که دارند اعتقاد هادسون و نونبز ،استرتون
 الزمه که است معتقد و داندمي فرهنگ حوزه در ناپذیرجدایي جزو را راستگویي و صداقت چلپي

  .باشدمي راستگویي و صداقت نظیر هنجارهایي رعایت توسعه
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 تجربی مبانی

 بر مبني تحقیق موضوع با رابطه در کشور از خارج و داخل در گرفته صورت تحقیقات مرور با
 مطالعات اجتماعي، بیگانگي و ایتوسعه رفتارهای و باورها در تحول هایمولفه میان رابطه

 تحقیق موضوع به حدودی تا که تحقیقاتي از مورد چند به ادامه در فلذا نگرفته، صورت چنداني
  شود.مي پرداخته است نزدیک

 مطالعات هایکتاب محتوای تحلیل» عنوان تحت را پژوهشي (2010) همکاران و بهشتي
 «توسعه شروع نقطه هاینگرش و رفتار باور، در تغییر هایمولفه اساس بر ابتدایي دوره اجتماعي

 که داد نشان مقاله این هاییافته درآوردند. نگارش به 2010-2011 تحصیلي سال هایکتاب در
 را به توجه بیشترین هانگرش و رفتار باور، در تحول هایمولفه میان از بررسي مورد هایکتاب

 «کشور به خاطر تعلق» و «اجتماعي انضباط ،«باوری علم» ،«پذیریجامعه یا زیستن جمع در»
 وقت» ،«اجتماعي اعتماد» ،«کاری وجدان و کار به ایمان» هایمولفه که حالي در است. داشته

  اند.شده واقع توجه مورد انتظار حد از کمتر «دیگران حقوق رعایت» و «شناسي

 «جوانان اجتماعي بیگانگي خود از بر موثر عوامل» عنوان تحت پژوهشي در (2010) امامي
 رسیده یافته این به بود، داده انجام پیمایشي روش به و مازنداران دانشگاه دانشجویان میان در که
 و خانواده به پیوستگي و تحصیلي رضایت زني، برچسب دوستان، به پیوستگي میان که بود

 دارد. وجود معناداری رابطه اجتماعي بیگانگي

 فرهنگي و اجتماعي عوامل بررسي» عنوان با تحقیقي در (2010) همکاران و زادهحسین
 به بودند داده انجام اهواز شهر جوانان میان در پیمایش روش به که «اجتماعي بیگانگي بر موثر
 میزان نسبي، محرومیت احساس آنومي، احساس اجتماعي، اعتماد بین که اندرسیده نتیجه این

 دارد. وجود معناداری رابطه اجتماعي بیگانگي با زندگي از رضایت و دینداری

 و جوانان اجتماعي بیگانگي بررسي» عنوان با را تحقیقي (2012) حسیني و فرتوفقیان
 نتایج دادند. انجام پیمایشي روش با یاسوج شهر جوانان بین در «آن با مرتبط اجتماعي عوامل
 میزان و اجتماعي همنوایي میزان جمعي، مذهبي گرایشات اجتماعي، اعتماد بین که داد نشان

 و دارد وجود منفي و معنادار رابطه اجتماعي بیگانگي یعني وابسته متغیر و زندگي از رضایت
 است. بوده اجتماعي اعتماد متغیر به مربوط )همبستگي( رابطه ترینقوی

 این «اقتصادی توسعه در فرهنگ نقش» عنوان با ایمقاله در (2011) همکاران و نیاصالح
 فرهنگي عناصر هاآن است. فرهنگي توسعه ای،توسعه نوع هر مبنای که اندشده متذکر را امر

 برابری به اعتقاد پذیری،نظم سیاسي، آزادی دیگران، حقوق رعایت شامل؛ را توسعه بر موثر
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 عنوانبه موارد این از و دانسته  اینها نظایر و گرایيتحول گرایي،قانون گرایي،علم ها،انسان
  اند.برده نام توسعه فکری نیازهایپیش مصادیق

 بین در اجتماعي بیگانگي میزان بررسي» عنوان با را تحقیقي (2011) رسولي و فاطمهبني
 حاکي نتایج اند،داده انجام پیمایشي روش به که «آن با مرتبط عوامل و تبریز دانشگاه دانشجویان

 اجتماعي بیگانگي و دانشکده نوع اجتماعي، رضایت اجتماعي، اعتماد میان رابطه بین بود آن از
 است. بوده معنادار

 نتایج این به «اقتصادی عملکرد و شناسيوقت» عنوان تحت پژوهشي در (1320) 2پیترودی
 که کشورهایي شود.مي اقتصادی توسعه یافتن سرعت موجب شناسيوقت که بود رسیده
 را هاآن اقتصادی رشد نرخ تواندمي شناسيوقت عدم دارند، کمتری سرعت و نیستند شناسوقت

  گردد. هاآن مدت بلند توسعه از مانع تواندمي حتي یا و دهد کاهش

 دانشکده دانشجویان بیگانگي سطح بین رابطه» موضوع با تحقیقي در (1320) 1جاگالر
 این به بود، گرفته صورت پیمایش روش به که «تدریس حرفه به نسبت آنها نگرش و آموزش

 و جنسیت بین و کنندمي تجربه را بیگانگي از متوسطي سطح دانشجویان که بود رسیده نتایج
 دارد. وجود معناداری رابطه بیگانگي و تدریس به سبت نگرش

 و «اروپا مناطق در اقتصادی توسعه نهادها: و فرهنگ» عنوان با را تحقیقي (1323) 0تابلیني
 مناطقي اقتصادی یتوسعه بر فردی باورهای و هاارزش فرهنگي،  عوامل تاثیر بررسي  هدف با
 مانند فرهنگي هایویژگي از برخي که بود آن بیانگر تحقیق این نتایج درآورد. نگارش به اروپا از

 ارتباط اقتصادی توسعه با بودن مطیع و کنترلي خود و دیگران به احترام دیگران، به اعتماد
   دارند. معنادری

 رسیده نتایج این به «مدرسه از بیگانگي» عنوان با تحقیقي در (1323) 0هاگناوئر و هاشر
 میزان نیز سن افزایش با و باشدمي دختران از بیش پسران میان در بیگانکي میزان که بودند

  یابد.مي افزایش بیگانگي

 رواني علل بین رابطه بررسي» عنوان با پژوهشي در (1330) همکاران و 1گوتربوک
 به بودند، داده انجام پیمایشي روش به لندن شهر شهروندان میان در که «بیگانگي و اجتماعي

 تاهل وضعیت و سن و جنسیت شدگي، طرد احساس اجتماعي، اعتماد که بودند رسیده نتیجه این
    دارد. وجود معناداری رابطه

                                                           
1. Di Pietro 

2. ÇAĞLAR 

3. Tabellini 

4. Hascher & Hagenauer 

5. Guterbock 
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 مورد متغیرهای بین ارتباط توانمي تجربي، پیشینه مرور نیز و نظری مباحث براساس
  داد. ارائه (2 )شکل زیر تحلیلي مدل از استفاده با را حاضر تحقیق در استفاده

 
 

      
 
 
 
 
 
 

 

 

 تحقیق تحلیلی )مسیر( مدل :1شماره  شکل

 هستند: بندیصورت قابل زیر هایفرضیه تجربي و نظری مباني به عنایت با

 دارد. وجود داریمعني یرابطه اجتماعي بیگانگي و اجتماعي انضباط بین -

  دارد. وجود داریمعني یرابطه اجتماعي بیگانگي و پذیریجامعه بین -

  دارد. وجود داریمعني یرابطه اجتماعي بیگانگي و شناسيوقت بین -

  دارد. وجود داریمعني یرابطه اجتماعي بیگانگي و دیکران حقوق رعایت بین  -

  دارد. وجود داریمعني یرابطه اجتماعي بیگانگي و راستگویي و صداقت بین -

 باشد.مي متفاوت دانشگده نوع برحسب اجتماعي بیگانگي میانگین -

 باشد.مي متفاوت تحصیلي مقطع برحسب اجتماعي بیگانگي میانگین -

 باشد.مي متفاوت جنس برحسب اجتماعي بیگانگي میانگین -

 تحقیق روش

 صورت پیمایشي تکنیک با و همبستگي بصورت و کمي حاضر تحقیق در استفاده مورد روش
 مطالعات انواع از هدف لحاظ به مقطعي، مطالعه یک زماني لحاظ از حاضر تحقیق گرفت.

 حاضر تحقیق آماری جامعه آید.مي شمار به پهنانگر تحقیقي عنوان به  عمق نظر از و کاربردی

پذجامعه

 یری

  بیگانگي

 اجتماعی

 وقت

 حقوق

  انضباط

 صداقت
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 که باشدمي تبریز دانشگاه کشاورزی و اجتماعي علوم و حقوق هایدانشکده دانشجویان کلیه
 نفر 0000 به 2010-13 تحصیلي سال در هاآن تعداد تبریز دانشگاه آموزش اداره آمار براساس

 دانشکده در دیگر نفر 1013 و اجتماعي علوم و حقوق دانشکده در آنان نفر 113 که رسدمي
 برآورد نفر 100 کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم هستند. تحصیل به مشغول کشاورزی

 از نفر 30 ها(دانشکده از کدام هر سهم )براساس ایطبقه گیرینمونه روش با که است شده
 کشاورزی دانشکده دانشجویان از نیز از نفر 213 و اجتماعي علوم و حقوق دانشکده دانشجوان

 علوم نظری رشته دو مقایسه برای که داشت اذعان باید همچنین اند.شده انتخاب مطالعه برای
 مجموعه زیر که کشاورزی و اجتماعي علوم و حقوق دانشکده دو تجربي، علوم و انساني
 ارتباط آن مفاهیم و توسعه با دانشکده دو این هایرشته و باشندمي مذکور نظری هایرشته

 Lisrel و SPSS افرارنرم از استفاده با هاداده شدند. برگزیده دانشکده دو این دارد، بیشتری

 تحقیق متغیرهای عملیاتي و مفهومي تعاریف به اجمالي طور به ادامه، در است. شده تحلیل
  است. شده پرداخته

 دیگر چیز از چیزی جدایي و انفصال نوعي معنای به بیگانگي لغوی نظر از :اجتماعی بیگانگی
 اشکال از برخي تبیین برای ،مفهومي لحاظ به اجتماعي بیگانگي (.200 :2010 )فوالدیان، است
 تحمیالت و رواني فشارهای پیراموني، هایواقعیت و اجتماعي جریانات به هاواکنش و هاکنش

 است شده تعریف فرهنگي اهداف و هنجارها باورها، ،هاارزش از فرد انفصال توضیح نیز و بیروني
 از اقتباس با اجتماعي بیگانگي عملیاتي، لحاظ به (.00 :2010 نژاد،صالح و اکبری )حریری

 تنها دارم دوست اوقات بیشتر» هایگویه  از استفاده با و (2011) جواهرچیان و افشاني پرسشنامه
 دیگران مشکالت رفع در معموال کنم، مطرح دیگران با را خود مشکالت توانمنمي باشم،

 احساس دانم،مي مفیدی انسان را خود هستم، متنفر خود زندگي شرایط از کنم،مي مشارکت
 را خودمان فرهنگي یهاارزش آید،مي بدم سنتي خواستگاری از هستم، ترعقب دیگران از میکنم
 احساس کنند،مي اعمال ما بر محدودیت و فشار نوعي دانشگاه و جامعه یهاارزش دارم، دوست

 در اوست، خود دست کس هر بدبختي و خوشبختي ندارم، خود زندگي بر چنداني تسلط کنممي
 اجنماعي و سیاسي اوضاع بهبود در تاثیری معتقدم چون کنمنمي شرکت سیاسي هایفعالیت
 به فقط را قوانین بیزارم، جامعه هنجارهای و هاارزش از کنم،نمي شرکت اجتماعي امور در ندارد،
 و اندشده سنجیده ایدرجه 0 لیکرت طیف قالب در همگي «کنممي رعایت شدن مجازت خاطر

 است. شده ایجاد ایفاصله سطح در مربوطه شاخص ها،گویه نمرات ترکیب از پس ادامه در

 دکتر نوشته «ایران اقتصادی توسعه» کتاب براساس رفتارها: و باورها در تحول هايمولفه
 راستگویي و صداقت و شناسيوقت دیگران، حقوق رعایت ذیری،جامعه اجتماعي، انضباط بهشتي،

 این در که (2011 )بهشتي، هستند ایتوسعه رفتارهای و باورها در تحول اصلي ایمولفه جزو
 عملیاتي و مفهومي تعاریف به ادامه در اند.شده گرفته نظر در مستقل متغیرهای عنوان به تحقیق
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 گرفتن، سامان معنای به لغت در انضباط مفهومي لحاظ به ؛اجتماعي انضباط شود.مي پرداخته
 به احترام اجتماعي، انضباط (.2033 )دهخدا، است مرج و هرج عدم و درستي ترتیب، و نظم

 در پذیریمسئولیت و مقررات و قوانین به بندیپای دیگران، حقوق رعایت و اخالقي یهاارزش
 با اجتماعي انضباط  عملیاتي لحاظ به (.2033 )میرمحمدی، است شده تعبیر اجتماعي روابط

 نقش ،جامعه در قوانین زدن دور عدم ،قوانین به پایبندی» نظیر ساخته محقق گویه 1 از استفاده
 ایدرجه 0 لیکرت طیف قالب در همگي ...« و مردم با هماهنکي ،مردم بین در نظم و قانون

 هنجارهای و هاارزش انتقال به پذیریجامعه مفهومي لحاظ به پذیری؛جامعه اند.شده سنجیده
 شوازی، و )موحد شودمي اطالق افراد به هنجارمند رفتاری الگوهای قالب در جامعه فرهنگي

 با آشنایي» نظیر ساخته محقق گویه 21 از استفاد با پذیریجامعه عملیاتي لحاظ به (.33 :2011
 تلقي مهم ،آشنایي و آگاهي اجتماعي مشترک هنجارهای با آشنایي ،خانواده و جامعه یهاارزش
 و هادانشگاه و مدارس در الزم یهامهارت انتقال ،مدارس و هاخانواده در جامعه یهاارزش شدن
 لحاظ به دیگران؛ حقوق رعایت اند.شده سنجیده ایدرجه 0 لیکرت طیف قالب در همگي ...«

 و هاآن خصوی حریم شمردن محترم دیگران، به احترام معنای به دیگران حقوق رعایت مفهومي
 محقق گویه 1 طریق از دیگران حقوق رعایت عملیاتي لحاظ به است. خود با هاآن انگاشتن برابر

 مطالعه هنگام بودن ساکت دانشگاه، غذاخوری در غذا گرفتن هنگام در نوبت رعایت» ساخته
 ...« و مردم توسط دیگران حقوق رعایت خودپرداز، زاپول دریافت هنگام نوبت رعایت دوستانم،

 از مراد مفهومي لحاظ به شناسي؛وقت اند.شده سنجیده ایدرجه 0 لیکرت طیف قالب در همگي
 یتوسعه برای که باشدمي مقرر موعد سر امور انجام و زماني یبرنامه داشتن شناسيوقت

 و )بهشتي است برخوردار ایویژه اهمیت از کشور یک کارآیي و رقابتي توان نوآوری، اقتصادی،
 نظیر ساخته محقق گویه 23 از استفاده با شناسيوقت عملیاتي لحاظ به (.112 :2010 همکاران،

 سر کارها انجام شدن، حاضر کالس در وقت سر کالس، در دانشجویان و اساتید شناسي وقت»
 برای مشخص برنامه داشتن اساتید، و دانشجویان توسط دیگران وقت به شدن قائل احترام وقت،
  راستگویي؛ و صداقت اند.شده سنجیده ایدرجه 0 لیکرت طیف قالب در همگي ...« و خود آینده

 و است رفتار و کردار در بودن صادق و گفتار در گویيحقیقت معنای به مفهومي لحاظ به
 نسبت اعتمادیبي موجب که ایساختگي رفتارهای و ریاکاری رویي، دو عدم معنای به همچنین

 گویه 23 از استفاده با راستگویي و صداقت عملیاتي لحاظ به است. شود،مي دیگران و خود به
 و صداقت یافتن رواج مردم، بین در چقدر راستگویي و صداقت یافتن رواج» نظیر ساخته محقق

 از حمایت گفتن، مصلحتي دروغ میزان ها،همکالسي و آشنایان و دوستان میان در  راستگویي
 لیکرت طیف قالب در همگي ...« و دورغ از تنفر میزان گویند،مي دروغ اینکه وجود به دوستان
 اند.شده سنجیده
 است. شده گرفته نظر در بودن، زن یا مرد وضعیت دو صورت به جنس حاضر تحقیق در :جنس

 علوم و حقوق دانشکده )دانشجوی وجهي دو متغیر یک صورت به دانشکده نوع :دانشکده نوع
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 نیز تحصیلي مقطع :تحصیلی مقطع است. شده وارد هاتحلیل در کشاورزی( دانشکده و اجتماعي

  است. گرفته قرار سنجش مورد تکمیلي( تحصیالت و )کارشناسي وجهي دو متغیر یک صورت به
 برای و صوری( )نوع محتوایي اعتبار از گیری،اندازه ابزار اعتبار ارزیابي برای پایایی: و اعتبار
 شده برآورد کرونباخ آلفای مقدار است. شده استفاده کرونباخ آلفای از هاشاخص پایایي ارزیابي

 با برابر گویه( 21) پذیریجامعه ،103/3 با برابر گویه( 1) اجتماعي انضباط هایشاخص برای
 صداقت ،302/3 با برابر گویه( 21) شناسيوقت ،02/3 با برابر گویه( 1) دیگران حقوق رعایت ،311/3

 با که باشدمي 021/3 با برابر گویه( 21) اجتماعي بیگانگي و 011/3 با برابر گویه( 23) راستگویي و
 هستند. قبولي قابل سطح در مذکور هایشاخص پایایي کرونباخ، آلفای هایآماره به توجه

 هایافته

 دانشجویان را پاسخگویان از نفر( 200) درصد 1/11 که دهدمي نشان پاسخگویان جمعیتي نیمرخ
 2 شماره جدول اطالعات دهد.مي تشکیل مرد دانشجویان را دیگر نفر( 223) درصد 1/00 و زن

 علوم و حقوق دانشکده دانشجوی پاسخگویان از نفر( 30) درصد 1/13 که است آن از حاکي
 3/31 همچنین هستند. کشاورزی دانشکده دانشجوی دیگر نفر( 213) درصد 1/31 و اجتماعي

 00) پاسخگویان از درصد 0/10 و کارشناسي مقطع دانشجوی نفر( 211) پاسخگویان از درصد
   باشند.مي تکمیلي تحصیالت دانشجوی نیز دیگر نفر(

 تحصیلی مقطع و دانشکده جنس، حسب بر پاسخگویان توزیع :1شماره  جدول

 کل مردان زنان جنس

 100 223 200 تعداد

 233 1/00 1/11 درصد

 کل کشاورزي دانشکده اجتماعی علوم و حقوق دانشکده

 100 213 30 تعداد

 233 1/31 1/13 درصد

 کل تکمیلی کارشناسی تحصیلی مقطع

 100 00 211 تعداد

 233 0/10 3/31 درصد

 هایگویه نمرات میانگین طریق از )که شده تبدیل نمرات و خام نمرات 1 شماره جدول در
 دامنه که است توضیح به الزم است. شده ارائه هاشاخص آمده( دست به هاشاخص از کدام هر

 دامنه مذکور، جدول نتایج براساس باشد.مي 0 و 2 بین هاشاخص همه شده تبدیل نمرات
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 بیگانگي میانگین و دارد قرار 11/0 و 10/2 بین پاسخگویان اجتماعي بیگانگي شاخص تغییرات
 110/3 استاندارد انحراف با  (3-233 مقیاس یک در 10 )معادل 21/0 پاسخگویان اجتماعي

 طیف تغییرات یدامنه به توجه با پاسخگویان اجتماعي بیگانگي نمره دهدمي نشان که است
  دارد. قرار طیف وسط حد در مربوطه،

 تحقیق ايفاصله هايشاخص به مربوط توصیفی هايآماره :2شماره  جدول

 کمینه شاخص
 میانگین

 بیشینه
 انحراف

 استاندارد خطاي آماره استاندارد

 110/3 11/0 300/3 21/0 10/2 اجتماعي بیگانگي

 12/1 31/00 10/3 1/00 01/13 بیگانگي خام نمرات

 20/2 01/1 33/3 11/1 11/2 اجتماعي انضباط

 30/1 30/00 10/3 30/01 23 انضباط خام نمرات

 331/3 11/1 300/3 21/0 13/1 پذیریجامعه

 1/1 1/00 120/3 1/13 1/13 پذیریجامعه خام نمرات

 010/3 0 30/3 03/0 13/1  حقوق رعایت

 01/1 01 01/3 1/00 10/13 حقوق خام نمرات

 01/3 13/0 311/3 31/0 03/0  صداقت

 1/0 01 11/3 1/03 00 صداقت خام نمرات

 011/3 03/1 303/3 31/0 11/2 شناسيوقت

 1/3 30/01 01/3 10/01 21 وقت خام نمرات

 و 11/2 بین  اجتماعي انضباط شاخص یدامنه 1 شماره  جدول توصیفي اطالعات براساس
 انحراف با و (3-233 مقیاس یک در 03 )معادل 01/1 شاخص این میانگین و دارد قرار 01/1

 وسط حد از ترپایین اجتماعي انضباط شاخص میانگین دهدمي نشان که است 20/2 استاندارد
 میانگین و دارد قرار  11/1 و 13/1  بین پذیریجامعه شاخص تغییرات دامنه همچنین باشد.مي
 که باشد.مي 331/3 استاندارد انحراف با (3-233 مقیاس یک در 13 )معادل 21/0 شاخص این

 تغییرات دامنه دارد. قرار طیف وسط حد از باالتر پذیریجامعه شاخص نمره است آن بیانگر
 در 11 )معادل 03/0 متغیر این میانگین و دارد قرار  0 و 13/1 بین دیگران حقوق رعایت شاخص

 حقوق رعایت نمره است این نمایانگر که است 010/3 استاندارد انحراف با (3-233 مقیاس یک
 نیز راستگویي و صداقت شاخص طیف یدامنه دارد. قرار طیف وسط حد در پاسخگویان، دیگران
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 و (3-233 مقیاس یک در 00 )معادل 31/0 شاخص این میانگین و دارد قرار 13/0 و 03/0 بین
 راستگویي و صداقت شاخص نمره میانگین دهدمي نشان که است 01/3 استاندارد انحراف با

  بین شناسيوقت شاخص تغییرات دامنه همچنین باشد.مي طیف وسط حد از ترپایین اندکي
 با (3-233 مقیاس یک در 01 )معادل 31/0 شاخص این میانگین و دارد قرار  03/1 و 11/2

 حد از باالتر شناسيوقت شاخص نمره است آن بیانگر که باشد.مي 011/3 استاندارد انحراف
 باشد.مي وسط

 و دانشکده جنس، حسب بر اجتماعي بیگانگي میانگین تفاوت آزمون نتایج 0 جدول در
 براساس و t-test از استفاده با مذکور هایمیانگین مقایسه است. شده ارائه را تحصیلي مقطع
 مرد دانشجویان اجتماعيِ بیگانگي میانگین که دهدمي نشان گروه، دو هایواریانس برابری فرض
 و حقوق دانشکده دانشجویان به نسبت کشاورزی دانشکده دانشجویان زن، دانشجویان به نسبت
 کارشناسي تحصیالت دانشجویان به نسبت تکمیلي تحصیالت دانشجویان و اجتماعي علوم
 تفاوت که دهدمي نشان بررسي مورد هایگروه معناداری سطح آماره در توجه باشد.مي بیشتر

 31/3 از ترپایین هاآن معناداری سطح اینکه به توجه با شده، ذکر هایگروه بین شده مشاهده
  باشد.مي دارمعني آماری لحاظ به است،

 و دانشکده جنس، حسب بر اجتماعی بیگانگی یانگینم مقایسه آزمون نتایج :3شماره  جدول

 تحصیلی مقطع

 میانگین تعداد اجتماعی بیگانگی
 نمرات

 خام

 انحراف

 معیار
t 

 درجه

 آزادي
Sig 

 301/3 102 -103/3 10/3 1/01 11/0 223 مرد جنس

 00/3 0/01 31/0 200 زن

 333/3 102 -01/0 02/3 1/01 10/1 30 اجتماعي علوم حقوق دانشکده

 11/3 0/01 11/0 213 کشاورزی

 مقطع
 تحصیل

 320/3 102 -032/3 11/3 0/00 22/0 211 کارشناسي

 30/3 0/01 02/0 00 تکمیلي

 رفتارها و باورها در تحول هایشاخص پیرسون همبستگي ضرایب به مربوط نتایج 0 جدول
 با اجتماعي بیگانگي رابطۀ جدول، این نتایج طبق دهد.مي نشان را اجتماعي بیگانگي با

 حقوقرعایت (،031/3 ضریب )با پذیریجامعه (،-113/3 ضریب )با اجتماعي انضباط متغیرهای
 ضریب )با شناسيوقت (،-211/3 ضریب )با راستگویي و صداقت (،-101/3 ضریب )با دیگران

 همبستگي باشد.مي معنادار است، 31/3 از کمتر هاآن معناداری سطح اینکه به توجه با (-022/3
 باورها در تحول هایمولفه رفتن باال با که معني این به باشد،مي معکوس مذکور متغیرهای بین
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 و راستگویي و صداقت دیگران، حقوق رعایت پذیری،جامعه اجتماعي، )انضباط رفتارها و
  آید.مي پایین اجتماعي بیگانگي شناسي(،وقت

  بیگانگی با رفتارها و باورها در تحول هايشاخص همبستگی آزمون :4شماره  جدول

 شناسیوقت  حقوق رعایت صداقت پذیريجامعه  انضباط 

 -022/3 -101/3 -211/3 -031/3 -113/3 همبستگي ضریب

 333/3 333/3 32/3 333/3 333/3 معناداری سطح

 مسیر مدل نتایج ادامه در توسعه، باورهای در تحول هایشاخص تأثیر تردقیق ارزیابي برای
  دهند.مي نشان را استاندارد ضرایب و مسیرمدل 2 شماره شکل است. شده ارائه شدۀ داده برازش

 
 استاندارد( )برآوردهاي مسیر مدل :1شماره  شکل

 -10/3 مستقیم تاثیر )با اجتماعي بیگانگي بر پذیریجامعه شاخص ،1 جدول نتایج براساس
 با که معني بدین دارد، معناداری و معکوس تاثیر (-00/3 کل تاثیر با و -11/3 مستقیم غیر و

 کاهش 00/3 ضریب با اجتماعي بیگانگي میزان پذیری،جامعه شاخص در افزایش واحد یک
 -01/3 مستقیم تاثیر )با نیز اجتماعي بیگانگي بر اجتماعي انضباط شاخص تاثیر همچنین یابد.مي

 حقوق رعایت شاخص تاثیر است. معنادار و معکوس (-00/3 کل تاثیر با و -31/3 مستقیم غیر و
 کل تاثیر با و -30/3 مستقیم غیر و -31/3 مستقیم تاثیر )با نیز اجتماعي بیگانگي بر دیگران

 صداقت و (-20/3 تاثیر )با شناسي وقت هایشاخص همچنین است. معنادار و معکوس (-20/3
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 به تاثیرات این که دارند اجتماعي بیگانگي بر مستقیم تاثیر فقط (-30/3 تاثیر )با راستگویي و
 باشند.مي معنادار آماری نظر از و معکوس شکل

 

 اجتماعی بیگانگی بر باورها در تحول هايشاخص استاندارد تأثیرات :5شماره  جدول

 متغیرها
 ضریب تأثیر نوع

 تأثیرات کل تأثیرات غیرمستقیم تأثیرات مستقیم تبیین

00/3 

 -00/3** -11/3** -10/3** پذیریجامعه

 -00/3** -31/3* -01/3** اجتماعي انضباط

 -30/3* - -30/3*   صداقت

 -20/3** - -20/3** شناسيوقت

 حقوق رعایت
 دیگران

*31/3- *30/3- *20/3- 

IFI=0.92  NFI=0.89  GFI =0.94  AGFI=0.91  CFI=0.90  Chi-square=23.75  RMSEA=0.071 

  32/3 از ترکم سطح در ضریب معناداری ** 31/3 از ترکم سطح در ضریب معناداری *

 در توسعه رفتارها و باورها در تحول هایشاخص که است آن از حاکي 1 جدول نتایج
 این در که کنند. تبیین را اجتماعي بیگانگي شاخص تغییرات از درصد 00 اندتوانسته مجموع

 دارند. اجتماعي بیگانگي بر را تاثیر بیشترین اجتماعي انضباط و پذیریجامعه هایشاخص میان،
 و صداقت و دیگران حقوق رعایت شناسي،وقت هایشاخص ترتیب به مذکور هایشاخص از بعد

 )اطالعات مدل برازش هایآماره به توجه با همچنین  دارند. قرار بعدی هایرده در راستگویي
 خطای مربعات میانگین ریشۀ که است آن نشانگر شده برازش مسیر مدل (،1 جدول آخر سطر

 شاخص همچنین باشد.مي (31/3 از تر)پایین نرمال حد در و 332/3 با برابر  (RMSEA) برآورد
 برازش شاخص آماره ،(AGFI) شده اصالح برازش نیکویي شاخص (GFI) برازش نیکویي
 باالتر جملگي (NFI) برازندگي شده نرم شاخص و (CFI) تطبیقي برازش شاخص ،(IFI) افزایشي

 بوده 31/10 با برابر نیز (Chi-square) دو خي کمیت شاخص و باشندمي مناسبي حد در و 1/3 از
 برازش از نظر مورد مدل و است مناسب حدودی تا اجتماعي بیگانگي مدل است آن از حاکي که

  باشد.مي برخوردار خوبي

 گیرينتیجه و بحث

 انضباط پذیری،جامعه )شامل ایتوسعه رفتارهای و باورها هایمولفه تاثیر حاضر تحقیق در
 در اجتمعي بیگانگي بر راستگویي( و صداقت و دیگران حقوق رعایت شناسي،وقت اجتماعي،

 میانگین تحقیق، نتایج براساس گرفت. قرار سنجش مورد تبریز دانشگاه دانشجویان میان
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 میانگین متوسط، حد از ترپایین «راستگویي و صداقت» و «اجتماعي انضباط» هایشاخص
 هایشاخص میانگین و متوسط حد از باالتر «شناسيوقت» و «پذیریجامعه» هایشاخص

 نتایج با تحقیق یافته این بودند. متوسط حد در «اجتماعي بیگانگي» ،«دیگران حقوق رعایت»
 از یکي باشد.مي همسو (1323) تابلیني و (1320) پیترودی (،2011) همکاران و نیاصالح تحقیق

 بیگانگي با ای توسعه یرفتارها و باورها در تحول هایمولفه که بود آن تحقیق این مهم نتایج
 راسخي اعتقاد هامولفه این به نسبت که دانشجویاني و دارند معکوسي و معنادار رابطه اجتماعي

 بیشتر آنان میان در بیگانگي میزان ندارند، هاآن به عمل برای چنداني رغبت و تمایل و ندارند
 و (1323) تانیلي (،2010) همکاران و زادهحسین (،2012) حسیني و توفقیان است. مشهود

 اعتماد که افرادی بودند رسیده نتیجه این به خود، تحقیقات در نیز (1330) همکاران و گوتربرگ
 بیشتر آنان بین در نیز اجتماعي بیگانگي است، کمتر آنان در اجتماعي همنوایي میزان و اجتماعي
  است. نماینگر

 دانشکده دانشجویان میان در اجتماعي بیگانگي میزان که داد نشان تحقیق نتایج همچنین
 حقوق دانشکده دانشجویان به نسبت مرد دانشجویان و تکمیلي تحصیالت دانشجویان کشاورزی،

 و فاطمهبني تحقیق نتایج است. بیشتر زن دانشجویان و کارشناسي دانشجویان اجتماعي، علوم و
 نیز (1330) همکاران و گوتربرگ و (1323) هاگناوئر و هاشر (،1320) جاگالر (،2011) رسولي

 دانشجویان که کرد استدالل چنین توانمي اساس همین بر بود. تحقیق یافته این کننده تایید
 بیشتر کارشناسي دانشجویان و زن دانشجویان با مقایسه در تکمیلي تحصیالت دانشجویان و مرد

 عدم و اشتغال حوزه در جامعه خوب چندان نه اوضاع به توجه با و باشندمي کار و شغل جویای
 به شوند.مي بیگانگه خود زندگي محل جامعه از زندگي گذران برای مناسب شغل به دستیابي

 تشدید عوامل از دانشگاهي زندگي نبودن هدفمند شغلي، یآینده وضعیت در ابهام دیگر، بیاني
 بین در را پوچي و معنایيبي یایده گسترش الخصوصعلي بیگانگي، جریان که است ایکننده

 بي بدیهي شکل است. کرده پهن را بیگانگي و تفاوتيبي بسترهای و کرده دوچندان دانشجویان
 خود در را احساس این افراد که گذاردمي تزاید به رو زماني جامعه از بیگانگي آن تبع به و معنایي
 و نداشته هاآن برای ایفایده هیچ اند،کرده تحصیل صرف که عمری و زمان تمام که کنند ایجاد
 اخیر، سال چند طي اشتغال کاری هایزمینه افت بیکاری، افزایش جامعه، شرایط بودن تیره ندارد.
  است. کرده بیگانگي دچار را کرده تحصیل افراد

 وبر که داشت اظهار باید تحقیق تحلیلي مدل تبیین در و نظری چارچوب براساس همچنین
 خاطر وی شود،مي نیافتگيتوسعه یا توسعه به منجر جامعه یک یهاارزش و عقاید بود معتقد
 توسعه بسترسازی و علمي مدیریت برای را زمینه که بود پروتستاني اخالق این که کند؛مي نشان
 و کرد ایفا داریسرمایه نظام ایجاد در را اصلي نقش هاپروتستان فکری اصول و ساخت فراهم
 نیز کامرون و برن آگ پارسونز، دورکیم، یابند. توسعه رشد غربي جوامع توسعه تا شد موجب
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 حقوق رعایت و پذیرینظم شناسي،وقت پذیری،جامعه نظیر هایمولفه که بود این بر تاکیدشان
 و باورها در تحول هایمولفه این و باشندمي مطرح توسعه هاینیازپیش عنوان به دیگران

 رعایت کمتر هامولفه این که جوامعي در و دارند هم با تنگاتنگي رابطه ایتوسعه رفتارهای
 مدت بلند توسعه حتي و توسعه از مانع نهایت در و شده کند آنان پیشرفت و رشد مسیر شود،مي
 و باورها در تحول هایمولفه به باید هستند توسعه و رشد درصدد که جوامعي و گرددمي آنان

 انضباط بر افراد ایجامعه در اگر که گفت باید همچنین نهند. ارج بیشتر ایتوسعه رفتاهای
 آنان بیگانگي از کنند، توجه بیشتر هااین نظایر و راستگویي و صداقت پذیری،جامعه اجتماعي،

 خاصي کارکردهای از هامولفه این که گیردمي صورت روی آن از امر این شود.مي کاسته
  شود.مي تلقي بشر هنجاریبي و معنایيبي بحران راه سر بر مانعي و است بوده برخوردار

 همبستگي و مشارکت هایزمینه بهبود کرد؛ پیشنهاد توانمي تحقیق هاییافته با مطابق
 و جوان نیروهای کارگیری به و زایياشتغال طبقاتي یفاصله کردن کم دانشجویان، اجتماعي
 فرهنگ ترویج اجتماعي، هایگذاریسیاست و مهم هایگیریتصمیم جهت در کردهتحصیل

 شدن قائل آموزشي، مراکز در خصوصاً دیگران حقوق رعایت و اجتماعي انضباط و پذیرینظم
 فرهنگي امکانات بهبود ساالری،شایسته و جامعه افراد تمام برای یکسان شهروندی حقوق

 دادن مشارکت و درس کالس در دانشجو نظر ارائه جهت هایيفرصت ایجاد همچنین دانشگاه،
 تبعات و باشد تاثیرگذار اجتماعي بیگانگي میزان کاهش در تواندمي دانشگاه امور در دانشجویان

   کند. کم را آن منفي

 تحقیق، این نویسندگان جستجوی براساس که بود این حاضر پژوهش هایمحدودیت از
 فلذا نشد یافت ایتوسعه رفتارهای و باورها در تحول هایمولفه با رابطه در استانداردی پرسشنامه

 بهره گرفت، صورت مربوطه متون مرور و مطالعات از که ساخته محقق پرسشنامه از مورد این در
 این هایمحدودیت دیگر از شد. تحقیق تدوین در زمان رفت هدر موجب امر این که شد گرفت

 برخوردار الزم صحت از بود ممکن که بود دهيگزارش خود روش به پرسشنامه تکمیل ،تحقیق

 فرمول نتیجه به نسبت اضافه پرسشنامه درصد 13 حدود مشکل این بر غلبه برای فلذا .نباشد
 فرایند از نداشتند، را الزم صحت که هایيپرسشنامه و شد پخش دانشجویان میان در کوکران
 شدند. گذاشته کنار تحلیل
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